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E 
ste Relatório de Impacto Ambiental — 

RIMA apresenta a síntese dos estudos 

ambientais e a avaliação dos impactos 

levantados no Estudo de Impacto Ambiental — 

EIA, para a Fazenda Eldorado II, denominada 

Bloco IV, localizada no Município de Montanha, 

situada a Noroeste do Estado do Espírito Santo. 

Também traz a proposição de medidas mitiga-

doras da implantação do empreendimento de 

silvicultura da Suzano Papel e Celulose, abran-

gendo três Municípios na região de estudo.

Este estudo ambiental é uma exigência legal 

para obtenção da Licença Prévia e Licença de 

Operação do empreendimento e atende ao 

Termo de Referência — TR analisado e apro-

vado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e 

Florestal — IDAF, como instrumento básico de 

licenciamento ambiental na categoria de EIA/

RIMA, para o conjunto de reflorestamentos da 

empresa Suzano no Estado do Espírito Santo, 

bem como nas Resoluções Federais CONAMA 

n.º 001 de 1986, e n.º 237 de 1997. Ainda, segue 

as orientações técnicas da Legislação Estadual 

em vigor — Lei 5.361 de 1996 e o Decreto 1.777-

R de 2007 — e do novo código Florestal Brasilei-

ro – Lei 12.651 de 2012.

O objetivo de um EIA e do seu RIMA é dar sus-

tentação técnica e científica e atestar juridica-

mente que uma atividade é viável em todos os 

aspectos em sua totalidade de etapas — quais se-

jam: planejamento, implantação e operação —, 

por meio da caracterização do empreendimen-

to e dos conhecimentos e atributos ambientais 

atuais das áreas de influência direta e indireta, 

conforme o caso.

A ampliação  projetada da base florestal da em-

presa, utilizando espécies de eucalipto, compre-

ende seis municípios, inseridos, quase que em 

sua totalidade, na Bacia Hidrográfica do Rio 

Itaúnas, com suas Sub-Bacias e Microbacias Hi-

drográficas do Norte do Espírito Santo.
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O 
projeto de refloresta-

mento proposto será 

realizado na Fazenda 

Eldorado II, denominado Bloco IV, 

situada no Município de Monta-

nha, e terá uma área de plantio de 

eucalipto de 1.104,53 hectares.

Com base na política de expansão 

produtiva da companhia Suzano 

Papel e Celulose, a empresa está 

dando início ao desenvolvimento 

de uma política ambiental para os 

próximos 5 anos para o Estado do 

Espírito Santo.

Para a sua concretização, está 

utilizando contratos de arrenda-

mento e fazendo a aquisição de 

propriedades rurais consideradas 

aptas para o plantio de florestas 

homogêneas de eucalipto.

Toda a produção de eucalipto ser-

virá de matéria-prima para a fa-

CARACTERIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO

bricação de papel e celulose, que 

será processada na área industrial, 

localizada no Município de Mucu-

ri, localizado no Sudeste do Estado 

da Bahia. 

Para atender aos diversos setores 

que emitem licenças ambientais, 

o presente diagnóstico fará parte 

do EIA/RIMA (para propriedades 

acima de 300 hectares) e deve ser 

licenciado junto ao IDAF (Instituto 

Estadual de Defesa Agropecuária 

e Florestal), segundo o processo 

62321544.

Deverá estar, também, em acordo 

com os parâmetros da Política Flo-

restal Estadual e do futuro Código 

Florestal Brasileiro, ainda trami-

tando no Congresso Nacional, do 

IPHAN (Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional) e 

atender as demais legislações vi-

gentes pertinentes ao projeto.
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Localização da Fazenda Eldorado II, do Bloco IV e as principais vias de acessos rodoviários ao empreendimento.
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Identificação do empreendedor

Denominação Social

Suzano Papel e Celulose S.A.

Inscrição no CNPJ

16.404.287/0008-21

Endereço de localização

Av. Minas Gerais 83-D

Jardim Esplanada

29970-000 — Pedro Canário — ES

Contatos

Telefones (73) 3878-7784

ou 3878-8176

Ismael Paranaguá

iparanagua@suzano.com.br

Representante legal /

Responsável Técnico

Marcelo Geraldo Meira

CREA/PR 30.738/D 

mmeira@suzano.com.br
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Planta industrial da Suzano Papel e Celulose.
Unidade Mucuri/BA.
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1 mês

Reconhecimento
de campo

1 mês5 meses 3 meses 12 meses

Campanhas
de campo

Elaboração
e análise dos
estudos para
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Período
de análise
do EIA/RIMA
(IDAF)

Finalização
da análise

Audiência
Pública

1 mês

Análise
CONSEMA

Protocolo
do Estudo
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2 meses

Plantio

2 anos

Monitoramentos Ambientais Quali-quantitativo
e execução dos programas socioambientais.

4 a 6 anos 4 meses

Manejo
(Adubação +
controle de
pragas)

Operação
(Crescimento
da floresta)

Colheita

Infográfico do cronograma das atividades do licenciamento
e  da operação do empreendimento de Silvicultura
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Objetivos

O 
objetivo desse em-

preendimento é a 

implantação de uma 

nova área voltada à silvicultura de 

eucalipto no Município de Monta-

nha, situado ao Norte do Estado 

do Espírito Santo. Com uma Área 

de Efetivo Plantio (AEP) de 935,45 

hectares, visa oferecer insumos 

de base florestal renovável, vol-

tados à produção de celulose e 

papel. E, para minimizar o máxi-

mo possível os prejuízos que pos-

sa causar, vai se destacar quanto 

ao respeito ao meio ambiente e à 

sociedade como um todo no de-

senvolvimento de soluções ino-

vadoras e contínuas na busca pela 

sustentabilidade das operações e 

excelência na gestão.

O entendimento mais atual da 

silvicultura compreende toda 

a atividade desenvolvida por 

meios naturais ou artificiais para 

se gerar e explorar florestas com 

objetivo de proteção ambiental 

ou finalidades comerciais. Estas 

últimas atendem desde a trans-

formação em carvão vegetal até 

o fornecimento de madeira para 

a indústria de móveis, passando 

pela transformação em celulose, 

fabricação de papel, industriali-

zação de resinas, aplicações na 

construção civil e muitos outros 

exemplos, buscando os maiores 

níveis de sustentabilidade.

De acordo com Instrução Norma-

tiva Nº 004/2011 do IDAF, silvi-

cultura corresponde ao manejo 

científico das florestas nativas ou 

plantadas para a produção per-

manente de bens e serviços. No 

Brasil, é considerada uma ativi-

dade das mais ricas e complexas, 

dada a grande biodiversidade aqui 

existente e a variedade climática, 

dificultando na escolha da espécie 

a ser plantada e na boa adaptação 

dos materiais genéticos introduzi-

dos. Avanços nesta área têm sido 

vencidos pela tecnologia e pela 

boa prática local. O Brasil é refe-

rência mundial em aproveitamen-

to do eucalipto, por exemplo.

Assim, a cada ano, cresce a im-

portância das florestas planta-

das, inclusive para a conservação 

de matas naturais e do meio am-

biente. Elas abastecem as cres-

centes demandas de mercado. E 

o Estado do Espírito Santo vem 

se destacando no segmento como 

o terceiro maior do Sudeste bra-

sileiro no fornecimento de ma-

deira em tora para a indústria de 

celulose e papel. Sua produção de 

4.243.081 metros cúbicos repre-

senta 14% do gerado nesta região 

que engloba também Minas Ge-

rais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Tornou-se atividade econômica 

de ponta, que não pode mais ser 

ignorada.

14% da produção de 
eucalipto na Região 
Sudeste é capixaba.
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Justificativa

P 
ara o Município de Mon-

tanha, uma silvicultura 

baseada no eucalipto 

apresenta-se como possível di-

visor em termos da produção 

econômica. Sem alterar muito a 

realidade hoje existente, com um 

plantio restrito a uma área que 

não ultrapassa os 15% do terri-

tório municipal, ela vai se juntar 

às atividades tradicionais, mais 

dominantes, como gado de corte 

e de leite, plantios de café, cana-

de-açúcar, mandioca e mamão. A 

pecuária bovina e a agricultura de 

cana de açúcar têm grande parti-

Na região do empreendimento existem extensas áreas de pastagens,  com
Áreas de Proteção Permanente -APP desprotegidas de vegetação nativa.
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cipação na produção rural: o reba-

nho é o terceiro maior do Estado; o 

resultado da segunda fica entre os 

10 maiores. 

O setor industrial está formado 

apenas por laticínios e secagem de 

café, estas na área rural, e confec-

ções, encontradas apenas na Sede. 

O comércio apresenta desempe-

nho satisfatório para a demanda 

local. Em relação ao PIB per capi-

ta, considerando dados do IBGE 

2005, o Município de Montanha 

exibe valores superiores ao do 

Espírito Santo: R$ 18.760,00 e R$ 

13.846,00 respectivamente.

Recursos hídricos, como brejos, nascentes e 
outras APPs, desprotegidos de mata ciliar.

A região foi escolhida pelo clima e 

relevos adequados à cultura, por dis-

por de grandes áreas já desmatadas e 

drenadas, facilidade de adaptação da 

espécie a ser cultivada às condições 

locais, potencial para aplicação de 

diferentes sistemas de manejo, apre-

sentar perspectivas de consórcio 

com agricultura e pecuária e ter ne-

cessidade de iniciar programa para 

recuperação de áreas degradadas, 

fazer regulação do ciclo hidrológico, 

permitir regeneração espontânea 

de áreas naturais, bem como iniciar 

um processo de enriquecimento dos 

mosaicos da paisagem, hoje formado 

basicamente de pastagens.
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O empreendimento trará uma sé-

rie de vantagens ambientais, eco-

nômicas e sociais, a curto, médio e 

longo prazos. Produzindo madeira 

para atender à crescente deman-

da industrial da fábrica destinada 

Paisagem predominante,  grandes campos de pastagens para o gado, 
áreas em processo de desertificação e poucas árvores isoladas.

à produção de celulose, localizada 

em suas proximidades, com o uso 

de soluções inovadoras e contínu-

as para garantir sua excelência e 

sustentabilidade de operações, vai 

trazer ganhos significativos para 

toda aquela região. A realidade 

atual, de monocultura forte e agri-

cultura familiar fraca, demandam 

políticas específicas para os recur-

sos hídricos e a manutenção do 

homem no campo, como diversi-
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Grandes extensões de plantio de cana-de-açucar,
segunda maior economia do município,  abaixo somente da pecuária.

ficação de culturas e agregação de 

valor à produção.

Além de permitir a conservação de 

remanescentes de matas naturais, 

criar condições para a preservação 

e interligação de reservas florestais 

e acelerar a recuperação de áreas 

degradadas e em processo de deser-

tificação, vai disseminar a impor-

tância de se adotar planos de mo-

nitoramento e controle ambiental, 

com enorme ganho para a socie-

dade e ambiente daquele entorno. 

Será ainda decisiva no crescimento 

das possibilidades de oferta de tra-

balho e geração de renda na região, 

com valorização da área rural, 

graças também ao potencial para 

o aproveitamento em usos consor-

ciados em agricultura e pecuária.

O empreendimento também tem 

objetivo de contribuir para melho-

rias no Município. Dessa maneira, 

serão desenvolvidas ações sociais e 

econômicas voltadas a este fim em 

várias áreas. Desde que a pauta do 

meio ambiente entrou no dia a dia 

da sociedade brasileira como um 

todo, a companhia Suzano Papéis e 

Celulose vem se integrando a esta 

nova realidade. E não se furta em 

desenvolver os esforços no sentido 

de equilibrar sua busca por resul-

tados comerciais com anseios das 

populações afetadas pelos seus in-

vestimentos em todo o País.

O empreendedor apresenta ativos 

de conduta como padrões eleva-

dos de consciência ambiental e de 

responsabilidade social, desenvol-

vimento tecnológico dos mais altos 

níveis, é referência mundial em 

gestão florestal, tem grande domí-

nio nas técnicas da boa vizinhança 

das florestas artificiais com as for-

mações naturais, promove a cultu-

ra de conservação do solo, não se 

descuida na manutenção de pro-

gramas de proteção, sustentação 

e abrigo para a biodiversidade, ga-

rante a conservação de formações 

naturais e faz investimentos cons-

tantes no aprimoramento social 

das populações afetadas.
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U
m diagnóstico ambien-

tal traz as informações 

relevantes para identi-

ficar e avaliar os impactos ocasio-

nados por determinada atividade 

humana sobre o meio ambiente 

que o cerca.

É um processo útil e fundamen-

tal para o empreendedor planejar 

ações e desenvolver programas 

com o objetivo de evitar, minimi-

zar e compensar possíveis degra-

dações sobre a natureza.

Assim, o diagnóstico ambiental 

torna-se uma ferramenta impres-

cindível, capaz de ampliar a sus-

tentabilidade das operações e nor-

tear o relacionamento do negócio 

com toda a comunidade.

Este documento revela o retrato 

da situação atual da área na qual 

se pretende implantar a silvicul-

tura de eucalipto, apontando suas 

características e peculiaridades 

mais importantes.

 

E isto permite melhor compreen-

são e clareza, ampliando o conhe-

cimento das diversas dinâmicas 

e interações existentes entre os 

meios físico, biótico, social e eco-

nômico da área de estudo.

DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL
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Vista panorâmica da cidade de Montanha e seu entorno.
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MEIOS SOCIOECONÔMICO 
E CULTURAL

Aspectos gerais da área influenciada 
pelo Projeto
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O 
O meio antrópico considerado nessa análise inclui os terri-

tórios e atividades que, de alguma forma, influenciam e são 

influenciados pela socioeconomia da região. Os aspectos 

considerados passam pela dinâmica demográfica do espaço, incluindo os 

movimentos migratórios; pelas características da infraestrutura pública 

servindo aos cidadãos, tais como educação, saúde e saneamento básico; 

pelas formas do uso e ocupação do solo, inclusive as atividades agropecu-

árias; pela análise da geração de emprego e renda; e é complementada por 

um estudo sobre os níveis de violência e suas tendências.

Vale ressaltar que, mais do que analisar o estado da arte desses aspectos, 

o estudo busca levantar possíveis alterações provenientes das atividades 

propostas no empreendimento em questão, propondo soluções, ou medi-

das mitigadoras para os possíveis impactos analisados. Delimitou-se como 

Área de Influência Direta (A1 - raio de 5km no entorno do empreendi-

mento) os quatro Municípios de Montanha, Mucurici, Pinheiros e Ponto 

Belo. Diferentemente dos outros meios analisados, a escolha por um corte 

microrregional se dá pelo volume de área proposto para plantio no Bloco 

IV e as dificuldades de isolar no espaço e no tempo os possíveis impactos 

resultantes do empreendimento.
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Comercio local com pequenos estabelecimentos de insumos
agropecuários e  diversas lojas  varejistas.

Estação de Tratamento de Esgoto - ETE,
município de Montanha/ES

Represa para captação de água para abastecer
a população urbana em Montanha/ES
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Teatro Municipal de Montanha/ES

Zona rural, com extensas áreas de pastagens e poucas residências.

Igreja católica de Montanha/ES
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Um pouco sobre o rural e o urbano nos 
Municípios da Área de Influência Direta

A área urbana do município de Montanha está crescendo e um novo bairro surge na zona rural periférica da cidade.

A 
ssim como é caracte-

rística dos Municípios 

rurais, é possível per-

ceber uma grande concentração 

de domicílios nas áreas urbanas. 

No entanto, diferentemente dos 

grandes centros populacionais, o 

crescimento tende a ser lento e 

gradual, permitindo aos municí-

pios um melhor planejamento no 

que concerne ao oferecimento de 

serviços públicos, sobretudo no 

que tange à saúde e educação.

Especificamente nessa região, a 

maior urbanização pode ser ex-

plicada pelo fato de a agricultura 

familiar e de subsistência estar 

sendo substituída por monocul-

turas, monocultivos e monoativi-

dades, fazendo com que parte da 

população que antes se ocupava 

de atividades agrícolas migre para 

os aglomerados urbanos.

A região, há muito tempo, conta 

com o crescimento de plantações 

de cana-de-açúcar, café e mamão, 

atividades essas intensificadas ao 

longo dos anos 2000 em diver-

sas partes dos quatro municípios 

analisados. Somada a essa expli-

cação, acrescenta-se que apresen-

tam baixa taxa de desocupação 

da força de trabalho. Nesse caso, 

quaisquer atividades econômicas 

um pouco mais interessantes cos-

tumam atrair pessoas do campo 

para a cidade.
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Sobre o 
crescimento 
populacional 
e a influência 
das migrações

N 
as últimas décadas, 

os quatro Municípios 

aqui analisados não 

apresentaram crescimento popu-

lacional substancial, o que permi-

te dizer existir certa estabilidade 

demográfica, com avanço médio 

abaixo da média estadual entre os 

anos 1990 e 2010. O mais expres-

sivo foi verificado apenas no mu-

nicípio de Pinheiros. Mesmo as-

sim, abaixo da média de ampliação 

da população estadual. No caso do 

município de Mucurici, com que-

da populacional ao longo dos anos 

1990. Este fato pode ser explicado 

pela emancipação do Distrito de 

Ponto Belo e sua elevação à cate-

goria de município.

Como o crescimento populacio-

nal está diretamente ligado aos 

movimentos migratórios, foram 

analisados os números referentes 

a esse quesito. Em resumo, o que 

se verifica é que grande parte dos 

migrantes são provenientes do 

próprio Estado. E, de maneira ge-

ral, o movimento migratório tam-

bém é estável tendo em vista que, 

durante o Censo 2010 do IBGE, 

verificou-se que a maior parte dos 

migrantes, mais de 70%, já está na 

região há mais de dez anos.

O Comércio no centro de Montanha busca atender à demanda por insumos agropecuários.

70%
Mais de

da população 
tem mais de 10 
anos na região
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A Educação nos Municípios

15anos
Analfabetismo 
alto entre os 
maiores de 15 
anos.

Educação
A região apresenta alta taxa de 
analfabetismo, mas com expectativa 
de melhorias devido ao bom 
percentual de crianças nas escolas.

Escola municipal situada no centro de Montanha/ES.
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Escola Estadual de Montanha.

O 
analfabetismo na po-

pulação com mais de 

15 anos de idade dos 

Municípios da área de influên-

cia ainda é alto, se comparado às 

médias estadual e brasileira. Mas 

os 81,8% de crianças entre 4 e 5 

anos matriculadas na escola, aci-

ma das médias estadual e nacio-

nal, apontam para uma reversão 

desse quadro no curto prazo. Esse 

otimismo é ainda maior quando 

se observa os bons índices de ma-

trículas de crianças e jovens entre 

7 e 14 anos.

Cabe salientar que apenas o mu-

nicípio de Montanha apresen-

tou taxa relativamente baixa de 

crianças entre 4 e 5 anos na esco-

82%
de crianças entre 
4 e 5 anos na 
escola (Média 
em Montanha, 
Pinheiro e Ponto 
Belo).

50%
de idosos 
analfabetos 
(Média em 
Montanha, 
Pinheiro e Ponto 
Belo).

17,6%
de idosos 
analfabetos 
(Média no 
Espírito Santo).

la: 68,9%. Isto pode revelar falhas 

no sistema de educação infantil, o 

que tende a prejudicar o ingresso 

de mães no mercado de trabalho, 

pressionando para baixo a ren-

da familiar. A educação deve ser 

mais uma prioridade dos órgãos 

públicos.
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No que tange à infraestrutura 

voltada à educação, verifica-se 

que os quatro municípios contam 

com estabelecimentos de ensi-

no para os níveis fundamental 

e médio, porém há carência no 

ensino universitário. As análises 

realizadas revelaram um núme-

ro adequado de professores para 

atender aos alunos, tanto no ensi-

no fundamental quanto no médio. 

A carência no superior pode ser 

amenizada através de programas 

de transporte escolar público para 

atender alunos que desejem estu-

dar em outras cidades.

 Como indicador de desen-

volvimento na área de educação 

TAXAS DE ANALFABETISMO POR MUNICÍPIO
E GRUPO DE IDADE DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA, 2010.

Município 15 anos ou mais 15-24 25-39 40- 59 60 ou mais

Montanha 17,4 1,8 6,2 19,9 51,8

Mucurici 19,9 2,7 7,8 22,6 56,8

Pinheiros 17,2 1,6 6,2 22,6 54,7

Ponto Belo 21,7 2,0 6,4 25,5 64,0

Espírito Santo 8,1 1,4 3,2 9,8 27,6

Fonte: IBGE: Censo 2010

tem-se o Índice de Desenvolvi-

mento da Educação Básica. Anali-

sando os dados dos últimos anos, 

verifica-se evolução na qualidade 

do ensino em todos os quatro Mu-

nicípios e em todas as fases do en-

sino fundamental. Esse é mais um 

indicador positivo acerca da área 

de educação.

 Ao se analisar o Índice 

Firjan de Desenvolvimento Muni-

cipal, no que tange a educação, os 

quatro aparecem na lista daqueles 

considerados de Alto desenvolvi-

mento. No Estado do Espírito San-

to, cerca de 80% dos Municípios 

estão nessa faixa do índice; no 

Brasil, são 66,2%.

Para cursar o ensino superior o morador precisa ir para outra cidade.
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A saúde nos
Municípios

80%
das necessidades
dos municípios,
são cobertas 
pelas unidades 
básicas de saúde.

Hospital municipal localizado no centro de Montanha/ES.
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P 
ara analisar a saú-

de, dois indicadores 

de infraestrutura são 

fundamentais: quantidade de 

hospitais, ou leitos hospitalares, 

e o número de médicos para cada 

mil habitantes. Ponto Belo não 

possui hospitais, fazendo com 

que seus habitantes procurem a 

unidade disponível no Município 

de Mucurici. Para as especialida-

des básicas, as Unidades Básicas 

de Saúde cobrem 80% da popula-

ção dos três.

Quanto à quantidade de leitos 

hospitalares disponíveis para a 

população e o número de médi-

cos por mil habitantes, parece 

haver problemas, sobretudo nos 

Municípios de Pinheiros e Ponto 

Belo. Esse fato revela a necessi-

dade de maior presença do setor 

público no setor de saúde desses 

Municípios, principalmente por-

que o pequeno tamanho reduz o 

interesse para instalação de ser-

viços privados.

Essa problemática ajuda a posi-

cionar Pinheiros entre os mu-

nicípios com Desenvolvimento 

Moderado no quesito saúde, se-

gundo o IFDM-Saúde. Já Ponto 

Belo encontra-se no limiar entre 

o Desenvolvimento Moderado 

e o Alto Desenvolvimento. Evi-

dentemente, o pequeno tama-

nho e as estratégias municipais 

na área de saúde ajudam a re-

duzir os problemas advindos da 

infraestrutura deficitária.

Ao se analisar os dados sobre 

mortalidade infantil, não pare-

ce haver problemas graves. Isso 

aparece como um aspecto posi-

tivo, na medida em que, sendo 

elevada, poderia revelar alto pro-

blema no que se refere ao atendi-

mento pré-natal, às condições de 

saneamento básico e nutrição.

A dengue aparece como a doença 

mais problemática, já que todos 

os anos apresenta números altos 

na região. Dentre os quatro Mu-

nicípios analisados, Ponto Belo 

foi o que apresentou o maior 

número de casos de dengue. 

Talvez porque os Municípios de 

Montanha e Pinheiros já estejam 

inseridos na lista de Municípios 

prioritários no combate à dengue 

no Espírito Santo desde o ano de 

2008.
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Infraestrutura pública
e condições de bem-estar

C 
ertamente, escolas e 

hospitais estão direta-

mente ligados à melho-

ria do bem-estar das populações, 

e esses serviços podem ser ofere-

cidos por entes privados. No en-

tanto, quando se considera o sa-

neamento básico, parece que essa 

atividade deve ser também foco 

específico do olhar do Estado.

Para a região, os dados do Censo 

2010 revelam que, na média, os 

quatro Municípios estão numa 

situação muito próxima ao que se 

verifica no Estado quando o as-

sunto é saneamento básico. Em 

média, apenas 2,0% dos domicílios 

dessa área não contam com insta-

lações sanitárias,  sendo que o Mu-

nicípio de Montanha é o com me-

nor percentual (1,1%) e Mucurici o 

mais problemático. Vale ressaltar 

que Mucurici é a localidade com 

a maior proporção de domicílios 

rurais.

Apesar da alta cobertura de sa-

neamento, muitas instalações 

são precárias, principalmente nos 

domicílios rurais. Nessas áreas, é 

Estrutura para comercialização de Produtos da Agricultura 
Familiar no município de Mucurici/ES.
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bastante complexa a ligação com 

redes gerais de escoamento, en-

quanto as fossas sépticas, muitas 

vezes, apresentam custos incapa-

zes de serem assumidos pelos mo-

radores dessas regiões.

Quando o assunto é a coleta de 

lixo, os dados dão conta de que 

78,4% deste tipo de resíduo produ-

zido na região são recolhidos por 

algum serviço público de coleta. 

Mucurici é o Município que apre-

senta o menor percentual de co-

leta: 66,1%. Já Montanha, Pinhei-

ros e Ponto Belo aparecem muito 

próximos, com cerca de 80% do 

lixo coletado. Interessante notar 

que o percentual de coleta de lixo 

está cerca de 10% abaixo da média 

estadual, o que pode ser explicado 

pela vasta extensão rural desses 

Municípios.

Passando agora para os aspectos 

da segurança pública na região, 

que também influencia direta-

mente no bem-estar, foram ana-

lisados os dados relativos a homi-

cídios entre homens, mulheres e 

jovens, suicídios, violência física 

e sexual contra crianças e mortes 

por acidentes de trânsito.

Os Municípios que apresentaram 

maior número de homicídios en-

tre 2006 e 2010 foram Montanha 

e Pinheiros, os de maior popu-

lação. Considerando o ranking 

estadual, Pinheiros ocupava, em 

2010, a 21ª posição, e Montanha, a 

45ª, de um total de 78 Municípios. 

Isso mostra que esses dois não se 

apresentam tão seguros como os 

demais.

Disposição inadequada de Resíduos da Construção Civil (RCC).
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Ruas do centro da cidade de Montanha/ES.

Na região, a média de homicí-

dios cometidos contra jovens nos 

quatro Municípios é menor que a 

média de todo o Estado. Por ou-

tro lado, a média de homicídios 

de mulheres é maior do que a mé-

dia estadual. Cabe ressalvar que 

os percentuais são influenciados 

pelo pequeno tamanho populacio-

nal dos Municípios de Mucurici e 

Ponto Belo. Porém, nenhum mon-

tante de violência pode ser consi-

derado aceitável.

Como bom indicador de bem-es-

tar aparece a ausência de casos de 

suicídios entre jovens. No entan-

to, quando se olha para a violência 

relacionada ao trânsito (que mata, 

inclusive, muitos jovens), os dados 

mostram que o Município de Pi-

nheiros ocupa uma posição desta-

cada. Isso se deve, possivelmente, 

ao fato de que parte dele é trans-

passada pela Rodovia BR-101, co-

nhecida por ser uma das mais mo-

vimentadas e perigosas do País. 

Para os demais, os números são 

pequenos e dispersos e não forne-

cem tendências preocupantes.

A taxa de homicídios contra jovens é menor 
que a média nacional. Porém, os homicídios de 
mulheres é maior que a média no estado. 
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Estrutura de produção, serviços, 
emprego e renda

A 
ntes de apresentar os 

números, vale a pena 

apresentar um breve 

sumário sobre o IFDM-Emprego & 

Renda. O Índice Firjan coloca os 

quatro Municípios entre aqueles 

que apresentam baixo desenvolvi-

mento. Vale ressaltar que, no Es-

pírito Santo, 41,1% dos Municípios 

estão nessa faixa de desenvolvi-

mento; no Brasil são 56,4%. Abai-

xo, algumas considerações que ex-

plicam esse posicionamento.

A produção total desses Municí-

pios representa 1,04% do Produto 

Interno Bruto estadual. O Municí-

pio com maior participação é o de 

Pinheiros, representando 56,2% 

de toda a produção da Área de 

Influência no ano de 2009. Em se-

gundo lugar, aparece Montanha, 

com 28,4% da produção. Interes-

sante notar a colocação de Mucu-

rici e Ponto Belo no que diz respei-

to ao posicionamento no ranking 

dos PIBs municipais no Estado do 

Espírito Santo. Das 78 posições 

possíveis, Ponto Belo aparece em 

73º, e Mucurici, em 74º no ano de 

2009. Ou seja: estão entre os Mu-

ECONOMIA REGIONAL

1,04%
do PIB do
Espírito Santo.

tendo esse setor o maior peso em 

Pinheiros e menor em Ponto Belo. 

Depois da agricultura, foi o setor 

de serviços que mais contribuiu 

para a geração de renda.

nicípios com pior resultado no que 

tange à dinâmica econômica.

De maneira geral, foi o setor agrí-

cola quem mais contribuiu para a 

geração de renda e emprego nos 

Municípios aqui considerados, 
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RENDA

60% 90%
população 
economicamente 
ativa

delas 
encontrava-se 
empregada no 
ano de 2010.

ATIVIDADE SETORIAL DA ÁREA
DE INFLUÊNCIA POR MUNICÍPIO, 2009

MUNICÍPIO

PARTICIPAÇÃO NO VALOR ADICIONADO (%)

AGROPECUÁRIA
INDÚSTRIA, CONS-

TRUÇÃO SIUP*
COMÉRCIO E SER-

VIÇOS
ADM PÚBLICA

Montanha 39,5 11,1 23,0 26,6

Mucurici 42,0 7,3 30,4 20,3

Pinheiros 59,8 4,3 15,2 20,7

Ponto Belo 29,9 14,6 33,3 22,1

AII 42,8 9,3 25,4 22,4

Espírito Santo 6,8 29,8 15,4 48,1

Fonte: IJSN – Coordenação de Estudos Econômicos SIUP – Serviços de Utilidade Pública (Eletricidade, Gás e Água)

Vê-se na tabela anterior que grande 

parte da geração de emprego e ren-

da nos Municípios é dependente da 

agricultura e da administração pú-

blica. Várias são as atividades agrí-

colas presentes, com destaque para 

a pecuária leiteira e de corte, café, 

mamão, cana-de-açúcar, silvicultu-

ra de eucalipto etc.

O percentual de pessoas com ida-

de e possibilidade de trabalhar (a 

população economicamente ati-

va) está próximo de 60% de toda a 

população acima de 10 anos. Essas 

são as pessoas que oferecem sua 

mão de obra no mercado de traba-
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A tabela acima evidencia o peso da agropecuária e do setor de serviços na dinâmica econômica desses Municí-

pios. Tendo em vista que são as atividades diretamente ligadas ao setor agropecuário as que mais empregam, 

percebe-se um nível per capita de renda bastante baixo, onde mais de 60% da população recebe até dois salários 

mínimos e o percentual de pessoas que recebe mais de 10 salários não chega a 3%.

DISTRIBUIÇÃO DO PERCENTUAL DO PESSOAL
OCUPADO POR ATIVIDADES QUE MAIS EMPREGAM

MUNICÍPIO
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Montanha 34,9 5,7 6,0 17,6 5,7 6,0 7,7

Mucurici 45,8 2,2 6,9 9,1 9,7 6,0 8,2

Pinheiros 40,0 4,7 5,4 15,3 2,6 4,1 7,6

Ponto Belo 29,4 3,9 8,0 12,6 15,4 3,9 11,7

AII 37,5 4,1 6,6 13,7 8,4 5,0 8,8

Esp. Santo 17,7 9,2 8,0 16,9 5,7 5,3 6,4

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados do Censo Demográfico 2010.

lho, sendo que mais de 90% delas 

encontrava-se empregada no ano 

de 2010. No caso de Ponto Belo, é 

a administração pública o setor que 

mais emprega.

Além do grande percentual de pes-

soas ocupadas na administração 

pública, outro fato que chama a 

atenção é o alto grau de informali-

dade verificado em todos os quatro: 

11,1% — acima da média verificada 

no Estado. Essa informalidade é 

explicada pelo fato de grande par-

te da população estar empregada 

em atividades como a agricultura e 

serviços domésticos, postos em que, 

tradicionalmente, existe baixa for-

malização do trabalho.

A Tabela a seguir mostra como se 

distribui a força de trabalho nas ati-

vidades que fornecem emprego na 

região.
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A agricultura e a pecuária são as principais atividades econômicas da região.
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Uso do solo, paisagem e turismo

O 
perfil paisagístico de 

toda a região anali-

sada é bastante pe-

culiar ao Norte do Estado do Espí-

rito Santo, apresentando grandes 

pastagens consorciadas com pe-

quenas lavouras. Os quatro Muni-

cípios encontram-se numa região 

que foi bastante cobiçada no pas-

sado, sobretudo para exploração 

de madeira da Mata Atlântica. O 

movimento de ocupação esteve 

diretamente relacionado a esse 

processo de extração vegetal, o 

que ajuda a explicar a atual confi-

guração da paisagem.

Toda essa atividade antrópica de 

exploração fez com que a região 

perdesse quase toda sua cober-

tura vegetal natural, passando a 

ter a maior parte das terras co-

berta por pastagens. Destaca-se 

aí o Município de Ponto Belo, com 

93,4% das terras usadas para pas-

tos. Já o Município de Pinheiros é 

o único que se aproxima do padrão 

de ocupação estadual e nacional 

(maior percentual de lavouras).

Uma das atrações turísticas da região é o balneário  berço do Itaúnas, localizado em Mucurici/ES.

RIMA - Bloco IV Microrregião Montanha - Diagnóstico ambiental38



Balneário berço do Itaúnas em Mucurici/ES.

UTILIZAÇÃO DAS TERRAS POR MUNICÍPIO DA AII, 2006

MUNICÍPIO
TIPO DE UTILIZAÇÃO

% DE LAVOURA % DE PASTAGENS % DE MATAS

Montanha 16,6 72,4 11,0

Mucurici 16,0 78,6 5,4

Pinheiros 33,8 52,4 13,8

Ponto Belo 4,0 93,9 2,1

AII 17,6 74,3 8,1

Espírito Santo 28,1 50,0 21,9

BRASIL 22,0 49,4 28,6

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE).

O tamanho médio das proprie-

dades tem o dobro daquele ob-

servado no Estado do Espírito 

Santo. Porém, considerando o 

módulo fiscal de cada Município, 

em média, mais de 60% das pro-

priedades rurais são minifún-

dios. Apenas 2% são de grande 

porte, sendo que estão em Mon-

tanha e Pinheiros as agricultu-

ras mais mecanizadas.

Os quatro Municípios integram a 

Região Turística Doce Terra Mo-

rena, classificação da Secretaria 

de Turismo do Estado. São apre-

sentados os seguintes potenciais 

turísticos para a região: Balneá-

rio Berço do Itaúnas (Mucurici); 

Corredeiras do Estrela do Norte 

(Ponto Belo); e, Reserva Federal 

Biológica Córrego do Veado (Pi-

nheiros). Além disso, registram-

se o Projeto do Museu do Con-

testado e uma das quatro igrejas 

no mundo com a torre para trás, 

em Mucurici.
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Populações e hábitos tradicionais

A 
área de influência 

possui um histórico 

de ocupação extra-

tivista, tornando-se muito cedo 

espaço de pecuária extensiva. 

Em parte, por esse motivo, não 

há registro de comunidades tra-

dicionais (quilombolas, indígenas, 

populações ribeirinhas e grupos 

extrativistas) fixadas naqueles 

territórios e que nele possuam re-

lação de dependência socioeconô-

mica.

Também não se encontra nos li-

vros do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional 

nenhum registro de expressões 

culturais e artísticas, ou mesmo 

de lugares que sejam protegidos 

por leis específicas. Apesar disso, é 

possível encontrar na região mui-

tas festividades ligadas ao modo 

de vida interiorano, com destaque 

para Cavalgada da Independência, 

em Montanha; Festival Gastronô-

mico, em Mucurici; Folia de Reis 

Nação São Sebastião, em Pinhei-

ros; e Caminhada Ecológica da Paz 

e da Cidadania, em Ponto Belo.

Em especial na área da gastrono-

mia, percebe-se um conjunto de 

Museu do Contestado em Mucurici, ES.
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Artesanato com  madeira nobre, feito pelo artesão local Sr, Nadinho de Itabaiana, Mucurici/ES.

As muitas 
festividades estão 
ligadas ao modo de 
vida interiorano da 
região, com destaque 
para Cavalgada da 
Independência.
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pratos herdados no processo de ocupação do terri-

tório, sobretudo de migrantes vindos dos Estados de 

Minas Gerais e Bahia. Essa ocupação fez com que al-

guns pratos se tornassem típicos na região, tais como: 

o xinxim de galinha, kenga, vaca atolada, buchada, 

carne de sol com aipim, licores e biscoitos, dentre ou-

tros. Esses pratos se convertem em atrativo turístico 

para a região, pois se incorporaram ao patrimônio 

imaterial a partir dos saberes locais.

Pode-se também encontrar na região grupos teatrais, 

grupos de capoeira, grupos musicais, bandas e corais, 

além de atividades artesanais, como o bordado e arte 

em couro.
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Expectativas da população em
relação ao empreendimento

O 
s Municípios da Área 

de Influência possuem 

um conjunto de ato-

res sociais que se distinguem pelas 

funções que desempenham no co-

tidiano. Eles podem ser classificados 

como trabalhadores, comerciantes 

e empresários, pesquisadores, ad-

ministradores públicos, religiosos e 

sociedade civil em geral, incluindo 

jovens estudantes, donas de casa, 

aposentados etc. Durante a visita a 

campo, várias impressões acerca do 

empreendimento foram coletadas 

por meio desses personagens, visan-

do perceber as expectativas popula-

cionais sobre o empreendimento.

De maneira geral, não percebem 

o empreendimento enquanto algo 

estranho ou diferente do que já se 

observa em toda paisagem rural dos 

Municípios afetados (direta ou indi-

retamente) pela proposta de inter-

venção. Todavia, alguns impactos 

relacionados às atividades de silvi-

cultura de eucalipto e plantações de 

cana-de açúcar, foram destacados ao 

longo das conversas realizadas com 

os nativos e moradores da região.

Como aspectos positivos, os po-

tenciais de geração de emprego de 

diversos níveis, seja no plantio, ir-

rigação ou transporte. Além disso, 

alguns comerciantes veem essas 

atividades como impulsionadoras 

das vendas na região, na medida em 

que insumos e produtos podem ser 

adquiridos nos mercados locais. In-

teressante notar que alguns entre-

vistados destacaram a incapacidade 

dos Municípios de fornecer mão de 

obra para atender a uma eventual 

demanda do empreendimento.

Como principal aspecto negativo, foi 

destacado o que já é vivenciado no 

trânsito de caminhões nos centros 

urbanos. Por exemplo: registrou-se 

em Pinheiros a existência de um 

anel viário não pavimentado que 

serve para o escoamento da produ-

ção de cana e eucalipto, desviando 

parte do trânsito da região central 

da cidade. No entanto, os caminhões 

de cana e eucalipto ainda trafegam 

por parte da cidade, frequentemen-

te danificando ruas e ampliando os 

ruídos urbanos. Isto representa um 

transtorno, sobretudo porque os ca-

minhões costumam andar em com-

boios. O fato narrado pelos residen-

tes foi observado durante a estada 

no campo, conforme destacado na 

figura a seguir.

Por outro lado, a presença desse tipo 

de atividade é bem vista por comer-

ciantes diversos, donos de restau-

rantes e postos de gasolina, pelo seu 

poder dinamizador. De uma manei-

ra geral, é possível afirmar que não 

foram observadas tensões entre os 

diversos atores sociais que apon-

tem para situações impeditivas do 

empreendimento. Porém, as obser-

vações críticas devem ser incorpo-

radas ao escopo do projeto a fim de 

mitigar quaisquer efeitos adversos 

provenientes das atividades do em-

preendimento.

A geração de empregos é 

vista como um impacto 

positivo, mas o trânsito 

de caminhões é aponta-

do como impacto negati-

vo do empreendimento.
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Meio Físico

CLIMA E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

A 
região onde será im-

plantado o projeto 

está inserida nos do-

mínios do clima tropical úmido. 

É aquele encontrado em todo in-

terior Norte do Estado do Espíri-

to Santo, caracterizando-se pela 

estação chuvosa no verão e seca 

no inverno. Esse tipo climático 

abrange cerca de 70% da área es-

tadual.

Os valores das médias mensais 

de temperatura média, máxima 

e mínima (Tmed, Tmax e Tmin, 

respectivamente), de umidade 

relativa média (UR), de precipita-

ção (PREC), velocidade dos ventos 

(VV), radiação solar (RAD) e de 

evapotranspiração de referência 

estimada (ETo), encontram-se na 

tabela a seguir.

Para caracterização climática da 

região, utilizaram-se dados das 

normais climatológicas compre-

endida entre os anos de 1976/1989 

e de 2001/2011, de uma estação 

meteorológica instalada no Muni-

cípio de Mucurici, no Norte do Es-

tado do Espírito Santo, que, além 

de ser próximo ao local de implan-

tação do projeto, possui caracterís-

ticas climáticas semelhantes.

70%
da área estadual é 
de clima tropical 
úmido.
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VARIÁVEIS CLIMÁTICAS

Mês
Tmed

(°C)

Tmax

(°C)

Tmin

(°C)

UR

(%)

Prec.

(mm)

Vv

(m.s-1)

Rad

(MJ.m2.

dia-1)

ETo

(mm. 

dia-1)

Janeiro 26,3 31,8 20,8 76,0 146,1 4,4 23,0 5,1

Fevereiro 26,6 32,2 20,9 73,0 93,3 3,6 21,4 4,8

Março 26,4 31,9 20,8 70,0 104,5 2,9 21,2 4,5

Abril 25,2 30,6 19,8 71,0 71,2 2,6 17,7 3,8

Maio 23,7 29,1 18,3 76,0 38,6 2,5 14,5 2,9

Junho 22,4 27,6 17,1 73,0 20,4 2,2 12,8 2,4

Julho 21,7 27,2 16,2 75,0 34,8 2,5 13,5 2,5

Agosto 22,3 28,0 16,5 81,0 26,4 3,1 16,8 3,3

Setembro 22,8 28,4 17,3 75,0 42,4 3,5 16,2 3,5

Outubro 24,2 29,4 19,0 70,0 93,3 3,9 17,0 3,7

Novembro 24,8 29,8 19,8 83,0 157,8 4,0 17,7 4,0

Dezembro 25,7 30,8 20,5 82,0 158,5 4,2 19,8 4,4

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

FONTE: INCAPER (2013)

Valores médios mensais de Temperatura Média (Tmed em °C), Temperatura Máxima (Tmax em °C), Temperatura Mínima (Tmin em °C), Umidade 
Relativa Média (UR, em %), Precipitação (PREC, em mm), Velocidade dos Ventos (Vv, em m.s-1), Evapotranspiração de Referência (ETo, em mm.
dia-1) para o Município de Mucurici, no Norte do Estado do Espírito Santo, período de 1976/1989 e 2001/2011.

O regime térmico possui uma os-

cilação anual bastante suave, com 

valores médios anuais variando 

de 21,7°C a 26,6°C, conforme a fi-

gura ao lado. Segundo CARNEIRO 

et al. (2006), GOLFARI et al. (1978), 

FERREIRA (1997), NAPPO et al. 

(2005), NOVAIS (1990) e PAIVA et 

al. (2007), os mesmos são adequa-

dos e estão dentro dos limites acei-

táveis para o bom desenvolvimen-

to da cultura do eucalipto. Valores médios mensais de temperatura média (TMED) temperatura máxima (TMAX) e tem-
peratura mínima (TMIN) para o Município de Mucurici, no Norte do Estado do Espírito Santo 
— Normais Climatológicas para os anos de 1976/1989 e 2001/2011.

0

5

10

15

20

25

30

35

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (⁰
C)

Meses do Ano

TMED TMAX TMIN

RIMA - Bloco IV Microrregião Montanha 45



Em relação à precipitação, verifica-

se que sua forma de distribuição 

ocorre de maneira bem peculiar, 

caracterizando duas épocas bem 

distintas: estação chuvosa e estação 

seca, conforme a figura a seguir.

Alcançando valores totais médios 

anuais de 987,8mm, a precipitação 

concentra-se nos meses de novem-

Valores de precipitação acumulada anual para o município de Montanha, no norte do estado do ES - Normais Climatológicas para os anos de 
1976/1989 e 2001/2011.

bro a março e corresponde a 67% 

do total anual. Nos meses de abril a 

outubro, a disponibilidade hídrica é 

reduzida, necessitando de implan-

tação de culturas que possuem boa 

resistência e este déficit hídrico.

Enquanto a temperatura mantém 

um padrão espacial homogêneo ao 

longo do tempo, a variável chuva 

apresenta-se sazonal, alterando 

sua distribuição espacial do período 

seco para o período chuvoso.

Com relação aos valores de evapo-

transpiração de referência (ETo), 

observa-se que, ao longo do ano, 

a marcha acompanha a distribui-

ção da precipitação, a variação da 

temperatura e, principalmente, a 
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Valores médios mensais de evapotranspiração de referência - ETo (mm.dia-1) e radiação solar global (Mj.m2.dia-1) para o Município de Mucurici, 
no Norte do Estado do Espírito Santo — Normais Climatológicas para os anos de 1976/1989 e 2001/2011.
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Representação gráfica do balanço hídrico mensal para a cultura do eucalipto em pleno desenvolvimento na região do município de  Mucurici no 
norte do ES.

distribuição da radiação solar glo-

bal, alcançando oscilações de 5,1 a 

2,5 mm.dia-1, sendo que os valores 

de máxima e mínima ocorrem nos 

meses de janeiro e junho, respecti-

vamente, conforme a figura acima.

A intensidade e a direção dos ven-

tos são determinadas pela variação 

espacial e temporal do balanço de 

energia na superfície terrestre. A ve-

locidade média dos ventos varia em 

função da época do ano, sendo que, 

no período de verão, encontram-se 

os maiores valores e, no de inverno, 

os menores valores. Este parâmetro 

influencia diretamente no poder 

evaporativo das plantas como pode-

se visualizar na figura acima.

Os resultados de Balanço Hídri-

co para a cultura do eucalipto em 

pleno desenvolvimento para a re-

gião do Município de Mucurici, no 

Norte do Estado do Espírito Santo, 

podem ser visualizados na  figu-

ra a seguir, onde o déficit hídrico 

anual de 348mm está distribuído 

entre os meses de fevereiro e ou-

tubro. O balanço hídrico mostrou, 

ainda, que apenas nos meses de 

novembro, dezembro e janeiro 

não houve déficit hídrico para a 

cultura do eucalipto.

Os resultados de Balanço Hídrico 

para pastagem podem ser visua-

lizados na figura a seguir, onde o 

déficit hídrico anual, de 164mm, 

está distribuído entre os meses de 

fevereiro a junho e de agosto a ou-

tubro, e o excedente hídrico anual, 
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de 83mm, distribuído entre os me-

ses de novembro e janeiro.

Fazendo uma análise comparativa 

do balanço hídrico da cultura do 

eucalipto em relação à pastagem 

— segundo INCAPER (2011), cer-

Representação gráfica do balanço  hídrico mensal para pastagem na região do município de Montanha, no norte do estado do ES.
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ca de 90% da área agropastoril do 

Município de Mucurici está ocupa-

da com pecuária de corte e leite —, 

podemos observar que, para a cul-

tura do eucalipto, o déficit hídrico 

é maior quando comparado com a 

pastagem.

A diferença de déficit hídrico anual 

entre a cultura do eucalipto e a pas-

tagem chega a 184mm. No balanço 

hídrico, ela pode ser compensada 

com os reservatórios artificiais já 

existentes na propriedade.
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Recursos Hídricos

ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO ITAÚNAS

A 
divisa do Estado do 

Espírito Santo com o 

Estado de Minas Ge-

rais é dada pelo Córrego Limoeiro, 

ou Guaribas. Já na parte Norte, 

pelo fato da fronteira do Espíri-

to Santo com a Bahia estar, em 

sua maior parte, sobre uma linha 

reta dentro da Bacia do Rio Itaú-

nas, vários afluentes, da margem 

esquerda, têm suas nascentes em 

território baiano, como acontece 

com o Córrego do Zinco e o Ri-

beirão do Engano, além de outros 

(ANA, HidroWeb - Sistema de In-

formações Hidrológicas, 2001).

A Bacia do Rio Itaúnas, situada ao 

Norte do Estado do Espírito Santo 

e Sul do Estado da Bahia, limita-se, 

ao Norte e a Oeste, com a Bacia do 

Rio Mucuri; ao Sul, com a Bacia do 

Rio São Mateus; e, a Leste com o 

Oceano Atlântico.

Os principais afluentes do Rio 

Itaúnas são Rio Angelim, Rio Pre-

to Norte, Rio Santana, Rio São Do-

mingos, Córrego Dezoito, Córrego 

Claro, Ribeirão Suzano e Rio Jun-

diá, Ribeirão Dourado e Rio do Sul 

(ANA, Sinopse das Bacias Hidro-

gráficas do Atlântico Sul - Trecho 

Leste Vol. I., 2001).

A Bacia Hidrográfica do Rio Itaú-

nas tem uma superfície de, apro-

ximadamente, 4.480 quilômetros 

quadrados, sendo 4.360 no Estado 

do Espírito Santo e 120 no Estado 

da Bahia. Ela abrange os Muni-

cípios capixabas de Montanha, 

Pinheiros, Conceição da Barra, 

Mucurici, Pedro Canário, Boa Es-

perança, Ponto Belo e São Mateus, 

e o baiano Mucuri.

A topografia é representada, ba-

sicamente, por tabuleiros (Grupo 

Dos 4.480 
quilômetros 
quadrados da Bacia 
do Rio Itaúnas, 4.360 
estão no Espírito 
Santo.
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Barreiras) e por planícies aluviais 

costeiras. De maneira geral, de-

vido às favoráveis condições to-

pográficas, os solos da bacia são 

bem drenados e têm elevada ca-

pacidade para a prática de plantios 

mecanizados, mas possuem baixa 

fertilidade natural.

Assim sendo, por motivos de solo e 

de clima - fatores edafoclimáticos, 

sobressaem-se na região plantios 

agropastoris com menor exigên-

cia hídrica e nutricional. Predo-

minam, portanto, as pastagens 

Tipo de Uso Nome do Usuário Observações Gerais

Abastecimento 
Público

SAAE (Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto) e CESAN (Com-

panhia Espírito Santense de 

Saneamento).

A maioria dos poços utilizados para abastecimento 

encontra-se abandonada, alguns devido ao elevado teor 

de ferro. As informações disponíveis sobre os poços e a 

qualidade de água subterrânea são insuficientes e con-

trastantes.

Irrigação Produtores rurais

Mecanizada (geralmente, por canhão e pivô central). É 

frequente encontrar-se cursos d’água represados para 

uso particular em irrigação.

Dessedentação 
de animais

Produtores diversos O número de cabeças de gado não foi estimado.

Principais usuários de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas. (fonte: ANA, 2001).

2 - Agência Nacional de Águas.

artificiais, grandes monoculturas 

mecanizadas de cana-de-açúcar 

e de eucalipto (ANA, Sinopse das 

Bacias Hidrográficas do Atlântico 

Sul - Trecho Leste Vol. I., 2001).

Há uma demanda crescente de 

água para atender o processo de 

desenvolvimento agrícola regio-

nal, pois uma questão indiscutível 

é que a Bacia Hidrográfica do Rio 

Itaúnas é extremamente pobre em 

disponibilidade hídrica superfi-

cial. Estudos feitos por técnicos da 

Universidade Federal do Espírito 

Por motivos de solo
e de clima - fatores
edafoclimáticos -
sobressaem-se na
região plantios
agropastoris com
menor exigência
hídrica e nutricional.
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Santo constataram que ela não 

possui condições de atender essa 

demanda sem gerar sérios confli-

tos de usos da água, especialmente 

quando eles se referem ao abaste-

cimento público.

Em síntese, além da pecuária ex-

tensiva, dos projetos de reflores-

tamento e das usinas de açúcar 

e álcool nos Municípios de Pedro 

Canário e de Conceição da Bar-

ra, a economia regional agrupa 

atividades como cultivos de café, 

fruticultura tropical de laranja e 

mamão, agricultura de subsistên-

cia (principalmente mandioca, mi-

lho e feijão), bem como o turismo 

litorâneo, a extração de granito 

ornamental e as atividades nas 

planícies sedimentares voltadas 

ao aproveitamento de petróleo e 

Nome da Reserva Vazão Estimada (m³/h) Observações Gerais

Aquífero Ganular-fissural 4,67 Região central e faixa litorânea da bacia

Aquífero Fissural - Estreita faixa situada no extremo Oeste da bacia

gás natural (ANA, Sinopse das Ba-

cias Hidrográficas do Atlântico Sul 

- Trecho Leste Vol. I., 2001).

Os principais usos para consumo 

são abastecimento urbano (cida-

des, vilas e povoados), abasteci-

mento rural, consumo agroin-

dustrial em pequena escala; 

dessedentação do rebanho bovi-

no, irrigação e pesca profissional 

e esportiva. Os principais usos de 

não consumo são assimilação de 

esgotos ou diluição de efluentes e 

garimpo (ANA, Sinopse das Bacias 

Hidrográficas do Atlântico Sul - 

Trecho Leste Vol. I., 2001). Dentre 

estes, a ANA destacou os princi-

pais usos e usuários de recursos 

hídricos na Bacia Hidrográfica do 

Rio Itaúnas, como apresentado na 

tabela a seguir.

Disponibilidade hídrica subterrânea na Bacia do Rio Itaúnas. (fonte: ANA, 2001).

Principais usos da água: abastecimento urbano, 
abastecimento rural, consumo agroindustrial, 
dessedentação do rebanho bovino, irrigação e 
pesca de subsistência e esportiva.

Segundo estudo da Agencia Na-

cional de Águas — ANA (ANA, 

Sinopse das Bacias Hidrográficas 

do Atlântico Sul - Trecho Leste 

Vol. I., 2001), a vazão estimada 

dos aquíferos foi obtida com base 

em dados da Companhia Espírito 

Santense de Saneamento — CE-

SAN, demonstrando que, mesmo 

a uma profundidade média de 100 

metros, o volume é relativamente 

baixo (ver tabela a seguir).

Para este estudo hidrológico, fo-

ram utilizados dados coletados 

em expedições de campo ocorri-

das nos dias 11 a 14 de outubro de 

2013, dados numéricos da ANA e 

fontes bibliográficas. Todas as in-

formações obtidas estão descritas 

nos títulos a seguir.
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Hidrografia da área de estudo

Na área de estudo, os recursos hídricos são usados 
para pecuária, irrigação e abastecimento humano.

A 
área de estudo está 

completamente in-

serida na Bacia Hi-

drográfica do Rio do Sul, afluente 

do Rio Itaúnas. A área de estudo 

compreende afluentes do Córre-

go Dezoito, principalmente, bem 

como pequenos afluentes que de-

saguam no Rio Itaúnas. Geografi-

camente, estão na direção noro-

este da cidade de Montanha.

Durante a expedição em campo, 

não foram observados conflitos 

de uso da água. Os principais usos 

dos recursos hídricos na área de 

estudo são: dessedentação de 

animais, irrigação de lavoura de 

subsistência, irrigação de lavou-

ras temporárias e perenes, abas-

tecimento humano, sendo este 

último exclusivamente de fonte 

subterrânea.
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Armazenamento de água no solo.
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Regime hidrológico

P 
ara cálculo das vazões 

de referência foram 

utilizados os registros 

de vazões da estação fluviomé-

trica de Cristal, cujo registro na 

Agencia Nacional das Águas é 

Nº5574000. Esta estação fluvio-

métrica é a mais próxima da área 

de estudo estando num raio de 

27km a jusante da área de estudo 

(cálculos realizados com o nave-

gador GEOBASES).

Os dados completos da estação 

fluviométrica Cristal estão na ta-

bela a seguir.

Os dados foram extraídos da 

base de informações da Agência 

Nacional de Águas – ANA, no 

Sistema de Informações Hidroló-

gicas - HidroWeb (HIDROWEB/

ANA, 2013) e processados com o 

software Microsoft EXCELL para 

preenchimento das lacunas da sé-

rie de dados. Para preenchimen-

to das lacunas na série de dados 

foi utilizando o método de média 

móvel entre oito vizinhos (AL-

MEIDA, 2007), em seguida os da-

dos foram lançados no ambiente 

do software SisCAH 1.0 (GPRH/

UFV, 2009) do Grupo de Pesquisa 

em Recursos Hídricos da Univer-

sidade Federal de Viçosa-MG para 

cálculo das vazões de referência e 

hidrógrafas.

DADOS DA ESTAÇÃO CRISTAL

Código 55744000

Nome CRISTAL

Código Adicional -

Bacia ATLÂNTICO,TRECHO LESTE (5)

Sub-bacia RIOS MUCURI, SÃO MATEUS.

Rio RIO ITAÚNAS

Estado ESPÍRITO SANTO

Município PEDRO CANÁRIO

Responsável ANA

Operadora ANA

Latitude -18:5:27

Longitude -40:6:51

Altitude (m) 75

Área de Drenagem (km2) 1280

Informações sobre a estação fluviométrica de Cristal, retirados do site da Agência Nacional de Águas ANA, Hidroweb.
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Os dados foram extraídos da base 

de informações da Agência Nacio-

nal de Águas – ANA, no sistema 

HidroWeb (HIDROWEB/ANA, 

2013) e processados no ambiente 

do software SisCAH 1.0 (GPRH/

UFV, 2009) do Grupo de Pesquisa 

em Recursos Hídricos da Univer-

sidade Federal de Viçosa-MG.

A estação fluviométrica 55744000 

possui dados de vazão de feverei-

ro de 2001 a abril de 2010, não ha-

vendo registros para 2011 a 2013. 

Dentro do período com dados há 

informações inconsistentes, como 

séries de dados de meses inteiros 

faltando. Para diminuir as incon-

sistências foi realizado um pré-

-processamento da série histórica 

da estação supracitada dentro do 

ambiente do software SisCAH 1.0, 

onde foram aplicados os seguintes 

critérios de descarte de dados:

• Descartados meses com mais de 

23% de dados ausentes, ou seja 

7,13 dias/mês (considerando 01 

mês com 31 dias);

• Ano de análise hidrológica igual 

ao ano civil, inicio em janeiro e 

termino em dezembro.

Vazões Máximas

Segundo análise realizada no 

SisCAH 1.0 as vazões máximas 

anuais estão de acordo com a 

tabela a seguir,.

DATA VAZÃO (m³/s) DIAS VÁLIDOS

06/12/2001 15,36 276

06/02/2002 29,82 334

08/01/2003 20,80 365

19/02/2004 26,64 366

14/01/2005 33,92 365

12/12/2006 31,92 365

04/01/2007 13,63 337

01/12/2008 33,35 183

03/11/2009 51,45 335

08/03/2010 17,85 120

Vazões máximas anuais para a estação fluviométrica 55744000
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Aquíferos

N 
as expedições de cam-

po, foi localizado, den-

tro da área de estudo, 

um poço escavado, utilizado para 

abastecimento rural de uma casa 

de funcionário. Foi realizada coleta 

de amostra de água para análise da 

Uso de água subterrânea para consumo humano e dessedentação de animais, nas coordenadas
 UTM 358432/7985836, Datum SIRGAS 2000.

qualidade, identificado neste traba-

lho como ponto de coleta Nº #5.

Segundo relato, a cacimba tem 

aproximadamente 12 metros de 

profundidade e não foi possível di-

mensionar a vazão, esta fonte de 

água é utilizada na dessedentação 

de pequena criação de subsistência 

e abastecimento de uma residência 

com quatro moradores. A cacimba 

se encontra nas coordenadas UTM 

350322/8000104 , Datum SIRGAS 

2000.
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Alguns rios encontram-se poluídos e  grande parte desprotegidos de matas ciliares.
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QUALIDADE DAS ÁGUAS

Escolha e localização dos locais de coleta

P 
ara caracterização da 

área de influência di-

reta foram coletadas 

amostras de água superficial e 

subterrânea em uma única cam-

panha ocorrida entre os dias 11 

e 14 de outubro de 2013, em 06 

pontos distintos e distribuídos 

espacialmente dentro da área de 

estudo e proximidades como ilus-

trado no mapa ao lado.

PONTO DESCRIÇÃO
COORDENADAS 

UTM
Datum SIRGAS 2000

1 Afluente do Córrego dezoito as margens da Rodovia ES130 350001 / 7997928

2 Barramento na nascente do Ribeirão Itaúninhas, Fazenda Eldorado II 352396 / 8004275

3 Barramento em afluente do Córrego Dezoito, Fazenda Eldorado II 353192 / 8002079

4
Curso de água afluente do Córrego Dezoito, a jusante

da Fazenda Eldorado II
354328 / 8002902

5 Cacimba em casa de funcionário, Fazenda Eldorado II 350322 / 8000104

6 Barramento em afluente do Córrego Dezoito, fazenda Eldorado II 351538 / 7997611

Pontos de coleta de água para análise qualitativa, descrição, coordenadas geográficas.
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Coleta das amostras de água

Índice de qualidade das águas CETESB

A 
s coletas das amos-

tras foram realizadas 

no dia 14 de outubro 

de 2013 de 13:00h às 15:30h. As 

coletas das amostras e análises la-

A partir de um estudo realizado 

em 1970 pela “NSF - National Sa-

nitation Foundation” dos Estados 

Unidos, a CETESB adaptou e desen-

volveu o IQA – Índice de Qualidade 

das Águas que incorpora nove vari-

áveis consideradas relevantes para 

a avaliação da qualidade das águas, 

tendo como determinante principal 

boratoriais foram realizadas por 

técnicos especializados da empre-

sa FULLIN – LABORATÓRIO DE 

ANÁLISE AGRONÔMICA E AM-

BIENTAL, o trabalho dos técnicos 

da FULLIN foi monitorado pelos 

especialistas em recursos hídricos 

da empresa AQUA-AMBIENTAL. 

a sua utilização para abastecimento 

público (CETESB, 2012).

A criação do IQA baseou-se numa 

pesquisa de opinião junto a espe-

cialistas em qualidade de águas, 

que indicaram as variáveis a serem 

avaliadas, o peso relativo e a con-

dição com que se apresenta cada 

parâmetro, segundo uma escala de 

valores “rating” (CETESB, 2012).

O IQA é calculado pelo produtório 

ponderado das qualidades de água 

correspondentes às variáveis que 

integram o índice. A seguinte fór-

mula é utilizada:

onde:

IQA
Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100;

qi
qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, 

obtido da respectiva “curva média de variação de qualidade”, em 

função de sua concentração ou medida e,

wi
peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 

1, atribuído em função da sua importância para a conformação 

global de qualidade, sendo que:
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em que:

n
número de variáveis que entram no cálculo do IQA.

 CLASSE CETESB

Ótima 80 ≤ IQA ≤ 100

Boa 52 ≤ IQA < 80

Aceitável 37 ≤ IQA < 52

Ruim 20 ≤ IQA < 37

Péssima 0 ≤ IQA < 20

Com base no exposto, foram feitos 

cálculos do IQA para os pontos de 

coleta de água na área de estudo, 

os resultados estão apresentados  

no quadro ao lado.

A partir do cálculo efetuado, po-

de-se determinar a qualidade das 

águas brutas, que é indicada pelo 

IQA, variando numa escala de 0 

a 100, representado no quadro ao 

lado.

PONTOS IQA CLASSIFICAÇÃO CETESB

1 65 BOA

2 88 ÓTIMA

3 81 ÓTIMA

4 50 ACEITÁVEL

5 39 ACEITÁVEL

6 79 BOA

Classes de qualidade de água de acordo com o IQA CESTEB
FONTE: (CETESB, 2012)

 IQA para os pontos de coleta de água na área de estudo
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Solo
Relevo geologia local/regional e geomorfologia

O 
Município de Mon-

tanha possui relevo 

plano a suave-ondu-

lado. Com relação à área destinada 

ao plantio de eucalipto na Fazenda 

Eldorado II — Bloco IV, a mesma 

está situada, em sua totalidade, em 

relevo plano a ondulado.

Este tipo de relevo é denominado 

Tabuleiros Costeiros (estando in-

seridos na Região Geomorfológica 

Costeira), em função da predomi-

nância de formas tabulares e da 

proximidade do litoral. Eles são 

constituídos por uma cobertura 

originada da alteração dos sedi-

mentos arenosos e argilosos do 

Grupo Barreiras.

O Grupo Barreiras, formado por 

arenitos, estende-se, quase inin-

terruptamente, do Estado do Rio 

de Janeiro, passando pelo Espirito 

Santo, até o Estado do Pará. Gera, 

como feição característica, as falé-

sias do litoral do Brasil.

Sob a denominação Formação Bar-

reiras são conhecidos sedimentos 

de origem predominantemente 

continental a litorânea, arenosos 

e argilosos, e de cores variegadas, 

distribuídos ao longo do litoral 

brasileiro.

Em função das características des-

critas anteriormente, observa-se 

que os terrenos predominantes 

nos Tabuleiros Costeiros são La-

tossolos Amarelos, Argissolos 

Amarelos e Argissolos Acizenta-

dos. Em geral, são arenosos, com 

baixos teores de matéria orgânica 

e de nutrientes, baixa capacidade 

de retenção de água e lençol freá-

tico muito profundo.

Estrutura típica das fazendas para pecuária na região de Montanha, Norte do ES.
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Pedologia

Pedologia é a ciência referente ao 

estudo dos solos e seu ambiente 

natural. Dentre as diversas defini-

ções de solo, a que melhor se adap-

ta ao levantamento pedológico é a 

da Embrapa (1999):

O solo que classificamos é uma co-

leção de corpos naturais, constitu-

ídos por partes sólidas, líquidas e 

gasosas, tridimensionais, dinâmicos, 

formados por materiais minerais e 

orgânicos que ocupam a maior parte 

do manto superficial das extensões 

continentais do nosso planeta, con-

tém matéria viva e podem ser vege-

tados na natureza onde ocorrem e, 

eventualmente, terem sido modifi-

cados por interferências antrópicas.

Um levantamento pedológico é 

um prognóstico da distribuição 

geográfica dos solos como corpos 

naturais, determinados por um 

conjunto de relações e proprieda-

des observáveis na natureza. O 

levantamento identifica solos que 

passam a ser reconhecidos como 

unidades naturais, prevê e dese-

nha suas áreas nos mapas, em ter-

mos de classes definidas de solos.
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Classificação do Solo

A classificação dos solos na Fazenda Eldorado II — Bloco IV obedeceu às 

diretrizes estabelecidas pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

— SBCS (Embrapa, 1999). Para levantamento em campo dos perfis, percor-

reu-se as áreas de toda a propriedade, observando as características de 

relevo, visando a escolha dos pontos mais representativos, sendo identifi-

cadas as seguintes classes de solos, conforme Mapa a seguir. 
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Latossolo Amarelo, Vermelho-Amarelo 
e Vermelho

São solos minerais, com camadas 

profundas (normalmente, acima 

de dois metros); apresentam es-

trutura granular muito pequena; 

macios quando secos e altamente 

friáveis quando úmidos.

São formados pelo processo de-

nominado latolização, provindo, 

basicamente, da remoção da sílica 

e das bases do perfil (Ca2+, Mg2+, 

K+ etc.), após transformação dos 

minerais primários constituintes.

Apresentam teor de silte inferior 

a 20% e argila variando entre 15% 

e 80%. São solos com alta perme-

abilidade à água, podendo ser tra-

balhados em grande amplitude de 

umidade.

Os Latossolos são muito intempe-

rizados, com pequena reserva de 

nutrientes para as plantas, repre-

sentados normalmente por sua 

baixa a média capacidade de troca 

de cátions (CTC). Mais de 95% dos 

Latossolos são distróficos e ácidos, 

com pH entre 4,0 e 5,5 e teores de 

fósforo disponível extremamente 

baixos, quase sempre inferiores a 

1 mg/dm³.

Em geral, são solos com grandes 

problemas de fertilidade. Ocorrem 

com frequência nos tabuleiros 

costeiros e numa extensão muito 

grande na Amazônia.

São solos com alta permeabilidade à água, 
podendo ser trabalhados em grande 
amplitude de umidade.
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Argissolo Amarelo

Gleissolo

Constituídos por material mineral, 

têm profundidades variadas, além 

de imperfeitamente drenados e 

ampla variabilidade de classes de 

texturas. Estas variam de arenosa 

a argilosa no horizonte A e de mé-

dia a muito argilosa no horizonte 

Bt, sempre havendo aumento de 

argila daquele para este.

São solos minerais, hidromórfi-

cos, apresentando horizontes A 

(mineral) ou H (orgânico), seguido 

de um horizonte de cor cinzento-

-olivácea, esverdeado ou azulado, 

chamado horizonte glei. Este é re-

sultado de modificações sofridas 

pelos óxidos de ferro existentes no 

solo (redução) em condições de en-

charcamento durante o ano todo 

ou parte dele.

O horizonte glei pode começar 

a 40 centímetros da superfície. 

São solos mal drenados, podendo 

Ocupam, na paisagem, a porção 

inferior das encostas onde o re-

levo apresenta-se ondulado (8% a 

20% de declive) ou forte-ondulado 

(20% a 45% de declive), podendo se 

estender a relevos mais suaves em 

alguns casos onde a argila foi dis-

persa e removida para as camadas 

subsuperficiais.

apresentar textura bastante va-

riável ao longo do perfil. Podem 

apresentar tanto argila de baixa 

atividade quanto de alta atividade, 

sendo pobres ou ricos em bases ou 

com teores de alumínio elevado. 

Como estão localizados em baixa-

das, próximas às drenagens, suas 

características são influenciadas 

pela contribuição de partículas 

provenientes das posições mais 

elevadas e da água, uma vez que 

são formados em áreas de recep-

ção ou trânsito de produtos trans-

portados.
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Paisagem da região nas áreas estudadas.
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Classificação do Solo
e Mapa Taxonômico

Após classificação de todos os 

perfis, realizou-se a interpolação 

com os dados de planimetria (to-

possequência), homogeneidade 

do terreno e morfologia, visando 

a elaboração do mapa taxonômi-

co. Este, a seguir, mostra a distri-

buição espacial das classes de solo 

encontradas na Fazenda Eldora-

do II — Bloco IV.

Nesse contexto, pelos argumen-

tos técnicos e científicos já des-

critos, somente os Latossolos e 

Argissolos apresentam aptidão 

agrícola para implantação de 

projeto de eucalipto. As demais 

classes devem ser destinadas à 

preservação e à recuperação. 

Os polígonos das classes pedoló-

gicas obedecem, via de regra, os 

limites topográficos, ou topos-

sequência característica da for-

mação dos Tabuleiros Costeiros: 

Latossolos, na porção superior da 

primeira topossequência (platô), 

e, Argissolos, em uma área inter-

mediária, condição favorecendo 

a acidólise, responsável pelo gra-

diente textural elevado e solos hi-

dromórficos e aluviais na porção 

inferior (baixadas ou depressão).
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tica, através de Plano de Recu-

peração de Áreas Degradadas — 

PRAD/PRA;

c) Brejos

Demarcação e preservação das 

áreas brejosas, por meio dos Plano 

de Recuperação de Áreas Degra-

dadas — PRAD/PRA;

d)  Demais (Áreas Abertas – AA)

Substituição das pastagens e ca-

na-de-açúcar por plantios econô-

micos de eucalipto;

Em todas as áreas onde estão 

previstas o plantio de eucalipto, 

não haverá supressão de vege-

tação nativa da Mata Atlântica, 

apenas substituição do plantio de 

cana-de-açúcar e pastagem pela 

silvicultura. Algumas árvores e 

arvoretas dispersas na paisagem, 

quando representarem espécies 

vulneráveis ou ameaçadas, serão 

tratadas da forma prevista em Lei 

ou por manuais de recuperação e 

transplante.

Mapa de uso do solo

Os mapas de uso e ocupação do 

solo servem para identificar, clas-

sificar e mensurar os elementos 

componentes de determinada 

área. Os dados gerados podem ser 

usados para investimentos e con-

fecção de projetos de ocupação de 

espaços rurais com projetos eco-

nômicos.

Na elaboração do Mapa de Uso do 

Solo para o conjunto de estudo, foi 

realizada, previamente, a análise 

de fotointerpretação em escri-

tório, com auxílio de ortofotos. 

Posteriormente, foi-se a campo, 

com auxílio de GPS, para o levan-

tamento planimétrico de todas as 

áreas e feições, respeitando os li-

mites locacionais previamente de-

finidos. Todos os dados reunidos 

permitiram, então, a confecção do 

mapa (Mapa 2).

A maior parte da área da Fazen-

da Eldorado II — Bloco IV está 

utilizada economicamente, com 

a cultura de cana-de-açúcar. As-

sim, estes plantios existentes, 

bem como pastagens, cobrem as 

mais diversas condições de relevo 

e localizações, incluindo partes de 

preservação permanente e área 

de reserva legal destinadas à re-

composição de vegetação natural.

Com a implantação do projeto, 

pretende-se substituir todas as 

áreas com plantio de cana-de-açú-

car e pastagem nos seguintes ter-

mos, promovendo, dessa forma, a 

mudança do uso do solo:

a) Área de Preservação Per-

manente (APP);

Substituição dos plantios de ca-

na-de-açúcar próximas (limite de 

30 metros) das APPs por vegeta-

ção nativa da Mata Atlântica, por 

meio do Plano de Recuperação 

de Áreas Degradadas ou Plano 

de Regularização Ambiental — 

PRAD/PRA;

b)  Área de Reserva Legal (ARL)

Demarcação e averbação das 

ARLs (incluindo APPs) e subs-

tituição dos plantios de cana-de-

-açúcar nos limites das ARLs por 

vegetação nativa da Mata Atlân-
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Sustentabilidade dos sistemas 
de uso e manejo do solo

Conclusões

O solo agrícola leva muitos anos 

para formar a camada fértil (a 

mais importante para o desen-

volvimento da agricultura). Os 

processos erosivos trazem tantas 

consequências por levarem exa-

tamente a parte rica em matéria 

orgânica. Por isso a grande impor-

tância da cobertura vegetal.

• As áreas sem aptidão para silvicultura deverão ser destinadas à preservação;

• O solo situado nas APPs deverá ser protegido através de reflorestamento com vegetação nativa da 

Mata Atlântica — PRAD/PRA;

• As áreas degradadas deverão ser recuperadas através de reflorestamento com vegetação nativa da 

Mata Atlântica — PRAD/PRA aliado à ações conservacionistas;

• A construção de estradas e carreadores deverá obedecer os limites topográficos de relevo, evitando-se 

sempre áreas declivosas, com maior propensão à erosão hídrica pluvial.

• Sempre que possível, deverão ser empregadas técnica de cultivo mínimo, objetivando reduzir o núme-

ro de operações agrícolas necessárias ao preparo do solo, plantio e manejo;

• As etapas de adubação e aplicação de agroquímicos deverão ser realizadas de acordo com recomenda-

ção agronômica; e,

• A mudança do uso do solo de plantio de cana de açúcar e em áreas abertas será feita somente para 

floresta de eucalipto e floresta plantada, causando significativo ganho ambiental, comparativamente 

com o cenário atual.

A cobertura do solo, proporcio-

nada pelos resíduos da cultura do 

eucalipto deixados na superfície 

(cultivo mínimo), tem ação dire-

ta e efetiva na redução da erosão 

hídrica. Ela promove a dissipação 

da energia cinética das gotas da 

chuva, diminuindo a desagrega-

ção das partículas de solo e o se-

lamento superficial, aumentando 

a infiltração de água. Atua, ainda, 

na redução da velocidade do esco-

amento superficial e, consequen-

temente, na redução do potencial 

erosivo da enxurrada.
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Meio Biótico 

A 
s altas taxas de extin-

ção e a intensa perda 

em biodiversidade são 

universalmente reconhecidas como 

uma responsabilidade compartilha-

da que deve resultar em ações para 

reduzi-las. No bioma Mata Atlânti-

ca, reconhecido como um dos mais 

ameaçados do mundo (Myers et al., 

2000), deve-se ter uma grande cau-

tela quando se trata de intervenções 

em ambientes naturais. Por isso, Es-

tudos de Impacto Ambiental (EIAs) 

devem abordar levantamentos qua-

litativos e quantitativos de fauna e 

flora, com o intuito de identificar a 

possível ocorrência de espécies ame-

açadas, endêmicas, de interesse eco-

nômico, cultural ou de saúde pública, 

prever e antecipar possíveis impac-

tos sobre a biota e propor ações de 

mitigação e preservação adequadas 

a cada caso.

A Mata Atlântica é considerada a 

formação vegetal brasileira mais 

antiga e com maior extensão terri-

torial, caracterizando-se pela alta di-

versidade de espécies e alto grau de 

endemismo, sendo um dos biomas 

mais importantes e ameaçados do 

mundo (Thomaz, 1996; Mittermeier, 

1997; Myers et al., 2000). Original-

mente, cobria cerca de 15% do terri-

tório brasileiro (Fundação SOS Mata 

Atlântica e INPE, 2002). No entanto, 

a ocupação descontrolada acarretou 

numa drástica diminuição da mes-

ma, restando hoje menos de 16% da 

sua cobertura original (Ribeiro et al., 

2009), grande parte em forma de pe-

quenos fragmentos isolados de mata 

(Primack e Rodrigues, 2001).

Para o Estado do Espírito Santo, a es-

timativa é de que ainda restem 8,34% 

da cobertura original (Fundação SOS 

Mata Atlântica e INPE, 1993). Mesmo 

assim, apresenta uma altíssima ri-

queza biológica de plantas (Thomaz, 

1996), aves (Simon, 2000), mamíferos 

(Mendes, 1995; Chiarello, 1999; Pas-

samani et al., 2000) e anfíbios (Tei-

xeira et al., 1999, 2002, 2004). Apesar 

de persistir num alto patrimônio bio-

lógico, ainda são poucos os estudos 

representativos que envolvem o le-

vantamento ou o inventário da fau-

na e da flora no território capixaba. 

Estudos biológicos na Floresta Atlân-

tica são da mais absoluta urgência e 

sua necessidade nasce da escassez de 

áreas bem preservadas e da extrema 

vulnerabilidade desse ecossistema 

como um todo. Além disso, o conhe-

cimento da biodiversidade é condi-

ção básica para medidas de conser-

vação, uso, manejo e recuperação do 

ecossistema.

Os estudos do Bloco IV foram exe-

cutados a partir do levantamento 

de dados primários (in loco) e secun-

dários (pesquisa bibliográfica), de 

acordo com procedimentos técnicos 

mundialmente conhecidos e testa-

dos cientificamente, sendo todos os 

processos feitos com autorização de 

manejo de fauna do IEMA (Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Re-

cursos Hídricos). Os principais obje-

tivos deste trabalho foram gerar um 

Diagnóstico do Meio Biótico (flora e 

fauna) presente nas áreas potencial-

mente afetadas pelo empreendimen-

to, bem como prever os possíveis 

impactos ambientais à biota e propor 

medidas e programas para mitigá-los 

e/ou compensá-los.
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Flora

B 
aseando-se prima-

riamente nos frag-

mentos inseridos 

dentro da área de influência do 

empreendimento, foi realizada 

uma caracterização fitogeográfi-

ca da região de estudo de acordo 

com bibliografias especializadas, 

como RadamBrasil (1983), Ve-

loso et al. (1991) e Rizzini (1997). 

Foram considerados tanto aspec-

tos do meio físico (altitude média 

do terreno, solo, regime pluvio-

métrico) quanto do meio biótico 

(espécies arbóreas dominantes, 

situação fenológica dominante, 

presença ou não de epífitas e es-

trutura do sub-bosque).

Dentre as principais interven-

ções que ainda afetam a Mata 

Atlântica estão a forte especu-

lação imobiliária e as atividades 

agropastoris, destacando-se, no 

Estado, principalmente, as cultu-

ras de café e, mais recentemente, 

de eucalipto. Tais atividades aca-

bam originando a fragmentação 

de muitos remanescentes de flo-

resta nativa, afetando seriamen-

te a estrutura e a dinâmica dos 

ecossistemas, de modo a acarre-

tar risco de perda dessa biodiver-

sidade pelo fato de isolamento de 

populações nesses fragmentos 

(Viana & Pinheiro 1998).

Devido a essas perturbações, 

vê-se necessário a realização de 

um manejo adequado dos rema-

nescentes florestais do Espírito 

Santo, de maneira que os estu-

dos florísticos possam continu-

ar a serem feitos em ambientes 

naturais, permitindo assim uma 

correta atualização da lista de 

espécies da flora do Estado. Isto 

servirá como subsídio nas ações 

políticas visando proteger as 

principais áreas de vegetação 

natural capixabas. Tais dados, 

portanto, poderiam orientar de 

forma mais organizada a expan-

são das atividades humanas, de 

modo que estas não se tornem 

uma ameaça à conservação da 

flora do Espírito Santo (Simonelli 

et al. 2007).

Presença de fragmentos florestais na área do empreendimento. 

Fitogeografia
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Tipologias vegetais 

• Áreas Cultiváveis

São espaços caracterizadas pelo plantio de espécies de interesse comercial, tratadas como culturas, inseridas 

em determinada área com o interesse exclusivamente econômico. No presente estudo, as terras cultiváveis 

são representadas quase que exclusivamente pela cultura da cana-de-açúcar (Saccharum officinarum); em 

alguns pequenos pontos, plantações de eucalipto (Eucalyptus spp.) foram observadas. A presença de espécies 

consideradas invasoras é constante, variando de nativas a exóticas.

Cana-de-açucar é a cultura predominante na região do empreendimento.

A maior parte da vegetação original da área do empreendimento foi substi-

tuída por atividades antrópicas — cultivo de cana-de-açúcar e pastagens — e 

as diferentes tipologias vegetais identificadas no entorno sob influência são 

descritas a seguir.
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• Pomar

São terrenos de propriedades ha-

bitadas onde são feitos plantios 

de espécies com diversas fina-

lidades não-econômicas, como 

alimentação, paisagismo e som-

breamento. Na área do presente 

estudo, apenas algumas poucas 

moradias são encontradas, pos-

suindo variadas espécies culti-

vadas pelos moradores, como 

flamboyant (Delonix nigra), oiti 

(Licania tomentosa) e pata-de-va-

ca (Bauhinia forficata), além de 

várias frutíferas, como manga 

(Mangifera indica), coco (Cocos 

nucifera) e caju (Anacardium oc-

cidentale), dentre outras.

• Pastagens

Áreas de pastagem são caracte-

rizadas por terem recebido corte 

raso da vegetação nativa e plan-

tio em semeadura de gramíneas 

específicas para a alimentação 

do gado. Depois da plantação de 

cana-de-açúcar, a pastagem re-

presenta a maior parte em quan-

titativo na propriedade. Muitas 

A mangueira foi uma das frutíferas encontradas na área estudada. 

Áreas de pastagens com poucas árvores isoladas.

espécies arbóreas remanescentes 

podem ser encontradas isoladas 

na pastagem, com destaque para 

uruvalheira (Platipodium ele-

gans), boleira (Joannesia princeps) 

e palmeira indaiá (Attalea dubia), 

dentre outras.

Em consulta aos trabalhadores 

da fazenda, constatou-se que, 
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A maior  parte da área em estudo está ocupada
com pastarias e plantações de cana-de-açucar.

Áreas alagáveis e brejos, locais de habitat exclusivo para muitas espécies. 

na área de estudo, antigamente, 

havia a ocorrência de madeiras 

de lei, como peroba (Paratecoma 

peroba) e jequitibá (Cariniana le-

galis). Vários pontos de amostra-

gem foram percorridos, mas não 

foram detectadas tais espécies. 

Encontradas em menor frequ-

ência, além das já citadas, são 

paineira-amarela (Spirotheca ri-

vieri), falso-angelim (Dimorphan-

dra jorgei), jacarandá-espinhoso 

(Machaerium hirtum) e cerejinha 

(Chrysophyllum gonocarpum).

• Áreas alagáveis (Brejos)

Entremeadas por toda a extensão 

da fazenda, tanto entre a planta-

ção de cana-de-açúcar quanto na 

pastagem, são encontrados pon-

tos alagáveis representados prin-

cipalmente por barragens feitas 

nos afluentes que permeiam a 

propriedade. Caracterizam-se 

por serem locais nos quais a água 

acumulada permite o estabeleci-

mento de espécies vegetais consi-

deradas hidrófitas, por terem so-

los encharcados como seu habitat 

exclusivo.

Podem ser vistas tanto em áreas 

temporárias quanto permanen-

temente inundáveis. Neste últi-

mo caso, é possível a observação 

de macrófitas aquáticas, como 

ninfeia (Nymphaea sp) e barone-

sa (Eichhornia crassipes). Dentre 

as principais espécies observa-

das, podemos citar taboa (Typha 

domingensis) e junco (Eleocharis 

interstincta), presente em prati-

camente todos os pontos. Apenas 

um deles possui vegetação natu-

ral ao seu entorno. Em outro, foi 

possível a observação de espécies 

arbóreas colonizando o alagado, 

com destaque para pau-tamanco 

(Tabebuia cassinoides), cruz-de-

-malta (Ludwigia octovalvis), em-

baúba (Cecropia pachystachya) e 

quaresmeira-mirim (Tibouchina 

urceolaris), dentre outras.
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• Floresta em estágio avançado de 

regeneração

São fragmentos florestais que já 

sofreram certo grau de devasta-

ção antrópica, mas ainda preser-

vam, de maneira representativa, a 

estrutura e a diversidade da flora 

local. Todos os três fragmentos in-

seridos na AID (Área de Influên-

cia Direta) da fazenda inserem-se 

nessa classificação. Caracterizam-

se por apresentar dossel contínuo 

de altura entre 10 e 12 metros, com 

raras clareiras em seu interior e 

indivíduos emergentes sendo vis-

tos de forma frequente, em altura 

variando de 15 a 20 metros.

Epífitas são vistas de forma bem 

rara, principalmente bromélias do 

gênero Tillandsia sp.. O sub-bosque 

é bem representativo, possuindo, 

além de espécies das famílias Ru-

biaceae e Myrtaceae, comuns para 

A área de estudo apresenta fragmentos de florestas em estados variáveis de regeneração.

essa formação florestal, Cordia sp., 

Piper sp. e Sorocea sp., por exemplo.

Lianas e trepadeiras são comuns 

tanto nas bordas dos fragmentos 

quanto no seu interior, forman-

do densos aglomerados. Além de 

ser confirmado pela análise fitos-

sociológica, a riqueza de espécies 

nos três fragmentos pode ser fa-

cilmente perceptível através do 

levantamento florístico.
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• LISTA FLORÍSTICA

Foram amostradas 206 espécies distribuídas em 70 famílias ao longo da área de influência do Bloco IV. As famílias 

com maior riqueza encontrada foram Fabaceae (28 espécies), Rubiaceae (12) e Malvaceae (10) conforme a figura abaixo.

Na comparação entre as fitofisionomias, a que apresentou a maior riqueza foi a vegetação presente nos fragmen-

tos de Floresta Estadional Semidecidual, com 115 espécies, conforme figura a seguir.

Famílias com maior riqueza de espécies para a área da Fazenda Bloco IV.

Fisionomias que apresentaram maior amostragem de espécies na área da Fazenda Bloco IV. A.C. – Áreas Cultiváveis; Past. – Pastagem; A.A. – 
Área Alagável; FESD – Fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual.

A.C. Pomar Past. A.A. FESD

27

49

28

29

115

RIMA - Bloco IV Microrregião Montanha - Diagnóstico ambiental 81



Nas figuras a seguir, são represen-

tadas algumas das espécies amos-

tradas no estudo.

Dentre as espécies de flora regis-

tradas na área de influência do 

empreendimento, quatro mere-

cem atenção especial. A primeira 

é a Syagrus botryophora, palmeira 

endêmica do bioma da Mata Atlân-

tica, citada na lista de espécies vul-

neráveis em nível estadual.

Duas das outras três espécies en-

contram-se citadas no livro verme-

lho do CNCFlora - Centro Nacional 

de Conservação da Flora, lançado 

recentemente pelo Jardim Botâni-

co do Rio de Janeiro. A primeira é 

o pau-tamanco (Tabebuia cassinoi-

des), árvore endêmica do Brasil, 

com seus habitats de ocorrência 

severamente fragmentados. A se-

gunda é o ipê-felpudo (Zeyherea tu-

berculosa), árvore pioneira bastan-

te rústica com madeira de ótima 

qualidade, utilizada na recupera-

ção de áreas degradadas. Estima-se 

que, nos últimos 30 anos, a espécie 

sofreu um declínio de cerca de 30% 

devido à excessiva exploração.

Por fim, a quarta espécie também 

considerada como ameaçada de ex-

tinção é a boleira (Joannesia prin-

ceps), classificada como em estado 

vulnerável, segundo a IUCN  - In-

ternational Union for Conservation 

of Nature [2013]. Entretanto, tal in-

formação pode estar desatualizada 

dentro do site, pois foi publicada no 

ano de 1998. Em consulta ao livro do 

CNCFlora, a boleira não é apontada 

como ameaçada, mesmo se tratando 

de uma espécie arbórea de ocorrên-

cia restrita ao leste brasileiro, espe-

cialmente na Mata Atlântica.

A
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A – Stigmaphyllon lanceolatum. B – Fridericia conjugata. C – Cordia sp. 
D – Alseis floribunda. E – Maytenus ilicifolia. F – Psidium cauliflora.

B

C

E

D

F
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Fauna

Neste tópico é apresentado o es-

tudo de fauna realizado nas áre-

as de influência do Bloco IV, no 

Município de Montanha. Seus 

objetivos foram realizar um 

diagnóstico da fauna regional e 

local, identificar a possível ocor-

rência de espécies de especial 

interesse conservacionista, eco-

nômico ou de saúde e identificar 

os ambientes mais sensíveis e 

mais importantes para a biota 

nativa dentro da área de estu-

do. Esse trabalho é a base para a 

previsão e análise de potenciais 

impactos do empreendimento 

sobre a fauna nativa, bem como 

da recomendação de medidas 

para sua mitigação ou compen-

sação.

CHARACIFORMES CYPRINODONTIFORMES GYMNOTIFORMES

PERCIFORMES SILURIFORMES

21
15

7
3

1

Ictiofauna – Peixes

O levantamento de dados secundá-

rios para a região de estudo revelou 

o registro de 41 espécies de peixes, 

distribuídas em 14 famílias e cinco 

ordens. As ordens com maior rique-

za de espécies foram Characiformes 

(21), Siluriformes (15) e Perciformes 

(7), como segue na figura abaixo.

Ordens de peixes encontrados no estudo.
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As famílias de maior registro para 

a região foram Characidae (12 es-

pécies) e Cichlidae e Loricariidae (6 

cada), como mostra a figura abaixo. 

Sarmento-Soares e Martins-Pi-

nheiro (2012) registraram 16 espé-

cies de peixes continentais em áre-
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as próximas ao empreendimento 

na bacia do Rio Itaúnas, apenas 

duas a mais do levantado na pre-

sente análise. Os mesmos autores 

anotaram para toda a cabeceira da 

Bacia do Rio Itaúnas um total de 

32, todas de ocorrência potencial 

na área do estudo.

Não foi encontrada espécie de 

peixe considerada ameaçada de 

extinção segundo as listas oficiais 

(IPEMA, 2007; MMA, 2008), nem 

mesmo as registradas por meio 

de dados secundários (Sarmento-

Soares e Martins-Pinheiro, 2012; 

Aqua-ambiental, 2013).

As figuras a seguir apresentam 

alguns dos espécimes coletados 

em campo neste estudo.

Astyanax giton
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Astyanax lacustris

Geophagus brasiliensis Hoplias malabaricus
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Anfíbios

Os registros de dados secundá-

rios de estudos realizados no 

entorno da área do empreendi-

mento registram a ocorrência de 

19 espécies na região analisada, 

distribuídas em 6 famílias, con-

forme a figura ao lado.

A família Hylidae é a mais repre-

sentativa, com 11 espécies regis-

tradas, seguida por Bufonidae, 

Leiuperidae e Leptodactylidae: 

duas cada. Microhylidae e Crau-

gastoridae apresentaram apenas 

uma cada.

Por meio do método de coleta 

de dados primários do presente 

estudo, foi realizado o registro 

de 16 espécies distribuídas em 

quatro famílias distintas, todas 

da ordem Anura. As famílias de 

maior riqueza encontrada foram 

Hylidae (11 espécies), seguida 

por Bufonidae e Leptodactylidae 

(duas cada). Leiuperidae apre-

sentou apenas uma, conforme 

pode-se visualizar a seguir.

Na comparação com as espécies 

já coletadas em dados secundá-

rios, o presente estudo apresen-

tou o registro de sete novas ocor-

rências para a região vistoriada, 

Famílias com maiores riquezas de espécies, entre os registros de dados secundários.

0 2 4 6 8 10 12

Microhylidae

Craugastoridae

Leptodactylidae

Leiuperidade

Bufonidae

Hylidae

HYLIDAE BUFONIDAE LEPTODACTYLIDAE LEIUPERIDAE

69%

13%

12%

6%

ao passo que, das espécies já re-

gistradas em dados secundários, 

10 não foram contempladas, sen-

do, entretanto, totalmente pas-

síveis de ocorrerem. Das amos-

tradas no presente relatório, 9 

já haviam sido registradas ante-

riormente.

A partir da união dos dados pri-

mários e secundários, foi revela-

da a ocorrência de 26 espécies de 

anfíbios anuros para a região do 

empreendimento e seu entorno. 

Isto representa mais de 19,4% 

das ocorrentes em território ca-

pixaba (Almeida et al., 2011), evi-

denciando a importância da ma-

nutenção das áreas naturais da 

região estudada.

Nenhuma das espécies registra-

das é considerada endêmica da 

Mata Atlântica. Quanto ao es-

tado de conservação, também 

nenhuma encontra-se na lista 

das ameaçadas (IPEMA, 2007, 

MMA, 2008).

Famílias de amfíbios encontrados na área.
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Leptodactylus latrans é a única 

espécie cinegética (caçável). Ten-

do uma carne bastante apreciada 

devido à sua boa qualidade, é co-

mumente buscada pela popula-

ção. As a seguir apresentam uma 

parcela da diversidade encontra-

da neste estudo.

Rhinella granulosa

Scinax alter

Rhinella granulosa
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Rhinella granulosus
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O levantamento de dados secun-

dários para a região do empreen-

dimento indicou a ocorrência de 

11 espécies de répteis, das quais 6 

foram confirmadas nas áreas de 

influência por dados primários, 

coletados diretamente em campo. 

Todos os registrados são perten-

centes à ordem Squamata, a maior 

desse grupo. A família mais repre-

sentativa foi Colubridae, com 3 

espécies; seguida por Teiidae, com 

duas. As demais famílias registra-

das — Anguidae, Boidae, Dipsadi-

dae, Gekkonidae, Phyllodactylidae, 

Tropiduridae e Viperidae — foram 

representadas por apenas uma es-

pécie cada, conforme figura a se-

guir.

A lagartixa-de-parede, Hemidac-

tylus mabouia, é uma espécie exó-

tica à fauna brasileira. Tendo sido 

introduzida por navios negreiros, 

rapidamente se expandiu no Brasil. 

Comumente, ocorre dentro de re-

sidências, aparecendo também em 

áreas de vegetação nativa.

O único ofídio registrado visual-

mente foi um exemplar de Boa 

constrictor, espécie popularmente 

conhecida como jiboia, encontrada 

atropelada na rodovia ES 130, que 

liga Montanha a Nanuque. Neste 

estudo, consideramos todas as ser-

pentes como espécies cinegéticas, 

uma vez que são comumente per-

seguidas e mortas por pessoas, por 

se tratarem de animais que causam 

medo pelo fato de algumas serem 

peçonhentas.

Outra espécie de réptil comum na 

Répteis
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região, de acordo com os residentes 

e registrada em áreas próximas ao 

empreendimento (Aqua-ambiental, 

2013), é a Salvator Merianae, popular-

mente conhecida como Teiú. Tendo 

carne muita apreciada para consu-

mo, é muito caçado por moradores.

Mesmo considerando a dificuldade 

de amostragem do grupo em estu-

dos rápidos, e a provável presença 

de outras espécies, os índices ecoló-

gicos obtidos nas amostras indicam 

que a área de estudo não apresen-

ta elevada diversidade de répteis. 

Além disso, a análise dos dados 

primários e dos dados secundários 

mostra que a fauna de répteis da 

região é composta principalmen-

te de espécies sinantrópicas, ou 

seja, com grande plasticidade eco-

lógica, adaptando-se facilmente a 

ambientes antropizados e relativa-

mente degradados.

Por outro lado, este estudo eviden-

cia que, mesmo os ambientes pouco 

conservados da região apresentam 

populações de répteis nativos e os 

mesmos são o habitat dessa fauna 

na região. Nesse contexto, as áreas 

mais importantes para a conserva-

ção são as áreas que apresentam 

vegetação nativa.

Salvator Merianae, popularmente conhecida como Teiú.

RIMA - Bloco IV Microrregião Montanha - Diagnóstico ambiental 91



A busca por amostras resultou 

num total de 40:30 horas desti-

nadas à coleta de dados em campo 

e 16 de pesquisa de dados secun-

dários. Então, foram 56:30 horas 

de esforço para indicar um perfil 

da avifauna ocorrente na área de 

influência do empreendimento. 

Avifauna - Aves

Como resultados, foram encontra-

das 157 espécies, distribuídas em 

43 famílias e 19 ordens.

A lista de espécies resultante do 

estudo corresponde a 15,39% da 

riqueza em aves da Mata Atlân-

tica e 24% das registradas por Si-

mon (2009) para o Estado do Espí-

rito Santo. De acordo com Marini 

& Garcia (2005), a Mata Atlântica 

possui uma riqueza considerada 

alta, com 1.020 espécies, sendo a 

grande maioria (63,5%) ocorrente 

em habitats florestais (Stotz et al., 

1996).

Dados da Aqua-ambiental (2013) 

revelaram o registro de 152 espé-

cies em áreas adjacentes e de in-

fluência indireta do empreendi-

mento. Tais dados correspondem 

a cinco espécies a menos que o 

estudo atual.

157
Espécies, distribuídas em 43 famílias  
e 19 ordens.
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De todas as observadas, quatro 

encontram-se ameaçadas de ex-

tinção, a maioria da família Psit-

tacidae. Em relação às endêmicas, 

foram feitos 5 registros, distri-

buídas em várias famílias. Três 

das ameaçadas são assim consi-

deradas em nível global: Aratinga 

auricapillus, Primolius maracana e 

Amazona rhodocorytha.

Durante a amostragem, foi pos-

sível observar algumas espécies 

migratórias regionais (ex.: Sicalis 

luteola), do Sul da América do Sul 

(ex.: Tyrannus savana) e da Amé-

rica do Norte (ex.: Vireo olicaceus). 

Foi possível, ainda, o registro de 11 

ninhos e uma espécie (Hydorpsa-

lis albicollis) incubando. Por outro 

lado, a grande maioria dos regis-

tros limitou-se a espécies comuns.

As espécies migratórias indicam 

que tais ambientes são sítios de 

alimentação importantes para a 

manutenção da espécie na região-

-alvo para implantação do empre-

endimento, mesmo que de forma 

temporal. As aves migratórias são 

comuns em fragmentos florestais, 

onde participam ativamente da 

dispersão das sementes (Galetti 

& Pizo, 1996; Pizo, 1997). Natural-

mente, a ocorrência destas aves 

nos fragmentos e, consequente-

mente, o seu papel como disperso-

ras de sementes sofrem influência 

das alterações ambientais ao lon-

go da rota de migração (Martin & 

Karr, 1986).

A ocorrência de espécies ameaça-

das e endêmicas reforça a necessi-

dade do desenvolvimento susten-

tável do empreendimento, pautado 

em práticas que mantenham a in-

tegridade física e funcional no es-

paço e tempo daquelas que utili-

zam os fragmentos florestais.

Espécies cinegéticas e de xerim-

babo (vítimas de passarinheiros) 

são mais facilmente encontradas 

em ambientes florestais e de áreas 

abertas. Estas práticas são as prin-

cipais responsáveis pela redução 

da riqueza biológica e extinção, 

assim como a degradação dos ha-

bitats, introdução e dispersão de 

espécies exóticas e o aumento da 
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ocorrência de doenças (Primack & 

Rodrigues, 2001; IBGE, 2004).

Os animais mais procurados para 

o tráfico no Brasil são as aves 

(82%), tendo como predominante 

o grupo dos Passeriformes (RENC-

TAS, 2001). Pagano et al. (2009), 

observaram que 79% das aves 

apreendidas na Paraíba, entre 

2006 e 2007, eram Passeriformes 

e os gêneros Sporophila sp., Paro-

aria sp. e Sicalis sp. foram os mais 

agredidos, todos eles encontrados 

por esse estudo.

No geral, a avifauna da região 

utiliza de maneira similar os am-

bientes florestais e abertos, como 

observado pela análise de corres-

pondência. Isso se deve, dentre 

outros fatores, à plasticidade que 

algumas possuem em ocupar am-

bientes variados, o que pode cor-

roborar os índices de diversidade 

citados acima. Este fator pode ser 

atribuído às espécies insetívoras 

que ocupam áreas abertas, bordas 

e interior de matas; além dos fru-

gívoros e nectarívoros, que podem 

se locomover a longas distâncias 

para obtenção de alimento, e as-

sim ocupar habitats variados (co-

municação pessoal dos autores).

Mastofauna - Mamíferos

O levantamento de mamíferos por meio de dados secundários resultou no registro de 20 espécies, pertencentes 

a 7 ordens e 13 famílias. A ordem mais representativa em número foi a Carnivora, com 6 espécies, seguida por 

Rodentia (5), Didelphimorphia (4) e Cingulata: duas. As ordens Pilosa, Primates e Lagomorpha foram representa-

das por apenas uma espécie cada, como mostra a figura a seguir.
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Através de dados primários, fo-

ram registradas 15 espécies de 

mamíferos nativos nas áreas de 

influência do empreendimento. E 

13 foram registradas por meio de 

entrevistas com trabalhadores e 

moradores locais, considerando 

apenas aquelas mencionadas por 

mais de um entrevistado.

Os demais métodos de levanta-

mento de dados primários mos-

traram 9 espécies de mamíferos, 

duas das quais foram registradas 

apenas pelo método de captura, 

por se tratarem de mamíferos de 

pequeno porte, dificilmente iden-

tificadas visualmente.

Didelphis aurita, popularmente 

conhecido como gambá, foi re-

gistrado apenas nos fragmentos 

florestais. Foram capturados três 

indivíduos em armadilhas do tipo 

Didelphis aurita, popularmente conhecido como gambá,
capturado no fragmento florestal F1 em armadilha do tipo sherman.

sherman e um foi avistado durante 

a aplicação do método de transec-

to a pé, durante a noite.
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Tatus do gênero Dasypus, popu-

larmente conhecido como tatu-ga-

linha, foram registrados através de 

evidências indiretas (rastros e tocas) 

nos fragmentos florestais. Como, 

por meio dos rastros, não é possível 

identificar essas evidências em ter-

mos de espécies, há duas espécies 

Rastros de tatu-galinha, do gênero Dasypus.

Equipamento usado no método da armadilha fotográfica para registro das espécies de hábitos noturnos.

possíveis presentes na área: D. no-

vemcintus e D. septemcintus.

A espécie Callithrix geoffroyi, popu-

larmente conhecida como sagui-

da-cara-branca, foi registrada audi-

tivamente em dois dias diferentes, 

em um dos fragmento florestais.

A Cerdocyon thous, popularmente 

conhecida como cachorro-do-mato, 

foi registrada em dois fragmentos 

florestais: um indivíduo, por ar-

madilha fotográfica, e outro visual-

mente, durante a aplicação do mé-

todo de transecto noturno a pé.  No 

segundo, dois indivíduos distintos, 
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pelo método de armadilhas fotográ-

ficas.

Além disso, um indivíduo foi avis-

tado em área aberta durante a apli-

cação do método de transecto de 

automóvel, nas coordenadas UTM 

351467 e 8000312 (Datum WGS84).

O estudo de mamíferos, como 

um todo, indica que a mastofau-

na presente na região é composta 

principalmente por espécies tí-

picas de áreas antropizadas, com 

certo grau de tolerância a ambien-

tes perturbados, com a possível 

ocorrência de espécies ameaçadas 

de extinção. A amostra obtida da 

comunidade de mamíferos pre-

sente nas áreas de influência do 

empreendimento por meio de da-

dos primários confirma que o am-

biente, como um todo, é bastante 

alterado, mas, mesmo assim, abri-

ga riqueza de espécies e biodiver-

sidade relevantes, principalmente 

em relação ao contexto regional.

Algumas espécies confirmadas 

em campo possuem requerimen-

tos específicos quanto ao habitat, 

como aquelas dependentes de 

corpos hídricos de médio porte 

(Lontra longicaudis e Hydrochoerus 

hydrochaerys) e das estritamente 

ligadas a ambientes de floresta, 

como Callithrix geoffroyi, Gracili-

nanus microtarsus e Euriorizomys 

russatus.

Callithrix geoffroyi, conhecido como sagui-da-cara-branca.
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A região na qual se insere a área 

em que se pleiteia o licenciamen-

to ambiental para silvicultura de 

eucalipto encontra-se totalmente 

modificada por ações humanas. 

Mas ela ainda exibe pequenos 

ambientes de floresta nativa rela-

tivamente degradados e isolados, 

imersos em uma matriz compos-

ta principalmente por pastagens, 

plantios de cana-de-açúcar e ou-

tras culturas, entremeados por pe-

quenos córregos e represas artifi-

ciais.

A amostragem da flora realizada 

nos fragmentos inseridos direta-

Considerações – Meio Biótico

mente no espaço do empreendi-

mento demonstrou elevada rique-

za de espécies. Por representarem 

fragmentos em estágio avançado 

de regeneração, e em situações se-

melhantes de estrutura e composi-

ção florística, três deles não devem 

sofrer qualquer tipo de alterações 

no que tange às ações a serem de-

senvolvidas.

Os principais fragmentos da AID 

(Área de Influência Direta) do es-

tudo, separados por área brejosa, 

devem ser ligados por um corredor 

formado pela APP (Área de Pro-

teção Permanente) a ser recons-

A amostragem 
da flora realizada 
nos fragmentos 
inseridos diretamente 
no espaço do 
empreendimento 
demonstrou elevada 
riqueza de espécies.
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tituída ao redor, de acordo com o 

Novo Código Florestal. Tal medida 

ajudará tanto na interligação dos 

fragmentos, servindo como ca-

minhos para o fluxo genético das 

espécies da biota, além de proteger 

aquele espaço dos efeitos diretos 

do empreendimento.

A compilação dos dados de ocor-

rência de espécies de animais na 

região do empreendimento indica 

uma fauna regional é composta 

por espécies adaptadas a esse tipo 

de ambiente, com certa tolerân-

cia a perturbações. Mesmo assim, 

muitas são dependentes de habi-

tats específicos, como ambientes 

aquáticos, fragmentos florestais 

e espaços abertas, evidenciando 

a importância de cada um desses 

ambientes para a manutenção da 

comunidade.

A importância da área do empre-

endimento e seus entornos de 

influência para a fauna se torna 

mais evidente quando se considera 

as espécies registradas em campo 

no contexto regional, pois parce-

la significativa da fauna regional 

ocorre nas áreas pretendidas para 

o plantio e em seu entorno. Sendo 

assim, a área em questão apresenta 

importantes refúgios para a fauna 

e é fundamental à manutenção das 

manchas de habitat existentes na 

paisagem, como brejos, corpos hí-

dricos e remanescentes de vegeta-

ção nativa, dos quais muitas das es-

pécies levantadas são dependentes.
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Analise dos Impactos
Ambientais

De acordo com o Artigo 1º da Resolução n.º 001/86, 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONA-

MA), impacto ambiental é:

“...qualquer alteração das propriedades físi-

cas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas 

que afetem diretamente ou indiretamente:

1. A saúde, a segurança, e o bem estar da 

população;

2. As atividades sociais e econômicas;

3. A biota;

4. As condições estéticas e sanitárias am-

bientais; e,

5. A qualidade dos recursos ambientais...”

Portanto, a definição de impacto ambiental está asso-

ciada à alteração ou efeito ambiental considerado sig-

nificativo por meio da avaliação do projeto de um de-

terminado empreendimento, podendo ser negativo ou 

positivo (Bitar & Ortega, 1998).

Por meio da análise integrada dos impactos ambientais 

previstos no Estudo de Impacto Ambiental — EIA, den-

tro do Diagnóstico Ambiental para o empreendimento 

de silvicultura de eucalipto para a Fazenda Eldorado II 

— Bloco IV, fez-se uma análise resumida, mas não me-

nos criteriosa, para apresentação no Relatório de Im-

pacto Ambiental — RIMA.

A previsão de plantio para esta área — projeto institu-

cional — é de 935,45 hectares de efetivo plantio (Área de 

Efetivo Plantio — AEP), em espaços atualmente utiliza-

dos para monocultivo de cana de açúcar.
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As áreas de preservação permanentes (APP) da 

Fazenda Eldorado II, sob regime de arrenda-

mento com a Suzano Papel e Celulose, estão de-

talhadamente mapeadas no projeto de licencia-

mento ambiental para silvicultura. Elas deverão 

ser respeitadas, bem como recuperadas, dentro 

das determinações do Programa de Regulariza-

ção Ambiental (PRA) disposto pelo novo Código 

Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012) e demais 

diplomas legais pertinentes federais, estaduais e 

municipais.

Para tanto, são apresentados, a seguir, os impac-

tos previstos de maior relevância para os meios 

antrópico (socioeconômico e cultural), físico e bi-

ótico, de maneira integrada e sistematizada em 

uma matriz única. Aqueles de maior relevância 

foram selecionados levando-se em consideração 

seus aspectos qualitativos, quais sejam: INCI-

DÊNCIA (diretos e indiretos), CLASSE (benéficos 

e adversos), TEMPORALIDADE (temporários, 

permanentes e cíclicos), REVERSIBILIDADE 

(reversíveis e irreversíveis) e ABRANGÊNCIA 

(locais e regionais).

Optou-se pela utilização desta técnica por ser 

mais integrada, didática e sintética para dar sus-

tentação e subsidiar a análise de forma direta e 

coerente com a realidade local e regional frente 

ao licenciamento ambiental do empreendimen-

to, tentando-se alinhar com este empreendi-

mento proponente de licenciamento ambiental 

as medidas já adotadas pela empresa no Estado 

do Espírito Santo e em outros Estados do Brasil.

Outros aspectos — como Natureza, Severidade, 

Frequência, Probabilidade, Grau de Importância 

e a Significância para as partes interessadas 

(stakeholders), Importância do Risco e Severidade 

— com Classes de Risco — Importante, Normal e 

Desprezível — também foram analisados, mas 

não expressas neste documento.

Assim, nesta matriz de impacto, são 

apresentadas as seguintes informa-

ções:

• Descrição do impacto;

• Caráter do mesmo;

• Fase do empreendimento em que 

deverá ser mais pronunciado;

• Programas existentes para sua 

mitigação;

• Efeito esperado;

• Meta, e o respectivo prazo, a ser 

alcançada; e,

• Responsabilidade por sua aplica-

ção.

As medidas mitigadoras para cada impacto 

analisado serão discutidas dentro dos progra-

mas socioambientais. Porém, encontram-se 

integralmente detalhadas e discutidas dentro 

do EIA, e não caberia apresentá-las neste do-

cumento, uma vez que é o seu resumo público.

Os programas ambientais são medidas, dispos-

tas em projetos e ações, a serem desenvolvidas 

pelo empreendedor, em conjunto com os pode-

res públicos estadual e municipal, para efetiva-

ção dos sistemas de controle dentro do que a 

empresa proponente já realiza em suas áreas 

de plantio no Brasil, especialmente nos Estados 

do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais.

RIMA - Bloco II Micro região Montanha - Análise dos impactos ambientais 101



TABELA RESUMO DOS IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS - EIA/RIMA - FAZENDAS DO BLOCO II - SUZANO PAPEL E CELULOSE - UNF/MU

MEIO
ALTERAÇÃO / 

IMPACTO

CARÁ-

TER

FASE DO 

EMPREENDI-

MENTO

PROGRAMAS EXISTENTES
MEDIDAS MITIGADORAS 

PREVISTAS
EFEITO ESPERADO META / PRAZO RESPONSABILIDADE

M
E

IO
 F

ÍS
IC

O

1. Alteração da Cober-

tura do Solo

( - / + ) INSTALAÇÃO 

/ MANEJO / 

COLHEITA

Controle de Erosão (estradas e carreadores) - 

PR.06.00084 - Critérios e procedimentos para o 

planejamento e a execução das Obras Viárias

Estudo de declividades da área - 

Áreas em mesma curva de nível

Controle de erosão > Manter Qualidade e Quan-

tidade de água >  ↓ Assoreamento dos Recursos 

Hídricos

Potenciais ponto de erosão mapeados e contingenciados - 100% em 1 

(uma) semana / Projeto  Executivo das obras viárias internas dispo-

níveis em 1 (uma) semana / Monitoramento e Correção no manejo, 

colheita e reforma

Empreendedor / Poder Públi-

co Estadual e Municipal

2. Melhoria das Pro-

riedades Químicas e 

Biológicas do Solo

( + / - ) MANEJO / 

COLHEITA

Cutivo Mínimo* e Correções/Adubações controladas Deposição de galhos, galharias e 

folhas sobre o solo 

Retenção de umidade, microorganismos e matéria 

orgânica sobre o solo - Diversidade Biológica

Técnicas consolidadas  da empresa aplicadas em 100% da área a re-

florestar na instalação, no manejo, na colheita e na reforma da área

Empreendedor

3. Alteração da Dre-

nagem Superficial e 

Recarga Hídrica

( + / - ) INSTALAÇÃO / 

MANEJO

Controle de Erosão (estradas e carreadores) - 

PR.06.00084 - Critérios e procedimentos para o 

planejamento e a execução das Obras Viárias

Estudo de declividades da área - 

Áreas em mesma curva de nível

Controle de erosão > Manter Qualidade e Quan-

tidade de água >  ↓ Assoreamento dos Recursos 

Hídricos > ↑ Infiltração de Água no solo

Potenciais ponto de erosão mapeados e contingenciados - 100% em 1 

(uma) semana / Projeto  Executivo das obras viárias internas dispo-

níveis em 1 (uma) semana / Monitoramento e Correção no manejo, 

colheita e reforma

Empreendedor / Poder Públi-

co Estadual e Municipal

4. Deposição MO no 

solo

( + ) MANEJO / 

COLHEITA

Cutivo Mínimo e Correções/Adubações Controladas Deposição de galhos, galharias e 

folhas sobre o solo 

Retenção de umidade, microorganismos e matéria 

orgânica sobre o solo - Diversidade Biológica

Técnicas consolidadas  da empresa aplicadas em 100% da área a re-

florestar na instalação, no manejo, na colheita e na reforma da área

Empreendedor

5. Alteração da Quali-

dade da Água

( + / - ) INSTALAÇÃO 

/ MANEJO / 

COLHEITA

PR.06.00078 - Critérios e orientações na execução 

e controle da manutenção de máquinas, veículos e 

equipamentos

Controle de Operação/Manutenção 

de Máquinas, Veículos e Equipa-

mentos

Redução de riscos para contaminação do solo e da 

água em escala local e regional

Técnicas consolidadas  da empresa aplicadas em 100% da área a re-

florestar na instalação, no manejo, na colheita e na reforma da área

Empreendedor / Poder Públi-

co Estadual e Municipal

M
E

IO
 B

IÓ
T

IC
O

 -
 F

LO
R

A

1. Alteração da Cober-
tura do Solo

( + / - ) INSTALAÇÃO / 
COLHEITA

DC.06.00031  AIA Silvicultura / PR.06.00033 - 
Planejamento Ambiental Para Implantação de 
Áreas  Novas / PR.06.00096 - Procedimentos para 
recomendação de preparo de solo 

Avaliação e Planejamento Ambien-
tal para novas áreas 

↑ Condições Físicas do Solo > ↑ Desenvolvimento 
Radicular

Pontos Potenciais de ocorrência e influência na Flora mapeados em 
15 (quinze) dias / Programas de Resgate de Flora, caso necessário, 
imediato à emissão da licença / Monitoramentos de Flora, caso ne-
cessário, com características e períodos variáveis, imediato à emissão 
da licença

Empreendedor / Poder Públi-
co Estadual e Municipal

2. Recuperação de 
APPs, ARL e outros 
ambientes sensíveis

( + ) INSTALAÇÃO 
/ COLHEITA / 
MANEJO (Per-
manente)

"PR.06.00005 – Relatório Interno de Meio Ambiente 
/ PR.06.00010 – Sistema de Incêndios Florestais / 
PR.06.00042 – Cadastro Florestal / PR.06.00075 – 
Controle Operacional e Monitoramento  da Qualida-
de no Plantio, Condução e Manutenção Silvicultural 
"

Avaliação e Planejamento Ambien-
tal para novas áreas 

↑ Recuperação da Cobertura do Solo > ↑ Proteção de 
Áreas Sensíveis > ↑ Diversidade e Habitats

Inscrição da(s) propriedade(s) no CAR** Imediato à emissão da 
Licença / Projeto de Adequação Ambiental (PRA***) em até 24 (vinte 
e quatro) meses

Empreendedor / Poder Públi-
co Estadual e Municipal

3. Deposição MO no 
solo

( + ) MANEJO Cultivo mínimo / DC.06.00031  AIA Silvicultura 
/ PR.06.00033 - Planejamento Ambiental para 
Implantação de Áreas  Novas

Avaliação e Planejamento Ambien-
tal para novas áreas 

↑ Condições Físicas do Solo > ↑ Desenvolvimento 
Radicular > ↑ Fertilidade do Solo

Técnicas consolidadas  da empresa aplicadas em 100% da área a re-
florestar na instalação, no manejo, na colheita e na reforma da área

Empreendedor

M
E

IO
 B

IÓ
T

IC
O

 -
 F

A
U

N
A

1. Alteração da Cober-
tura do Solo / Modifi-
cação de Habitats 

( + / - ) INSTALAÇÃO DC.06.00031  AIA Silvicultura / PR.06.00033 - 
Planejamento Ambiental Para Implantação de Áreas  
Novas / PR.06.00005 – Relatório Interno de Meio 
Ambiente / PR.06.00010 – Sistema de Incêndios 
Florestais / PR.06.00096 - Procedimentos para 
recomendação de preparo de solo 

Avaliação e Planejamento Ambien-
tal para novas áreas 

Identificação de possíveis habitats (resgates) > ↑ 
Melhoria no conhecimento da área (Monitora-
mentos sucessivos) > Alocação de Fauna nas áreas 
adjacentes a serem preservadas/recuperadas

Áreas Potenciais de ocorrência e influência na Fauna mapeados em 
15 (quinze) dias / Programas de Resgate de Fauna, caso necessário, 
imediato à emissão da licença / Monitoramentos de Fauna, caso ne-
cessário, com características e períodos variáveis, imediato à emissão 
da licença

Empreendedor / Poder Públi-
co Estadual

2. Risco de incêndio e 
propagação de fogo em 
comunidades circun-
vizinhas

( + / - ) MANEJO DC.06.00031  AIA Silvicultura / PR.06.00033 - 
Planejamento Ambiental Para Implantação de Áreas  
Novas / PR.06.00005 – Relatório Interno de Meio 
Ambiente / PR.06.00010 – Sistema de Incêndios 
Florestais

Avaliação e Planejamento Ambien-
tal para novas áreas / Vigilância das 
áreas / Construção de Aceiros nos 
talhões e estratégicos nas áreas pró-
ximas a remanescentes florestais

Alteração da Qualidade do Ar e Redução ou Esgota-
mento dos Recursos Naturais

Áreas Potenciais de Risco à incêndios mapeados em 10 (dez) dias 
/ Construção de aceiros e tomada de outras medidas preventivas 
imediato à emissão da licença / Monitoramentos visuais e por senso-
riamento remoto a seguir e permanente ao plantio 

Empreendedor / Poder Pú-
blico Estadual e Municipal / 
Sociedade Civil Organizada

3. Alteração/Modifica-
ção de Habitats (Solo e 
Vegetação)

( + / - ) COLHEITA DC.06.00030 - Determinação de Aspectos e Impac-
tos Ambientais - COLHEITA E ABASTECIMENTO 

Avaliação e Planejamento Ambien-
tal para Colheita/Abastecimento

Identificação de possíveis habitats (resgates) > ↑ 
Melhoria no conhecimento da área (Monitora-
mentos sucessivos) > Migração de Fauna nas áreas 
adjacentes a serem preservadas/recuperadas

Áreas Potenciais de ocorrência e influência na Fauna mapeados em 
15 (quinze) dias antes da colheita / Programas de Resgate de Fauna, 
caso necessário, num prazo de 15 (quinze) dias antes da colheita 
/ Afugentamento de Fauna, caso necessário, com características 
variáveis, num prazo de 15 (quinze) dias antes da colheita

Empreendedor
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L 1. Geração de postos de 
trabalho e renda

( + / - ) INSTALAÇÃO PR.06.00055 / PR.06.00056 / PR.06.00063 - Melhor 
relacionamento com as comunidades

Executar programa socioambientais 
e cadastramentos (SINE)

Aporte de benefícios e recursos na AID e AII (Sus-
tentabilidade)

Executar o programa de seleção de mão de obra e fornecedores de 
serviços locais e regionais - Prazo condicionado a partir da emissão 
da licença

Poder Público Municipal / 
Empreendedor / Sociedade 
Civil Organizada

2. Abertura de oportu-
nidades de negócios

( + ) INSTALAÇÃO PR.06.00055 / PR.06.00056 / PR.06.00063 - Melhor 
relacionamento com as comunidades

Executar programa socioambientais 
/ Seleção e capacitação de fornece-
dores locais

Aporte de benefícios e recursos na AID e AII (Sus-
tentabilidade)

Compatilizar e priorizar as demandas por fornecedores de bens e 
serviços compatíveis com cadastros de entidades locais e regionais 
qualificadas - Prazo condicionado a partir da emissão da licença

Poder Público Municipal / 
Empreendedor / Sociedade 
Civil Organizada

3. Apreensão da popu-
lação quanto à foreiros

( - ) INSTALAÇÃO Programas Socioambientais e comunicação Executar programas de relacio-
namento e comunicação com a 
comunidade

Mitigação de possíveis impactos Executar o programa de comunicação social e auxíliar a admnis-
tração pública no monitoramento socioeconômico e ambiental da 
região - Prazo condicionado a partir da emissão da licença

Empreendedor / Sociedade 
Civil Organizada / Poder 
Público Estadual e Municipal

4. Monitoramentos 
socioambientais

( + ) MANEJO Programas Socioambientais e comunicação Executar programas de relacio-
namento e comunicação com a 
comunidade

Gerar indicadores para melhoria e correção Executar o programa de monitoramento socioambiental na região - 
Prazo condicionado a partir da emissão da licença

Empreendedor em parceria 
com os poderes públicos

5. Aumento da arre-
cadação de tributos 
estaduais e municipais

( + ) COLHEITA Monitoramentos diversos Monitorar arrecadação e aplicação 
de recursos alocados nos progra-
mas/projetos e ações socioambien-
tais

Melhoria da qualidade de vida da população da AID 
e AII

Monitorar, em conjunto com a sociedade civil organizada e a socida-
de a aplicação do recursos advindos de arrecadação e compensação 
socioambiental

Poder Público Estadual e Mu-
nicipal / Empreendedor



TABELA RESUMO DOS IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS - EIA/RIMA - FAZENDAS DO BLOCO II - SUZANO PAPEL E CELULOSE - UNF/MU

MEIO
ALTERAÇÃO / 

IMPACTO

CARÁ-

TER

FASE DO 

EMPREENDI-

MENTO

PROGRAMAS EXISTENTES
MEDIDAS MITIGADORAS 

PREVISTAS
EFEITO ESPERADO META / PRAZO RESPONSABILIDADE

M
E

IO
 F

ÍS
IC

O

1. Alteração da Cober-

tura do Solo

( - / + ) INSTALAÇÃO 

/ MANEJO / 

COLHEITA

Controle de Erosão (estradas e carreadores) - 

PR.06.00084 - Critérios e procedimentos para o 

planejamento e a execução das Obras Viárias

Estudo de declividades da área - 

Áreas em mesma curva de nível

Controle de erosão > Manter Qualidade e Quan-

tidade de água >  ↓ Assoreamento dos Recursos 

Hídricos

Potenciais ponto de erosão mapeados e contingenciados - 100% em 1 

(uma) semana / Projeto  Executivo das obras viárias internas dispo-

níveis em 1 (uma) semana / Monitoramento e Correção no manejo, 

colheita e reforma

Empreendedor / Poder Públi-

co Estadual e Municipal

2. Melhoria das Pro-

riedades Químicas e 

Biológicas do Solo

( + / - ) MANEJO / 

COLHEITA

Cutivo Mínimo* e Correções/Adubações controladas Deposição de galhos, galharias e 

folhas sobre o solo 

Retenção de umidade, microorganismos e matéria 

orgânica sobre o solo - Diversidade Biológica

Técnicas consolidadas  da empresa aplicadas em 100% da área a re-

florestar na instalação, no manejo, na colheita e na reforma da área

Empreendedor

3. Alteração da Dre-

nagem Superficial e 

Recarga Hídrica

( + / - ) INSTALAÇÃO / 

MANEJO

Controle de Erosão (estradas e carreadores) - 

PR.06.00084 - Critérios e procedimentos para o 

planejamento e a execução das Obras Viárias

Estudo de declividades da área - 

Áreas em mesma curva de nível

Controle de erosão > Manter Qualidade e Quan-

tidade de água >  ↓ Assoreamento dos Recursos 

Hídricos > ↑ Infiltração de Água no solo

Potenciais ponto de erosão mapeados e contingenciados - 100% em 1 

(uma) semana / Projeto  Executivo das obras viárias internas dispo-

níveis em 1 (uma) semana / Monitoramento e Correção no manejo, 

colheita e reforma

Empreendedor / Poder Públi-

co Estadual e Municipal

4. Deposição MO no 

solo

( + ) MANEJO / 

COLHEITA

Cutivo Mínimo e Correções/Adubações Controladas Deposição de galhos, galharias e 

folhas sobre o solo 

Retenção de umidade, microorganismos e matéria 

orgânica sobre o solo - Diversidade Biológica

Técnicas consolidadas  da empresa aplicadas em 100% da área a re-

florestar na instalação, no manejo, na colheita e na reforma da área

Empreendedor

5. Alteração da Quali-

dade da Água

( + / - ) INSTALAÇÃO 

/ MANEJO / 

COLHEITA

PR.06.00078 - Critérios e orientações na execução 

e controle da manutenção de máquinas, veículos e 

equipamentos

Controle de Operação/Manutenção 

de Máquinas, Veículos e Equipa-

mentos

Redução de riscos para contaminação do solo e da 

água em escala local e regional

Técnicas consolidadas  da empresa aplicadas em 100% da área a re-

florestar na instalação, no manejo, na colheita e na reforma da área

Empreendedor / Poder Públi-

co Estadual e Municipal

M
E

IO
 B

IÓ
T

IC
O

 -
 F

LO
R

A

1. Alteração da Cober-
tura do Solo

( + / - ) INSTALAÇÃO / 
COLHEITA

DC.06.00031  AIA Silvicultura / PR.06.00033 - 
Planejamento Ambiental Para Implantação de 
Áreas  Novas / PR.06.00096 - Procedimentos para 
recomendação de preparo de solo 

Avaliação e Planejamento Ambien-
tal para novas áreas 

↑ Condições Físicas do Solo > ↑ Desenvolvimento 
Radicular

Pontos Potenciais de ocorrência e influência na Flora mapeados em 
15 (quinze) dias / Programas de Resgate de Flora, caso necessário, 
imediato à emissão da licença / Monitoramentos de Flora, caso ne-
cessário, com características e períodos variáveis, imediato à emissão 
da licença

Empreendedor / Poder Públi-
co Estadual e Municipal

2. Recuperação de 
APPs, ARL e outros 
ambientes sensíveis

( + ) INSTALAÇÃO 
/ COLHEITA / 
MANEJO (Per-
manente)

"PR.06.00005 – Relatório Interno de Meio Ambiente 
/ PR.06.00010 – Sistema de Incêndios Florestais / 
PR.06.00042 – Cadastro Florestal / PR.06.00075 – 
Controle Operacional e Monitoramento  da Qualida-
de no Plantio, Condução e Manutenção Silvicultural 
"

Avaliação e Planejamento Ambien-
tal para novas áreas 

↑ Recuperação da Cobertura do Solo > ↑ Proteção de 
Áreas Sensíveis > ↑ Diversidade e Habitats

Inscrição da(s) propriedade(s) no CAR** Imediato à emissão da 
Licença / Projeto de Adequação Ambiental (PRA***) em até 24 (vinte 
e quatro) meses

Empreendedor / Poder Públi-
co Estadual e Municipal

3. Deposição MO no 
solo

( + ) MANEJO Cultivo mínimo / DC.06.00031  AIA Silvicultura 
/ PR.06.00033 - Planejamento Ambiental para 
Implantação de Áreas  Novas

Avaliação e Planejamento Ambien-
tal para novas áreas 

↑ Condições Físicas do Solo > ↑ Desenvolvimento 
Radicular > ↑ Fertilidade do Solo

Técnicas consolidadas  da empresa aplicadas em 100% da área a re-
florestar na instalação, no manejo, na colheita e na reforma da área

Empreendedor

M
E

IO
 B

IÓ
T

IC
O

 -
 F

A
U

N
A

1. Alteração da Cober-
tura do Solo / Modifi-
cação de Habitats 

( + / - ) INSTALAÇÃO DC.06.00031  AIA Silvicultura / PR.06.00033 - 
Planejamento Ambiental Para Implantação de Áreas  
Novas / PR.06.00005 – Relatório Interno de Meio 
Ambiente / PR.06.00010 – Sistema de Incêndios 
Florestais / PR.06.00096 - Procedimentos para 
recomendação de preparo de solo 

Avaliação e Planejamento Ambien-
tal para novas áreas 

Identificação de possíveis habitats (resgates) > ↑ 
Melhoria no conhecimento da área (Monitora-
mentos sucessivos) > Alocação de Fauna nas áreas 
adjacentes a serem preservadas/recuperadas

Áreas Potenciais de ocorrência e influência na Fauna mapeados em 
15 (quinze) dias / Programas de Resgate de Fauna, caso necessário, 
imediato à emissão da licença / Monitoramentos de Fauna, caso ne-
cessário, com características e períodos variáveis, imediato à emissão 
da licença

Empreendedor / Poder Públi-
co Estadual

2. Risco de incêndio e 
propagação de fogo em 
comunidades circun-
vizinhas

( + / - ) MANEJO DC.06.00031  AIA Silvicultura / PR.06.00033 - 
Planejamento Ambiental Para Implantação de Áreas  
Novas / PR.06.00005 – Relatório Interno de Meio 
Ambiente / PR.06.00010 – Sistema de Incêndios 
Florestais

Avaliação e Planejamento Ambien-
tal para novas áreas / Vigilância das 
áreas / Construção de Aceiros nos 
talhões e estratégicos nas áreas pró-
ximas a remanescentes florestais

Alteração da Qualidade do Ar e Redução ou Esgota-
mento dos Recursos Naturais

Áreas Potenciais de Risco à incêndios mapeados em 10 (dez) dias 
/ Construção de aceiros e tomada de outras medidas preventivas 
imediato à emissão da licença / Monitoramentos visuais e por senso-
riamento remoto a seguir e permanente ao plantio 

Empreendedor / Poder Pú-
blico Estadual e Municipal / 
Sociedade Civil Organizada

3. Alteração/Modifica-
ção de Habitats (Solo e 
Vegetação)

( + / - ) COLHEITA DC.06.00030 - Determinação de Aspectos e Impac-
tos Ambientais - COLHEITA E ABASTECIMENTO 

Avaliação e Planejamento Ambien-
tal para Colheita/Abastecimento

Identificação de possíveis habitats (resgates) > ↑ 
Melhoria no conhecimento da área (Monitora-
mentos sucessivos) > Migração de Fauna nas áreas 
adjacentes a serem preservadas/recuperadas

Áreas Potenciais de ocorrência e influência na Fauna mapeados em 
15 (quinze) dias antes da colheita / Programas de Resgate de Fauna, 
caso necessário, num prazo de 15 (quinze) dias antes da colheita 
/ Afugentamento de Fauna, caso necessário, com características 
variáveis, num prazo de 15 (quinze) dias antes da colheita

Empreendedor
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L 1. Geração de postos de 
trabalho e renda

( + / - ) INSTALAÇÃO PR.06.00055 / PR.06.00056 / PR.06.00063 - Melhor 
relacionamento com as comunidades

Executar programa socioambientais 
e cadastramentos (SINE)

Aporte de benefícios e recursos na AID e AII (Sus-
tentabilidade)

Executar o programa de seleção de mão de obra e fornecedores de 
serviços locais e regionais - Prazo condicionado a partir da emissão 
da licença

Poder Público Municipal / 
Empreendedor / Sociedade 
Civil Organizada

2. Abertura de oportu-
nidades de negócios

( + ) INSTALAÇÃO PR.06.00055 / PR.06.00056 / PR.06.00063 - Melhor 
relacionamento com as comunidades

Executar programa socioambientais 
/ Seleção e capacitação de fornece-
dores locais

Aporte de benefícios e recursos na AID e AII (Sus-
tentabilidade)

Compatilizar e priorizar as demandas por fornecedores de bens e 
serviços compatíveis com cadastros de entidades locais e regionais 
qualificadas - Prazo condicionado a partir da emissão da licença

Poder Público Municipal / 
Empreendedor / Sociedade 
Civil Organizada

3. Apreensão da popu-
lação quanto à foreiros

( - ) INSTALAÇÃO Programas Socioambientais e comunicação Executar programas de relacio-
namento e comunicação com a 
comunidade

Mitigação de possíveis impactos Executar o programa de comunicação social e auxíliar a admnis-
tração pública no monitoramento socioeconômico e ambiental da 
região - Prazo condicionado a partir da emissão da licença

Empreendedor / Sociedade 
Civil Organizada / Poder 
Público Estadual e Municipal

4. Monitoramentos 
socioambientais

( + ) MANEJO Programas Socioambientais e comunicação Executar programas de relacio-
namento e comunicação com a 
comunidade

Gerar indicadores para melhoria e correção Executar o programa de monitoramento socioambiental na região - 
Prazo condicionado a partir da emissão da licença

Empreendedor em parceria 
com os poderes públicos

5. Aumento da arre-
cadação de tributos 
estaduais e municipais

( + ) COLHEITA Monitoramentos diversos Monitorar arrecadação e aplicação 
de recursos alocados nos progra-
mas/projetos e ações socioambien-
tais

Melhoria da qualidade de vida da população da AID 
e AII

Monitorar, em conjunto com a sociedade civil organizada e a socida-
de a aplicação do recursos advindos de arrecadação e compensação 
socioambiental

Poder Público Estadual e Mu-
nicipal / Empreendedor



PROGRAMAS
SOCIOAMBIENTAIS

Programa de gestão e monitoramento da 
qualidade dos corpos d’águas interiores

O programa tem como objetivo 

monitorar os nutrientes em corpos 

d’água influenciados por plantios 

e consumo de água na irrigação de 

plantios, em termos de qualidade e 

em comportamento (ciclo hidroló-

gico). Assim, identifica-se possíveis 

impactos que possam ser conside-

rados significativos, bem como ob-

tem-se elementos que auxiliem na 

condução do manejo considerando 

a unidade “microbacia hidrográfica”.

A visão da empresa é voltada para 

a melhoria contínua de suas práti-

cas silviculturais e de gestão flores-

Programa de monitoramento
da qualidade dos efluentes

Para este empreendimento, não haverá produção de efluen-

tes diretos de operação, dentro da Área Diretamente Afe-

tada – ADA, e Área de Impacto Direto — AID. Os efluentes 

que podem ser produzidos no empreendimento nas fases 

de implantação, manutenção e colheita serão provenientes 

de banheiros químicos, onde a NR 31/2005 — Descarte de 

Efluentes de Banheiros Químicos é adotada pela empresa 

em suas frentes de trabalho.

tal. As campanhas de amostragem 

ocorrem semestralmente num con-

juntos de seis pontos. Em uma das 

regiões edafoclimáticas definidas 

pela Suzano, esses dados são extra-

polados para o projeto: a montante 

da área da empresa, na entrada, no 

interior, na saída e a jusante das 

áreas da empresa. Para garantir a 

representatividade, são também re-

alizadas essas amostragens em ou-

tras seis glebas da empresa.
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Programa de
resgate e realocação
de fauna

Durante a fase de implantação do 

empreendimento, possivelmente, 

haverá alterações de abrigos da 

fauna local e afugentamento de 

elementos da mesma. Por isso, é 

realizada uma vistoria para o pla-

nejamento de possível remoção 

prévia para áreas seguras, e que re-

presentem habitat para cada uma 

das espécies, de abrigos de fauna e 

de animais que não possuam mobi-

lidade, bem como o afugentamento 

daqueles que possuam condições de 

se locomover por conta própria.

Animais eventualmente debilita-

dos são encaminhados para o Cen-

tro de Triagem de Animais Silves-

tres — CETAS ou CEREIAS. Para 

cada grupo de fauna serão adotados 

protocolos de resgate específicos de 

acordo com suas peculiaridades 

ecológicas, mitigando os impactos 

do empreendimento sobre os ele-

mentos envolvidos. Este programa 

é aplicado nas fases de planejamen-

to, instalação e colheita.

Programa de 
Qualificação/
Formação de mão
de obra

Qualquer atividade realizada na 

Suzano, por colaboradores pró-

prios ou terceiros, deve estar com 

seus riscos da segurança e saúde 

ocupacional mapeados e classifica-

dos, conforme procedimento espe-

cífico. Para os riscos significativos 

existem procedimentos operacio-

nais instituídos.

Visando a capacitação e o aprimo-

ramento no trabalho, a empresa 

possui uma sistemática para iden-

tificação de necessidades e plane-

jamento de treinamento para seus 

colaboradores. Isto inclui o progra-

ma de conscientização dos colabo-

radores e contratados sobre suas 

responsabilidades, ações e omis-

sões em relação a procedimentos, 

aspectos ambientais, riscos da se-

gurança e saúde ocupacional, pla-

no de preparação e atendimento a 

emergência, bem como interfaces 

e melhorias pessoais em relação à 

política e programas da gestão da 

qualidade.
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Programa de monitoramento socioeconômico 
e cultural e comunicação social

Programa de contratação de mão 
de obra e serviços

A empresa executará, por meio de anúncios e parcerias 

com os Serviços de Informação Nacional de Emprego — 

SINE locais, seleção, entrevistas e análises de currículos 

para buscar os trabalhadores que ela necessita nas vá-

rias fases do projeto. A empresa também dispõe de ca-

dastro de empresas fornecedoras e parceiras para pres-

tação de serviços dentro das suas áreas de influência, e 

apoiará estas empresas, priorizando-as, na contratação 

de mão de obra e serviços locais.

Há um conjunto de ações específi-

cas para os diferentes públicos afe-

tados pelas atividades da empresa. 

Os públicos são divididos em inter-

no, envolvendo o conjunto de co-

laboradores próprios e terceiros, e 

externo, como os das comunidades 

confrontantes com as áreas flo-

restal e industrial e outras partes 

interessadas da sociedade, como 

agentes dos poderes públicos, edu-

cadores, pesquisadores, entidades 

de classe, religiosas, ONGs etc.
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Programa de prospecção arqueológica

O monitoramento do desempe-

nho da organização frente aos 

aspectos socioambientais relacio-

nados ao público interno consta 

nos procedimentos do Sistema 

de Normalização e Certificações 

— SNC, no que se refere a fatores 

sociais relativos ao local de traba-

lho para colaboradores próprios e 

terceiros: saúde, segurança, higie-

ne, direitos trabalhistas e direitos 

previdenciários.

Os aspectos relacionados ao públi-

co externo são tratados também 

no SNC através do monitoramento 

de indicadores de desempenho do 

manejo responsável de plantações 

florestais da Suzano Papel e Celu-

lose nas questões socioambientais e 

socioeconômicas relacionadas com 

povos tradicionais e comunidades 

em geral afetadas pelas atividades 

da silvicultura e o desempenho téc-

nico-operacional de manejo.

Os resultados desses monitora-

mentos são reportados para análi-

se gerencial de modo a assegurar, 

sistematicamente, consistência no 

tempo e no espaço, demonstrando 

tendências e quaisquer variações 

abruptas. A periodicidade do mo-

nitoramento é variável, ajustando-

se às fases de planejamento, insta-

lação e operação.

Não há registro de sítios arque-

ológicos no espaço do empreen-

dimento e na sua periferia, de-

corrência da falta de pesquisas 

sistemáticas nas áreas e suas adja-

cências. Os três trabalhos feitos na 

região do empreendimento foram 

em nível de diagnóstico e neles 

também não há registro de sítios. 

As informações arqueológicas e, 

principalmente, as etnográficas 

indicam que a área foi habitada 

por populações pretéritas até o 

início do Século XX.

O Programa de Prospecção Arque-

ológica básica para toda a área do 

empreendimento e o Programa de 

Educação Patrimonial para a for-

ça de trabalho do empreendedor 

e para a população escolar visa le-

vantar e informar a área de influ-

ência do empreendimento sobre 

os dados coletados e as informa-

ções geradas com possíveis signifi-

câncias arqueológicas na área.

Como o empreendimento é de 

silvicultura, e a área vai ser im-

pactada pela preparação da terra 

para o plantio de eucalipto, a pros-

pecção poderá apontar para a ne-

cessidade de resgate de materiais 

ou preservação do sítio. O resgate 

ou preservação, caso necessário, 

se fará previamente à instalação 

ou se optará por delimitação das 

áreas conforme sua significância. 

O Instituto do Patrimônio Históri-

co e Artístico Nacional — IPHAN 

é o órgão que gerencia e autoriza 

estes estudos, e todas as licenças 

e portarias encontram-se devida-

mente publicadas.
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Programa de
Educação Ambiental

A educação ambiental pode ser 

considerada um processo perma-

nente no qual os indivíduos e a co-

munidade tomam consciência do 

seu meio ambiente. Através dela, 

adquirem conhecimentos, habi-

lidades, experiências, valores e a 

determinação que os tornam capa-

zes de agir, individual ou coletiva-

mente, na busca de soluções para 

os problemas ambientais, presen-

tes e futuros. O relacionamento do 

homem com a natureza surgiu por 

meio de uma intervenção mínima 

nos ecossistemas. No entanto, a 

evolução da humanidade e o pro-

cesso de “desenvolvimento” geram 

problemas de cunho socioambien-

tal, provocando impactos negati-

vos, incidindo diretamente sobre 

os recursos naturais.

A empresa mantém um Programa 

de Educação Ambiental com foco 

no público externo (escolas, igre-

jas, comunidades e outras institui-

ções afins), bem como com o gru-

po de trabalhadores próprios e de 

empresas prestadoras de serviços. 

Para tanto, utiliza ferramentas 

como palestras, treinamentos di-

versos com foco no meio ambien-

te, atendimentos a ocorrências 

ambientais e outras atividades de 

cunho educativo. Este programa é 

executado de maneira permanen-

te para o público interno e de ma-

neira cíclica ao público externo, de 

acordo com a demanda.
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Programa de reuso/
reciclagem de resíduos 
sólidos, envolvendo, 
preferencialmente, 
associações de catadores.

A empresa possui sistema de coleta seletiva dentro de 

suas unidades de produção, pesquisa e viveiro de mu-

das. Todas as embalagens de insumos e produtos produ-

zidos nas diversas etapas de produção, deste o preparo 

da terra até a colheita, considerados resíduos Classe I, 

são manipuladas e destinadas de acordo com o Plano de 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos — PGRS estabeleci-

do dentro do processo de licenciamento.

Este é, basicamente, o mesmo PGRS adotado pela em-

presa em todas suas frentes de trabalho nacionais. O en-

volvimento de catadores para reuso e reciclagem deve 

ser estabelecido dentro dos parâmetros legais, consider-

nado a periculosidade que alguns apresentam.  Parce-

rias também podem ser estabelecidas com entidades or-

ganizadas que atuam na região de forma efetiva.

Programa de 
gerenciamento de 
resíduos sólidos 
(PGRS)

O PGRS visa estabelecer critérios 

e procedimentos para gerencia-

mento dos resíduos gerados na 

Suzano Papel e Celulose, orien-

tando quanto ao registro, manu-

seio, armazenamento temporário, 

disposição adequada e cuidados 

ambientais ditados por procedi-

mento interno amplamente divul-

gado, abrangendo as unidades de 

produção nos Estados do Espírito 

Santo, Bahia e São Paulo.

A responsabilidade por sua aplica-

ção perpassa pelas áreas de meio 

ambiente todos os setores gerado-

res: núcleos produtivos, viveiro, 

silvicultura, colheita e laboratório. 

Prestadores de serviços são res-

ponsáveis pela gestão dos seus resí-

duos produzidos, exceto os de Classe 

I produzidos em áreas da empresa 

considerados não reutilizáveis, ou 

não recicláveis. Diversos registros 

são elaborados para controle de 

volumes e ocorrências, tais como 

para óleos, combustíveis e herbi-

cidas em calda, dentre outros. São 

executados permanentemente 

em todas as unidades produtivas 

da empresa em termos nacionais, 

havendo sutis adaptações caso a 

caso.
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Programa de melhoria
da malha viária

A empresa discutirá com os poderes públicos estadual 

e municipal as possíveis e viáveis opções de melhoria 

da malha viária das regiões de impacto direto e indi-

reto, sempre optando pelo tráfego de máquinas e equi-

pamentos por vias vicinais e de baixa circulação de 

pessoas, antes e durante as suas fases de operação. A 

Suzano também dispõe de várias empresas parceiras 

para prestação de serviços dentro das suas áreas de 

influência, e priorizará a contratação de mão de obra 

e serviços locais.
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Programa de compensação 
ambiental, entre outros

Para o empreendimento em tela, o valor da compen-

sação ambiental respeita a metodologia instituída pela 

Resolução CONSEMA nº 002/2010, sendo correspon-

dente a exatos 0,5% do valor previsto para a implan-

tação do empreendimento. Considerando o diagnósti-

co das Unidades de Conservação — UC, presentes na 

região próxima à área de implantação do empreendi-

mento, no que se refere à infraestrutura e ao nível de 

investimento recebido, propõe-se a destinação destes 

recursos para UCs estaduais e federais dentro da Área 

de Impacto Indireto — AII e daquelas com prioridade 

para conservação e proximidade das mesmas com os 

corredores prioritários.

Programa de Cooperação 
Interinstitucional para a 
Promoção da Silvicultura e 
Melhoramento de Práticas

Dentro de suas práticas de planejamento, operação, 

manutenção de florestas plantadas e recuperação de 

ambientes, a Suzano executa uma série de atividades 

que promovem o desenvolvimento da silvicultura, 

bem como suas práticas de manejo florestal de ma-

neira sustentável, continuamente aperfeiçoadas. E 

desenvolve relações diretas com universidades, insti-

tutos, fundações, centros de pesquisa e Prefeituras na 

sua área de atuação. É de se destacar a associação da 

empresa Suzano com o Centro de Desenvolvimento 

do Agronegócio no Estado do Espírito Santo — CEDA-

GRO.

Assim, para o empreendimento em tela, a empresa se 

dispõe a analisar junto com o órgão licenciador esta-

dual, e os Governo estadual e municipal, possíveis for-

mas de atuação em conjunto para o desenvolvimento, 

repasse de tecnologias e aperfeiçoamento de técnicas 

de manejo e programas de recuperação ambiental em 

sua área de atuação com o governo do estado, junto à 

suas entidades representativas.

RIMA - Bloco IV Microrregião Montanha - Programas socioambientais 111



Ficha Técnica

Equipe Técnica – EIA/RIMA

Eng. Luiz Augusto Altenburg Gomes de Oliveira. M.Sc.

Coordenador Geral do EIA/RIMA

Eng. Marcelo Geraldo Meira

Responsável Técnico do EIA/RIMA

Marcio Roberto Couto – Administrador de Empresas – 

Coordenador de Meio Ambiente

Ismael Paranaguá

Biólogo – Analista de Meio Ambiente

Luana Silva Reis - TD

Tecnóloga em Geodésia/Geoprocessamento

Elaboração de Mapas Georreferenciados do EIA/RIMA

Bio. Marcus Vinícius Sossai Berger. M.Sc.

Coordenador: Meio Físico/Climatologia

Eng. Dalmacio Espindula Neto. D.Sc

Responsável Técnico – Meio Físico/Hidrologia e 

Climatologia

Eng. Karlos Antônio Chagas

Responsável Técnico – Meio Físico/Solos

Bio. Eduardo Hoffmam de Barros

Coordenador Geral e Responsável Técnico – Meio Biótico

Bio. Eduardo Bortolini Segatto

Coordenador Geral e Responsável Técnico – Meio Biótico/

Mastofauna

Bio. Rogerio Luiz Teixeira

Coordenador – Meio Biótico/Ictiofauna

Bio. Rogério Laurindo Rodrigues 

Coordenador – Meio Biótico/Herptofauna

Bio. Jose Roberto de Matos

Coordenador – Meio Biótico/Avifauna

Bio. Heitor Liuth

Coordenador e Responsável Técnico – Meio Biótico/Flora

Soc. Jorge Luiz dos Santos Junior. D.Sc

Responsável Técnico – Meio Socioeconômico e Cultural

His. Celso Perota. M.Sc

Responsável Técnico – Meio Socioeconômico e Cultural – 

Arqueologia

Guido Alves

Editor -  EIA

Equipe Técnica – 
Editoração RIMA

Nelson Barcelos Pereira

Coordenador Geral do RIMA

Raquel Lucena Paiva

Coordenação de Comunicação

Anderson Aguiar

Projeto Gráfico e Diagramação

João Batista Zuccaratto

Revisão
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As imagens utilizadas neste Rima foram produzidas durante 
os estudos ou adquiridas em banco de imagens. Algumas são 
meramente ilustrativas.

Na impressão deste Rima foram utilizados os papeis Couche 
Suzano print matte 230g 66mm x 96mm e Couche Suzano 
print matte 115g 66mmm x 96mm.
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