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APRESENTAÇÃO

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) apresenta 
a síntese das análises e resultados obtidos no Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) do Projeto de Silvicultura 
da Suzano Papel e Celulose S.A., a ser implantado 
nas Fazendas São Joaquim da Água Preta e Dourada 
Una, denominado Bloco VI, localizado na zona rural 
do município de Conceição da Barra, no estado do 
Espírito Santo.

Ressalta-se que a área total da Fazenda Dourada Una 
abrange também o município de Pedro Canário, que 
foi contemplado nos estudos ambientais, porém, nesse 
primeiro momento, não está previsto o plantio na área 
desse município. Futuramente, existe a possibilidade 
de inclusão da área de Pedro Canário no escopo do 
licenciamento, para tanto, a Suzano fará o comunicado 
formal e apresentará as documentações necessárias 
ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 
Espírito Santo (IDAF). Ato que poderá ocorrer durante 
a avaliação técnica deste processo de licenciamento.

O EIA/RIMA são documentos exigidos pelo órgão 
ambiental durante o processo de licenciamento 
ambiental de um empreendimento. As principais 
normas que regulamentam o licenciamento ambiental, 
em nível nacional, são as Resoluções Conama nº 01/86, 
que dispõe sobre critérios básicos para a avaliação 
de impacto ambiental, bem como identifica os tipos 
de empreendimentos cujo licenciamento necessita 
de um Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), e a 
Conama nº 237/97, que estabelece os procedimentos 
utilizados para o licenciamento ambiental e aponta 
as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental.

Este Relatório de Impacto Ambiental foi elaborado 
de acordo com o Termo de Referência (TR) aprovado 
pelo IDAF e resume os capítulos do EIA por meio de 
uma linguagem menos técnica, de forma a torná-lo 
mais acessível às comunidades envolvidas.

O conteúdo a seguir apresenta as características 
do projeto; resultados do diagnóstico ambiental 
dos meios físico, biótico e socioeconômico; análise 
dos impactos ambientais, bem como as medidas 
mitigadoras e compensatórias, com os seus 
respectivos programas de acompanhamento e 
monitoramento socioambientais.
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Qual é o objetivo deste 
projeto?

Onde será implantado o projeto?

Plantação de eucalipto numa área de aproxi-
madamente 5.000 hectares para a produção de 
madeira destinada à celulose em duas proprie-
dades, denominadas Fazenda São Joaquim da 
Água Preta e Fazenda Dourada Una, no municí-
pio de Conceição da Barra/ES. 

A área prevista para 
implantação do projeto (plantio 
de eucalipto) está inserida no 
Bloco VI, nas propriedades 
rurais Fazenda São Joaquim da 
Água Preta e Fazenda Dourada 
Una, localizadas no município 
de Conceição da Barra, na 
região norte do Espírito Santo, 
a aproximadamente 265 
quilômetros da capital . 

As propriedades Fazenda São 
Joaquim da Água Preta e 
Dourada Una possuem uma 
área total de aproximadamente 
4.954 hectares e 1.019 hectares, 
respectivamente. A área total da 
Fazenda Dourada Una abrange 
ainda o município de Pedro 
Canário, sendo este contemplado 
nos estudos ambientais, porém, 
não está previsto o plantio de 
eucalipto em seu território. Em 
um momento futuro, existe 
a possibilidade da empresa 
incluir essa área no processo de 
licenciamento junto ao IDAF. Localização das áreas de plantio

Caracterização do 
Empreendimento
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Por que implantar o projeto no município de 
Conceição da Barra?
O estado do Espírito Santo é o terceiro maior 
produtor da região sudeste na atividade de 
silvicultura na produção de madeiras em tora para 
fabricação de celulose e papel, concentrando 14% 
da produção da região.

O plantio do eucalipto no município de Conceição da 
Barra, por parte da Suzano, corresponde a 11,51% da 
área total do município. Vale destacar que o município 
tem como uma das potencialidades econômicas a 
silvicultura.

O atual contexto da região propicia a viabilidade 
econômica para a implantação do projeto, baseado 
nas seguintes características: tipo de solo e relevo adequado à cultura do eucalipto; disponibilidade de áreas 
desmatadas (pastagens); facilidade de escoamento da produção; e proximidade com a unidade consumidora 
(Fabrica da Suzano em Mucuri/BA).

Além disso, do ponto de vista socioeconômico, a implantação do projeto tem como fatores potenciais 
para região:

A silvicultura é a atividade que se dedica 
por meios naturais ou artificiais desenvolver 
e reproduzir povoamentos florestais com 
objetivo de atender as necessidades do 
mercado e da região. A cada ano cresce a 
importância das florestas plantadas para 
conservação do meio ambiente, pois ajudam 
a abastecer a crescente demanda por madeira, 
lenha e carvão, e se tornando menores os 
impactos nos recursos naturais.

De forma geral, o projeto trará uma série de vantagens ambientais, econômicas e sociais, a curto, médio e 
longo prazos. 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 desertificação, vai disseminar a importância de se adotar planos de monitoramento e controle ambiental, 
com enorme ganho para a sociedade e o meio ambiente da região.

Perspectiva do 
mercado para 

produtos florestais 
(celulose, madeira, 

energia).

Diversificação 
da geração de 

trabalho e renda 
na região.

Aumento da 
produtividade, 
diversidade e 

rentabilidade da 
silvicultura do 

eucalipto.

Potencial para 
utilização 

em sistemas 
consorciados 

com agricultura e 
pecuária.

As terras pertencem ao proprietário e produtor rural Ângelo 
Coutinho. A Suzano firmou um contrato de arrendamento das 
propriedades por um período de 14 anos. Findado esse tempo, 
poderá haver ou não renovação do contrato.

Quem é o proprietário das 
terras onde será feito o plantio 
do eucalipto?
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Híbrido: 
Organismo que resulta do cruzamento genético 
entre duas espécies diferentes.

A opção pelo plantio de eucalipto justifica-se pela sua adequação às condições ambientais, de solo, clima e 
biodiversidade, por sua alta produtividade, capacidade de rebrota, facilidade de reprodução e de melhoramento. 

O eucalipto pode ser produzido em consórcio com outras culturas, sua madeira é adequada para usos diversos 
e as áreas de plantio podem abrigar produção não madeireira, como a apicultura.

As principais variedades de eucalipto plantadas são 
o Eucalyptus grandis, Eucalyptus urophylla e seus 
híbridos, selecionados por representarem melhorias 
em relação à qualidade da madeira, crescimento e 
tolerância às doenças.

Quais as espécies utilizadas no plantio?

Por que plantar o eucalipto?

Eucalyptus grandis Eucalyptus urophylla

Quais são as atividades desenvolvidas no processo de 
silvicultura?
•	 Produção de Mudas

Partes das árvores de eucalipto plantadas nas 
áreas da Suzano são produzidas no viveiro de 
produção de mudas da empresa, localizado no 
município de Mucuri (Distrito de Itabatã), na 
Bahia, que abastece os plantios com 20 milhões 
de mudas anualmente para a produção de 
Celulose da fábrica de Mucuri. O restante das 
mudas utilizadas nos plantios é adquirido em 
viveiros credenciados que utilizam materiais 
genéticos protegidos e fornecidos pela Suzano.

Produção de mudas - Viveiro - Itabatã/BA.
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•	 Cultivo Mínimo da Silvicultura

No cultivo do solo, as operações são ordenadas de 
modo a manter ou elevar os índices de produtividade 
florestal, reduzir a erosão e a relação custo/benefício 
dos recursos disponíveis. Na técnica de cultivo mínimo 
todo o resíduo da colheita (folhas, cascas, galhos e 
pontas) fica nos terrenos, formando uma cobertura 
que protege o solo da erosão, mantém sua umidade 
e agrega nutrientes. Com isso, é evitado também o 
assoreamento dos cursos d´água.

•	 Plantio

O Plantio compreende operações que favorecem o 
estabelecimento inicial (até 1 ano pós-plantio) das 
mudas de eucalipto (clones ou sementes) em áreas 
que já sofreram o corte desta cultura (reforma), ou 
áreas sem a existência da mesma (implantação). Esta 
atividade envolve a limpeza do terreno, controle de 
plantas invasoras, controle de formigas cortadeiras, 
preparo do solo, adubação, o plantio propriamente 
dito e irrigação.

•	 Manutenção da Silvicultura

Conjunto de operações que visam favorecer o 
desenvolvimento do eucalipto, após fase de plantio 
(até 1 ano) até a fase de colheita (6 a 8 anos), bem 
como, a segurança e manutenção da infraestrutura. 
Fazem parte da Manutenção as seguintes operações: 
monitoramento do controle de plantas invasoras, 
fertilizações complementares e suplementares, 
monitoramento/controle de pragas e doenças, 
condução de brotação, manutenção de estradas, 
aceiros e obras civis, e prevenção contra incêndios.

•	 Colheita

A Suzano utiliza o sistema de toras entre 2,80 a 6,30 
metros de comprimento, no qual todos os trabalhos 
complementares ao corte como o desgalhamento, 
traçamento, descascamento e enleiramento são 
realizados no local onde a árvore foi derrubada, 
seguida de atividades de baldeio, o qual compreende
carregamento e descarregamento em pilhas na beira 
do talhão. As florestassão colhidas entre o 5° e 8° 
ano, de acordo com as premissas do planejamento
florestal.

•	 Monitoramento do Crescimento das Florestas

O inventário florestal contínuo (IFC) é realizado 
anualmente em todos os plantios da Suzano Papel e 
Celulose S.A. A idade inicial para este levantamento 
é de dois anos de idade. O IFC possui como principal 
objetivo fornecer informações sobre estoques de 
crescimento e de colheita gerando dados para análises 
das curvas de crescimento e produção. Este processo 
é fundamentado em princípios estatísticos e utiliza-se 
de técnicas de amostragem para a coleta de dados.

Plantio de eucalipto. Colheita na Unidade de Negócio Florestal.

Produção de Mudas.
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•	 Abastecimento de Madeira

Envolve as operações de carregamento, transporte e 
descarregamento da madeira na Unidade Industrial 
de Mucuri. Após o corte, a madeira é baldeada 
e empilhada na borda dos talhões e depois é 
transportada em caminhão do campo diretamente à 
fábrica para a sua transformação em cavaco, visando 
a produção da celulose ou retornando para o depósito 
estratégico.

•	 Execução e Manutenção de Obras de 
Malha Viária

As atividades de construção e manutenção de estra-
das são conduzidas de maneira planejada a fim de 
atender as necessidades de movimentação e trans-
porte, evitando efeitos ambientais negativos, espe-
cialmente em relação à erosão, à alteração da quali-
dade da água e à biodiversidade.

Na construção e manutenção da rede viária, procura-
se sempre: ter as estradas, caminhos e aceiros 
com a menor extensão e largura necessárias para 

•	 Plano de Prevenção e Controle de Incêndios 
Florestais

O Plano de prevenção e combate de incêndios 
florestais funciona conforme o estabelecido em 
procedimento interno, que é definido basicamente 
em quatro etapas sequenciais: 

A área de proteção florestal (PROFLOR) da empresa 
atua em cooperação convencionada com a Fibria e 
a Arcelor Mittal, envolvendo torres de vigilância, 
brigadas de incêndio e caminhões pipa, podendo 
ser acionada para combate imediato a brigada que 
estiver mais próxima, independente a qual empresa 
pertença, bem como da ajuda mútua no caso de 
incêndios de grandes proporções.

É mantido um plantão florestal que atua, 
imediatamente após o encerramento do expediente 
de trabalho, nos finais de semana e feriados, sendo 
responsável pelas ocorrências florestais.

Carregador Florestal.

Veículo utilizado para transporte de madeira.

atender às necessidades; dimensionar, confeccionar 
adequadamente e manter em condições adequadas 
as obras necessárias à drenagem (saídas d’água, 
bueiros, caixas de infiltração, lombadas); evitar 
pontos de travessia de cursos d’água, solos instáveis, 
áreas de conservação e de preservação permanente 
(Reserva Legal e APP); manter o leito e os taludes 
laterais estáveis e vegetados (no caso de taludes de 
aterro); dentre outros.

Prevenção

Detecção

Combate

Registros
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Cronograma de Implantação do Projeto – Bloco VI.

Atividades Meses
Pré Plantio 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Combate à formiga x
Retirada de resíduo
Limpeza de Área x
Aplicação de herbicida x

Preparo de Solo 1º 2º 3º 4º 5º 6º
Estrovenga
Subsolagem x
Coveamento e adubação de base x

Plantio 1º 2º 3º 4º 5º 6º
Plantio x
Irrigação x
Replantio x

Pós Plantio 1º 2º 3º 4º 5º 6º
Pré Emergente x
Remonta Pré Emergente x
Repasse a formiga x
Adubação x

Cronograma de implantação do projeto
O Projeto de implantação da silvicultura está previsto para 6 meses e compreenderá etapas de Pré-Plantio, 
Preparo do Solo, Plantio, Pós-Plantio e Adubação, conforme cronograma abaixo. Estima-se a contratação de 
280 trabalhadores diretos no pico das obras.

* Depois dessas etapas caso seja necessária, a manutenção será realizada até o 7º ano.

Coleta de água e solo das fazendas São Joaquim e Dourada Una.
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A delimitação das áreas de influência de um 
determinado projeto é um dos requisitos legais 
(Resolução Conama nº 01/86) para avaliação de 
impactos ambientais, constituindo-se em fator 
de grande importância para o direcionamento 
da coleta de dados voltada para o diagnóstico 
ambiental.

As áreas de influência são aquelas afetadas direta 
ou indiretamente pelos impactos positivos ou 
negativos decorrentes do empreendimento, durante 
suas fases de planejamento, implantação e operação. 
Essas áreas normalmente assumem tamanhos 
diferenciados, dependendo da variável considerada 
(meios físico, biótico ou socioeconômico). Neste 
sentido, são definidas duas áreas de influências.

Área de Influência Direta (AID): 
São territórios onde as relações sociais, econômicas, culturais e os aspectos físico-biológicos sofrem os impactos 
de maneira primária, tendo suas características alteradas, ou seja, há uma relação direta de causa e efeito.

Área de Influência Indireta (AII): 
São áreas onde os impactos se fazem sentir de maneira secundária ou indireta e, de modo geral, com menor 
intensidade em relação à AID.

Desta forma, os limites das áreas de influência de presente estudo foram determinados considerando as ações 
resultantes da implantação e operação do empreendimento sobre os recursos naturais (recursos hídricos, 
recursos atmosféricos, flora e fauna terrestre e aquática) e os aspectos socioeconômicos (população, vias 
de acesso, transporte de matérias-primas/produtos, infraestrutura urbano-social, absorção de mão de obra, 
economia regional e aspectos arqueológicos).

Confira a seguir a delimitação das áreas de influência direta e indireta para os meios físico, biótico e 
socioeconômico, determinados para o empreendimento:

Delimitação das Áreas de 
Influência

Meio Físico
•	 Área de Influência Direta: 

Compreende às sub-bacias dos afluentes do rio Itaúnas, denominados córrego da Samambaia, córrego do 
Coelho e córrego Grande.

•	 Área de Influência Indireta: 

Corresponde à própria bacia do rio Itaúnas.
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•	 Área de Influência Direta: 

Foi definido um raio de 500 metros a partir dos limites das propriedades rurais, Fazenda São Joaquim 
da Água Preta e Fazenda Dourada Una. 

•	 Área de Influência Indireta: 

Foi considerado um raio de 1500 metros a partir da área de influência direta. 

Meio Socioeconômico
•	 Área de Influência Direta: 

Foi determinada pelas propriedades rurais e comunidades confrontantes com as Fazendas São Joaquim 
da Água Preta e Dourada Una. 

•	 Área de Influência Indireta: 

Composta pelos municípios de Conceição da Barra e Pedro Canário.



14

De acordo com as informações obtidas junto ao Incaper (2016), a 
caracterização climática da região prevista para implantação do 
empreendimento se situa em Zona classificada como 7, de terras quentes, planas e chuvosas. O balanço hídrico 
correspondente a esta Zona, indica janeiro a junho, agosto e setembro como meses parcialmente secos e os meses 
de julho e outubro a dezembro como úmidos.

Os principais centros de pressão que atuam sobre o município de Conceição da Barra e Pedro Canário são o 
anticiclone semifixo do Atlântico Sul e o anticiclone polar móvel.

O anticiclone semifixo do Atlântico Sul é responsável pelas condições de bom tempo (insolação, altas 
temperaturas e ventos alísios do quadrante Este) que ocorrem na Costa Leste do Brasil. O anticiclone polar 
móvel é o centro de pressão responsável pelas intrusões das frentes frias, provenientes do extremo sul do 
continente (nebulosidade, baixas temperaturas e ventos do quadrante sul). 

A estação meteorológica mais próxima da área prevista para implantação do empreendimento se localiza na 
cidade de São Mateus, operada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Diagnóstico Ambiental 

Meio Físico
Clima Incaper: 

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural

Normais climatológicas anuais - Estação Meteorológica de São Mateus

Parâmetros
Período 1961-1990

Dados
Pressão Atmosférica Anual 1012,5 hPa

Temperatura Média Anual 23,8 oC

Temperatura Máxima Anual 29,4 oC

Temperatura Mínima Anual 19,4 oC

Precipitação Média Anual 1225,1 mm

Precipitação Máxima 24 horas 196,9 mm (24/06/69)

Evaporação Anual 1018,4 mm

Direção Resultante do Vento 75 graus

Insolação Anual 1922,2 Horas

Nebulosidade 5,0

Fonte: INMET
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A temperatura média de longo período (1961/1990) 
é 23,8ºC, sendo que os meses de fevereiro, março e 
janeiro apresentaram maiores médias mensais (26,2; 
26,0 e 25,7ºC, respectivamente), enquanto que o mês 
de julho apresentou a menor média mensal, 21,1ºC. 
A menor temperatura mínima mensal para o período 
de 1961 a 1990 ocorreu em um mês de julho, 16,8ºC, 
enquanto que a maior temperatura máxima ocorreu 
no mês de março, 32,0ºC.

A precipitação anual média de longo termo (período 
de 1961 a 1990) é 1225,1 mm, ocorrendo a maior 
média mensal no mês de novembro (172,5 mm) e a 
menor média mensal no mês de junho (41,5 mm).

De acordo com os dados de precipitações mensais, 
da Agência Nacional de Águas (ANA), registrados 
no posto pluviométrico Conceição da Barra, a média 
anual de precipitação para o período 1931 a 2014 
corresponde a aproximadamente 1280 mm.

A maior média de evaporação, para o período de 
1961 a 1990, ocorreu no mês de janeiro (102,1 mm), 
enquanto que o mês de maio apresentou a menor 
média (74,4 mm).

A maior média mensal de intensidade do vento, para o 
período de 1961 a 1990, ocorreu no mês de dezembro 
(4,36 m/s), enquanto que o mês de junho apresentou 
a menor média (2,31 m/s). A direção predominante 
para o período de 1961 a 1990 é Nordeste (NE).

A maior média mensal de evapotranspiração, para o 
período de 1961 a 1990, ocorreu no mês de março 
(142,0 mm), enquanto que o mês de junho apresentou 
a menor média (71,0 mm).

A maior média de nebulosidade, para o período de 
1961 a 1990, corresponde aos meses de novembro 
e dezembro (7,0) enquanto que os meses de maio e 
junho apresentaram as menores médias (4,0).

A maior média de insolação, em horas, para o período 
de 1961 a 1990 ocorreu no mês de janeiro (192,9 
h), enquanto que o mês de novembro apresentou a 
menor média (110,2 h).

Temperatura

Pluviometria

Insolação 

Evaporação 

Ventos 

Nebulosidade
Evapotranspiração
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Recursos Hídricos
O projeto de silvicultura situa-se na zona rural do município de Conceição da Barra, distribuído nas Fazendas 
São Joaquim da Água Preta e Dourada Una, no estado do Espírito Santo. Ressalta-se que a área total da Fazenda 
Dourada Una abrange também o município de Pedro Canário, sendo este objeto do estudo em questão, porém, 
nesse primeiro momento, não está previsto o plantio em seu território.

Dessa forma, serão descritas as Bacias e Sub-bacias que compõem a malha hídrica identificadas também 
em Pedro Canário, devido à área do projeto ser limítrofe a este município. A área total do empreendimento 
corresponde a 1,2% da área de drenagem da bacia do rio Itaúnas.

A região hidrográfica do rio Itaúnas está localizada no extremo norte do estado do Espírito Santo. A área de 
drenagem da bacia do rio Itaúnas corresponde a 4.930 km², sendo 4.390 km² localizados na porção capixaba. 

Os principais afluentes do rio Itaúnas são:

A porção capixaba da bacia do rio Itaúnas abrange totalmente os municípios Pedro Canário, Mucurici, Montanha 
e Pinheiros e parcialmente os municípios de Conceição da Barra, Ponto Belo, Boa Esperança e São Mateus. 

Na bacia são desenvolvidas predominantemente atividades relacionadas com agricultura, pecuária, piscicultura, 
turismo e indústria. O setor industrial envolve predominantemente madeiras, minerais, alimentos, móveis 
e álcool. O setor agropecuário envolve criação de gado, fruticultura (principalmente banana, laranja, coco, 
melancia e maracujá), mandioca, cana de açúcar, pimenta do reino e café. 

Margem esquerda: 
Córrego Barreado  

Ribeirão Itauninhas  
Córrego Dourado  

Córrego Santa Luzia  
Córrego da Lama  
Córrego da Estiva  
Córrego Grande 

Córrego Taquaruçu

Margem direita: 
Córrego Dezoito  
Córrego Limoeiro  

Rio do Sul  
Córrego Palmeiras  
Córrego Guariba  

Rio Preto do Norte  
 Córrego do Angelim 

Rio Itaúnas
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Bacia do Rio Itaúnas

Medição de vazão

O mapa a seguir mostra a bacia do rio Itaúnas com sua hidrografia e a localização do empreendimento. A área 
da sub-bacia que abrange toda a delimitação prevista para implantação do empreendimento corresponde a 
aproximadamente 3.524 km2, 89,6% da área de drenagem do rio Itaúnas.

Na campanha de campo, foram realizadas medições de vazões em 16 seções transversais de cursos 
d’água localizados na área de influência do empreendimento. Os dados de vazão são apresentados na 
tabela a seguir. 

Pontos de medição Vazão (L/s):
Seção P1 - Córrego Douradinho na divisa noroeste da fazenda Dourada Una. 52,07
Seção P2 - Córrego afluente do riacho Dourado a jusante de Pedro Canário. 8,58
Seção P3 - Riacho Dourado a jusante da fazenda Dourada Una e da rodovia ES-209. 69,58
Seção P4 - Córrego afluente de represa ao norte da fazenda Dourada Una. 0,83
Seção P5 - Córrego que atravessa o interior da fazenda Dourada Una. 6,53
Seção P6 - Rio Itaúnas a jusante da foz do riacho Dourado. 646,72
Seção P7 - Riacho Água Preta a montante da fazenda São Joaquim. 1,30
Seção P8 - Riacho Água Preta em limite de divisa, interior da fazenda São Joaquim. sem fluxo d’água
Seção P9A - Rio Lambari, montante da fazenda São Joaquim. leito seco
Seção P9 - Rio Lambari no interior da fazenda São Joaquim. 9,83
Seção P10 - Rio Lambari após junção com o córrego Água Preta. 0,15
Seção P11 - Córrego interior na área nordeste da fazenda São Joaquim. 1,03
Seção P12 - Córrego Água Vermelha, a jusante de barramento. 6,37
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Medição de vazão no riacho Dourado.

A campanha de caracterização da qualidade da água dos corpos hídricos localizados na área de influência do 
empreendimento ocorreu entre os dias 17 e 18 de dezembro de 2015. Foram avaliados pontos a montante, no 
interior, e a jusante da área prevista para implantação do empreendimento. Os parâmetros que apresentaram 
valores fora dos limites da Resolução Conama nº 357/2005, para Águas Doce - Classe 2, relacionados com a 
Fazenda Dourada Una e Fazenda São Joaquim da Água Preta, foram: pH, Clorofila-a e Fósforo Total.

Pontos de medição Vazão (L/s):
Seção P13 - Córrego Água Fedendo a jusante da fazenda São Joaquim e de 
barramento.

1,81

No ponto P14 - Poço freático, utilizado para o abastecimento da fazenda São 
Joaquim.

superior a 3L/s

Seção P15 - Córrego Água Fedendo no interior da fazenda São Joaquim. 2,82
No ponto P16 - Lagoa é situada no rio Lambari, no interior da fazenda São Joaquim. sem fluxo d’água

Durante a campanha de campo observou-se vários 
aspectos relacionados com a questão da disponibi-
lidade hídrica na região, destacam-se:

Qualidade das Águas

Grande quantidade de barramentos no 
interior das fazendas estudadas e em sua 
área de entorno. Estes barramentos são 
utilizados principalmente para desseden-
tação de animais e irrigação de lavouras.

No período do ano caracterizado por 
cheias, os cursos d’água locais apresen-
taram baixas vazões, ou mesmo vazões 
nulas.

Número significativo de captações com 
conjuntos moto-bombas instalados no 
entorno da área estudada, estando loca-
lizadas em barramentos ou captando a fio 
d’água. 

A existência de barragens de terra, muitas delas construídas sem 
adoção de técnicas adequadas de projeto e construção, tem contri-
buído para grandes alterações nos regimes hídricos na bacia do rio 
Itaúnas. Nos períodos de seca, menos água chega à foz, por parte 
ficar retida nos reservatórios dos barramentos.

1

2 3

4
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Coleta de amostra de 
água no córrego Doura-
dinho.

Monitoramento da qua-
lidade do riacho Água 
Preta.

Valores de Fósforo Total e Clorofila-a superiores aos limites da Conama nº 357/2005 indicam a existência de 
condições eutróficas nos respectivos cursos d’água monitorados.

A caracterização dos tipos de aquíferos na região de implantação do projeto de silvicultura foi baseada na 
análise de dados secundários, em estudos publicados em anais de congresso da Associação Brasileira da 
Águas Subterrâneas (ABAS), realizado em 2002. Os estudos desenvolvidos na área permitiram definir dois 
sistemas aquíferos de acordo com o tipo de permeabilidade das rochas: aquíferos fraturados - representados 
pelas rochas cristalinas do embasamento; e aquíferos granulares – representados pelos sedimentos terciários 
da Formação Barreiras e quaternários das aluviões fluviais e flúvio-marinha.

Aquíferos (Agua Subterrânea)
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Fonte: Mapa Geológico do Estado do Espírito Santo, 2013 - Escala 1:400.000 CPRM.

A geologia da área das Fazendas Dourada Una e São Joaquim da Água Preta está representada por rochas 
do Terciário, denominadas Grupo Barreiras (TQb) e pelos Sedimentos Quaternários Aluviais (Qa) de origem 
fluvial. A Tabela a seguir apresenta a Coluna Geológica e a Unidade Estratigráfica existente nas áreas dessas 
fazendas, bem como sua respectiva litologia.

A seguir são apresentados os mapas geológicos das Fazendas Dourada Una e São Joaquim, respectivamente, 
onde pretende-se implantar o plantio florestal de eucalipto.

Geologia

Coluna Geológica das áreas das Fazendas Dourada Una e São Joaquim

Período Unidade
Estratigráfica Litologias

Fanerozóico 
(Cenozóico- Terciário)

Grupo Barreiras (ENb)

Depósitos detríticos pobremente selecio-
nados, com granulometria cascalho, areia 
e argila, geralmente contendo depósitos 
lateríticos.

Fanerozóico 
(Cenozóico–Quaternário 
Holoceno)

Sedimentos Quaternários 
Aluviais - (Q2fl)

Sedimentos areno-argilosos ricos em ma-
téria orgânica, podendo frequentemente 
conter grande quantidade de conchas de 
moluscos de ambientes lagunares.
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Grupo Barreiras (ENb): 

O Grupo Barreiras encontra-se disposto ao longo de grande parte da região costeira do sudeste e nordeste do 
Brasil, distribuindo-se em uma extensa faixa norte-sul, onde se apresenta com suas melhores exposições. Este 
grupo é constituído por arenitos esbranquiçados, amarelados e avermelhados, argilosos, finos a grosseiros, 
mal selecionados, com intercalações de argilitos vermelhos e de tipos variados (textura mosqueada), com 
espessuras decimétricas, constituído de seixos arredondados de quartzo e quartzito de até 13 centímetros de 
diâmetro, envolvidos em matriz areno-argilosa vermelha. Nos locais onde esses sedimentos se encontram mais 
preservados é possível observar estratificações cruzadas de pequeno porte.

Ocorrência das rochas 
do Grupo Barreiras 
(Enb), na área das Fa-
zendas Dourada Una e 
São Joaquim.



22

As Fazendas Dourada Una e São Joaquim estão situadas na região norte do estado do Espírito Santo, que 
segundo classificação adotada pelo Projeto RADAMBRASIL (IBGE,1983), engloba o domínio morfoestrutural, 
representado pelos Depósitos Sedimentares, caracterizados pelos Tabuleiros Costeiros.

Pode-se verificar também a presença do domínio morfoestrutural da Planície Costeira, no qual se percebem 
baixadas de depósito aluvionar, que se mostram presentes com suas feições características, apresentando 
significativas diferenças, frente ao domínio dos Tabuleiros Costeiros, conforme Tabela a seguir.

Sedimentos Quaternários Aluviais (Q2fl): 

O padrão de sedimentação dos Sedimentos Quaternários Aluviais (Q2fl) foi desenvolvido durante significativas 
variações do nível relativo do mar no litoral brasileiro. Os cordões litorâneos são constituídos por areias 
quartzosas médias a grosseiras, mal selecionadas a conglomeráticas, com grânulos e seixos de até 16 mm 
de diâmetro maior e abundantes minerais escuros (ilmenita, magnetita, zircão e turmalina) concentrados em 
lâminas e leitos. Esses solos recebem influência direta do lençol freático, o que permite, em época de chuva 
intensa, o acumulo de água pluvial nas partes baixas. Os Sedimentos Quaternários Aluviais são conhecidos 
como solos moles ou extremamente moles e não suportam mecanização.

Fonte: Projeto RADAMBRASIL.

Os Depósitos Fluvio-lagunares recentes destacam-se pelo acúmulo de água pluvial em períodos de chuvas 
intensas.

Geomorfologia

Domínio Morfoestrutural, Região e Unidade Geomorfológica 
das Fazendas Dourada Una e São Joaquim.

Domínio Morfoestrutural Região Geomorfológica Unidade Geomorfológica

Depósitos Sedimentares
Tabuleiros Costeiros Tabuleiros Costeiros (T)

Planície Costeira Planície Fluvial (Pf)
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Unidades geomorfológicas identificadas nas áreas das Fazendas Dourada Una e São Joaquim.
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Planície Fluvial (Pf): 

Esta unidade, também pertencente à região geomorfológica das Planícies Costeiras, corresponde a uma extensa 
área distribuída em toda região de estudo. Essa Planície Fluvial (Pf) representa um modelado de acumulação fluvial, 
pouco profundos, denominadas planícies de inundação, decorrente de processos atuais, na qual são depositados 
aluviões a partir de sedimentos continentais carreados pelos córregos, ou por sedimentos carreados diretamente das 
encostas que cercam estes vales, e ali se depositam. Essa unidade destaca-se pela alta suscetibilidade a alagamentos 
e inundações, baixa ou nula suscetibilidade a ocorrência de processos erosivos e nula suscetibilidade a rompimentos 
do terreno, decorrentes do relevo plano existente na área. Associa-se também como evento causador destas 
características, principalmente para alagamentos, o fato do lençol freático destas áreas se encontrar muito próximo 
da superfície, o que não permite o escoamento da água ao longo do perfil dos solos.

Planície de inundação do córrego da Estiva.

Tabuleiros Costeiros (T): 

A região dos Tabuleiros Costeiros é representada na bacia pela Unidade Geomorfológica Tabuleiros Costeiros, 
que se estende de maneira descontínua, sendo formada por depósitos argilo-arenosos do Grupo Barreiras. Os 
Tabuleiros Costeiros coincidem com os sedimentos terciários do Grupo Barreiras, compostos por arenitos e argilitos 
semi-consolidados, resultando a denominação de Tabuleiros Costeiros em função de sua ocorrência próxima à 
linha de costa. O relevo suave ondulado apresentado pelos Tabuleiros na região de estudo é por vezes rompido, 
com vales e depressões de dimensões variadas, por onde percorrem os rios e córregos que drenam a região, que 
escavaram profundas depressões nestes tabuleiros, resultando em vales abertos e de fundo chato.

Ocorrência de Tabuleiros 
Costeiros (T) na área das 
Fazendas Dourada Una e 
São Joaquim.
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Solos (Pedologia)
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As classes de solos existentes na área do empreendimento foram: Latossolo Vermelho Amarelo (LVA) e Asso-
ciação de Neossolo Flúvico + Gleissolo Tiomórfico + Organossolo Tiomórfico (RY+GJ+OJ). Para a classifica-
ção das classes de solos foi utilizado o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, publicado pelo Centro 
Nacional de Pesquisa de Solos da EMBRAPA (2013). As figuras acima apresentam os mapas pedológicos das 
Fazendas Dourada Una e São Joaquim.

Latossolo Vermelho Amarelo (LVA):

Os Latossolos são formados a partir de materiais 
principalmente autóctones acrescidos de deposições 
locais. A análise mineralógica apresenta quartzo 
arestado (transporte apenas local), ausência de con-
creções de minerais pesados, altos teores de agrega-
dos argilosos nos horizontes inferiores e teores cres-
centes de granada nos últimos horizontes dos perfis. 
São solos minerais quimicamente pobres, fortemente 
ácidos, profundos, com horizonte A moderado e ho-
rizonte B latossólico, com sequência de horizontes A, 
B e C, desenvolvido a partir de rochas ácidas, com 
pequena diferenciação entre seus horizontes, acentu-
adamente drenados, argilosos, muito porosos, pouco 
ou muito pouco coesos, de alta friabilidade e perme-
abilidade, baixos teores de silte, alto conteúdo de 
óxidos na fração argila, baixa erodibilidade devido à 
grande estabilidade dos agregados, percentagem de 
matéria orgânica normalmente acima de 1% até pro-
fundidades superiores a 50 cm e cores amareladas de 
maneira geral.

Autóctones:

 Aquilo que é natural de uma 
dada região.

Processos pedogenéticos: 

São reações ou mecanismos de caráter químico, 
físico e biológico que produzem no interior do 
solo zonas características, correlacionadas com 
os chamados fatores de formação.

Perfil de Latossolo Vermelho Amarelo nas áreas da 
Fazenda São Joaquim.

Associação de Neossolo Flúvico + Gleissolo Tiomórfico + Organossolo 
Tiomórfico (RY+GJ+OJ)

•	 Neossolo Flúvico (RY):

Compreendem solos constituídos por material mine-
ral ou por material orgânico com menos de 30 cm 
de espessura, com pequena expressão dos processos 
pedogenéticos, em consequência da baixa intensida-
de de atuação destes processos, que não conduziram, 
ainda, a modificações expressivas do material origi-
nário. Pertencem a esta classe, solos com horizonte 
A com menos de 30 cm de espessura, seguido de ca-
mada com 90% ou mais de fragmentos de rocha ou 
do material de origem, independente de sua resistência ao intemperismo. A principal limitação de uso dos 
Neossolos Flúvicos é a presença de lençol freático muito próximo à superfície e propensão a serem atingidos 
por enchentes e restrições à mecanização, dada pela instabilidade do solo.
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Área constituída de Associação de Neossolos 
Flúvicos + Gleissolos Tiomórficos + Organos-
solos Tiomórficos.

•	 Gleissolo Tiomórfico (GJ):

São considerados solos jovens, com presença de horizonte glei, caracterizando excesso de água. Estes 
solos raramente apresentam horizonte B e, quando este existe, é pouco espesso. Os solos desta classe 
são permanente ou periodicamente saturados por água, salvo se artificialmente drenados. São even-
tualmente formados em áreas inclinadas sob influência do afloramento de água subterrânea. Na área 
em estudo os Gleissolos Tiomórficos foram observados em amplas áreas alagadas, em associação com 
Organossolos e Neossolos Flúvicos. A principal limitação de uso dos Gleissolos é a presença de lençol 
freático muito próximo à superfície, o que promove dificuldades na mecanização. Entretanto, na área 
de influência direta, esses solos são muito utilizados como pastagens, após a execução de trabalhos de 
drenagem. Possuem aptidão regular para agricultura nos três níveis de manejo considerados, boa apti-
dão para pastagem natural e aptidão regular para pastagem plantada. Foram considerados sem aptidão 
para florestas plantadas devido às restrições impostas pela deficiência de oxigênio na zona radicular e 
dificuldades de mecanização.

•	 Organossolo Tiomórfico (OJ):

São solos constituídos por material orgânico, que apresentam horizonte O ou H hístico com teor de 
matéria orgânica de acumulações de restos vegetais em grau variável de decomposição, acumulados 
em ambientes mal a muito mal drenados ou em ambientes úmidos de altitude elevada, saturados com 
água por muitos dias no período chuvoso, de coloração preta, cinzenta muito escura, ou marrom, com 
elevados teores de carbono orgânico. A drenagem de Organossolos que apresentam horizontes sulfúricos 
subsuperficiais pode gerar significativo impacto na qualidade das águas drenadas, pois a entrada de 
oxigênio na massa de solo promove a transformação de sulfetos ou outras formas reduzidas em sulfatos, 
ocasionando a acidificação da água. A principal limitação de uso agrícola dos Organossolos é a presença 
de lençol freático muito próximo à superfície, o que promove deficiência de oxigênio no ambiente das 
raízes e dificuldades na mecanização. Entretanto, esses solos são muito utilizados no Brasil no plantio 
de arroz e pastagens, após a execução de trabalhos de drenagem. Quanto à aptidão agrícola, os mesmos 
comentários descritos para os Gleissolos são válidos para os Organossolos.

Mapa de uso do solo
O uso do solo pretendido nas Fazendas Dourada Una e São Joaquim será, em sua maioria, para plantio de 
floresta de eucalipto, com 79,69% da área com eucalipto Suzano, além de 11,20% de vegetação nativa em 
estágio avançado, 0,04% em estágio médio e 0,10% em estágio inicial, entre outros usos, conforme apresen-
tam os mapas a seguir.
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Potencial erosivo do solo
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Química do solo

Os mapas acima apresentam as áreas suscetíveis ao desenvolvimento de processos erosivos, para as áreas das 
Fazendas Dourada Una e São Joaquim, respectivamente, que sofrerão intervenções diretas com as atividades 
referentes ao plantio de floresta de eucalipto.

As baixadas, caracterizadas pela Planície Fluvial da micro-bacia do córrego da Estiva e Água Preta, próximas as 
áreas de preservação permanente, são os ambientes suscetíveis a alagamento, porém essas áreas não sofrerão 
intervenções com as atividades do plantio florestal de eucalipto. Os solos desenvolvidos a partir de rochas do 
Grupo Barreiras (ENb), denominados Latosssolos Vermelho Amarelo (LVA), tem baixa erodibilidade, principal-
mente sobre relevo suave ondulado dos Tabuleiros Costeiros (T), sendo assim, é possível observar nas figuras 
que as áreas das Fazendas têm baixa suscetibilidade ao desenvolvimento de processos erosivos.

Dentre as classes de risco avaliadas no presente estudo, conclui-se que não existe risco muito alto de desenvolvi-
mentos de processos erosivos (R4 - Muito alto), sendo que o risco alto (R3 - Alto) equivale a uma área de 100,11 
hectares (9,83%) e 690,42 hectares (13,93%), o risco médio (R2 - Médio) corresponde a uma área de 12,66 
hectares (1,24%) e 0,93 hectares (0,019%), e o risco baixo (R1 - Baixo) compreende uma área de 69,96 hectares 
(6,87%) e 14,38 hectares (0,29%), respectivamente, nas áreas das Fazendas Dourada Una e São Joaquim.

Foram realizadas campanhas de campo em toda área das Fazendas Dourada Una e São Joaquim, com objetivo 
de coletar 15 amostras de solo, para que se pudesse comparar e averiguar as características físico-químicas 
das classes de solos existentes.

As amostras foram coletadas nos horizontes A e B (0-40 cm) dos Latossolos Vermelho Amarelo, totalizando 15 
amostras compostas de solo, para análise de textura, macro e micro nutrientes. Foram coletadas 11 amostras 
na Fazenda São Joaquim e 04 amostras na Fazenda Dourada Una.

Amostras de solos coletadas.
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O teor de umidade variou de 0,5% a 6,04%. Quanto à classificação textural, de acordo com a Sociedade Brasi-
leira de Ciência do Solo, todos os pontos de coleta possuem mais de 50% do total das amostras caracterizadas 
como Areia, com frações de areia grossa superiores a 50%, não tendo frações de areia média. 

Nas amostras de solos coletadas nas fazendas foram encontrados teores de fósforo (P), cobre (Cu), boro (B),sódio 
(Na), alumínio (Al), potássio (K), enxofre (S), cálcio (Ca), magnésio (Mg), ferro (Fe), zinco (Zn) e manganês (Mn).

Resumo dos resultados das análises laboratoriais das amostras de solos coletadas 
na Fazenda Dourada Una.
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Resumo dos resultados das análises laboratoriais das amostras de solos coletadas 
na Fazenda São Joaquim.
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Nas quinze amostras coletadas, os valores de Matéria Orgânica foram de médio teor em quase todas as 
amostras, sendo que em apenas três pontos os teores foram elevados. Em relação ao Carbono Orgânico 
Total (COT), o percentual variou entre 0,55% a 2,73%. Quanto ao elemento “Nitrogênio”, os valores va-
riaram entre 0,07% a 0,21%. Em solos sob clima tropical, segundo literatura pesquisada, a concentração 
de nitrogênio total pode variar entre 0,02 e 0,4%. Dessa forma, pode-se dizer que os valores de Nitrogênio 
das quinze amostras estão dentro de padrões de solos de clima tropical.

Meio Biótico
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Plantio Acácia Mangium

Área antropizada - Pastagem

Solo Exposto

Represa - Espelho d'água

Descrição Geral Área (ha) %
Estágio avançado de regeneração de Mata Atlântica 38,0651 3,74%
Estágio médio de regeneração de Mata Atlântica 23,1123 2,27%
Estágio inicial de regeneração de Mata Atlântica 68,9063 6,76%
Campinarana/ Mussununga 46,9961 4,61%
Comunidades Aluviais 40,8892 4,01%
Plantio Acácia Mangium 29,7582 2,92%
Área antropizada - Pastagem 766,0687 75,18%
Solo exposto 5,0917 0,50%
Represa - Espelho d'água 0,1198 0,01%
Total 1019,0074 100,00%

QUADRO DE ÁREAS TIPOLOGIAS VEGETAIS E USO DO SOLO

Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal
As áreas de preservação permanente e de reserva legal são compostas em sua maior parte por floresta om-
brófila densa, principalmente em estágio médio de regeneração, existindo pequenos trechos de estágio inicial 
e avançado de regeneração natural. Existem partes das áreas de preservação permanente compostas por 
vegetação de pastagem e de áreas degradadas.

Cobertura florestal e Uso do Solo
A região norte do Espírito Santo, onde se localizam as Fazendas Dourada Una e São Joaquim, apresenta domínio 
da Floresta Atlântica, que se destaca como um núcleo de grande diversidade. A cobertura florestal desta região é 
representada por fragmentos de Floresta Secundária em estádio inicial, médio e avançado de sucessão, além de 
poucos fragmentos em estágio primário. A Floresta Atlântica, na forma da Floresta Ombrófila Densa, constitui a 
principal formação vegetal presente na região de influência da área estudada. 



34

Localização

Projeção: Universal Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas Planas

M.C.:-39° WGr. - Datum Horizontal:SIRGAS 2000 - Zona: 24k

Convenções Cartográficas

Legenda

Dados Cartográficos

Fonte

405000

405000

408000

408000

411000

411000

414000

414000

79
77

50
0

79
77

50
0

79
80

00
0

79
80

00
0

79
82

50
0

79
82

50
0

79
85

00
0

79
85

00
0

BAHIA
ESPÍRITO SANTO!(

Fazenda
São Joaquim

!(

Fazenda
Dourada Una

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Escala NuméricaEscala Gráfica

0 7,5 15 22,53,75
km

Data Revisão Formato

15/04/2016 00 A3

Elaboração

1:40.000

¶

Limite Municipal

Limite Estadual

Estágio avançado de regeneração de Mata Atlântica

Estágio médio de regeneração Mata Atlântica

Estágio inicial de regeneração de Mata Atlântica 

Campinarana/ Mussununga arbórea

Campinarana/ Mussununga herbáceo-arbustiva

Brejos e Várzeas

Área antropizada - Pastagem

Área antopizada - Agricultura

Solo Exposto

Represa - Espelho d'água

Infra-Estrutura

Mapa de Classificação de Vegetação, 
Uso e Ocupação do Solo
"Fazenda São Joaquim"

Descrição Geral Área (ha) %
Estágio avançado de regeneração de Mata Atlântica 95,8381 1,94%
Estágio médio de regeneração de Mata Atlântica 262,9129 5,33%
Estágio inicial de regeneração de Mata Atlântica 156,8474 3,18%
Campinarana/ Mussununga arbórea 38,5165 0,78%
Campinarana/ Mussununga herbáceo-arbustiva 20,8803 0,42%
Comunidades Aluviais 66,6223 1,35%
Área antropizada - Pastagem 4203,0434 85,14%
Área antropizada - Agricultura 54,0712 1,10%
Solo exposto 14,9356 0,30%
Represa - Espelho d'água 22,7427 0,46%
Total 4936,4104 100,00%

QUADRO DE ÁREAS TIPOLOGIAS VEGETAIS E USO DO SOLO

•	 Floresta Ombrófila Densa 

•	 Floresta secundária em estágio avançado 
de regeneração

Este tipo de vegetação é caracterizado por fanerófitos, além de lianas lenhosas e 
epífitos em abundância que a diferenciam das outras classes de formações. Assim, 
a característica da Floresta Ombrófila Densa está associada aos fatores climáticos 
tropicais de elevadas temperaturas (médias de 25°C) e de alta precipitação bem 
distribuída durante o ano. A Floresta Ombrófila Densa é dividida em Floresta Pri-
mária e Floresta Secundária. As formações secundárias são aquelas resultantes de 
processos naturais de sucessão, após supressão da vegetação primária por ações 
antrópicas ou por causas naturais. Esta formação atualmente é a tipologia vegetal 
dominante na região estudada, pois a grande maioria dos fragmentos presentes já 
passou por alguma atividade extrativista muito inten-
sa, principalmente extração madeireira, assim, pratica-
mente todos os fragmentos florestais são secundários.

Fanerófitos: 
São grupos de plantas 
que apresentam porte 
lenhoso como árvores, 
arbustos e grandes 
ervas.

Na área do empreendimento existem poucos frag-
mentos florestais em estágio avançado de rege-
neração, sendo mais expressivos na Fazenda São 
Joaquim.

Fragmento florestal em estágio avançado de regenera-
ção na Fazenda São Joaquim.

Além da Floresta Ombrófila Densa, na área de influência direta existem outros ecossistemas associados de 
grande importância biológica, tais como: mussunungas/campinaranas, comunidades aluviais (representada 
pelos brejos, várzeas e alagados). 
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•	 Floresta secundária em estágio médio de 
regeneração

Nas Fazendas São Joaquim e Dourada Una a flores-
ta ombrófila densa em estágio médio de regeneração 
é a formação florestal dominante, ocorrendo princi-
palmente nos vales, associadas à presença de cursos 
d´água. Entre as espécies presentes com maior densi-
dade, destacam-se: pau pombo (Tapirira guianensis), 
três folhas (Allophyllus edulis), amescla (Protium hep-
taphyllum), cinco folhas (Sparattosperma leucanthum) 
e biriba (Chweilera ovata).

•	 Floresta secundária em estágio inicial de 
regeneração

Na área estudada existem vários fragmentos florestais 
em estágio inicial de regeneração, apesar de não ser o 
estágio sucessional predominante na paisagem.

•	 Banhados, brejos e várzeas

Este ambiente é formado nas áreas de planícies flu-
viais que refletem os efeitos das cheias dos rios nas 
épocas chuvosas ou então das depressões alagáveis 
todos os anos. Nas áreas de influência do empreendi-
mento, esta tipologia vegetal está presente em gran-
des áreas alagadas. Na Fazenda Dourada Una desta-
cam-se duas grandes áreas brejosas, que impedem 
plantios florestais futuros.

•	 Mussunungas/campinaranas

Esta formação vegetal foi identificada na área de in-
fluência direta do empreendimento e está presente na 
Mata Atlântica, encontrada nas matas de tabuleiro do 
Espírito Santo e sul da Bahia. As mussunungas ocorrem 
em manchas de solo de areia branca em meio a floresta, 
sendo similares à Restinga. Além disso, apresenta vege-
tação arbórea, arbustiva e herbácea, presença de epífi-
tas, e espécies de ocorrência específica a este ambiente.

•	 Áreas antropizadas

São áreas que não possuem mais a vegetação origi-
nal nativa, pois sofreram interferência humana, sendo 
compostas por áreas de pastagem, agricultura, silvi-
cultura, áreas urbanas, mineração, áreas degradadas 
(solo exposto). Na Fazenda São Joaquim são repre-
sentadas pelas áreas de pastagem de braquiárias e 
áreas de plantio de cana. Já na Fazenda Dourada Una 
correspondem às áreas de pastagem de braquiária e 
de plantio de Acácia.

Aspecto de fragmento florestal em estágio inicial de 
regeneração na Fazenda São Joaquim.

Áreas de brejo na Fazenda São Joaquim.

Áreas de pastagem na Fazenda São Joaquim.
Aspecto da vegetação de mussununga presente na 
Fazenda Dourada Uma.

Mussununga: 
Ambiente diferenciado que ocorre no interior 
das florestas, com presença de solo arenoso e 
vegetação característica, similar ao ambiente 
de restinga.
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•	 Áreas de solos expostos

São representadas pelas áreas degradadas, onde os 
solos estão expostos e não existe vegetação protetora. 
Nas Fazendas São Joaquim e Dourada Una as áreas de 
solos expostos correspondem principalmente às áre-
as de empréstimos (retirada de solo), utilizadas para 
construção das pequenas represas e barragens, servin-
do de bebedouro para o gado.

Área de solo exposto na 
Fazenda São Joaquim.

Levantamento Florístico
Nos levantamentos florísticos e fitossociológicos realizados nos remanescentes florestais presentes na Fazen-
da Dourada Una foram registradas 43 espécies arbóreas, pertencentes à 23 famílias botânicas. Nos remanes-
centes florestais encontrados na Fazenda São Joaquim foram registradas 60 espécies arbóreas, pertencentes 
à 28 famílias botânicas.

Fazenda Dourada Una
Espécies mais frequentes: pau pombo (Tapirira 
guianensis), amescla (Protium heptaphyllum) e 
cedrinho (Cabralea canjerana).

Amescla (Protium heptaphyllum).

Pau pombo (Tapirira guianensis).

Cedrinho (Cabralea canjerana).
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Três folhas (Allophyllus edulis).

Fazenda São Joaquim
Espécies mais frequentes: pau pombo (Tapirira 
guianensis), amescla (Protium heptaphyllum), 
pindaíba (Xylopia aromatica), biriba (Eschweilera 
ovata) e três folhas (Allophyllus edulis).

Pindaíba
(Xylopia aromatica).

Biriba (Eschweilera ovata).
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Espécies Endêmicas
Na área de influência indireta do empreendimento 
foram levantadas as seguintes espécies endêmi-
cas da Mata Atlântica: óleo comumbá (Macrolo-
bium latifolium), óleo comumbá (Macrolobium 
rigidum), fedegoso (Senna formosa) e arapati 
(Arapatiella psilophylla).

Óleo comumbá (Macrolobium latifolium).

Arapati (Arapatiella psilophylla).

Espécies Raras
Na área de influência direta do empreendimento 
foi identificada a presença de algumas espécies 
raras: mamão do mato (Jacaratia spinosa), pau 
de cotia (Carpotroche brasiliensis), jabuticaba 
(Myrciaria cauliflora), ipê amarelo (Tabebuia ser-
ratifolia), oiti mirim (Couepia eriantha), angico 
branco (Anadenanthera colubrina) e jatobá (Hy-
menaea aurea).

Pau de cotia (Carpotroche 
brasiliensis). Angico branco (Anadenanthera colubrina).

Ipê amarelo (Tabebuia serratifolia).
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Jabuticaba (Myrciaria cauliflora).

Mamão do mato (Jacaratia spinosa).
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Espécies Ameaçadas de Extinção
Na área de estudo foram registradas cinco es-
pécies ameaçadas de extinção: palmito jussara 
(Euterpe edulis), bromélia gigante (Hohenbergia 
castellanosi), jacarandá da Bahia (Dalbergia ni-
gra), braúna (Melanoxylon braúna) e o cipó es-
cada de macaco (Bauhinia smilacina).

Cipó escada de macaco 
(Bauhinia smilacina).

Palmito jussara (Euterpe edulis).

Bromélia gigante (Hohenbergia castellanosi).

Braúna (Melanoxylon braúna).
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Exemplar de barata 
(Blattodea, Blaberidae).

Exemplar de besouro 
(Coleoptera, Scaraboidae).

Fauna terrestre e aquática

Insetos

O estudo apresenta os dados primários (levantamento de campo) a respeito da fauna vertebrada (peixes, in-
setos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos) que ocorrem ao longo das áreas de influência do empreendimento. 
No estudo foram avaliadas a riqueza, abundância, além de análises estatísticas, de conservação e ocorrência 
dos grupos de interesse nos 45 pontos de amostragem para fauna terrestre e outros 15 pontos para fauna 
aquática.

Durante o período de amostragem foram registrados 7.370 indivíduos, pertencentes à 14 ordens, 50 famílias e 
136 espécies/morfoespécies da classe insecta.

A maioria dos indivíduos amostrados pertence às Ordens Hymenoptera (n=39 espécies e 4.127 indivíduos), 
Diptera (n=29 espécies e 2.130 indivíduos) e Coleoptera (n=21 espécies e 346 indivíduos). Essas três ordens 
representaram 90% dos indivíduos e 65% das espécies registradas. Este padrão de riqueza e abundância con-
centrado principalmente em três ordens também foram observados para a APA de Conceição da Barra/ES em 
2014, durante o levantamento da entomofauna para a realização do Plano de Manejo da APA.

Confira alguns exemplares de insetos registrados nas áreas de influência do empreendimento:

APA: 
Área de Proteção 

Ambiental.

Distribuição dos indivíduos 
por ordem registrada.Ab

un
dâ

nc
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Exemplar de tesourinha (Dermaptera, 
Anisolabididae).

Exemplar de percevejo (Hemiptera 
Heteroptera, Reduviidae).

Exemplar de cigarrinha (Hemiptera
-Auchenorrhyncha, Fulgoridae).
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•	 Estado de conservação das espécies

Foram registradas duas espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica e ameaçadas de extinção, sendo as 
formigas Atta aff. robusta (Hymenoptera, Formicidae, Myrmicinae) e Dinoponera lucida (Hymenoptera, For-
micidae, Ponerinae). A espécie A. aff. robusta encontra-se na categoria “vulnerável”, tanto na lista estadual 
(Decreto nº 1.499-R/2005) quanto na lista nacional. Já D. lucida está descrita apenas na lista nacional, na 
categoria “em perigo” (Portaria MMA nº 444/14).

•	 Espécies com potencial epidemiológicos

As espécies A. aegypti e A. albopictus foram registradas nas áreas de influência do empreendimento, assim 
como também outras espécies de Diptera de importância médica. Contudo, estas espécies não foram registra-
das no levantamento realizado na APA de Conceição da Barra em 2014. 

Exemplar de formiga 
Dinoponera lucida.

Imagem ilustrativa da formiga 
Atta robusta.

Anfíbios

Foram registradas 15 espécies de anfíbios nos pontos de amostragem. Estas espécies estão distribuídas em 
quatro famílias e uma ordem. A família Hylidae obteve a maior representatividade durante o estudo (N=09), 
a maioria das espécies registradas desta família possui grande resistência a ambientes alterados e são típicas 
de ambientes alagados, no entanto, duas espécies de hylidae registradas podem ser consideradas de habitat 
especialistas: perereca-cabeçuda (Aparasphenodon brunoi) e perereca (Itapotihyla langsdorffii).

Observando o gráfico das espécies, verifica-se que a rã-assobiadeira (Leptodactylus fuscus) apresentou maior 
número de indivíduos (N=10), no entanto, outras espécies foram registradas com apenas um indivíduo cada, 
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Perereca-cabeçuda (Aparasphenodon brunoi). Perereca-castanhola (Itapotihyla langsdorffii).

Imagem ilustrativa da rã-assobiadeira 
(Leptodactylus fuscus).

Sapo-boi (Rhinella schneideri).

por exemplo: o sapo-boi (Rhinella schneideri), a perereca-castanhola (Itapotihyla langsdorffii), o sapinho-da-
chuva (Chiasmocleis capixaba), a perereca (Scinax perpusillus) e o sapo-da-chuva (Stereocyclops incrassatus).

Distribuição dos indivíduos por espécie registrada.

A rã-assobiadeira (Leptodactylus fuscus) apresen-
tou maior abundância (N=10), no entanto, no geral 
essa espécie é registrada através de populações mui-
to mais numerosas do que observado nesse estudo, 
principalmente em áreas impactadas, assim como 
outras espécies tipicamente numerosas, que tam-
bém foram registradas através de poucos indivíduos, 
como é o caso do sapo-boi (Rhinella schneideri).
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Imagem ilustrativa da rã-manteiga 
(Leptodactylus latrans).

•	 Estado de conservação das espécies

Cinco espécies registradas durante o estudo, a perereca-cabeçuda (Aparasphenodon brunoi), a perereca-cas-
tanhola (Itapotihyla langsdorffii), o sapinho-da-chuva (Chiasmocleis capixaba), o sapo-da-chuva (Stereocy-
clops incrassatus) e a rãzinha-do-folhiço (Physalaemus aguirrei), possuem sensibilidade a descaracterização 
de habitat, no entanto toleram alterações parciais e são encontradas com frequência em meio a ambientes 
parcialmente modificados.

Durante o estudo, foram registradas 11 espécies de anfíbios endêmicos da Mata Atlântica, inclusive as espé-
cies citadas acima como habitat-especialistas. 

Uma espécie possui valor cinegético, a rã-manteiga 
(Leptodactylus latrans). Esta espécie é caçada em 
toda sua região de ocorrência, que abrange quase 
todo o Brasil, além disso, ela é facilmente encontrada 
em meio a alagados urbanos.

Nenhuma espécie registrada em campo encontra-se 
na lista nacional (Portaria MMA nº 444/14) e estadu-
al (Decreto nº 1.499-R/2005) de espécies ameaçadas 
de extinção.

Répteis

Foram registradas 13 espécies de répteis durante o estudo realizado nas áreas de influência do empreendi-
mento. Estas espécies estão distribuídas em 11 famílias e três ordens, sendo uma espécie de testudine, uma 
espécie de crocodiliano, e na ordem squamata, foram registradas uma espécie de amphisbaena, seis espécies 
de lagartos e quatro espécies de serpentes.

A família Dipsadidae obteve a maior representatividade durante a amostragem (N=3), sendo que todas as 
espécies desta família registradas nesse estudo possuem grande resistência a ambientes alterados. Observan-
do o gráfico das espécies, verifica-se que lagartixa-da-mata (Gymnodactylus darwinii) e lagartixa-de-parede 
(Hemidactylus mabouia) apresentaram maior número de indivíduos, totalizando três espécimes cada (N=3), 
no entanto, a maior parte das espécies foi registrada com apenas um indivíduo.

Distribuição dos indivíduos por espécie registrada.
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Cágado 
(Acanthochelys radiolata).

Lagartixa-da-mata 
(Gymnodactylus darwinii).

Cobra-bicuda 
(Oxybelis aeneus).

Lagartinho-do-folhiço 
(Ecpleopus gaudichaudii).

A seguir, são apresentadas algumas imagens que ilustram os répteis observados em campo:
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•	 Estado de conservação das espécies

Cinco espécies registradas durante o presente estudo, o cágado (Acanthochelys radiolata), o jacaré-do-papo
-amarelo (Caiman latirostris), o lagarto-papa-vento (Polychrus marmoratus), o lagartinho-do-folhiço (Ecple-
opus gaudichaudii) e a cobra-bicuda (Oxybelis aeneus), podem ser consideradas de habitat especialista, no 
entanto, todas estas toleram modificações parciais no habitat, como a remoção parcial do ambiente florestal 
ou conjugação de atividade agrícola com área florestada.

O calango (Tropidurus torquatus) e a lagartixa-de-parede (Hemidactylus mabouia) são encontrados em am-
bientes urbanos ou rurais, sempre com populações numerosas. Já as espécies de serpentes, com exceção da 
cobra-bicuda (Oxybelis aeneus), são registradas com frequência em área rural ou periurbana, no entanto, são 
observadas em menor frequência em meio a residências.

A lagartixa-de-parede (Hemidactylus mabouia) é uma espécie exótica, de origem africana, que adaptou-se 
com eficiência tanto ao ambiente florestal do Brasil, como no ambiente urbano.

Duas espécies registra-
das em campo, o cágado 
(Acanthochelys radiola-
ta) e a lagartixa-da-ma-
ta (Gymnodactylus da-
rwinii), são endêmicas 
da Mata Atlântica. 

Duas espécies de répteis 
registradas possuem 
valor cinegético ou de 
xerimbabo: o cágado 
(Acanthochelys radiola-
ta) e o jacaré-do-papo
-amarelo (Caiman lati-
rostris).

Nenhuma espécie registrada em campo, encontra-se na lista nacional (Portaria MMA nº 444/14) e estadual 
(Decreto nº 1.499-R/2005) de espécies ameaçadas de extinção.

Imagem ilustrativa do jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris).

Aves

No estudo realizado nas áreas de influência do empre-
endimento foram registradas 124 espécies. Este mon-
tante distribui-se em 20 ordens e 43 famílias, sendo 
21 não-passeriformes e 22 passeriformes. As famílias 
mais numerosas foram: Tyrannidae (N=15), seguida 
por Psittacidae (N=8), Thraupidae (N=7), Thamnophi-
lidae (N=7), Columbidae (N=6), Trochilidae, Picidae, 
Rhynchocyclidae e Falconidae, todos com cinco repre-
sentantes cada.

Guaxe 
(Cacicus haemorrhous).
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Beija-flor-tesoura 
(Eupetomena macroura).

Noivinha (Xolmis irupero).

Distribuição de espécies por família.

As imagens a seguir ilustram algumas aves registradas em campo:

Casaca-de-couro-de-lama (Furnarius figulus).



49

•	 Estado de conservação das espécies

Dentre as 124 espécies de aves registradas, 11 são endêmicas da Mata Atlântica, quatro encontram-se em 
delicada situação conservacionista (Portaria MMA nº 444/14, Decreto Estadual nº 1.499-R/2005, The IUCN 
Red List of Threatened Species 2015.4), 23 espécies constam na lista da CITES (apêndice I e II) e na Instrução 
Normativa MMA nº 1 de 2010, 13 são consideradas cinegéticas, 23 são de interesse econômico ou doméstico, 
sete são exóticas/invasoras e nenhuma é considerada migrante intercontinental.

Dentre as espécies endêmicas da Mata Atlântica observadas, cita-se: o mutum-do-sudeste (Crax blumembachii), 
a maitaca-de-barriga-azul (Pionus reichenowi), o papagaio-chauá (Amazona rhodocorytha), o rabo-branco-mi-
rim (Phaethornis idaliae), o beija-flor-de-fronte-violeta (Thalurania glaucopis), o picapauzinho-de-testa-pinta-
da (Veniliornis maculifrons), a choca-de-Sooretama (Thamnophilus ambiguus), o cuspidor-de-máscara-negra 
(Conopophaga melanops), o miudinho (Myiornis auricularis), a cambada-de-chaves (Tangara brasiliensis) e a 
saíra-sete-cores (Tangara seledon).

Imagem ilustrativa do Papagaio-chauá (Amazona rho-
docorytha).

Maracanã-verdadeira (Primolius maracana).

Imagem ilustrativa do Mutum-do-sudeste (Crax blu-
membachii).

Das espécies cinegéticas registradas em campo, destacam-se: a inhambu-chitã (Crypturellus tataupa) e o mu-
tum-do-sudeste (Crax blumembachii), cracídeo de grande porte, ameaçado de extinção e extremamente visa-
do por caçadores devido à qualidade de sua carne.

Em relação as espécies apontadas como alvo de co-
mercialização, destacam-se: o gavião-da-cauda-curta 
(Geranoaetus albicaudatus), o carrapateiro (Milvago 
chimachima), a curica (Amazona amazonica), a coru-
ja-buraqueira (Athene cunicularia) e o rabo-branco-
mirim (Phaethornis idaliae).

Foram registradas cinco espécies que estão listadas 
em categorias primárias de ameaça de extinção, sen-
do elas: o mutum-do-sudeste (Crax blumenbachii), 
o cricrió (Lipaugus vociferans), maitaca-de-barriga
-azul (Pionus reichenowi), o papagaio-chauá (Ama-
zona rhodocorytha) e o gavião-do-banhado (Circus 
buffoni). Além destas, outras cinco se encontram em 
categorias secundárias, sendo elas: cabeça-branca 
(Dixiphia pipra), a cambada-de-chaves (Tangara bra-
siliensis), o rabo-branco-mirim (Phaethornis idaliae) e 
a maracanã-verdadeira (Primolius maracana).
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Com relação às espécies exóticas, introduzidas e invasoras, constatou-se em campo a presença de sete de-
las, a saber: lavadeira-mascarada (Fluvicola nengeta), casaca-de-couro-da-lama (Furnarius figulus), pombão 
(Patagioenas picazuro), coivinha-branca (Xolmis irupero), pombo-doméstico (Columba livia), pardal (Passer 
domesticus) e a garça-vaqueira (Bubulcus íbis).

Mamíferos

No levantamento dos mamíferos foram registradas 29 espécies, distribuídas em oito ordens e 17 famílias. Dentre 
as ordens observadas, Rodentia (N=5) e Carnivora (N=3) foram as mais representativas em número de famílias. 
As ordens Primates e Cingulata apresentaram duas famílias cada (N=2) e o restante (Artiodactyla, Didelphimor-
phia, Pilosa e Perissodactyla) foi amostrado com apenas uma família (N=1). Com relação à riqueza, Carnivora 
(N=7) e Rodentia (N=5) se destacaram novamente, Artiodactyla e Pilosa apresentaram quatro espécies cada 
(N=4), enquanto Primates e Didelphimorphia foram amostradas com três espécies cada (N=3). O restante das 
ordens registrou uma (Perissodactyla, N=1) e duas espécies (Cingulata, N=2).

Representatividade do número de espécies por família.

A grande maioria das espécies registradas na área do estudo é de ampla 
ocorrência no Brasil, como a preguiça (Bradypus variegatus), o quati (Nasua 
nasua), o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) e a capivara (Hydrochoerus 
hydrochaeris). Entretanto, cinco são consideradas endêmicas do bioma Mata 
Atlântica: o gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita), o sagui-da-cara-branca 
(Callithrix geoffroyi), o bugio-vermelho (Alouatta guariba), o macaco-prego 
(Sapajus robustus) e o esquilo (Guerlinguetus ingrami).

Gambá-de-orelha-preta 
(Didelphis aurita).
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É importante mencionar que das 29 espécies registradas, cinco fazem parte das listas oficiais das espécies 
ameaçadas de extinção, a nível nacional (Portaria MMA nº 444/14) e estadual (Decreto nº 1.499-R/2005), 
sendo estas: o macaco-prego (Sapajus robustus), o gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus), a onça-pin-
tada (Panthera onca), a onça-parda (Puma concolor) e a anta (Tapirus terrestres), e uma espécie exclusiva da 
lista nacional, o gato-mourisco (Puma yagouaroundi). Entretanto, é válido ressaltar que os felinos como a 
onça-pintada, bem como a anta, não devem ser considerados como residentes locais, pois segundo relatos de 
moradores, estas espécies não são mais vistas na área de estudo, sendo seu registro apenas histórico.

Entre as espécies registradas no estudo, 12 fo-
ram apontadas como espécies alvo da comer-
cialização, destacam-se: o sagui-de-cara-branca 
(Callithrix geofroyii), o cachorro-do-mato (Cer-
docyon thous), o quati (Nasua nasua) e a paca 
(Cuniculus paca).

Um total de 11 espécies registradas na área de 
estudo são consideradas cinegéticas, as quais 
sofrem pressão de caça, dentre elas estão: o 
gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita), o tatu-
galinha (Dasypus novemcinctus e Dasypus sep-
temcinctus), o veado-mateiro (Mazama america-
na), a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) e a 
paca (Cuniculus paca).

Esquilo 
(Guerlinguetus ingrami).

Sagui-de-cara-branca 
(Callithrix geofroyi).

Imagem ilustrativa do gato-mourisco (Puma 
yagouaroundi).
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Piaba (Moenkhausia doceana). Piaba (Astyanax lacustris).

Peixes

Durante o estudo realizado em campo foram capturadas 28 espécies de peixes, distribuídas em 15 famílias e 
cinco ordens. A família Characidae foi a mais representada (sete espécies), seguida por Cichlidae (quatro espé-
cies), Heptapteridae (três espécies), Poecilidae e Erythrinidae (duas espécies cada) e as demais contribuíram com 
apenas uma espécie.

A família Characidae representou 46,5% (N=453), sendo a mais representada, seguida por Cichlidae e Heptapte-
ridae, com 19,7% (N=192) e 12,6% (N= 123), respectivamente. As famílias de menor representatividade foram: 
Crenuchidae e Callichthyidae com 0,9% (N=9), Anostomidae com 0,6% (N=6), Gobiidae com 0,3% (N=3), Gym-
notidae e Trychomycteridae com 0,1% (N=1).

Representação das famílias registradas baseado no número de indivíduos capturados.

No que diz respeito ao número de indivíduos das espécies registradas em campo, dos 975 exemplares captu-
rados, a piaba (Astyanax lacustres) com 226 exemplares representou 23,2% do total amostrado e foi a mais 
abundante, seguida pelo barrigudinho (Poecilia vivipara) com 186 exemplares (19,1%), pela piaba (Astyanax 
cf. intermedius) com 96 espécimes (9,8%), pela traíra (Hoplias malabaricus) com 86 exemplares (8,8%), pela 
piaba (Mimagoniates microlepis) com 73 exemplares (7,5%) e pela cará (Geophagus brasiliensis) com 66 es-
pécimes (6,8%). As outras espécies foram numericamente menos abundantes.

A seguir, são apresentadas algumas imagens que ilustram os peixes capturados em campo:
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Piaba (Hyphessobrycon 
bifasciatus).

Imagem ilustrativa da cará 
(Geophagus brasiliensis).

Imagem ilustrativa do barri-
gudinho (Poecilia vivipara).

Imagem ilustrativa da traíra 
(Hoplias malabaricus).

Cambuti (Hoplesternum littorale).

Cumbaca (Parauchenipterus 
striatulus).

Mandizinho (Acentronich-
thys leptos).

Tucunaré (Cichla cf.  Kelberi).

O mandizinho (Acentronichthys leptos) se encontra na lista estadual como espécie ameaçada de extinção, na 
categoria “Em Perigo” (Decreto nº 1.499-R/2005) e, na lista da IUCN, se apresenta na categoria “Pouco preo-
cupante”. Todas as outras espécies são comuns nos corpos hídricos capixabas.

A maioria das espécies amostradas 
faz parte da fauna nativa da região, as 
únicas exceções foram: o cambuti (Ho-
plesternum littorale), a tilápia (Tilapia 
rendalli) originária do continente 
africano e o tucunaré 
(Ciclha cf. kelberi).

Quanto às espécies que 
possuem valor comer-
cial, cita-se: o tucunaré 
(Cichla cf. kelberi) e a 
tilápia (Tilapia rendalli).
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Áreas especialmente protegidas
Unidades de Conservação
No entorno das Fazendas Dourada Una e São Joaquim da Água Preta, foram identificadas três Unidades de 
Conservação (UC), considerando um raio de 10 km. A tabela abaixo apresenta uma síntese das principais in-
formações dessas UCs.

Informações sobre as Unidades de Conservação localizadas próximas às áreas do empreendimento.

UC Município
Decreto de 

criação
Área
Total

Distância da 
Fazenda 

Dourada Una

Distância da 
Fazenda São 

Joaquim

Reserva Bioló-
gica do Córrego 

Grande

Conceição da 
Barra

Decreto nº 
97.657, de 12 

de abril de 1989

1.504,80 
hectares

9,17 km
Divisa com a 

Fazenda (porção 
leste)

Floresta Nacio-
nal do Rio Preto

Conceição da 
Barra

Decreto n° 
98.845, de 17 
de janeiro de 

1990.

2.830,63 
hectares

7,5 km  4,5 km

Parque Estadual 
de Itaúnas

Conceição da 
Barra

Decreto Estadu-
al nº. 4.967-E, 
de 8 novembro 

de 1991.

3.481,00 
hectares

16,51 km 10 km
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A Reserva Biológica do Córrego Grande localiza-se no extremo norte do Espírito Santo, junto à divisa estadual 
com a Bahia, e tem como limite norte a estrada Picadão da Bahia. A reserva é banhada pela sub-bacia do 
Córrego Grande, contribuinte da margem esquerda da bacia do Itaúnas. O tipo natural de vegetação existente 
na região é a Mata Atlântica do tipo floresta ombrófila densa, além de áreas pioneiras como mussunungas e 
campos inundáveis. A Reserva possui Plano de Manejo e zona de amortecimento definida.

A Floresta Nacional do 
Rio Preto está localizada 
ao norte do estado do 
Espírito Santo e é admi-
nistrada pelo Instituto 
Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversi-
dade – ICMBio. A FLONA 
do Rio Preto possui uma 
vegetação original de-
nominada Floresta Om-
brófila Densa de Terras 
Baixas, estabelecida em 
solos de tabuleiros terci-
ários do grupo Barreiras. 
Esta UC possui Plano de 
Manejo e zona de amor-
tecimento definida.

O Parque Estadual de Itaúnas está localizado no distrito de Itaúnas, zona rural do município de Conceição 
da Barra, na microrregião do Litoral Norte do Espírito Santo. O Parque apresenta ambientes como a mata de 
tabuleiro, fragmento florestal em extinção no Espírito Santo, restinga, dunas, ambientes estuarinos de man-
gues, uma extensão expressiva do rio Itaúnas e a mais representativa região de alagados do Espírito Santo. A 
denominação do Parque Estadual de Itaúnas é dada em razão ao nome do rio que o percorre em toda a sua 
extensão, o rio Itaúnas. Esta UC possui Plano de Manejo e zona de amortecimento definida.

FLONA do Rio Preto.

Rebio do Córrego Grande.



56

Compensação Ambiental
O valor devido da compensação ambien-
tal é baseado nos dados apresentados e 
nos cálculos estabelecidos pela Resolução 
CONSEMA n°. 02, de 30 de julho de 2010, 
e não superior a 0,5% dos investimen-
tos propostos para o empreendimento. 
O valor da compensação calculado foi de 
R$495.455,78 (quatrocentos e noventa e 
cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco 
reais e setenta e oito centavos).

Com base no diagnóstico das UCs presen-
tes na região próxima à área de implanta-

ção do empreendimento, no que se refere à infraestrutura e ao nível de investimento recebido, propõe-se a 
destinação destes recursos para as Unidades: Rebio do Córrego Grande, Parque Estadual de Itaúnas e Floresta 
Nacional do Rio Preto, considerando a sensibilidade ambiental destes ambientes e a sua proximidade com e 
dentro de áreas com prioridade para conservação e corredores prioritários.

Áreas Prioritárias e Corredores Ecológicos
Além das Unidades de Conservação, também foram levantadas a localização do empreendimento com relação 
às áreas prioritárias estaduais para a conservação (Decreto Estadual nº 2530-R/10) e aos corredores ecológicos 
prioritários (Decreto Estadual nº 2529-R/10).

Parque Estadual de Itaúnas
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Meio socioeconômico e cultural
Os dados e informações que embasaram este diagnóstico foram levantados em fontes secundárias, oficiais e 
de reconhecida competência para tal, tais como: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, MTE – 
Ministério do Trabalho e Emprego, MS – Ministério da Saúde, Instituto Jones dos Santos Neves –IJSN e Secreta-
rias Estaduais e Municipais. Para complementar e atualizar os dados das áreas de influência foram levantadas 
informações primárias em prefeituras e secretarias municipais, entidades organizadas, comunidades e mora-
dores, especialmente aqueles que se localizam no entorno do empreendimento (Água Preta e o assentamento 
Valdício Barbosa), com a realização de visitas e entrevistas. Também foram realizadas consultas às lideranças 
dos quilombos mais próximos da área prevista para desenvolvimento do projeto de silvicultura.

Uso e Ocupação do Solo
O município de Conceição da Barra localiza-se na região norte do estado do Espírito Santo e é constituído por 
três distritos: Conceição da Barra, Braço do Rio e Itaúnas. A área do município é de 1.187,62 km², distante da 
capital 256 km, limitando-se ao norte com a Bahia, ao sul com São Mateus, à oeste com Pinheiros e Pedro 
Canário e à leste com o Oceano Atlântico.

O município de Pedro Canário está localizado no extremo norte do estado do Espírito Santo e é constituído por 
dois distritos: Pedro Canário e Cristal do Norte. A área do município é de 433,596 km², distante da capital 265 
km, e faz divisa com os municípios de Conceição da Barra (ES), Montanha (ES), Pinheiros (ES) e Mucuri (BA).
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Mapa do município de Conceição da 
Barra e seus Distritos.

Mapa do município de 
Pedro Canário e seus 
Distritos.

Sobre a destinação das terras nos estabelecimentos rurais do município de Conceição da Barra, tem-se que 
41,62% correspondem aos plantios de florestas plantadas com essências florestais, 20,56% representam as 
áreas de matas e/ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal, 11,15% cor-
respondem às áreas de produção agrícola de lavouras temporárias e 9,63% estão representam as áreas de 
pastagens, com boas condições de manutenção.

Esta última destinação do solo é uma das mais impor-
tantes no município de Pedro Canário, com 33,72%, 
dando o tom da expressividade da atividade pecua-
rista do município no ano 2006. Pouco maior que ela 
apenas as áreas destinadas às lavouras permanentes, 
com 34,22%. As lavouras temporárias seguem em or-
dem de magnitude com 10,91%.

Estrutura Fundiária
Quanto à estrutura fundiária do município de Concei-
ção da Barra, com base nos dados do INCRA, tem-se 
que 61% do total de propriedades rurais eram mini-
fúndios no ano 2011. As pequenas propriedades ru-
rais representavam 25,4%. As propriedades de médio 
porte (de 80 a 300 hectares) representavam 8,87% e 
as grandes propriedades rurais 4,67% do total.

A agricultura familiar em Pedro Canário encontra-se principalmente representada pelos pequenos pro-
dutores rurais do assentamento Castro Alves, na comunidade Fazenda Carapina, uma pequena parte no 

INCRA: 
Instituto Nacional de Colonização e

 Reforma Agrária.
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distrito de Cristal do Norte e Taquaras. Estes pequenos produtores são responsáveis pelos alimentos que 
abastecem o comércio, dando impulso à economia local através da sua participação produtiva. A maioria 
dos produtores familiares são assentados, seguidos dos pequenos proprietários e, por fim, os meeiros, 
arrendatários e comodatários.

Classificação Fundiária dos municípios de Conceição da Barra e Pedro Canário

Município Minifúndio
Pequena 

propriedade
Média

Propriedade
Grande

 Propriedade
Total

Conceição da 
Barra

523 218 76 40 857

Pedro Canário 294 181 122 37 634

 Fonte: INCRA, 2011.

Uso da Água
Segundo a ANA, nos municípios de Pedro Canário e 
Conceição da Barra há uma demanda crescente de 
água para atender o processo de desenvolvimento 
agrícola regional. Estudos feitos constataram que a 
bacia hidrográfica do rio Itaúnas não possui condi-
ções de atender essa demanda sem gerar sérios con-
flitos de usos da água, especialmente, quando se tra-
ta do abastecimento público. A irrigação é uma das 
principais formas de uso da água nesses municípios.

Caracterização Demográfica
Segundo dados do IBGE, a população de Pedro Canário aumentou 9,8% entre 2010 e 2015, passando de 
23.794 para 26.128 habitantes. No município de Conceição da Barra a população passou de 28.449 para 
31.127 habitantes, no mesmo período, com um crescimento de 9,41%. A densidade demográfica de Pedro 
Canário é sensivelmente maior que a de Conceição da Barra, não apenas pela quantidade de habitantes, mas 
por uma questão da diferença de extensão territorial existente entre estes municípios.

ANA: 
Agência Nacional de Águas.

A seguir é apresentado o quantitativo de poços e/ou cisternas cadastrados na região (2006):

Conceição da Barra
Poços comuns 128
Poços artesianos ou 
semiartesianos

29

Cisternas 182

Pedro Canário
Poços comuns 165
Poços artesianos ou 
semiartesianos

13

Cisternas 91
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Fonte: IBGE. 

População dos municípios Conceição da Barra e Pedro Canário
Informação Pedro Canário Conceição da Barra

População estimada 2015 26.128 31.127

População 2010 23.794 28.449

Área da unidade territorial (km²) 433,596 1.184,94

Densidade demográfica (hab/km²) 54,84 24,01

Com base nos dados da tabela abaixo, no município de Pedro Canário 92,68% da sua população reside em 
área urbana e 74,55% na sede municipal, já em Conceição da Barra, 79,35% reside em área urbana e 42,52% 
na sede do município.

Situação do domicílio Pedro Canário Conceição da Barra
Total 23.794 28.449

Urbana 22.053 22.575

Urbana na sede municipal 17.739 12.098

Rural 1.741 5.874

Segundo informações 
publicadas pelo IBGE, no 
Censo Demográfico de 
2010, existem 75 indíge-
nas moradores de Pedro 
Canário e 63 indígenas 
moradores de Conceição 
da Barra, que residem 
em terras não indígenas.Sistema Viário

O município de Pedro Canário está servido pela ro-
dovia federal BR-101, que perpassa sua sede muni-
cipal, e pela rodovia estadual ES-209, que interliga 
a sede com Cristal ao noroeste e com Itaúnas ao 
sudeste. Vias menores, de jurisdição municipal, tem 
por finalidade apenas o acesso a propriedades ru-
rais do município. 

O município de Conceição da Barra está servido 
pela mesma rodovia federal BR-101, que se interli-
ga à sede municipal pela rodovia estadual ES-421. 
A sede de Conceição da Barra também se une a ro-
dovia federal BR-101 através da rodovia ES-422. O 
ponto de interligação com a BR-101 se dá próxi-
mo à ponte sobre o rio Cricaré, chegando na sede 
municipal de São Mateus. Outra rodovia estadual 
de bastante tráfego é a ES-010 que vincula a sede 
municipal com a localidade de Itaúnas, um dos prin-
cipais destinos turísticos da região.

Rodovias nos municípios de Pedro Canário e Concei-
ção da Barra. Fonte: DER – Mapa Rodoviário 2013.

Economia Regional
O Produto Interno Bruto (PIB) do município de Pedro Canário no ano de 2013, tinha uma composição de 
36,14% da administração, saúde e educação públicas e seguridade social; 35,80% de serviços (excluindo os 
setores citados anteriormente); 18,84% da agropecuária; 9,22% da indústria. A economia do município de 
Pedro Canário tem forte base nos recursos advindos da administração pública, comércio e serviços, seguidos 
pelas atividades agropecuárias e, finalmente, industriais.
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Analisando as informações referentes ao município de Conceição da Barra, percebe-se uma participação per-
centual de 32,63% da administração, saúde e educação públicas e seguridade social; de 32,33% do setor de 
serviços; 21,49% do setor da indústria e de 13,55% do setor da agropecuária. No caso de Conceição da Barra 
deve se destacar o perfil turístico do município, que lhe confere essa participação do setor de serviços.

PIB dos municípios de Conceição da Barra e 
Pedro Canário – 2013 (em mil reais)

Conceição da 
Barra

Pedro 
Canário

Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes 51.786 15.134

PIB per capita 13.929,96 10.677,46

PIB, a preços correntes 427.079 274.411

Valor adicionado bruto da Administração, saúde e educação públi-
cas e seguridade social, a preços correntes

122.474 93.705

Valor adicionado bruto da agropecuária, a preços correntes 50.869 48.835

Valor adicionado bruto da indústria, a preços correntes 80.640 23.912

Valor adicionado bruto dos Serviços, a preços correntes 121.309 92.825

Valor adicionado bruto Total, a preços correntes 375.293 259.277

Fonte: IBGE. 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES dez/2015.

Infraestrutura e serviços públicos

Saúde

Segundo a projeção populacional realizada pelo IBGE para o ano 2015, o município de Pedro Canário possuía 
uma unidade para cada 6.532 habitantes; já o município de Conceição da Barra contava com uma unidade de 
saúde por cada 3.112 habitantes. Conforme os dados da tabela abaixo, o município de Pedro Canário conta 
com uma farmácia e oito consultórios, já Conceição da Barra apenas um consultório. Ainda, Pedro Canário é 
o único dos dois a contar com uma clínica especializada, três postos de saúde, uma unidade móvel terrestre e 
duas unidades de serviço de apoio à diagnose e terapia.

Unidade de saúde por município
Conceição da 

Barra
Pedro 

Canário
TOTAL

Central de regulação 1 - 1
Centro de apoio a saúde da família-casf 1 - 1
Centro de saúde/unidade básica de saúde 10 4 14
Clínica especializada/ambulatório especializado - 1 1
Consultório 1 8 9
Farmácia - 1 1
Hospital geral 1 1 2
Posto de saúde - 3 3
Pronto socorro geral 1 - 1
Secretaria de saúde 1 1 2
Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia - 2 2
Unidade de vigilância em saúde 1 - 1
Unidade móvel terrestre - 1 1
Total 17 22 39
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Festa de Ticumbi. Conceição da Barra/ES.

Educação

Segundo informações da Secretaria Estadual de Educação, através do Censo Escolar de 2012, o número de 
escolas que ministram aulas da educação infantil no município de Conceição da Barra é mais que o dobro do 
existente no município de Pedro Canário. Quanto aos estabelecimentos de ensino fundamental, o município 
de Pedro Canário apresentava 38,46% deles da rede estadual, 53,85% da rede de ensino municipal e 7,69% 
da rede privada, enquanto que Conceição da Barra apresentava 75% escolas da rede de ensino municipal e 
25% da rede estadual. No caso do ensino médio, a totalidade dos estabelecimentos educacionais da área de 
influência indireta são de responsabilidade da rede estadual, com três escolas em cada município. A única 
diferença entre Pedro Canário e Conceição da Barra é que no primeiro, duas escolas estão localizadas em área 
urbana e uma em área rural; já no segundo, todas três escolas estão em área urbana.

Estado e 
Município

Estabelecimentos de Educação Infantil
Total Geral Federal Municipal Privada

Total Rural Total Rural Total Rural Total Rural
Conceição da Barra 19 10 - - 19 10 - -
Pedro Canário 9 3 - - 5 2 4 1

Estado e 
Município

Estabelecimentos de Ensino Fundamental
Total Geral Federal Municipal Privada

Total Rural Total Rural Total Rural Total Rural
Conceição da Barra 13 3 5 2 7 1 1 -
Pedro Canário 24 15 6 4 18 11 - -

Estado e 
Município

Estabelecimentos de Ensino Médio
Total Geral Federal Estadual Municipal Privada

Total Rural Total Rural Total Rural Total Rural Total Rural
Conceição da Barra 3 1 - - 3 1 - - - -
Pedro Canário 3 - - - 3 - - - - -

Número de Estabelecimentos educacionais nos municípios de Conceição da Barra e Pedro 
Canário (2012)

Cultura Regional e Aspectos Locais
No município de Pedro Canário são mais de 30 
movimentos culturais e 150 artistas locais em 
constante produção cultural. Entre as riquezas cul-
turais existentes estão a Cristal Orquestra; Grupo 
Folclórico Folia de Reis; Blocos de Folia; Associação 
Canários Senzala; Festival das Estrelas, Encontrão 
Cultural, Procissão de Corpus Christi, Festa da Pa-
droeira, entre outros. Em Pedro Canário existem 
atualmente seis associações ligadas aos interesses 
da agricultura familiar, que atuam em prol dos in-
teresses de cada região, entre elas são citadas: a 
Associação de Pequenos Agricultores do Córrego 
do Engano, a Associação de Mulheres Trabalhado-
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Igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição, Conceição da Barra/ES.

Farol da Barra, 
Conceição da Barra/ES.

ras Rurais do Assentamento Castro Alves, o grupo de Artesanato Crescer na Arte e a Cooperativa Mista 
dos Produtores Rurais de Cristal do Norte – CRISTALCOOP.

No município de Conceição da Barra destaca-se a festa de Ticumbi, de origem africana, com rica core-
ografia e cânticos ao som de viola e pandeiros, também conhecida como Baile de Congos ou Baile de 
São Benedito, promovido pelos devotos de São Benedito. Além desta, tem-se ainda: Jongo de São Barto-
lomeu, baile de origem africana de Silvestre Nagô; Pastorinhas, folguedo do ciclo natalino que anuncia 
o nascimento de Cristo; Alardo, luta entre mouros e cristãos apresentada por jovens em homenagem à 
São Sebastião; Reis de Boi, anunciação do nascimento de Cristo, entre outras. O município de Conceição 
da Barra apresenta uma grande diversidade sócio cultural em virtude da miscigenação do seu povo, que 
resultou na formação das diferentes comunidades, como por exemplo: comunidades quilombolas, assen-
tados de reforma agrária, pescadores e marisqueiras, além de agricultores familiares migrantes de outras 
regiões com origens diversas.

Sítios arqueológicos, históricos e culturais
Não foram identificados sítios históricos no município de Pedro Canário. No município de Conceição da 
Barra foram identificados os seguintes sítios: Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição; Farol da 
Barra e Maria Fumaça.
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Impactos ambientais, medidas 
de redução e eliminação 

Neste capítulo encontram-se identificados e classificados os impactos ambientais decorrentes das fases de 
planejamento, implantação e operação do empreendimento, bem como são apresentadas propostas de medi-
das que visam à redução ou eliminação dos impactos negativos (medidas mitigadoras) e a maximização dos 
positivos (medidas potencializadoras). 

As medidas mitigadoras são classificadas conforme descrito abaixo:

Preventiva: 

Tem como objetivo minimizar 
ou eliminar eventos adversos 
que se apresentam com poten-
cial para causar prejuízos ao 
meio ambiente.

Corretiva: 

visa a diminuir os efeitos de 
um impacto negativo identifi-
cado, através de ações de con-
trole, para anular o fato que 
gerou esse impacto.

Compensatória:

Procura repor bens socioam-
bientais perdidos em decorrên-
cia de ações diretas e indiretas 
das atividades de implantação 
e operação do projeto.

Meio físico

Impacto Fase do Projeto
Classificação 
do impacto

Causa do 
impacto

Principais
Medidas

Promoção de pro-
cedimentos técni-
cos de conservação 
para o meio físico

Planejamento
Positivo
Forte

Realização de es-
tudos e projetos 
ambientais para o 
licenciamento.

Executar todas as medidas 
de controle ambiental;

Criação de Planos Básicos 
Ambientais (PBA).

Alteração da quali-
dade do ar

Implantação
Negativo
Fraco

Movimentação de 
veículos e máquinas;

Emissão de material 
particulado.

Respeitar o limite de velo-
cidade estabelecido para os 
veículos;

Realizar a manutenção peri-
ódica das máquinas, equipa-
mentos e veículos;

Adição de cascalho e umec-
tação programada das vias 
de acesso não-pavimentadas.
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Impacto Fase do Projeto
Classificação 
do impacto

Causa do 
impacto

Principais
Medidas

Redução da capaci-
dade de permeabili-
dade do solo

Implantação Negativo
Fraco

Abertura de estradas 
e acessos;

Movimentação de 
veículos e máquinas 
agrícolas.

Remover a cobertura vege-
tal do solo apenas nos locais 
onde for estritamente neces-
sário para implantação do 
plantio florestal.

Perda de solo Operação Negativo
Médio

Abertura de vias de 
acesso.

Racionalização da abertura 
de acessos, recomposição do 
solo, implantação do sistema 
de drenagem e recomposição 
da cobertura vegetal;

Programa de controle de 
processos erosivos.

Alteração nas pro-
priedades físicas do 
solo

Operação Negativo
Médio

Formação da floresta 
de eucalipto.

Preparo reduzido do solo e 
plantio em curvas de nível, 
evitando-se o escoamento su-
perficial de água das chuvas;

Manutenção da cobertura 
vegetal nas entrelinhas dos 
plantios.

Geração de resídu-
os sólidos contami-
nados com produ-
tos químicos

Operação Negativo
Fraco

Descarte indevido 
de resíduos sólidos 
provenientes dos in-
sumos agrícolas, tais 
como: embalagens 
de fertilizantes, her-
bicidas, fungicidas e 
inseticidas.

Encaminhar as embalagens 
vazias à central de recebimen-
to de embalagens da região;

Realizar a tríplice lavagem 
das embalagens vazias, an-
tes de sua destinação;

Promover a capacitação do 
pessoal envolvido nas ativi-
dades silviculturais;

Monitorar a qualidade do 
ambiente.

Contaminação do 
solo Operação Negativo

Fraco

Uso inadequado de 
defensivos agrícolas;

Geração de resíduos 
sólidos e efluentes 
líquidos e sua pos-
sível destinação ina-
dequada.

Realizar a manutenção dos 
veículos, máquinas e equi-
pamentos em locais devida-
mente licenciados;

A utilização de insumos 
agrícolas deverá obedecer 
às observações das especi-
ficações de uso; 

As embalagens vazias de 
defensivos agrícolas deve-
rão ser coletadas e entre-
gues aos pontos de retorno 
das mesmas.
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Impacto Fase do Projeto
Classificação 
do impacto

Causa do 
impacto

Principais
Medidas

Alterações de 
qualidade de água 
e assoreamento

Implantação
Operação

Negativo
Forte

Geração e disposi-
ção inadequada dos 
resíduos sólidos e 
efluentes;

Movimentação de 
terra;

Uso de defensivos 
agrícolas.

Adoção de métodos de re-
cuperação das matas cilia-
res nos cursos hídricos e 
nascentes;

Implantação de bacias de 
contenção com fundo im-
permeabilizado no caso 
dos tanques de estoca-
gem;

Armazenar, tratar e dis-
por adequadamente os 
resíduos sólidos de acor-
do com a legislação em 
vigor;

Programa de monitoramen-
to quali-quantitativo de re-
cursos hídricos;

Treinamento e capacitação 
dos trabalhadores.

Alterações do 
regime hídrico

Implantação
Operação

Negativo
Forte

Formação da floresta 
de eucalipto;

Redução da geração 
de escoamento su-
perficial após a con-
solidação do plantio 
florestal.

Adoção de manejo flores-
tal visando economia de 
água;

Realizar o plantio nas ba-
cias hidrográficas Córre-
go Grande e Córrego do 
Coelho com o maior espa-
çamento economicamente 
viável;

Desenvolver estudo de 
disponibilidade-demanda 
de água nas sub-bacias 
dos córregos Samambaia, 
do Coelho e Grande, vi-
sando de definição e pro-
posição de medidas para 
redução de conflitos entre 
usos e usuários.
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Impacto Fase do Projeto
Classificação 
do impacto

Causa do 
impacto

Principais
Medidas

Formação/Consoli-
dação de corredores 
ecológicos

Planejamento
Implantação
Operação

Positivo
Forte

Formação da flores-
ta de eucalipto.

Implantação de proje-
to de recomposição da 
floresta nativa, englo-
bando as áreas de pre-
servação permanente 
desnudas e áreas prio-
ritárias, definidas para 
formação dos corredo-
res ecológicos.

Conservação da 
vegetação florestal 
nativa

Implantação
Operação

Positivo
Forte

Substituição das 
áreas de pastagem 
por áreas de flores-
tas plantadas;

Redução do efeito 
de borda sobre os 
remanescentes flo-
restais existentes.

Realização de planeja-
mento das estradas de 
rodagem;

Evitar caminhos de 
passagens ou serviços 
nas áreas de drenagem 
natural e formação de 
florestas;

Implantação de aceiros;

Retirada de passagens 
existentes que não se-
rão necessárias às ati-
vidades.

Controle de espé-
cies invasoras

Planejamento
Implantação
Operação

Positivo
Forte

Existência de área 
ocupada por espé-
cie exótica invasora 
(Acacia magium) 
dentro da Fazenda 
Dourada Una.

Eliminação/corte dos 
exemplares de acá-
cia (Acacia magium), 
evitando formação de 
novas invasões desta 
espécie;

Acompanhamento e 
monitoramento quan-
to ao aparecimento de 
novos espécimes.

Recuperação de 
áreas ciliares des-
providas de vegeta-
ção.

Planejamento
Implantação
Operação

Positivo 
Forte

Inexistência de ma-
tas ciliares ao longo 
dos canais naturais 
de drenagem, nas-
centes e córregos no 
interior do empreen-
dimento.

Delimitação de aceiros 
de modo a garantir as 
áreas de preservação 
permanente;

Recuperação ambien-
tal das áreas ciliares 
e nascentes, com prá-
ticas de controle da 
erosão/assoreamento 
e plantio de espécies 
endêmicas à região.

Meio biótico
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Impacto Fase do Projeto
Classificação 
do impacto

Causa do 
impacto

Principais
Medidas

Redução da fertili-
dade e capacidade 
do solo de sustentar 
a microfauna edáfi-
ca nativa

Implantação
Negativo
Médio

Movimentação de 
veículos;

Compactação e de-
sestruturação do 
solo;

Uso de defensivos 
agrícolas.

Retirar a cobertura ar-
bórea/arbustiva do solo 
apenas onde for estri-
tamente necessário;

Evitar a contaminação 
do solo por resíduos 
sólidos diversos.

Modificação na 
qualidade do habi-
tat

Operação

Negativo Médio 
(Implantação)

Fraco (Operação)

Movimentação de 
terra e alteração no 
uso do solo;

Uso de defensivos 
agrícolas.

Realizar a proteção dos 
corpos hídricos com di-
ques, de modo a evitar 
carreamento solo;

Realizar a proteção e 
estabilização de talu-
des, com a realização 
de canaletas de dre-
nagem e plantio de 
vegetação;

Programa de afugen-
tamento e resgate da 
fauna;

Programa de monito-
ramento da fauna sil-
vestre.

Perda de indivíduos 
e afugentamento 
da fauna

Implantação
Operação

Negativo
Médio

Abertura de novos 
acessos e intensifi-
cação do tráfego;

Revolvimento do 
solo (gradeio e sul-
cagem) para o plan-
tio do eucalipto;

Perturbação da fauna 
devido à geração de 
ruídos, vibrações e 
iluminação artificial;

Movimentação de 
máquinas, equipa-
mentos e veículos;

Uso de defensivos 
agrícolas.

Programa de afugen-
tamento e resgate de 
fauna;

Programa de segu-
rança e alerta com a 
fauna;

Programa de monito-
ramento da fauna sil-
vestre.
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Impacto Fase do Projeto
Classificação 
do impacto

Causa do 
impacto

Principais
Medidas

Aumento da pres-
são de caça

Implantação
Operação

Negativo
Médio

Abertura e melhoria 
de acessos;

Aumento no número 
de pessoas circun-
dantes na região.

Programa de segu-
rança e alerta com a 
fauna;

Programa de monito-
ramento da fauna sil-
vestre;

Intensificar as ativida-
des de vigilância pa-
trimonial em parceria 
com o ICMBio (REBio 
do Córrego Grande).

Melhoria na quali-
dade do habitat

Implantação
Operação

Positivo
Forte

Formação de cor-
redores ecológicos, 
devido ao plantio do 
eucalipto.

Realizar a recupera-
ção das matas ciliares 
(APP) nas áreas de in-
fluência direta do em-
preendimento.

Impacto Fase do Projeto
Classificação 
do impacto

Causa do 
impacto

Principais
Medidas

Geração de 
expectativas

Planejamento
Positivo e 
Negativo
Médio

Divulgação do 
Empreendimento.

Programa de comunica-
ção social e relaciona-
mento com a comunida-
de (PCSRC).

Incômodos a popu-
lação

Implantação
Operação

Negativo
Fraco

Geração de ruídos 
e emissão de ma-
terial particulado;

Movimentação de 
veículos e presença 
de trabalhadores 
de outros locais;

Emissão de mate-
rial particulado.

Umectação das áreas de 
preparo do terreno e das 
vias de acesso;

Cobertura dos cami-
nhões, controle de ve-
locidade e manutenção 
preventiva;

Programa de Educação 
Ambiental para Trabalha-
dores.

Meio socioeconômico



70

Impacto Fase do Projeto
Classificação 
do impacto

Causa do 
impacto

Principais
Medidas

Geração/manuten-
ção de emprego e 
renda

Implantação
Operação

Positivo
Fraco

Contratação de 
mão de obra;

Compra de insumos 
e equipamentos;

Contratação de 
serviços.

Priorizar a contratação 
de mão de obra e empre-
sas locais.

Aumento da arreca-
dação de tributos

Implantação
Operação

Positivo 
Fraco

Contratação de 
mão de obra;

Compra de insumos 
e equipamentos;

Contratação de 
serviços.

Priorizar a contratação 
de mão de obra e empre-
sas locais;

Priorizar a aquisição de 
materiais nos municípios 
da área de influência.

Melhoria da infraes-
trutura viária

Implantação
Operação

Positivo
Médio

Construção e ma-
nutenção das vias 
de acesso.

Respeitar e considerar no 
projeto as características 
do terreno e a rede de 
drenagem da bacia hi-
drográfica;

Programa de conserva-
ção, readequação e me-
lhoria da malha viária e 
manual de construção de 
estradas florestais.

Aumento da circula-
ção de veículos com 
risco de acidentes

Implantação
Operação

Negativo
Fraco

Aumento da velo-
cidade dos veículos 
em função das me-
lhores condições 
das vias de acesso;

Número maior de 
veículos transitan-
do na região.

Implantar placas de sina-
lização nas estradas;

Controle periódico das 
condições de dirigibilida-
de e de manutenção dos 
veículos;

Programa de educação am-
biental para trabalhadores.

Interferência com 
a área da REBio do 
Córrego Grande

Planejamento
Implantação
Operação

Positivo e 
Negativo
Fraco

Formação da flo-
resta de eucalipto 
na zona de amor-
tecimento da RE-
Bio do Córrego 
Grande;

Alteração do uso 
do solo, de pasta-
gem para floresta 
plantada.

Recuperação de áreas de 
preservação permanente;

Capacitação profissional 
dos trabalhadores.
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Impacto Fase do Projeto
Classificação 
do impacto

Causa do 
impacto

Principais
Medidas

Potencial conflito 
pelo uso da água

Planejamento
Implantação
Operação

Negativo
Médio

Formação da flo-
resta de eucalipto;

Campanha infor-
mal e popular que 
afirma que o euca-
lipto “suga a água 
do lençol freático”.

Programa de comu-
nicação social e re-
lacionamento com a 
comunidade (PCSRC) 
do empreendimento, 
transmitindo à popula-
ção informações sobre 
as características do 
plantio de eucalipto e 
suas potenciais interfe-
rências sobre os corpos 
hídricos superficiais e 
subterrâneos.

Impacto Fase do Projeto
Classificação 
do impacto

Causa do 
impacto

Principais
Medidas

Alteração da 
Paisagem

Implantação
Operação

Negativo / Fraco 
(Implantação)

Positivo e 
Negativo / Médio 
(Operação)

Abertura de novos 
acessos;

Preparação do ter-
reno para o plantio 
e movimentação 
de terra;

Alteração do uso 
do solo, de pasta-
gem para floresta 
plantada.

Proceder com o plantio 
por talhões, para que 
no momento do prepa-
ro da terra o solo não 
permaneça exposto, 
apenas nos locais es-
tritamente necessários 
para implantação do 
plantio florestal;

Recuperação das áreas 
atualmente degradadas.

Impacto múltiplo
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Programas Ambientais 

Os programas ambientais aqui propostos visam estabelecer os principais procedimentos de controle e monito-
ramento a serem adotados, visando reduzir ou eliminar as interferências sobre o meio ambiente nas fases de 
implantação, operação e manutenção do empreendimento. Buscou-se descrevê-los de forma sucinta abordan-
do seus principais objetivos e justificativas.

Programa de Gestão Ambiental
A implantação do empreendimento envolve um con-
junto de ações e programas direcionados a proteção, 
recuperação e minimização das interferências, con-
forme indicação do presente estudo. Nesse sentido, 
recomenda-se que o empreendedor promova, por 
meio de um Programa de Gestão Ambiental, o acom-
panhamento das ações e da execução dos Programas 
indicados para as diversas fases. O Programa se justi-
fica em função das necessidades em se atender todas 
as recomendações do Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA). Este Programa deve ser implementado no iní-
cio da execução do empreendimento.

Programa de Comunicação Social 
e Relacionamento com a Comu-
nidade (PCSRC)

O PCSRC para o empreendimento fundamenta-se 
nas diretrizes de comunicação e relacionamento 
com as comunidades indicadas no EIA/RIMA, onde 
foram identificados impactos ambientais e sociais 
decorrentes das fases de implantação e operação. O 
objetivo deste estudo é difundir informações sobre 
o empreendimento e os impactos de sua implanta-
ção, como também sobre as demais atividades que 
serão desenvolvidas, com transparência, constância 
e compromisso, de modo a construir uma relação de 
diálogo com todos os segmentos envolvidos, visan-
do à participação e colaboração durante as fases de 
operação/manutenção do projeto de silvicultura.

Programa de Educação Ambien-
tal para Trabalhadores
Trata-se de um Programa educativo e preventivo, 
buscando como resultado final à mudança de com-
portamento dos operários da obra diante da nature-
za, buscando a compreensão de que a sua proteção 
é responsabilidade de todas as pessoas. Pretende-se 
conseguir maior conscientização dos operários em 
relação à necessidade de se realizar ações de enge-
nharia de forma correta para minimizar as interfe-
rências no ambiente natural local. De outra forma, 
visa repassar conhecimentos que os tornem aptos a 
agir individual e, coletivamente na defesa da quali-
dade ambiental.

Programa de Conservação, Reade-
quação e Melhoria da Malha Viária
As fases de implantação e operação das atividades 
silviculturais incidirá em expressiva movimentação 
de máquinas, veículos e caminhões, o que acentuará 
as chances de riscos de acidentes e agravamento das 
condições de trânsito na área de construção do em-
preendimento e em trechos do sistema viário exter-
no. Este programa organizará a movimentação nas 
áreas internas e externas ao empreendimento, pro-
movendo uma eficaz sinalização das interseções de 
entrada e saída de veículos das obras, a racionaliza-
ção de trajetos e horários, de modo que seja garanti-
da a adequada condição física dos veículos utilizados 
e das vias de circulação, para evitar situações de risco 
e transtornos de trânsito.
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Programa de Prevenção, Controle 
e Acompanhamento de Proces-
sos Erosivos
A exposição dos solos e o lançamento de material 
solto sobre eles, se realizadas sem o planejamento 
necessário, além de modificar o arranjo natural dos 
horizontes do solo, poderão conduzir ao desencade-
amento de processos erosivos, além de poder resultar 
no assoreamento de cursos de água, a alteração da 
qualidade de suas águas e o comprometimento da 
qualidade paisagística local. A adoção deste programa 
visa estabelecer ações para evitar o desencadeamento 
de processos erosivos e controlar os que vierem a se 
instalar, especificamente na abertura de vias de aces-
sos e durante as atividades de plantio e colheita da 
floresta de eucalipto.

Programa de Afugentamento, 
Resgate e Manejo de Fauna
Durante a fase de operação do empreendimento (co-
lheita florestal) em meio aos ambientes florestais ou 
em mosaicos, os principais impactos para as espécies 
que compõem a fauna terrestre relacionados à alte-
ração do habitat são o corte e colheita, bem como o 
preparo e manejo do solo. Portanto, ações de acompa-
nhamento, resgate e realocação da fauna terrestre são 
de grande importância, principalmente para as espé-
cies que apresentam dificuldade de locomoção, assim 
como para ovos e filhotes de aves.

Programa de Monitoramento da 
Qualidade da Água e Vazão dos 
Corpos D’água Interiores
No aspecto ambiental, faz-se necessário o monitora-
mento de parâmetros relativos à manutenção dos cor-
pos d’água, dentre os quais se sugere a vazão e con-
trole de parâmetros físico-químicos e microbiológicos, 
além dos pesticidas em geral. Estes controles devem 
ser avaliados a partir de verificações da profundida-
de do canal, a se iniciar antes da implementação do 
empreendimento, nos mesmos pontos utilizados para 
elaboração do EIA/RIMA.

Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas e Restauração 
das Áreas de Preservação Per-
manente
Este programa busca a estabilidade do solo e o retorno 
da cobertura vegetal natural nas áreas existentes an-
tropizadas ao longo dos cursos d’água, topos de mor-
ros e nascentes, dentro da área diretamente afetada 
pelas obras necessárias para implantação do projeto 
de silvicultura, por meio da utilização de técnicas di-
recionadas para a conservação do solo e proteção das 
águas. Justifica-se em função das ações empreendidas 
na fase de construção, que promoverão alterações no 
meio natural, especialmente vias temporárias e ativi-
dades de preparo do terreno para plantio. 

Programa para Promoção de 
Sistema Integrado de Produção 
Agropecuária
Propõe-se a elaboração de um sistema de produção 
composto pelo conjunto de sistemas de cultivo e/ou de 
criação no âmbito de uma propriedade rural, definidos 
a partir dos fatores de produção (terra, capital e mão-
de-obra) e interligados por um processo de gestão, 
abrangendo a região da AII do empreendimento.

Programa de Controle da Poluição 
O Programa de Controle da Poluição se justifica pela 
necessidade de se descrever os procedimentos a se-
rem adotados para garantir a redução ou manutenção 
de padrões de desempenho ambiental predefinidos. 
O programa atua nos processos de geração de resí-
duos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosfé-
ricas associados à atividade, prevenindo os impactos 
decorrentes, minimizando-os. Assim, este programa 
deve incluir as seguintes temáticas constituídas em 
subprogramas: Controle de Emissão de Fumaça de Ve-
ículos e Equipamentos; Monitoramento dos Efluentes; 
e Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).

Programa de Monitoramento 
da Fauna Terrestre
A intervenção na estrutura original dos habitat e as 
alterações indiretas que ocorrem principalmen-
te em consequência do processo corte e colheita 
florestal, podem provocar inúmeras alterações na 
composição e diversidade de espécies da fauna 
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Programa de Segurança e Alerta 
com a Fauna
Além dos efeitos associados à fragmentação listados 
anteriormente, na fase de operação do empreendimen-
to é comum a perseguição, a caça e o atropelamento 
da fauna silvestre, que provocam perda significativa de 
biodiversidade. De maneira geral, este programa tem 
como objetivos evitar/prevenir ações de caça a ani-
mais silvestres, a perseguição a animais peçonhentos 
e ocorrência de acidentes com estes animais, devido à 
presença de maior quantidade de pessoas circulando 
na fase de implantação do empreendimento. 

Programa de Compensação 
Ambiental
O Programa de Compensação Ambiental deverá reunir 
todas as medidas destinadas a compensar impactos 
ambientais que não puderam ser evitados durante a 
implantação da atividade de silvicultura, e estar fun-
damentado na legislação ambiental vigente. O obje-
tivo geral do programa de compensação ambiental é 
sugerir alternativas para o investimento, como medida 
de compensação, relacionadas à proteção de biomas 
situados na área de influência do empreendimento 
que abriguem porções significativas da biodiversidade.

Programa de Segurança do 
Trabalho
Em função da diversidade das obras de engenharia 
previstas para a implantação da atividade de silvi-
cultura, considera-se relevantes as possibilidades de 
riscos de acidentes de trabalho, o que requer rigoroso 
controle de segurança junto ao pessoal (mão-de-o-
bra) envolvido em cada uma das frentes de serviço. 
Este plano tem o objetivo de orientar todos os cola-
boradores quanto aos aspectos relacionados com as 
normas de segurança do trabalho, bem como com os 
riscos envolvidos com as atividades.

Programa de Educação Patri-
monial
Associado ao Programa de Prospecção e Resgate 
Arqueológico, o Programa de Educação Patrimonial 
deverá ser desenvolvido com objetivo principal de 
prevenir a destruição de testemunhos arqueológicos, 
caso venham a ser detectados durante as atividades 
de implantação do empreendimento. Deve ser di-
recionado aos trabalhadores envolvidos, que serão 
orientados sobre os procedimentos a serem seguidos 
em caso de descoberta de vestígios arqueológicos. 
Essas atividades podem ser estendidas aos morado-
res dos arredores, despertando a consciência sobre a 
existência do patrimônio arqueológico e a necessida-
de de sua preservação. 

Programa de Prospecção e Res-
gate Arqueológico
O objetivo central deste programa é verificar a pre-
sença de possíveis sítios arqueológicos na área de in-
fluência do empreendimento, resgatando-os sempre 
que necessário. Para tanto, a prospecção arqueológi-
ca deve preceder a intervenção a ser realizada, sendo 
necessária, para sua realização, a elaboração de pro-
jeto de pesquisa específico, considerando as observa-
ções realizadas neste diagnóstico. Esse projeto deve 
ser submetido ao Instituto do Patrimônio Histórico 
Artístico e Nacional (IPHAN) para obtenção da au-
torização de pesquisa necessária para sua execução.

terrestre. Assim, com a realização de um monitora-
mento adequado, é possível avaliar possíveis altera-
ções na composição e estrutura de comunidades em 
decorrência da operação do empreendimento.
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Conclusão

A implantação do empreendimento de silvicultura Bloco VI nas fazendas São Joaquim e Dourada Una, no 
município de Conceição da Barra, possibilitará o aproveitamento do uso do solo como fonte alternativa para a 
produção industrial, fato relevante em razão do atual uso do solo local. Dessa forma, preserva-se o ambiente, 
agrega maior uso do solo e dinamiza a economia local.

O investimento florestal, além de beneficiar a sociedade, também acaba por ser útil na conservação dos solos, 
proteção de bacias e se bem planejado do ponto de vista ambiental, certo grau de aumento na biodiversidade 
dependendo do meio onde são implantadas as culturas florestais.

A alternativa para uso da área para implantação do projeto visou o menor impacto ambiental possível, ocu-
pando as áreas degradadas, sem interferência em áreas vegetadas, como as matas de galeria e os remanescen-
tes, dentre outros. Os impactos sobre a flora e fauna serão em sua maioria pontuais, de duração temporária e 
alta mitigabilidade. A fauna da região se encontra concentrada nos fragmentos maiores, devido à região estar 
altamente degradada.

As restrições de uso da faixa de serviços (vias internas e carreadores) não comprometerão as atividades dos 
produtores locais, uma vez que a área afetada apresenta a pastagem como principal atividade. O empreen-
dimento, do ponto de vista socioambiental é viável, não comprometendo de forma significativa nenhum dos 
âmbitos citados, além de trazer benefícios de interesses coletivos à região.

Nesse caso específico, é positivo o impacto da substituição de áreas de pastagens por reflorestamento, tanto 
do ponto de vista ambiental, quanto econômico. O local é praticamente ocupado por áreas de pastagens de-
gradadas, que não só a qualidade físico-química do solo é comprometida, como também o controle à erosão 
em geral é deficiente. 

Assim sendo, pode-se concluir pelos estudos apresentados no EIA/RIMA para as Fazendas São Joaquim da 
Água Preta e Dourada Una, do Bloco VI, que foram avaliados todos os impactos ambientais e suas medidas 
mitigadoras e compensatórias de forma integrada e de acordo com as políticas corporativas da empresa Su-
zano Celulose S.A., a fim de realizar uma análise técnica objetiva e responsável. Os impactos ambientais do 
eucalipto sobre a água, o solo e a biodiversidade parecem depender fundamentalmente das condições prévias 
ao plantio, na região onde será implantada a floresta, bem como do bioma onde será inserida e das técnicas 
de manejo empregadas.
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