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Saída de campo do Fórum Florestal – Espírito Santo 
 

 
 
Dia: 04 de Maio de 2009 
Local: Santa Teresa (ES) 
 
 
A saída de campo começou com a concentração dos participantes nas dependências 
da Secretaria de Meio Ambiente do município de Santa Teresa, onde foi combinado o 
itinerário das visitas. No período da manhã foram visitadas duas propriedades na 
localidade de Aparecidinha, uma de fomento da Aracruz e a outra onde foi 
recuperada uma nascente através de um projeto dos Bombeiros Voluntários. No 
período da tarde foi visitada mais uma área de recuperação de encosta, no centro da 
cidade. Após as visitas o grupo de reunião na sede dos Bombeiros Voluntários para a 
avaliação dos trabalhos do dia e os encaminhamentos necessários. 
 
Propriedade 01 - Teonilda Callote  

Propriedade com 16 hectares , possui 01 nascente e uma área de 3,6 hectares de 
eucaliptos plantados em 2003. Produz verduras e café em pequena quantidade 
(pimentão, tomate, repolho, inhame). Os trabalhadores são contratados sob o regime 
de diaristas. A nascente é usada tanto para consumo quanto na irrigação, sendo que 
é protegida no lado desta propriedade, porém, o proprietário vizinho derrubou a mata 
nativa para plantação de bananeiras e notou-se a redução significativa na quantidade 
de água, principalmente durante o inverno.  

Os filhos da proprietária tocam uma pequena serraria que produz caixaria a partir da 
madeira de eucaliptos. 

O fomento é feito com a visita dos técnicos da empresa para a escolha e 
planejamento da área a ser plantada, na sequência o projeto é enviado para o 
licenciamento junto ao órgão responsável que faz o processo junto ao proprietário 
interessado na cultura. 
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Vista geral da propriedade com plantio de 

eucalipto ao fundo 
Outro módulo com plantio de eucalipto na 

propriedade 

  
Terceiro módulo com plantio de eucalipto Mapa feito pela Aracruz e croqui feito pelo IDAF 

Propriedade 02 – Moisés Barbosa de Souza Filho 

Propriedade com 26,5 hectares onde foi recuperada uma nascente com o apoio dos 
Bombeiros Voluntários. A área tem também uma parte com plantio de eucalipto e 
produção de frutas e verduras. A área recuperada e de 0,5 hectares 
aproximadamente, tendo como objetivo de substituição das espécies de eucalipto por 
essências nativas e frutíferas da mata atlântica. 

  
Mata em crescimento ao redor da nascente. Aos 

fundos eucalipto da propriedade vizinha 
Aspecto da mata em recuperação 
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Propriedade 03 – área pertencente à Congregação Santa Catarina 

Visita à área de encosta em recuperação no centro da cidade. O plantio foi feito no 
ano de 1997 e mostra que a recuperação está em muito bom andamento.. 

Foto da encosta degradada em 1997 Aspecto da mata em recuperação em 2009 

Discussões e encaminhamentos 

  
Reunião na sede dos Bombeiros Voluntários Nilton mostrando projetos desenvolvidos pelos 

Bombeiros Voluntários 
 
Com relação ao fomento realizado pela Aracruz, houve uma desaceleração do 
Fomento Florestal em Função da Crise Mundial. Em julho haverá maiores mudanças 
decorrentes da fusão da ARACRUZ com a VOTORANTIM. 
 
Quanto ao IDAF, foi observado que inexiste o mesmo rigor nos plantios particulares 
de Eucalipto, enquanto para plantios de eucaliptos através do Programa Produtor 
Florestal da Aracruz Celulose os produtores  enfrentam o rigor dos procedimentos 
legais florestais do ES. O grupo reforçou a intenção de atuação junto ao órgão para 
auxiliar na aplicação ampla da legislação. 
 
No bojo do Fomento Florestal, a ARACRUZ oferece 3,5% de mudas nativas para 
restauração de RL ou de outras áreas estratégicas da propriedade. Entretanto, não 
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há obrigatoriedade contratual para aceite das mudas. As mudas não aceitas são 
revertidas para utilização do Estado do ES.   
 
Questionamento: Porque não é realizado um zoneamento agroecológico da 
propriedade rural antes de se consolidar o Fomento Florestal ou mesmo o plantio 
particular? A Aracruz faz com alguns produtores? Quais critérios? Há possibilidade de 
mudanças? 
 
A proposta é de se levantar os problemas e achar idéias e soluções para eles. 
 
Um exemplo: .Ao tomar conhecimento amplo dos trabalhos da ONG dos Bombeiros 
Voluntários de Santa Teresa, Os representantes da Aracruz sugeriram que o grupo 
fizesse uma atuação junto a Secretaria de Agricultura do ES para que doasse parte 
destas mudas recebidas para ong's desta natureza, por exemplo, como forma de 
contribuir para melhores execuções de serviços ambientais no estado. 
 
A Aracruz sugeriu o reestímulo ao Forum de ONGs e os viveiros da ASA Ambiental, 
de forma a ampliar a participação e interação entre ongs no ES e reverter em 
benefícios concretos para a sociedade. 
 
Foi comentado pela Secretária de  Meio Ambiente de Santa Teresa que tem 
observado um crescimento da cultura do eucalipto em função da crise na agricultura e 
por ser um atrativo de renda. 
 
 Como proposta, foi sugerido um Projeto Piloto em Santa Teresa visando o plantio 
consciente do eucalipto em equilíbrio com outras culturas. Poderá ser iniciado com o 
levantamento das áreas fomentadas e dos plantios particulares no município e uma 
parceria com o Ministério Público para educação legal e exigências da aplicação da 
legislação de forma hegemônica., . 
 
Outra proposta é formar um grupo para auxiliar a desenvolver  em Santa Tereza, o 
PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA 
ATLÂNTICA. 
 
Esses assuntos voltarão a ser melhor discutidos na reunião de planejamento 
agendada para o dia 08  de junho de 2009, em Vitória. 
 
Anotações feitas por: Thiago do IBio e Leandro do Ipema. Fotos: Miriam Prochnow 
 
Lista de Participantes 
 
Nome – Instituição 
 
Elizete Suqueira – Ipema 
Leandro Chiesa – Ipema 
Thiago Belote – IBio 
Nilton Brosegnini – Bombeiros Voluntários 
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Magaly Brosegnini – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santa Teresa 
Miriam Prochnow – Diálgo Florestal 
Adriana Maugeri- Aracruz Celulose 
Fábio Tesch- Aracruz Celulose 
Jairo Dal'col- Aracruz Celulose 
 
 


