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A definição de estratégias para a conservação da diversidade biológica
está condicionada ao conhecimento dos recursos naturais e seu estado
de conservação, identificando-se os riscos existentes, suas
conseqüências e potencialidades.

Neste sentido, o IPEMA e a Conservação Internacional do Brasil, por
meio do programa “Centros para a Conservação da Biodiversidade”
(CBC), estão concentrando esforços na reunião de informações
disponíveis sobre a atual situação dos recursos naturais no Estado do
Espírito Santo, com ênfase na cobertura florestal e unidades de
conservação.

Este relatório foi elaborado a partir de um extenso levantamento
bibliográfico, entrevistas com técnicos das instituições relacionadas
com o meio ambiente no Estado e consultas a pesquisadores. O
documento aborda aspectos históricos da utilização predatória dos
recursos florestais, desde a colonização até os dias atuais.

São identificadas as principais causas da degradação da cobertura
florestal no Estado, bem como as instituições responsáveis pela sua
manutenção e conservação. São apresentados os remanescentes
florestais e uma análise das florestas plantadas e da forma de ocupação
do território pelas empresas de reflorestamento.

São caracterizadas as áreas legalmente protegidas sob a forma de
unidades de conservação e analisada a situação atual do conjunto das
unidades, com relação ao tamanho, representatividade e categorias.

É abordada a importância do Corredor Central da Mata Atlântica e a
implementação do Projeto Corredores Ecológicos no Estado do Espírito
Santo.

Os resultados do projeto “Conservação da Biodiversidade da Mata
Atlântica no Estado do Espírito Santo”, que está sendo desenvolvido
pelo IPEMA, com recursos do CEPF (Fundo de Parcerias para
Ecossistemas Críticos), irão se somar às informações aqui

APRESENTAÇÃO
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apresentadas, com a consolidação da lista de espécies da fauna e
flora ameaçadas de extinção, da avaliação do manejo das unidades de
conservação estaduais e federais e da definição de áreas e ações
prioritárias para conservação da Mata Atlântica no Estado.

Espera-se que este documento possa servir de referência para futuros
trabalhos e que sejam utilizados como subsídio para o delineamento
de políticas públicas e privadas, visando contribuir para a conservação
dos recursos naturais não só no Espírito Santo, mas também em outras
regiões da Mata Atlântica.
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PREFÁCIO
 
Esta publicação, organizada pelo Instituto de Pesquisas da Mata
Atlântica (IPEMA), é um diagnóstico valioso sobre a biodiversidade
do Estado do Espírito Santo. Trata-se de uma obra essencial para
todos os envolvidos com conservação e planejamento ambiental,
desvendando o patrimônio natural do Espírito Santo, identificando os
problemas e as oportunidades de conservação, e recomendando
ações para a proteção efetiva da biodiversidade do Estado. A geração
e sistematização de informações sobre a biodiversidade são
essenciais para fornecer a ligação entre a análise científica e a tomada
de decisões sobre ações de conservação, especialmente diante de
um quadro de carência de recursos humanos e financeiros que impera
em todo o País.
 
O IPEMA, nos seus 12 anos de existência, vem contribuindo com o
processo de construção de estratégias e políticas de conservação para
a biodiversidade no Espírito Santo. Formado por profissionais e
colaboradores de várias áreas do conhecimento, o IPEMA vem se
destacando dentro da comunidade ambientalista nacional, pela sua
capacidade técnica, facilitação de parcerias e comprometimento com
a geração e utilização do conhecimento científico em iniciativas de
conservação. As informações apresentadas nessa publicação
mostram o avanço substancial para o conhecimento da biodiversidade
do Espírito Santo, examinando as necessidades da biodiversidade em
diferentes escalas, considerando tanto a proteção de espécies e
unidades de conservação, quanto a abordagem para os ecossistemas
e remanescentes florestais do Estado.
 
Essas informações incorporam-se a outras iniciativas importantes
conduzidas nos dois últimos anos no Espírito Santo, que contaram
também com a liderança do IPEMA, e suporte do Fundo de Parceria
para Ecossistemas Críticos (CEPF-Mata Atlântica): a avaliação da fauna
e flora ameaçada de extinção, a avaliação de efetividade de manejo
das unidades de conservação federais e estaduais, e o workshop de
identificação das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade
no estado. Essas iniciativas contaram com a participação e colaboração
de dezenas de pesquisadores das universidades, equipe técnica dos
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órgãos públicos, ambientalistas e representantes de empresas,
fornecendo uma base sólida para o planejamento e implementação de
ações de conservação no Espírito Santo, além de apoiar estratégias
mais ambiciosas e de grande escala, como a do Corredor Central da
Mata Atlântica.
 
Nossa expectativa é que essas informações venham contribuir para
reverter a situação crítica em que se encontra a Mata Atlântica brasileira
e, mais especificamente, as florestas do Espírito Santo, proporcionando
a melhoria da qualidade e quantidade de ações do governo, setor privado,
universidades e da sociedade civil organizada, relacionadas ao manejo
de áreas protegidas, proteção de espécies, gestão de biodiversidade
em grandes escalas, formação de pessoal e outros aspectos relevantes
para a conservação.
 
Foi para apoiar ações como essa que a Conservação Internacional
investiu no conceito dos Centros de Conservação para Biodiversidade,
visando ampliar a escala de ação da organização e seus parceiros
nos hotspots e nas grandes regiões ainda conservadas do Brasil. Essa
estratégia envolve o fortalecimento de instituições e aplicação de
investimentos estratégicos na conservação da biodiversidade no país.
Por isso, é com muita satisfação que a Conservação Internacional, por
intermédio do Centro de Conservação da Biodiversidade e apoio da
Gordon and Betty Moore Foundation, apresenta esse produto da
parceria com o IPEMA.

 
 

Luiz Paulo de Souza Pinto
Diretor Sênior para a Mata Atlântica –

Conservação Internacional-Brasil
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A Mata Atlântica compreende a cobertura florestal que se estende sobre a
cadeia montanhosa litorânea ao longo do Oceano Atlântico, nas regiões
nordeste, sudeste e sul do Brasil, incluindo também o leste do Paraguai e
Missiones, na Argentina. É um dos maiores repositórios de biodiversidade
do planeta e é considerada um dos mais importantes e ameaçados biomas
do mundo (BSP et al., 1995 apud Mittermeier et al., 1999).

No Brasil, a Mata Atlântica é o terceiro maior bioma, depois da Amazônia e
do Cerrado. Suas formações vegetais e ecossistemas associados cobriam
originalmente uma área total de 1.110.182 km2, o que equivalia a
aproximadamente 13% do território brasileiro, ocupando quase
integralmente três Estados, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo
e porções de mais 12 unidades da federação (IBGE, 2004) (Figura 1).

A partir da Constituição Federal de 1988, a Mata Atlântica foi oficialmente
considerada como Patrimônio Nacional e, juntamente com a Zona
Costeira e a Serra do Mar, passou a integrar o chamado “Domínio da
Mata Atlântica”.

Sua denominação varia de acordo com os diversos autores, sendo
considerada como Floresta Latifoliada Higrófila Costeira (Romariz,
1968), Floresta Tropical Atlântica Brasileira (Brown Jr., 1987), Floresta
Latifoliada Tropical Úmida de Encosta ou Floresta Ombrófila Densa
(IBGE, 1987) ou ainda, simplesmente, Mata Atlântica.

Alguns autores, como Joly (1970), consideravam que a denominação
Mata Atlântica deveria se restringir às florestas densas que ocorrem ao
longo do litoral, sob a influência das condições climatológicas peculiares
decorrentes da proximidade do mar.

No entanto, Câmara (1991) considera que a Mata Atlântica “... é uma
floresta tropical, associada aos ecossistemas costeiros de mangues
nas enseadas, fozes de grandes rios, baías e lagunas de influência de

1 – INTRODUÇÃO1 – INTRODUÇÃO1 – INTRODUÇÃO1 – INTRODUÇÃO1 – INTRODUÇÃO

1.1 – A Mata Atlântica1.1 – A Mata Atlântica1.1 – A Mata Atlântica1.1 – A Mata Atlântica1.1 – A Mata Atlântica
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marés, matas de restinga nas baixadas arenosas do litoral, às florestas
de pinheirais no Planalto do Paraná e em Santa Catarina e aos campos
de altitude nos cumes das Serras da Bocaina, da Mantiqueira e do
Caparaó”.

O Decreto Federal No. 750/93, que dispõe sobre o corte, exploração e
supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio
de regeneração da Mata Atlântica, estabelece que: “... considera-se
Mata Atlântica as formações florestais e ecossistemas associados
inseridos no domínio Mata Atlântica, com as respectivas delimitações
estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE: Floresta
Ombrófila Densa Atlântica; Floresta Ombrófila Mista; Floresta Ombrófila
Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; Floresta Estacional Decidual;
manguezais; restingas; campos de altitude; brejos interioranos e
encraves florestais do Nordeste”.

Segundo IBGE (2004), bioma é conceituado como um conjunto de vida
(vegetal e animal) constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação
contíguos e identificáveis em escala regional, com condições
geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o que
resulta em uma diversidade biológica própria.

O Bioma divide-se em duas principais ecorregiões: a floresta Atlântica
costeira e a do interior, incluindo as florestas nos diferentes gradientes
de altitude (desde o nível do mar, até 1.800 m), com conseqüente
variação de tipos de solos, de umidade, temperatura e outros fatores
cuja combinação resulta em uma diversidade de paisagens com
extraordinária diversidade biológica (BSP et al., 1995 apud Mittermeier
et al., 1999).
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Figura 1 – Domínio da Mata Atlântica e seus remanescentes no Brasil (Fonte:
Fundação SOS Mata Atlântica & INPE)
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A Mata Atlântica foi o ponto de chegada dos primeiros colonizadores e
o “pau-brasil” foi o principal recurso explorado naquela ocasião,
especialmente para atender ao mercado renascentista de tecido
europeu (Costa, 1999).O processo de ocupação desordenada das
terras e a exploração indevida de seus recursos naturais, nos vários
ciclos econômicos que se sucederam, levaram a uma drástica redução
da cobertura vegetal original do Bioma, hoje esparsamente distribuído
no interior das regiões sul e sudeste e ao longo da costa brasileira.

Este processo de degradação colocou em risco não apenas o
patrimônio natural, como também um valioso legado histórico, onde
diversas comunidades tradicionais que constituem parte importante
da identidade cultural do país convivem com os maiores pólos industriais
e silviculturais do Brasil (Costa, 1999).

Atualmente, esta região abriga uma população de mais de 100 milhões
de habitantes, concentrados nos aglomerados urbanos mais
importantes do país, e dependentes dos recursos naturais da Mata
Atlântica para sua sobrevivência.

As severas alterações a que foi submetido o Bioma, reduziram as
grandes extensões de Mata Atlântica a um conjunto de pequenos
fragmentos florestais. A fragmentação de habitats é a principal
responsável pela perda de diversidade biológica devido aos processos
de erosão genética em larga escala, já que a fragmentação altera
significativamente as condições ecológicas e a composição de
espécies biológicas (Fonseca, 1992; Primack, 1992; Terborgh, 1992),
como mostram estudos feitos na Amazônia (Lovejoy & Bierregaard,
1990) e na própria Mata Atlântica (Chiarello, 1999; Passamani, 2003).

Apesar do acentuado processo de intervenção, a Mata Atlântica ainda
abriga uma parcela significativa da diversidade biológica do Brasil, com
destaque para os altíssimos níveis de endemismos, especialmente na
região cacaueira da Bahia, região serrana do Espírito Santo, Serra do
Mar e Serra da Mantiqueira. A riqueza pontual é tão significativa que os
dois maiores recordes mundiais de diversidade botânica para plantas
lenhosas foram registrados nesse bioma (Conservation International
do Brasil et al., 2000).
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A partir do workshop “Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação
dos Biomas Mata Atlântica e Campos Sulinos”, realizado em 1999, com
a participação de cerca de 200 especialistas, foram indicadas 182 áreas
prioritárias para a conservação, sendo que dessas, 99 foram
consideradas como de extrema importância biológica, 35 de muito alta
importância, 26 de alta importância e 22 áreas insuficientemente
conhecidas, mas de provável importância biológica (Conservation
International do Brasil et al., 2000) (Figura 2).

A Mata Atlântica, juntamente com outras 24 regiões localizadas em
diferentes partes do Planeta, foi identificada como um dos hotspots
mundiais, ou seja, uma das prioridades para a conservação da
biodiversidade. Isso se deve à sua alta diversidade biológica e
endemismos aliada a um alto grau de ameaças, onde 75% ou mais da
vegetação original foi destruída. Os 25 hotspots somam mais de 60%
da diversidade de espécies do planeta e ocupam, apenas, 1,4% da
superfície da Terra (Mittermeier et al., 1999).

A maioria dos animais e plantas ameaçadas de extinção do Brasil estão
representados no bioma Mata Atlântica. A presença de cerca de 20.000
espécies de plantas vasculares, das quais 6.000 são consideradas
endêmicas, e de 1.361 espécies de vertebrados (exceto peixes), das
quais 546 são endêmicas (Tabela 1), colocam este bioma como o sexto
“hotspot” em importância (Myers et al., 2000).
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Figura 2 – Áreas prioritárias para a conservação da Mata Atlântica e Campos
Sulinos (Fonte: Ministério do Meio Ambiente e Conservação Internacional -
Brasil)
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Nº de espécies
Nº de espécies

endêmicas

% endêmicas em
relação ao total de

espécies endêmicas
Plantas vasculares 20.000 6.000 91,66

Aves 620 73 1,11
Mamíferos 261 160 2,44

Répteis 200 60 0,92
Anfíbios 280 253 3,87
TOTAL 21.361 6.546 100

Tabela 1 – Diversidade de espécies e endemismos presentes no bioma Mata
Atlântica

Fonte: Mittermeier et al., 1999

Cientistas acreditam que o alto índice de endemismos característico
do Bioma Mata Atlântica seja decorrente de uma drástica redução das
áreas de florestas na Amazônia e na Mata Atlântica, ocorrida durante o
Pleistoceno, resultando em refúgios onde poucas espécies
encontravam condições favoráveis de sobrevivência. O longo período
de isolamento contribuiu para a diferenciação das espécies, e quando
retornaram às condições climáticas mais favoráveis, milhões de anos
mais tarde, surgiram vastas áreas de cobertura florestal, ligando os
refúgios antes fragmentados (Aguiar et al., 2003).

A extensão e a localização destes centros é ainda uma controvérsia,
mas muitos especialistas acreditam que considerando as informações
sobre vertebrados terrestres, borboletas e plantas, ao menos quatro
centros podem ser identificados na Mata Atlântica: um no nordeste
(Sergipe/Alagoas/Pernambuco), um no sul da Bahia, um no norte do
Espírito Santo (Rio Doce) e um em São Paulo (Aguiar et al., 2003).

1.2 – Caracterização do Estado do Espírito Santo

O Estado do Espírito Santo está localizado na região Sudeste entre os
paralelos 17º53’29'’ S e 21º18’03'’ S e os meridianos 39º41’18'’ W e
41º52’45'’ W. Limita-se ao norte com o Estado da Bahia, a oeste com o
Estado de Minas Gerais, ao sul com o Estado do Rio de Janeiro e a
leste com o Oceano Atlântico.

Possui área de 45.597 km2, equivalente a 0,53% do território nacional,
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cuja extensão máxima no sentido norte-sul é de 374 km e a largura
variável de 130 a 150 km. É constituído de 78 municípios, dividido em
quatro mesorregiões e em 13 microrregiões, conforme Figura 3.

A zona costeira estadual tem área de 14.699,19 km2, correspondente a
31,82% da área territorial do Estado e abrange 19 municípios, incluindo
a região metropolitana da Grande Vitória (IMEES, 1993).

O Estado do Espírito Santo possuía quase 90% de sua superfície
coberta por Mata Atlântica, sendo o restante ocupado por ecossistemas
associados, como brejos, restingas, mangues, campos de altitude e
campos rupestres (Fundação SOS Mata Atlântica et al., 1993).

O relevo caracteriza-se como montanhoso, com altitudes que vão desde
o nível do mar até 2.897m, cujo ponto culminante é o Pico da Bandeira,
na Serra do Caparaó. Os solos predominantes são classificados como
Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico, cuja fertilidade varia de média
a baixa e o pH é em torno de 5,0. O clima predominante é o tropical,
quente e úmido no litoral e temperado na região serrana (IMEES, 1993).
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Figura 3 – Meso e Microrregiões do Estado do Espírito Santo (Fonte: IBGE)

As principais bacias que compõem a paisagem hidrográfica são as
dos rios Itaúnas, São Mateus, Doce-Suruaca, Riacho, Reis Magos, Santa
Maria da Vitória, Jucú, Guarapari, Benevente, Rio Novo, Itapemirim e
Itabapoana. A bacia hidrográfica do rio Doce é a de maior expressão e
abrange os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Possui uma
área de drenagem de 12.000 Km2, percorrendo 27 municípios do Estado
(Figura 4).
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Figura 4 – Bacias hidrográficas do Estado do Espírito Santo (Fonte: SEAMA)
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A população do Estado era distribuída, até 1960, predominantemente
na área rural (71,55%), porém o processo de industrialização ocorrido
a partir da década de 70 contribuiu com o êxodo rural e o aumento da
população urbana, principalmente da região da Grande Vitória,
abrangida pelos municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e
Vitória, que hoje concentra 46,06% do total da população do Estado
(ver Tabela 2).

De acordo com o Censo de 2000, a densidade demográfica é de 67,20
hab/km2 e a população do Estado é de 3.097.232 habitantes sendo que
destes, 2.463.049 compõem a população urbana, representando
79,52% do total (IBGE, 2000).

Tabela 2 – Dados populacionais do Estado do Espírito Santo

Urbana Rural
Período

Total % Total %
Densidade demográfica

hab/km
2

1950 199.186 20,81 758.052 79,19 20,79
1960 403.461 28,45 1.014.887 71,55 30,80
1970 734.756 45,42 883.101 54,58 35,13
1980 1.324.701 64,19 738.978 35,81 44,82
1991 2.176.006 58,43 626.701 16,83 56,43
2000 2.463.049 79,52 634.183 20,48 67,20

Fonte: IBGE, 2000.

Em relação ao setor agrícola, o número de estabelecimentos rurais é
de 73.288, com uma área geográfica de 46.098,77 Km² e um valor
bruto de produção igual a R$ 1.082.501.367,00, segundo dados do IBGE,
1995/1996. O setor agrícola caracteriza-se pela agricultura familiar cujo
número de estabelecimentos familiares é de 56.744 estabelecimentos,
ocupando uma área geográfica de 14.060 Km² (PEDEAG, 2005).

O uso do solo do Estado do Espírito Santo está distribuído, basicamente,
em lavouras (permanente, temporária e temporária em descanso),
pastagens (natural e plantada), florestas naturais, florestas plantadas
e terras produtivas não utilizadas, que totalizam 3.339.022 ha, ou seja,
73,23% da extensão territorial do Estado (IBGE,1998).

A Figura 5 representa a distribuição dos diferentes usos do solo em
1996, segundo dados do Censo Agropecuário 1995-96 (IBGE,1998).
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As pastagens cobrem 1.821.069 ha, constituindo o uso predominante
do território capixaba. De acordo com a Figura 6, esta tendência
vem se mantendo desde a década de 70. Sua maior concentração
é na Mesorregião Litoral Norte Espiritossantense, totalizando 618.070
ha (IBGE, 1998), sendo que dentre os 13 municípios integrantes
desta Mesorregião, o município de Linhares concentra 236.544 ha
(38,7% do total).

Figura 5 – Uso e ocupação do solo do Estado do Espírito Santo (Fonte: IBGE,
1998)

Esta informação está complementada por “outros usos”, onde estão
inseridas as áreas urbanas e áreas não amostradas, que representam
1.220.678 ha.
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Figura 6 – Resultados dos censos agropecuários de 1970, 1975, 1980, 1985,
1995-96 (Fonte: IBGE, 1998)

De uma maneira geral, as lavouras estão distribuídas uniformemente
pelas quatro Mesorregiões Espiritossantenses, totalizando 881.107 ha
(19,32% do território capixaba). O declínio da área em lavouras, de
cerca de 244.000 ha, de 1985 a 1995, revela que houve uma significativa
retração neste segmento a partir dos anos 90, sendo que o maior
declínio de área ocorreu com as lavouras temporárias, notadamente
as de milho, arroz e feijão (IBGE, 1998).

A atividade industrial em sua maioria está concentrada no litoral, com
destaque para as empresas de produção de aço, celulose, produtos
químicos, petróleo e gás natural. No interior concentram-se a produção
têxtil, as confecções e a atividade mineradora.

Em relação à produção de petróleo, até o final de 2003, foram
comprovadas no Espírito Santo novas reservas totalizando 1,4 bilhão
de barris, além de outros 2 bilhões de barris já descobertos e em
avaliação (Petrobras Magazine, 2005). Estima-se que até o final de
2006, o Estado se tornará o segundo maior produtor brasileiro de
petróleo, com mais de 120 mil barris diários.
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O processo de industrialização é favorecido pelo Corredor de
Transportes Centro Leste que otimiza a interligação das estradas de
ferro Vitória – Minas e da Rede Ferroviária Federal com o complexo
portuário capixaba, considerado um dos mais eficientes do país,
operando com sete terminais: Vitória, Ubu, Capuaba, Tubarão, Praia
Mole, Portocel e Regência. Atualmente, os portos capixabas são
responsáveis por 12% das exportações brasileiras (IPES, 2002).
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Segundo Leitão-Filho (1987), a Mata Atlântica é a formação vegetal mais
antiga do Brasil e foi estabelecida há pelo menos 70.000 anos. Ao
contrário de Ruschi (1950), que considera que a flora espírito-santense
tem origem na Amazônia, Rizzini (1979) destaca que existem
características muito diferentes entre a Floresta Atlântica e Floresta
Amazônica, especialmente com relação aos habitats, determinados
pelas diferenças de temperatura, solos, relevo e disponibilidade de água.

Embora alguns autores como Andrade-Lima (1953) identifiquem
similaridades entre espécies da Floresta Amazônica e da Mata Atlântica,
outros consideram que em diferentes épocas houve migrações de
espécies, influenciadas pelas mudanças climáticas e que, apesar dos
elementos em comum, existem muitas espécies que são exclusivas
das florestas costeiras, caracterizadas por um alto índice de
endemismos (Smith, 1962; Giulietti & Forero, 1990).

Do ponto de vista geológico, Amorim (1984) considera que o Espírito
Santo pode ser dividido em duas zonas principais: zona dos tabuleiros
e zona serrana.

A zona dos tabuleiros compreende o terraço litorâneo, plano ou
levemente ondulado, de altitude média em torno de 50 m. No Espírito
Santo ocupa uma faixa estreita ao sul, entre as planícies e as primeiras
escarpas das serras interioranas. Ao norte de Vitória alarga-se,
tornando-se expressiva entre Linhares e São Mateus e prolonga-se
até o sul da Bahia. A floresta de tabuleiros caracteriza-se por uma
vegetação densa, com exemplares de altura média acima de 30 m. As
árvores são espaçadas, o sub-bosque é pouco denso e apresentam-
se poucas epífitas. Destaca-se a semelhança fisionômica e florística
desta floresta com a floresta amazônica.

A zona serrana, localizada mais ao interior, é formada por vales

2 –  COBERTURA FLORESTAL

2.1 – Florestas nativas

2.1.1 – Caracterização
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profundos e escavados, nos prolongamentos da Serra da Mantiqueira,
caracterizada pela Floresta Atlântica, de altitude, densa, com o interior
fechado, vegetação rasteira e arbustiva abundantes, com altura média
de 25 m. De 300 a 800 m de altitude forma-se a Floresta de Encosta,
mais úmida. Acima de 1.200 m assume características de Floresta
Montana, com árvores um pouco mais baixas e espécies típicas. Acima
de 2.000 m aparece a vegetação de campos. A zona serrana foi
intensamente explorada, onde se desenvolveu uma capoeira de
regeneração, alta e rica em embaúbas (Amorim, 1984).

As regiões costeiras caracterizam-se por apresentarem diversas
feições morfológicas: dunas, mangues, estuários, baías e recifes,
decorrentes da atuação de diferentes fatores como ventos, marés,
ondas e correntes (SEAMA, 1998).

As “planícies costeiras” ou “planícies litorâneas” geralmente têm a elas
associado o termo “restinga”, este porém de significado bastante diverso.
Diferentes autores consideram que o termo se refere ao tipo de vegetação
que recobre as planícies costeiras (SEAMA, 2001a). Caracteriza-se por
um conjunto de tipos de vegetação, designado muitas vezes como
“complexo”, que varia desde formações herbáceas, passando por
formações arbustivas, abertas, fechadas, chegando a florestas cujo
dossel varia em altura, mas geralmente não ultrapassam os 20 m.

Para Amorim (1984), a vegetação do litoral encontra-se dividida em
dois tipos básicos: a vegetação das praias, dunas e restingas e a
vegetação dos mangues. Nas praias apresenta-se principalmente de
porte herbáceo e nas dunas o porte é arbustivo. Na restinga pode-se
encontrar uma mata de aspecto xeromórfico que em zonas alagadas
torna-se paludosa.

As restingas do Espírito Santo localizam-se desde a divisa da Bahia
até a divisa com o Rio de Janeiro, ao longo do litoral, por 411 km de
extensão. Limitam-se em alguns pontos à praia, mas em 80% de sua
área, avançam para o interior (Ruschi, 1979).

Nestas restingas ocorre uma grande pressão urbana sobre o
ecossistema. A vegetação tem sido utilizada como combustível pelas
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comunidades humanas, mas um dos maiores problemas, além da
ocupação desordenada, tem sido a exploração irregular de areia para
a indústria da construção civil (Comissão coordenadora do relatório
estadual sobre meio ambiente e desenvolvimento, 1992).

A presença de manguezais é favorecida pela ocorrência de uma faixa
contínua de terrenos baixos, de substratos de vasa de formação recente
ao longo do litoral. Estes se desenvolvem na desembocadura dos rios,
lagunas e reentrâncias costeiras, onde existe encontro das águas dos
rios com a do mar (Amorim, 1984). São formados por arbustos e árvores
com poucas espécies, semelhantes fisionômica e fisiologicamente.
Nas zonas de maior influencia das marés aparecem Rhizophora mangle
(mangue-vermelho) e Avicennia schaveriana (mangue-preto) e nas
zonas de menor influencia encontra-se Laguncularia racemosa
(mangue-branco).

Os manguezais mais importantes do Estado, considerando sua
extensão, são os do rio São Mateus, rio Barra Seca, complexo Piraquê-
Açu-Mirim, Baía de Vitória, Baía de Guarapari, rio Benevente, rio
Itapemirim e rio Itabapoana (Comissão coordenadora do relatório
estadual sobre meio ambiente e desenvolvimento, 1992).

Atualmente, os manguezais encontram-se bastante comprometidos
devido ao processo histórico de uso indevido de seus recursos,
destacando-se as seguintes ameaças: lançamento de esgotos,
disposição de lixo, aterros e invasões, utilização da madeira para
construção e combustível, utilização da casca do mangue vermelho
(Rhizophora mangle) para extração do tanino e a pesca predatória
(Comissão coordenadora do relatório estadual sobre meio ambiente e
desenvolvimento, 1992).

2.1.2 – Fitogeografia

A classificação fitogeográfica da Mata Atlântica varia segundo os
diferentes autores. A Mata Atlântica foi classificada por Martius, em 1837,
como uma das cinco províncias brasileiras denominada como “Região
das Dríades” (Sampaio, 1930 apud Thomaz, 1996). Para Sampaio
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(1945), a Mata Atlântica foi identificada como Zona das Florestas
Orientais ou das Matas Costeiras, sendo esta, uma das seis zonas
definidas dentro da Flora Extra-Amazônica. Velloso (1964) inseriu a
Mata Atlântica como Floresta Estacional Tropical. Para Peixoto (1992),
a Mata Atlântica divide-se em cinco formações florestais distintas: matas
de planície, matas de encostas, matas de altitude, matas de tabuleiros
e brejos.

Para a região Sudeste, Alonso (1977) dividiu a Mata Atlântica em oito
formações vegetais, sendo que ao norte do Espírito Santo, até próximo
à cidade de Vitória, foi caracterizada como Floresta Perenifólia Higrófila
Costeira.

Segundo Rizzini (1979), os complexos vegetacionais brasileiros são
divididos em dez categorias e entre elas, está incluída a Floresta
Atlântica ou Floresta Pluvial da Cordilheira Marítima, que se divide em:
floresta baixo montana, floresta pluvial montana, floresta mesófila, scrub
e campo. O autor considera que no Espírito Santo a Mata Atlântica
pode ser dividida em:

a) Floresta Pluvial Atlântica - ocorre em formações geomorfológicas
do Complexo Cristalino, em altitudes que variam de 300 a cerca de
2.000 m, localizada principalmente na região serrana, ao sul do rio Doce.
Até 800 m é denominada Baixo Montana e acima disto, Montana.

b) Floresta dos Tabuleiros – típica do norte do estado, associada à
formação Barreiras, em áreas abaixo de 300 m de altitude.

De acordo com o IBGE (1987), a cobertura vegetal natural do Estado
se classifica como:

Floresta Ombrófila Densa

Esta floresta recobre uma área de 3.124.300 ha ou 68,5% do território
do Estado (Figura 7). Ocorre sob um clima ombrófilo e dependente de
chuva, sem período biologicamente seco durante o ano e
excepcionalmente com 2 meses de umidade escassa, com grande
umidade concentrada nos ambientes dissecados das serras. As
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temperaturas médias oscilam entre 22 e 25ºC. Caracteriza-se por solos
de baixa fertilidade, ora álicos ou distróficos.

Na Floresta Ombrófila Densa apresentam-se árvores de grande porte
nos terraços aluviais e nos tabuleiros terciários, enquanto nas encostas
marítimas as árvores são de porte médio. Alguns gêneros são típicos e
caracterizam bem esta região da encosta atlântica até o rio Doce, como
Parkia e Attalea (IBGE, 1987).

Esta floresta é subdividida, no Brasil, em quatro formações, de acordo
com as diferenças de topografia e fisionomias florestais:

a) Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas

Situada entre os 4° de latitude N e os 16° latitude S, a partir dos 5 m até
os 100 m acima do mar; de 16° de latitude S a 24° de latitude S de 5 m
até 50 m; de 24° de latitude S a 32° de latitude S de 5 m até 30 m. É
uma formação que em geral ocupa as planícies costeiras, capeadas
por tabuleiros pliopleistocênicos do Grupo Barreiras.

b) Floresta Ombrófila Densa Submontana

Situada nas encostas dos planaltos e/ou serras entre os 4° de latitude
N e os 16° de latitude de S a partir dos 100 m até 600 m; de 16° de
latitude S a 24° de latitude S de 50 m até 500 m; de 24° de latitude S a
32° de latitude S de 30 m até 400 m. Suas principais características
são os fanerófitos de alto porte, alguns ultrapassando os 30 m.

c) Floresta Ombrófila Densa Montana

Situada no alto dos planaltos e/ou serras entre os 4° de latitude N e os
16° de latitude S a partir dos 600 m até 2.000 m; de 16° de latitude S a
24° de latitude S de 500 m até 1.500 m; de 24° de latitude S até 32° de
latitude S de 400 m até 1.000 m. A estrutura florestal do dossel uniforme
(20 m) é representada por ecotipos relativamente finos com casca
grossa e rugosa, folhas miúdas e de consistência coriácea.

d) Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana
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Situada acima dos limites estabelecidos para a formação montana.
Trata-se de uma formação arbórea mesofanerofítica com
aproximadamente 20 m de altura, que se localiza no cume das altas
montanhas com solos litólicos, apresentando acumulações turfosas
nas depressões onde se localiza a floresta — o único remanescente
no Estado está na Serra do Caparaó, com grande parte incluída dentro
dos limites do Parque Nacional.

Floresta Ombrófila Aberta (faciações da Floresta Ombrófila Densa)

A fisionomia florestal é de árvores mais espaçadas, com estrato
arbustivo pouco denso, com clima com mais de 2 e menos de 4 meses
secos, temperatura média de 24 e 25ºC. Caracteriza-se pela presença
de arbustos e muitas palmeiras, especialmente do gênero Attalea,
conhecida como indaiá-açu.

No Espírito Santo, este tipo de floresta é encontrado em pequenas áreas
localizadas a noroeste e a sudeste (Figura 7), ocupando 130.800 ha ou
2,87% da extensão territorial do Estado. Ocorre sobre a litologia do
Pré-Cambriano, situada no planalto do Caparaó, entre Venda Nova e
Ibatiba, com altitudes que variam entre 1.000 e 1.200 m. Ocorre ainda,
na região de Domingos Martins, em uma pequena faixa perpendicular
ao eixo da rodovia BR 262, de Alfredo Chaves a Santa Leopoldina, com
altitudes entre 600 e 800 m.

Floresta Estacional Semidecidual

Esta fitofisionomia está determinada por duas estações, uma chuvosa
e outra seca, que condicionam a sazonalidade foliar dos elementos
arbóreos dominantes. A porcentagem de árvores caducifólias no
conjunto situa-se entre 20 e 50%. São dominantes os gêneros
neotropicais Tabebuia, Swietenia, Paratecoma e Cariniana entre outras,
em mistura com os gêneros paleotropicais Erythrina e Terminalia e
com os gêneros australásicos Cedrela e Terculia.

No Estado do Espírito Santo, esta região fitoecológica compreende
1.047.900 ha ou aproximadamente 23% da superfície estadual
(Figura 7).
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A Floresta Estacional Semidecidual é subdividida em quatro formações,
sendo que somente duas delas são encontradas no Estado do Espírito
Santo:

a) Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas, encontrada
nos tabuleiros costeiros terciários do grupo Barreiras e áreas de litologia
do Pré-Cambriano entre 5 e 50 m, em poucos agrupamentos
remanescentes, no município de Itapemirim, em Itapecoá;

b) Floresta Estacional Semidecidual Submontana, própria das áreas
de litologia do Pré-Cambriano e relevo dissecado, ocorrendo próximo
à cidade de Cachoeiro de Itapemirim, em altitudes entre 50 e 500 m.

Refúgios Ecológicos

São agrupamentos vegetais que destoam da fitofisionomia
predominante de determinada região. Os refúgios ecológicos podem
ser divididos em Montano e Alto Montano. De acordo com o levantamento
do RADAMBRASIL (IBGE, 1987), no Espírito Santo ocorre somente o
tipo Alto Montano, encontrado em altitudes superiores a 1.500 m (Figura
7). É o caso dos campos de altitude presentes no Parque Nacional do
Caparaó. A cobertura graminóide é intercalada por pequenos arbustos,
cuja composição apresenta um alto índice de gêneros e famílias
endêmicas, sendo que as mais freqüentes são: Euphorbiaceae,
Melastomataceae e Rubiaceae.

Savanas

As áreas cobertas por savanas no Estado são consideradas como de
origem paleogeográfica. Ocorrem em uma pequena área ao norte da
cidade de Linhares, na Reserva Natural da Vale do Rio Doce, ocupando
cerca de 30 km2. Constituem-se de comunidades herbáceas em meio
à vegetação florestal, que se instalam sobre solos arenosos, azonais,
caracterizando dois tipos distintos de vegetação: “mussununga” e
“nativo”, como são conhecidos localmente. O primeiro caracteriza-se
pela dominância de Tabebuia cassinoides, com aspecto de floresta
ripária, enquanto o “nativo” caracteriza-se por uma vegetação de
caméfitas pioneiras, com a presença de plantas lenhosas de pequeno
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porte. Estes dois tipos de vegetação que ocorrem em pequenas
manchas isoladas caracterizam fases da sucessão da savana
propriamente dita ou estágio clímax, reforçando a hipótese da origem
paleogeográfica.

Formações Pioneiras

São as que recobrem os terrenos do quaternário recente (holoceno) e
estão presentes ao longo do litoral (Figura 7), ao longo dos cursos
d’água e ao redor de depressões fechadas que acumulam água, como
os pântanos e as lagoas. Caracterizam-se por terrenos instáveis, cujos
sedimentos são influenciados pelos processos de acumulação fluvial,
marinha, lacustre, fluviomarinha e eólica. As fitofisionomias são variáveis
de acordo com as diferentes condições ambientais.

De acordo com o IBGE (1987), as formações pioneiras podem ser
divididas em quatro tipos de formações principais:

a) Área de influência fluvial: estão presentes nas planícies aluviais
permanentemente ou periodicamente inundadas que ocupam extensas
faixas situadas ao longo dos rios. A vegetação característica é herbácea-
graminóide com destaque para o gênero Panicum; o encharcamento
do solo pode ser o fator limitante para o desenvolvimento da vegetação
lenhosa. No Espírito Santo, ocorrem no extremo norte, na região do rio
Itaúnas e no extremo sul, na região do rio Itabapoana.

b) Área de influência fluviomarinha herbácea: ocorrem em solos
predominantemente arenosos, formados por deposições de
sedimentos fluviais e marinhos. No Espírito Santo, ocorre ao longo do
litoral, ao norte do Rio Doce, cujas planícies inundadas ou inundáveis
são muito utilizadas para pastagens a partir da utilização de sistemas
para drenagem do excesso de água. Nas áreas mais úmidas, estão
presentes os gêneros Typha (taboa) e Montricardia (aninga). Nas
regiões mais elevadas e que não são alcançadas pelas cheias,
aparecem núcleos de florestas individualizadas, cujas espécies têm
grande poder de adaptação a solos lixiviados, tais como: Aspidosperma
sp., Schefflera sp. e Tapirira guianensis.
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c) Área de influência fluviomarinha arbórea: são os manguezais
que ocorrem normalmente associados a solos de várzeas, sob a
influencia das marés e que ocupam os estuários dos rios. O mangue é
constituído por uma comunidade serial arbórea, bastante homogênea,
cujas espécies mais frequentes são: o mangue vermelho (Rhizophora
mangle), mangue branco (Laguncularia racemosa) e o mangue amarelo
(Avicenia germinans). No Espírito Santo está presente na região de
Vitória, Conceição da Barra, em Barra Nova, município de São Mateus,
nos estuários dos rios Piraqueaçu e Santa Rosa, em Aracruz, em
Guarapari, em Anchieta e na Barra do rio Itapemirim.

d) Área de influência marinha: estas formações predominam no
litoral sobre solos arenosos e são cobertos por vegetação de restinga.
Esta vegetação apresenta diversas fisionomias que vão desde
herbácea, mais próxima à praia e que formam diferentes estágios
sucessionais em direção ao interior, até alcançar uma vegetação
arbórea com árvores de até 15 m de altura. No Espírito Santo ocorre
praticamente ao longo de todo o litoral, em faixas cuja largura é variável,
desde o sul até o extremo norte do Estado.
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Figura 7 – Formações fitofisionômicas do Estado do Espírito Santo (IBGE, 1987)
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2.1.3 – Evolução da cobertura florestal

Originalmente, a Mata Atlântica cobria cerca de 90% da extensão
territorial do Estado do Espírito Santo, sendo que o restante era coberto
por brejos, restingas, manguezais, campos rupestres e campos de
altitude, considerados como ecossistemas a ela associados
(Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 1993).

A colonização portuguesa foi responsável por uma significativa redução
da área de Mata Atlântica, mas segundo Dean (1996), a agricultura
praticada pelos indígenas pode ter contribuído para a diminuição da
complexidade e da biomassa em áreas consideráveis de floresta durante
os mais de mil anos em que foi praticada antes da chegada dos europeus.

Em 1503, foi fundado o primeiro vilarejo no Estado, no atual município
de Vila Velha. A derrubada de florestas para formação de roças e retirada
de lenha contribuiu para o processo de degradação da Mata Atlântica
que foi intensificado com a extração indiscriminada de madeira de lei. A
ocupação da faixa costeira foi favorecida pelo acesso e transporte por
via marítima e pela riqueza e diversidade de recursos existentes nas
áreas úmidas, manguezais, estuários e baías (SEAMA, 1998).

Em 1560, a então Capitania do Espírito Santo foi descrita pelo Padre
José de Anchieta como grandes extensões de manguezais que
vicejavam nas margens das enseadas de influência marítima como
Vitória, Vila Velha, Cariacica, Nova Almeida, Aracruz, Conceição da
Barra, Barra do Jucú, Guarapari, Meaípe e Anchieta (Ruschi, 1950).

A ocupação do território capixaba se deu de forma lenta. Até 1888, apenas
15,4% do território eram ocupados pela população humana. Esta
ocupação se limitava ao litoral, cujos principais núcleos eram, ao norte,
São Mateus e ao sul, Nova Almeida, Guarapari, Benevente e Itapemirim.
Nestes últimos, a principal atividade econômica era a produção de
cana-de-açúcar, enquanto que no norte do Estado era a produção de
farinha de mandioca para exportação (SEAG, 1988).

Com a expansão da atividade cafeeira proveniente da região do Vale
do Paraíba a partir da segunda metade do século XIX, teve início a
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ocupação da região central do Estado pelos primeiros imigrantes
italianos e alemães, com conseqüente devastação da cobertura florestal
primitiva. Nessa época, as regiões norte e centro-serrana eram um
imenso maciço florestal natural, devido principalmente ao interesse de
se manter uma barreira natural protetora para as zonas ricas em ouro
de Minas Gerais (Bittencourt, 1987).

A introdução da cultura cafeeira trouxe uma forte mudança na economia
e passou a ser a principal atividade econômica do Estado. O
desmatamento descontrolado aliado às condições geográficas de relevo
dominante, com solos altamente susceptíveis à erosão promoveram
impactos sobre o ambiente natural: erosão do solo, contaminação das
águas e assoreamento dos rios (Comissão coordenadora do relatório
estadual sobre meio ambiente e desenvolvimento, 1992).

No final do século XIX, a produção agrária do Estado se caracterizava
pela monocultura cafeeira e pela pequena propriedade. Mesmo assim,
em 1920, somente 28,6% das terras do Estado eram ocupadas pelos
estabelecimentos agrícolas e apenas 17,6% dessa área eram
cultivadas (SEAG, 1988; Comissão coordenadora do relatório estadual
sobre meio ambiente e desenvolvimento, 1992).

Novos imigrantes europeus que chegavam ao Estado fugindo das
conseqüências das guerras mundiais receberam do governo glebas
de 30 ha para implantação da cultura do café. Era muito comum entre
os anos 1920 e 1950 que novas derrubadas de florestas fossem
realizadas para expansão da cultura devido a épocas de bom preço do
café. Com a queda dos preços, as terras eram abandonadas ou se
transformavam em pastagens, caracterizando o ciclo mata-café-
pastagens. Como conseqüência, houve devastação da cobertura
vegetal primitiva de grande parte das terras do Estado e utilização
predatória dos recursos naturais (Schettino, 2000).

A região norte, poupada da devastação no início da colonização, foi ocupada
a partir de 1928 com a construção da ponte sobre o rio Doce, em Colatina.
Esta obra rompeu a barreira natural e a região foi ocupada por pequenas
propriedades baseada na cultura do café, produção de alimentos e
extração madeireira. Posteriormente, a exploração de madeira tornou-se
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uma alternativa economicamente segura, destacando-se essa região
como grande produtora e exportadora deste recurso, principalmente para
Minas Gerais e Rio de Janeiro (Heinsdijk et al., 1965; Vale et al., 1989).

Na década de 50, a demanda para produção de dormentes para atender
à rede ferroviária e de carvão para alimentar a indústria siderúrgica,
também contribuiu com o processo de desmatamento irracional e sem
critérios, levando à diminuição dos recursos florestais (Vale et al., 1989).

No extremo norte, em virtude da baixa fertilidade natural dos solos, das
limitações de ordem climática e das crises da lavoura cafeeira, a
ocupação foi marcada pela pecuária extensiva e concentração fundiária,
com a prática de queimadas e baixo aproveitamento da madeira,
caracterizando o ciclo mata-pastagens (SEAG, 1988; Vale et al.,1989).

A partir de 1958, o processo de desmatamento intensificou-se em função
do início do processo de industrialização do Estado e da crise cafeeira
internacional (Figura 8). Em função desta crise, o governo federal
promoveu a erradicação de 53% dos cafezais do Espírito Santo, que
ocupavam 71% da área total cultivada, reduzindo as florestas a 30%
da cobertura original (Gomes,1999; Comissão coordenadora do relatório
estadual sobre meio ambiente e desenvolvimento, 1992).

Com a publicação do Código Florestal (Lei Federal nº 4.771), em 1965,
teve início um processo de racionalização do uso dos recursos florestais
e da forma de ocupação das terras para fins agrícolas. A criação do
IBDF, em 1967, promoveu a fiscalização sobre a exploração florestal,
exigindo-se dos usuários permanentes de madeira como matéria prima,
a reposição florestal proporcional à retirada do material lenhoso, com
estímulo ao reflorestamento (Schettino, 2000).

A Lei Federal nº 5.106, publicada em 1966, estabelece incentivo fiscal,
com abatimento de Imposto de Renda para o reflorestamento. Entre
1967 e 1986 surgem então, os grandes projetos de reflorestamento
homogêneo para atendimento da demanda industrial. O crescimento
das áreas plantadas com incentivos ocorreu com destinação específica
para celulose e carvão, concentrados em alguns poucos municípios
do estado, utilizando-se basicamente o eucalipto.
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Figura 8 – Evolução da cobertura florestal natural do Estado do Espírito Santo
(Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 1997)

Ainda assim, os setores agropecuário, residencial, cerâmico, oleiro,
siderúrgico e moveleiro continuaram a se suprir de madeira, lenha ou carvão
vegetal provenientes de matas nativas, na maioria sem autorização devida,
plano de manejo florestal ou reposição obrigatória (Schettino, 2000).

Na década de 70, passam a predominar as propriedades rurais maiores
de 100 ha e a participação do setor agrícola na renda estadual cai de
48,82% para 23,09%. Nesta década, surge o PROALCOOL, com
intensificação da monocultura de cana-de-açúcar, o incremento da
agricultura irrigada e o reflorestamento homogêneo em grande escala
(Comissão coordenadora do relatório estadual sobre meio ambiente e
desenvolvimento, 1992).

Ao mesmo tempo, o declínio da exploração das florestas tropicais do
sudeste da Ásia, influenciou fortemente para que o Brasil assumisse o
papel de produtor e fornecedor de madeiras e derivados para atender
ao mercado internacional. Nos anos 60, a indústria madeireira era a
principal atividade econômica geradora de empregos, com 33,13% do
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total de operários da indústria de transformação, explorando grandes
áreas do Estado até o esgotamento dos recursos florestais, quando,
na década de 70, o setor entra em decadência em virtude da escassez
de matéria prima (Schettino, 2000).

Considerando a importância que já teve o setor florestal-madeireiro na
economia estadual, diversos autores (Vale, et al., 1989; Comissão
coordenadora do relatório estadual sobre meio ambiente e
desenvolvimento, 1992) constatam que no período de 1947 a 1959, o
volume de exploração da madeira cresceu a uma taxa média de 7,89%
ao ano, sendo que na década de 60 chega a alcançar 15%, até o declínio
da atividade, na década de 70, em função do esgotamento dos recursos
florestais (Schettino, 2000).

Ainda nos anos 70, teve início um grande incremento no desenvolvimento
industrial e o Estado passou a fazer parte do processo de expansão da
economia brasileira através da implantação e desenvolvimento de setores
estratégicos como celulose, metalmecânica, siderurgia, entre outros. A
instalação de grandes projetos industriais no Estado como a Aracruz
Celulose, Companhia Siderúrgica de Tubarão, Usina de Pelotização e
PETROBRAS, aceleraram o processo de urbanização e de
concentração populacional, agravando o quadro de destruição dos
remanescentes em função da demanda energética, com inevitável
impacto sobre a qualidade de vida da população (SEAMA, 1998).

O eucalipto, principal matéria prima para a produção de celulose, passou
a ocupar significativas parcelas de terra na região das bacias dos rios
São Mateus, Barra Seca e Itaúnas, onde inclusive áreas de floresta nativa
foram substituídas por grandes extensões de plantações homogêneas
(Comissão coordenadora do relatório estadual sobre meio ambiente e
desenvolvimento, 1992). No final da década de 70, o reflorestamento já
ocupava área equivalente a 119.303 ha (Vale et al., 1989).

Nos anos 80, houve novo crescimento dos desmatamentos para
plantação de café em função da alta dos preços, sendo que com a
queda dos preços, muitas destas áreas eram abandonadas e
transformadas em pastagens (Schettino, 2000).
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O ritmo dos desmatamentos e a forma de utilização do solo
continuaram inadequados, visto que a agricultura continuou buscando
novas terras, desmatando e aproveitando a madeira para diversos
setores como insumo energético.

Apenas em 1986, através da regulamentação da Lei Estadual nº 3.582,
ficam estabelecidas medidas para proteção e conservação ambiental
no Estado e proibido o corte raso da Mata Atlântica no Espírito Santo,
reduzindo-se as áreas desmatadas com autorização (Tabela 4).

Em 1987, a Lei Estadual nº 4.030 declara de preservação permanente
os remanescentes da floresta atlântica existentes no Estado, atribuindo

Outro fator que contribuiu para a perda da cobertura florestal, nesta
década, foi a demanda energética para suprir os setores residencial,
agropecuário e industrial, principalmente o siderúrgico, o que gerou
uma equivalência em área desmatada superior à média de 30.000 ha/
ano (Tabela 3). Isso não significa que a demanda tenha provocado
desmatamento desta ordem, mas dá uma idéia de que o consumo de
lenha no período equivale à perda de área florestal contínua dessa
magnitude (Vale et al., 1989).

Tabela 3 – Equivalência em área desmatada para atendimento energético,
1980-1988

Fonte: Vale et al., 1989.
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ao ITCF (Instituto Estadual de Terras Cartografia e Florestas) a
responsabilidade pela sua fiscalização.

Ainda assim, de 1985 a 1990, o Estado perdeu 19.212 ha dos
remanescentes florestais, equivalente a 4,56% do total existente em
1985.  De 1990 a 1995, o Estado perdeu 34.547 ha, o equivalente a
7,84% do que havia em 1990, representando quase o dobro do
desmatamento ocorrido no período anterior (Fundação SOS Mata
Atlântica et al., 1998).

Além do desmatamento das áreas florestais, de 1990 a 1995 também
ocorreu uma perda de 876 ha de vegetação de restinga e 271 ha de
manguezal, representando um decremento de 2,74 e 3,80% da
cobertura antes avaliada (Fundação SOS Mata Atlântica et al., 1998).

Até 1995, os remanescentes no Estado, incluindo formações
secundárias e bastante degradadas, totalizavam apenas 406.007 ha,
ou seja, 8,9% da cobertura florestal original. Em relação às restingas e
manguezais, restaram 31.822 e 6.849 ha, respectivamente (Fundação
SOS Mata Atlântica et al., 1998).

O monitoramento da cobertura florestal para o período 1995–2000
(Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 2002) amplia a escala de
mapeamento para 1:50.000, o que permite identificar fragmentos
florestais, desmatamentos e áreas em regeneração a partir de 10 ha,
enquanto que anteriormente somente áreas acima de 25 ha eram
possíveis de serem mapeadas. Além dessas alterações metodológicas,
o processo de mapeamento passa a incluir a identificação de formações
arbóreas sucessionais secundárias em estágio médio e avançado de
regeneração, diferindo dos mapeamentos anteriores, nos quais
considerava-se como remanescentes florestais apenas as formações
arbóreas primárias e aquelas em estágio avançado de regeneração
(Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 2002).

Essas modificações não permitem uma análise comparativa com os
estudos realizados pela própria Fundação SOS Mata Atlântica para os
períodos anteriores. Por exemplo, os resultados apresentados para o
período 1995-2000, para o Estado do Espírito Santo, indicam uma
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cobertura florestal nativa na ordem de 30,28%, o que corresponde a
1.398.435 ha (Figura 9), enquanto que os dados de 1995 indicavam
8,9% de remanescentes, equivalentes a 406.007 ha.

Em função da dificuldade de utilização desses dados, para a
caracterização da evolução da cobertura florestal natural do Estado do
Espírito Santo no período 1995-2000 (Tabela 4), utilizamos o índice de
perda de 1,65% de cobertura florestal natural, em relação aos
remanescentes florestais de 1995, apresentado no mapeamento de
2000. Este índice inclui 1,19% de desflorestamento de mata e 0,46%
de restinga.
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Figura 9 – Cobertura florestal do Estado do Espírito Santo baseada na imagem
de satélite de 1999 (Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica & INPE)

livro conservacao final.pmd 12/6/aaaa, 11:1647



– 48 –

A Tabela 4 sintetiza o histórico da perda da cobertura florestal natural e
a introdução das florestas plantadas no Estado do Espírito Santo desde
sua colonização, considerando os diferentes autores.

Tabela 4 – Evolução da cobertura florestal no Espírito Santo de 1500 a 1998,
de acordo com as diferentes fontes bibliográficas consultadas.

Área Total do Estado: 4.559.700 ha
Fontes:
(1)   Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 2002.
(2) Campos, 1912.
(3) IBGE, 1960.
(4) IBGE, 1998.
(5) Amorim, 1984.
(6) Espírito Santo, 1978.
(7) Espírito Santo, 1992.
(8) Fundação SOS Mata Atlântica et al., 1993.
(9) Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 1997.
(10) Schettino, 2000.

2.1.4 – Principais remanescentes

Os principais remanescentes florestais, em área contínua, no Estado,
estão protegidos sob a forma de unidades de conservação, e
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compreendem duas grandes áreas formadas pelo Parque Nacional do
Caparaó e Reserva Biológica de Sooretama (Amorim, 1984).

A Reserva Biológica de Sooretama, juntamente com a Reserva Natural
da Vale do Rio Doce (não declarada como unidade de conservação),
constituem o maior maciço de floresta natural do Estado, totalizando
45.787 ha, o que corresponde a 1% do território estadual. Segundo
Mendes (1995), esta área representa um dos poucos remanescentes
significativos de proteção da Floresta de Tabuleiros da costa leste
brasileira.

O Parque Nacional de Caparaó, situado no sudoeste do Estado, possui
uma área de 31.853 ha, dos quais 18.200 ha estão inseridos no território
do Espírito Santo.

De acordo com estudos realizados pela Fundação SOS Mata Atlântica
& INPE (1997), os demais remanescentes florestais no Estado, de uma
maneira geral, caracterizam-se por pequenos fragmentos. Estes
fragmentos estão mais concentrados em regiões específicas, como a
da Serra das Torres, as regiões serranas de Santa Teresa e a de
Domingos Martins, com potencial para o estabelecimento de
conectividade entre eles, possibilitando a implantação de pequenos
corredores ecológicos.

Na região da Serra das Torres, nos municípios de Mimoso do Sul, Muqui
e Atílio Vivacqua, existem vários afloramentos rochosos com muita
vegetação arbustiva, que associada aos remanescentes florestais em
bom estado de conservação, forma uma área de interesse para a
conservação, representativa da Floresta Ombrófila Densa Montana
(Motta, 1991).

Na região serrana de Domingos Martins localiza-se o Parque Estadual
da Pedra Azul, cuja extensão territorial é potencializada pelos
remanescentes florestais adjacentes, como a Fazenda Aoki, com 12.800
ha, que possibilita a formação de um corredor ecológico interligando
com o Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo, formando um
bloco de vegetação de Floresta Ombrófila Densa, de grande interesse
para a conservação.
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Na região serrana de Santa Teresa, destacam-se a Reserva Biológica
Augusto Ruschi e Estação Biológica de Santa Lúcia, que representam
zonas de grande importância biológica, cuja diversidade de espécies
arbóreas constitui uma das maiores do mundo (Thomaz, 1996), e um
conjunto de pequenos e médios fragmentos florestais ricos em espécies
raras, endêmicas e ameaçadas, que se distribuem pelos municípios
vizinhos de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. São fragmentos
que conectam, parcialmente, as UCs de Santa Teresa com a   Reserva
Biológica de Duas Bocas, em Cariacica, a APA de Goiapaba-Açu em
Fundão e a APA  de Mestre Álvaro, na Serra.

Ainda na região de Domingos Martins e Alfredo Chaves existem importantes
remanescentes, considerados de extrema importância biológica
(Conservation International do Brasil et al., 2000), que permitem o
estabelecimento de um potencial corredor entre as regiões acima citadas.

A cultura de cacau sombreado, localizada próxima à foz do Rio Doce,
em Linhares, é responsável pela manutenção de cerca de 29.000 ha
de cobertura florestal nativa e, ainda que alterada em sua estrutura,
constitui um importante remanescente da Floresta Ombrófila Densa
de Terras Baixas, tendo sido identificada por Motta (1991) como uma
das áreas importantes para a criação de novas unidades de
conservação no Estado.

2.2 – Florestas plantadas

2.2.1 – Caracterização

A espécie dominante nos plantios destinados a fins econômicos no Estado
do Espírito Santo sempre foi o eucalipto, seguida pelo Pinus.  Atualmente,
superando o Pinus, a segunda espécie florestal em importância no Estado
é a seringueira, cultivada para exploração do látex em 8.600 ha
implantados em 20 municípios capixabas (SEAG, 2005).

No Espírito Santo, apenas a partir de 1967, com a criação de incentivos
fiscais pelo governo federal, teve início a plantação de florestas com
fins de produção. Este fato, aliado às condições favoráveis de infra-
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estrutura rodoviária, portuária e localização estratégica, foi decisivo para
o estabelecimento no Estado do mais importante pólo industrial de
celulose do país (SEAG, 2005).

Em 1969, o governo estadual deu início a incentivos para projetos
agroindustriais e de reflorestamento, tendo como objetivos gerar
alternativas de recursos para os pequenos e médios proprietários rurais,
contribuir para o controle da erosão e degradação do solo, reduzir a
pressão sobre os remanescentes de florestas naturais, gerar oferta de
madeira e desenvolver a consciência da necessidade de plantio de
florestas nas propriedades rurais (Comissão coordenadora do relatório
estadual sobre meio ambiente e desenvolvimento, 1992).

Há mais de 10 anos a Aracruz Celulose S.A. implementa o Programa
de Fomento Florestal, visando suprir a sua demanda de matéria prima
através do estabelecimento de parcerias entre a Empresa e pequenos
e médios proprietários rurais. Foram plantados 37.711 ha distribuídos
em 2.073 propriedades, em 57 dos 78 municípios do Estado (SEAG,
2005).

Segundo dados da SEAG (2005), atualmente o Estado possui 189.600
ha de florestas plantadas de eucalipto, e os pequenos produtores rurais
participantes dos Programas de Extensão e Fomento Florestal integram
27% do total de áreas cultivadas. O maior percentual de terras plantadas
pertence à Aracruz Celulose e corresponde a 48% do total plantado no
Estado (Tabela 5).

Tabela 5 – Áreas cultivadas com eucalipto no Estado do Espírito Santo

Fonte: Dados obtidos na Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aqüicultura e Pesca.
Notas: 1. Dessa área, 14.000 ha são destinados ao setor de celulose capixaba e o
restante à Suzano/Bahia Sul; 2. CIPRU, CAF, CEIMA, Forno Grande Agropecuária.
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2.2.2 – Demanda atual

No Espírito Santo, a demanda de recursos florestais para os diversos
setores consumidores foi estimada em 338.698,00 ha e é maior que a
oferta de florestas plantadas (189.600 ha). Portanto, o déficit atual é de
149.098 ha de áreas a serem cultivadas (SEAG, 2005).

Os principais segmentos consumidores de produtos florestais no
Estado são o siderúrgico, de celulose, residencial, agropecuário, de
construção civil, caixotaria, movelaria, acomodação de carga naval e
atividades industriais inespecíficas que incluem as indústrias de
alimentos, bebidas, confecções, cerâmica, olarias, torrefação de café,
calcinação, laticínios, frigoríficos, padarias e churrascarias.

A falta de dados confiáveis que permitam um planejamento com base
na real demanda de produtos madeireiros indica a necessidade da
realização de estudos que traduzam números mais próximos da
realidade. Para efeitos de cálculo da atual demanda de madeira,
utilizaram-se os dados de setores como a celulose e a siderurgia que
tradicionalmente utilizam florestas plantadas, e para os demais
segmentos industriais, foi feita uma estimativa do potencial de consumo,
cujos resultados são apresentados na Tabela 6 (SEAG, 2005).

O balanço entre a oferta e a demanda previstas para os próximos dez
anos demonstram a necessidade de ampliação da base florestal em
340.348 ha, que somados à área de floresta plantada atualmente
existente, poderia chegar a 540.298 ha.

Estudos desenvolvidos consideram, com base em critérios de
capacidade de uso do solo, que as áreas aptas para silvicultura no
Estado podem chegar a 1.581.229 ha (SEAG, 2005).
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Tabela 6 – Resumo da estimativa de demanda de madeira de floresta plantada
por setor consumidor no Estado do Espírito Santo

Fonte: SEAG (2005)

2.2.3 – Importância para a conservação

A importância da silvicultura está relacionada, sobretudo, com a
diminuição das pressões sobre a floresta nativa e com a manutenção
das condições ambientais naturais dos remanescentes de Mata
Atlântica.

A utilização de madeira nativa como insumo energético continua sendo
um fator de degradação importante para os remanescentes florestais.
O material vegetal oriundo dos desmatamentos identificados, em sua
maioria é destinado a atender à produção de carvão e lenha doméstica,
assim como dos setores oleiro, cerâmico e agropecuário, já que as
grandes indústrias que necessitam de material vegetal, como a da
celulose e siderurgia, utilizam material proveniente de florestas
plantadas de eucalipto (Schettino, 2000).

Estudos desenvolvidos na região dos municípios de Santa Teresa e
São Roque do Canaã demonstram que 60% dos agricultores que não
possuem florestas plantadas em suas propriedades extraem
ilegalmente madeira e outros sub-produtos florestais das matas e
capoeiras para fins energéticos. No entanto, em propriedades onde
existe algum tipo de reflorestamento, a pressão sobre os
remanescentes de Mata Atlântica cai praticamente a metade (Schettino,
2000). O planejamento para a implantação de novas áreas de florestas
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poderia favorecer a composição de corredores ecológicos integrando
os pequenos produtores rurais no processo de conservação dos
fragmentos florestais remanescentes.

3 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

3.1 – Antecedentes

A primeira iniciativa no sentido de se estabelecerem unidades de conservação
no Estado do Espírito Santo foi em setembro de 1941, quando o Governo do
Estado criou a Reserva Florestal Barra Seca, no município de Linhares,
com cerca de 10.000 ha, através do Decreto-Lei nº 12.958. A criação da
Reserva foi influenciada pela declaração do Parque Nacional de Itatiaia, o
primeiro Parque Nacional do Brasil, criado em 1937 (IBDF, 1981).

Ainda em 1941, com a criação do selo pró-fauna (Decreto-Lei nº 3.942),
cujo texto previa que parte do imposto arrecadado deveria ser
empregado na organização de parques e reservas de animais
silvestres, Álvaro Aguirre foi designado pelo Ministério da Agricultura
para analisar a possibilidade de implantação de um parque no Estado,
com este objetivo. Como resultado desta medida, em 21 de setembro
de 1943, foi criado o Parque “Refúgio e Criação de Animais Silvestres
Sooretama”, em uma área contígua à Reserva Florestal Barra Seca. A
fusão das duas áreas em 1949, através do Decreto nº 87.588, resultou
na atual Reserva Biológica de Sooretama (IBDF, 1981).

Preocupado com a intensificação do processo de desmatamento na
região norte do Estado, especialmente a partir da construção da ponte
sobre o Rio Doce, Augusto Ruschi, então membro do Conselho Florestal
do Estado do Espírito Santo, na reunião de 23 de fevereiro de 1948,
propôs que fossem decretadas imunes de corte e de qualquer
exploração, todas as áreas de florestas em terras devolutas, para fins
de implantação de “reservas florestais” estaduais. Estas áreas
totalizavam 84.000 ha e representavam cerca de 1,84% do território do
Espírito Santo (Ruschi, 1949a e 1949b).

No entanto, antes que fossem feitos os devidos levantamentos e, em
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decorrência da grande quantidade de requerimentos de terras devolutas
por posseiros, a proposta inicial de destinação de áreas para fins de
preservação ficou restrita a 56.447 ha, ou 1,24% do território do Estado
(Ruschi, 1949a, b).

Em função das limitações do poder público estadual na gestão dos
recursos naturais e das constantes pressões de uso, apenas seis áreas
foram declaradas como unidades de conservação estaduais até a
década de 1980, totalizando 9.351 ha (Motta, 1991).

Em 1989, acompanhando a norma do Artigo 225, § 1°, III da Carta
Magna, a Constituição Estadual determina, em seu art. 186, Parágrafo
Único, II, como obrigação do Poder Público – Estado e Municípios -
“definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, permitidas as suas alterações ou supressões somente
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.

No Artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a
Constituição Estadual relacionou diversas áreas consideradas de relevância
para a “proteção especial”, das quais 12 foram declaradas como unidades
de conservação pelo Poder Público Estadual, conforme relação a seguir:

- O entorno da Vila de Itaúnas, no município de Conceição da Barra,
foi protegido através da criação do Parque Estadual de Itaúnas, em
1991, com 3.650 ha, incluindo as dunas de Itaúnas, a região de
alagados, restingas e manguezais;

- A área de Setiba, no município de Guarapari, foi legalmente protegida
através da criação do Parque Estadual de Setiba em 1990, com 1.500
ha, atualmente denominado Parque Estadual Paulo César Vinha;

- O “Monte Aghá”, localizado no município de Piúma, e a Lagoa de
Guanandy e ecossistemas adjacentes, inclusive a mata do
Gomes, situados no município de Itapemirim, foram incluídos na Área
de Proteção Ambiental da Lagoa de Guanandy, criada em 1994;

- Jacarenema, no município de Vila Velha, foi declarada como
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Reserva Ecológica, em 1997, e como Parque Natural Municipal de
Jacarenema, pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, em 2002;

- O manguezal de Conceição da Barra e as restingas da foz do rio
São Mateus estão protegidos pela Área de Proteção Ambiental de
Conceição da Barra, criada em 1998, com 7.728 ha;

- A Pedra do Elefante, no município de Nova Venécia, foi protegida
através da criação da Área de Proteção Ambiental da Pedra do
Elefante, em 2001, com 2.370 ha;

- A Pedra Azul e entorno, no município de Domingos Martins, foi
declarada como Reserva Florestal da Pedra Azul em 1960. Em 1991,
foi declarada como Parque Estadual de Pedra Azul;

- A área de Forno Grande, no município de Castelo, estava legalmente
protegida desde 1960 como Reserva Florestal e sua categoria foi
alterada para Parque Estadual em 1991;

- A localidade de Duas Bocas, no município de Cariacica, também já estava
legalmente protegida como Reserva Florestal de Duas Bocas desde
1960; em 1991 foi decretada como Reserva Biológica de Duas Bocas;

- O Parque Estadual da Fonte Grande, em Vitória, já havia sido criado
em 1986;

- A Cachoeira da Fumaça, em Alegre, estava legalmente protegida
como Parque Estadual desde 1984;

- O monte Mestre Álvaro foi declarado Reserva Florestal em 1976, e
transformado em Área de Proteção Ambiental em 1991.

Quatro das áreas propostas foram declaradas como unidades de
conservação pelos poderes públicos municipais, sendo:

- O manguezal da baía de Vitória, legalmente protegido através da
criação da Estação Ecológica Ilha do Lameirão, em 1986, através
da Lei Municipal nº 3.377;
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- O manguezal de Guarapari, no município de Guarapari, foi decretado
como Reserva Ecológica Municipal;

- O manguezal de Barra Nova, no município de São Mateus, foi
legalmente protegido pelo município através da criação da Estação
Ecológica de Barra Nova, que posteriormente foi extinta por Lei
Municipal em função da instalação do Terminal Norte Capixaba de
armazenamento de petróleo;

- O manguezal de Anchieta, no município de Anchieta, foi declarado
Estação Ecológica Municipal Papagaio.

Duas das áreas relacionadas no referido Artigo não foram transformadas
em unidades de conservação e permanecem como bens tombados
pelo Conselho Estadual de Cultura, integrantes do Patrimônio Natural
do Estado do Espírito Santo:

- A pedra “O Frade e a Freira”, localizada entre os municípios de Rio
Novo do Sul e Cachoeiro de Itapemirim, às margens da BR 101.
Abrange uma área de 812 ha, sendo que o “Frade” alcança 684 m de
altitude e a “Freira” 615 m. O conjunto geológico é um dos mais
interessantes patrimônios naturais capixabas e foi tombada pelo
Conselho Estadual de Cultura em 1986 através da Resolução nº 07/
86 – processo CEC n. 11/84 (Ribeiro, 2001).

- A “Gruta do Limoeiro”, localizada no município de Castelo, está
tombada pelo Conselho Estadual de Cultura desde 1984, através da
Resolução nº 1/84. A gruta está localizada em terrenos de
proprietários rurais da região. Estudos arqueológicos indicaram a
presença de vestígios de ocupação humana no local desde 5.000
anos atrás, até o período ceramista, representado pelos puris
coroados. No entanto, até o momento, nenhuma medida efetiva foi
tomada para a criação de uma unidade de conservação no local.

Outras áreas com potencial para a criação de novas unidades de
conservação no Estado foram sugeridas por Motta (1991) em função dos
remanescentes florestais e de sua representatividade fitogeográfica. Das
oito áreas indicadas, apenas recentemente foram consideradas aquelas
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localizadas na região noroeste do Estado como referência para a criação
do Parque Nacional dos Pontões Capixabas, decretado em 2002.

3.2 – Caracterização das unidades de conservação

O banco de dados do Sistema de Áreas Naturais Protegidas no Estado
do Espírito Santo (SIANPES), até 1997, abrangia um total de 61 áreas
naturais protegidas no território estadual, incluindo as unidades de
conservação federais, estaduais, municipais e particulares, além dos
bens naturais tombados. Vale ressaltar que não houve atualização do
referido banco de dados desde então.

Para efeitos deste trabalho, serão consideradas as unidades de
conservação federais e estaduais existentes no Estado do Espírito
Santo (Figura 10). As unidades de conservação municipais, em geral,
incluem tanto amostras de ecossistemas, como parques e praças
públicas, dificultando a diferenciação das áreas destinadas
especificamente à conservação e, portanto, não serão incluídas neste
documento. De acordo com SEAMA (1997), as unidades de conservação
municipais somavam 18 áreas que juntas equivaliam a cerca de 2.980
ha, compreendendo 0,06% da extensão territorial do Estado. No entanto,
até 1997, apenas nove municípios tinham declarado unidades de
conservação em seus limites territoriais.

As unidades de conservação federais e estaduais atualmente existentes
somam 31 áreas e totalizam 119.559,40 ha. Destas, quatro são
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN).

Existem diversas áreas privadas no Estado cujas atividades estão
relacionadas à conservação, mas que por não estarem oficialmente
declaradas como RPPNs, não fazem parte do sistema de unidades de
conservação, como por exemplo, a Reserva Natural da Vale do Rio
Doce, em Linhares, a Estação Ecológica Morro da Vargem, em Ibiraçu,
a Estação de Biologia Marinha em Santa Cruz, dentre outras.

Dos 4.559.700 ha da área total do Estado, apenas 2,62% das terras
estão declaradas como unidades de conservação, sendo que o maior
percentual de remanescentes florestais está atualmente localizado em
propriedades particulares.
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Figura 10 – Unidades de conservação federais, estaduais e reservas particulares
no Estado do Espírito Santo (Fonte: Laboratório de Geomática – Setor de
Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - IEMA)
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3.2.1 – Unidades de conservação federais

O IBAMA é o organismo responsável pela gestão das unidades de
conservação federais. No Espírito Santo, existem 14 unidades de
conservação declaradas pelo poder público federal, que cobrem
74.630,40 ha, correspondendo a 1,64 % do território do Estado (Tabela
7). Estas unidades representam 62,42% da extensão territorial total
das áreas protegidas no Estado.

Tabela 7 – Unidades de conservação federais no Estado do Espírito Santo

* 18.200 hectares no Estado do Espírito Santo e 13.653 no Estado de Minas Gerais,
totalizando 31.853 hectares de área da unidade de conservação.

Uma avaliação do estágio de implementação e manejo das unidades
de conservação federais no Espírito Santo elaborado pela Comissão
Coordenadora do Relatório Estadual sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, em 1992, concluiu que uma das grandes ameaças
a estas áreas era a incidência de fogo, que já havia afetado gravemente
as Reservas Biológicas de Sooretama, Córrego do Veado, Córrego
Grande e Comboios e a Floresta Nacional do Rio Preto.
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Atualmente, através da implantação do Programa Nacional de
Prevenção e Combate a Incêndios Florestais “Prev Fogo”, o IBAMA
tem disponibilizado pessoal treinado e equipamentos para a prevenção,
controle e combate aos incêndios florestais para todas as unidades
de conservação federais, de três a seis meses do ano, nos períodos
de seca.

Com exceção do Parque Nacional de Caparaó e do Parque Nacional
dos Pontões Capixabas, as unidades de conservação federais no
Espírito Santo não tem problemas fundiários. A maioria delas conta
com plano de manejo e estrutura básica. Atualmente, a Gerência
Executiva do IBAMA no Espírito Santo - GEREX-ES está trabalhando
na implantação dos Conselhos Gestores.

Breve Descrição das Unidades de Conservação Federais

Parque Nacional dos Pontões Capixabas

Está localizado nos municípios de Pancas e Águia Branca, na região
noroeste do Estado do Espírito Santo. Foi criado em dezembro de 2002,
e abrange duas áreas distintas, que somam 17.496,00 ha (Figura 11).

Possui uma geografia e geomorfologia de aspectos singulares, com a
presença de centenas de pontões rochosos de beleza cênica
incomparável, representando um dos grandes complexos rochosos
de inselbergs do mundo, servindo de habitat para várias espécies
endêmicas, particularmente de espécies rupestres das famílias das
orquidáceas, bromeliáceas e veloziáceas. Ali se concentram os últimos
remanescentes de Mata Atlântica na região, com uma variedade
significativa de espécies animais e vegetais características, com
destaque para sua avifauna (Lino, 2002).  A área do Parque está incluída
na região de ampliação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, Fase
V, já reconhecida pela UNESCO.

Até o momento, nenhuma ação de manejo foi implementada. No
entanto, cerca de 400 famílias de produtores rurais que vivem em
propriedades incluídas na área do Parque, reivindicam a revogação do
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decreto de criação da unidade e a garantia de permanência em suas
terras. Nas audiências públicas realizadas, foi proposta a alteração da
categoria de manejo para o grupo de Uso Sustentável. O Conselho
Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, autor da proposta
de criação do Parque, reconhecendo a relevância de manutenção da
categoria de manejo “Parque Nacional”, propôs a revisão dos seus
limites a partir do levantamento fundiário e discriminatório das
propriedades.

livro conservacao final.pmd 12/6/aaaa, 11:1662



– 63 –

Figura 11 – Parque Nacional dos Pontões Capixabas (Fonte: Laboratório de
Geomática – Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA)
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Parque Nacional de Caparaó

Foi criado em 24 de maio de 1961 através do Decreto Federal nº 50.646.
Está situado na região sudoeste do Estado, na divisa com Minas Gerais,
entre as coordenadas geográficas 20º 19’ e 20º 37’ S e 41º 43’ e 41º 53’
W (Figura 12). O Parque possui 31.853 ha, dos quais 18.200 ha estão
situados no Estado do Espírito Santo (cerca de 60% da área) e o restante
em Minas Gerais. Possui 23% de sua área total regularizada.

O parque encontra-se numa região montanhosa que compreende parte
da Serra da Mantiqueira. Seu ponto culminante é o Pico da Bandeira, o
terceiro mais alto do Brasil, com 2.890 m de altitude. As áreas mais
baixas chegam a 997 m de altitude, no Vale Verde.

Apresenta clima tropical de altitude, com temperatura média anual entre
19 e 22 ºC. A pluviosidade está em torno de 1.000 a 1.500 mm anuais,
e as maiores ocorrências de chuvas estão entre os meses de novembro
a janeiro. Setembro é o mês mais seco.

Apresenta vegetação caracterizada como Floresta Ombrófila Densa
Altimontana e Floresta Estacional Semidecidual, além de preservar o
único local de ocorrência de campos de altitude no Estado, classificados
pelo IBGE (1987) como Refúgio Ecológico.
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Figura 12 – Parque Nacional de Caparaó (Fonte: Laboratório de Geomática –
Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos – IEMA)
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O Parque abriga importantes elementos da fauna ameaçados de
extinção, como o muriqui (Brachyteles hypoxanthus), a jaguatirica
(Leopardus pardalis), a onça-pintada (Panthera onca) e o gato-mourisco
(Herpailurus yagouarundi).

O Plano de Manejo do Parque foi elaborado em 1981. Através de
recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente, o programa de
integração com o entorno criou acesso ao Parque através do município
capixaba Dores do Rio Preto. Também foi criado um programa de
fomento ao turismo ecológico na região.

A equipe é formada por 16 funcionários do IBAMA, seis funcionários de
empresas de vigilância, 10 da conservadora, 14 brigadistas, dois
cedidos pela Prefeitura Municipal de Espera Feliz/MG e dois da
Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto/ES. 

Sua infra-estrutura está composta de duas residências funcionais, um
alojamento para pesquisadores, dois alojamentos para funcionários,
sede administrativa, centro de visitantes com auditório de 60 lugares,
duas portarias, três postos de vigilância, 14 km de estradas internas,
10 veículos (incluindo uma motocicleta e um trator) e sistema de
comunicação (telefone, fax, e-mail e 57  rádios transmissores com
cobertura de toda a área do Parque, com exceção da parte norte).

Reserva Biológica do Córrego Grande

Está localizada no município de Conceição da Barra, no norte do Estado
do Espírito Santo, e ocupa uma área de 1.504 ha, situada entre as
coordenadas 18º 12’ e 18º 18’ S e 39º 45’ e 39º 50’ W (Figura 13).

A atual área da Reserva pertencia à Fazenda São Joaquim, da empresa
Klabin Irmãos e Cia. Em 1976, o então IBDF, através do disposto no
Artigo 16 da Lei nº 4.771/65, exigiu que a empresa mantivesse uma
área de 2.707 ha como reserva mínima de cobertura vegetal isenta de
corte, o que compreendia cerca de 43% do total da área.
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Figura 13 – Reserva Biológica do Córrego Grande (Fonte: Laboratório de Geomática
– Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos – IEMA)
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A partir da venda da propriedade ao Grupo Monteiro Aranha, este solicitou
a redução da mesma para 20% em relação ao total (área de reserva
legal). O restante da área com cobertura florestal, mantido pelos antigos
proprietários, compreendendo 1.504 ha, foi requerido pelo IBAMA para
fins de criação de uma unidade de conservação. A Reserva Biológica
de Córrego Grande foi finalmente criada em 1989, através do Decreto
nº 97.657 (MMA/IBAMA, 2001).

Na ocasião, o naturalista Augusto Ruschi, reconhecendo o valor daquele
patrimônio natural, chamou a atenção para a presença na área do beija-
flor Ramphodon dohrnii (balança-rabo-canela), considerado como
ameaçado de extinção.

De acordo com o IBGE (1987), a fitofisionomia predominante na área é
a Floresta Ombrófila Densa. No entanto, a vegetação característica da
região encontra-se bastante alterada devido às constantes intervenções
antrópicas, principalmente aos incêndios sucessivos ocorridos ao longo
dos anos, com destaque para o de 1987, que atingiu cerca de um terço
da área.

A situação de vulnerabilidade da unidade de conservação foi
parcialmente alterada a partir da fixação da residência do chefe da
unidade na área. Atualmente, a Reserva conta com plano de manejo e
infra-estrutura mínima necessária para o seu funcionamento. Possui
uma sede administrativa, um alojamento para pesquisadores com
capacidade para oito pessoas, um laboratório a ser equipado para o
desenvolvimento de pesquisas científicas e uma residência para
funcionários (G. Gerhardt, com. pess.)1.

Devido à limitada disponibilidade de pessoal (atualmente a RB conta
com apenas quatro servidores), a unidade tem enfocado suas ações
especialmente nas atividades de fiscalização. A equipe tem se
empenhado na implementação do SICA (Sistema Integrado de Controle
Ambiental) do qual participam as demais unidades de conservação do
norte do Estado, as empresas Aracruz Celulose e Bahia Sul Celulose
e as Polícias Ambientais do Espírito Santo e da Bahia, além de outros
atores, cujo objetivo é a otimização de recursos e esforços no controle
e fiscalização dos remanescentes florestais na região.
1 Gilberto Gerhardt é chefe da Reserva Biológica do Córrego Grande.
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A Reserva conta também com uma brigada de incêndios contratada
temporariamente (durante três a seis meses) a cada ano, através do
Programa “Prev Fogo” do IBAMA, que disponibiliza sete pessoas
previamente treinadas para as atividades de combate ao fogo,
manutenção de cercas e aceiros, bem como para o desenvolvimento
de atividades de educação ambiental orientadas às comunidades do
entorno. A RB conta com um sistema integrado de rádio comunicação
em rede com as demais unidades de conservação federais e GEREX-
ES (G. Gerhardt, com. pess.).

Reserva Biológica do Córrego do Veado

A Reserva foi criada em 1982 através do Decreto nº 87.590. Está
localizada no município de Pinheiros, na região noroeste do Estado,
entre as coordenadas 18º 16’ e 18º 25’ S e 40º 06’ e 40º 12’ W (Figura
14).

Compreende 2.392 ha cobertos por Floresta Ombrófila Densa. A
Reserva constitui praticamente o último remanescente de floresta da
região, já que a vegetação natural do entorno foi totalmente substituída
por agricultura e pastagens.

A fauna que existia em populações significativas, atualmente está
reduzida a espécies menos exigentes em termos de espaço.
Praticamente, toda a área da Reserva foi submetida ao maior incêndio
de sua história, em outubro de 1987, quando diversas espécies animais
e vegetais ficaram severamente comprometidas.

Segundo Chiarello (1999), foram identificadas diversas espécies
ameaçadas de extinção na área da Reserva, entre elas o guigó
(Callicebus personatus), o gavião-pomba (Leucopternis lacernulata) e
o jaó (Crypturellus noctivagus).

O Plano de Manejo da Reserva foi elaborado em 2000. No entanto, as
informações sobre os recursos naturais existentes na área ainda são
muito limitadas.
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Figura 14 – Reserva Biológica do Córrego do Veado (Fonte: Laboratório de
Geomática – Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA)
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Com relação à infra-estrutura, possui sede administrativa, centro de
vivência, auditório para 25 pessoas, casa para funcionários, casa para
o chefe da unidade, alojamento para pesquisadores, garagem e
almoxarifado. Conta com seis veículos, equipamentos para prevenção
e combate a incêndios e sistema de rádio-comunicação (J. M. A. Poubel,
com. pess.).1

Assim como as demais unidades de conservação do norte do Estado,
a Reserva faz parte do Programa “Prev Fogo” e do SICA.

Reserva Biológica de Sooretama

A Reserva possui 24.250 ha e está localizada no município de Linhares,
entre as coordenadas de 18° 33’ e 19° 05’ S e 39° 55’ e 40° 15’ W (Figura
15). Foi criada em 1949, a partir da fusão da Reserva Florestal Estadual de
Barra Seca, decretada em 1941, com o Parque Refúgio e Criação de Animais
Silvestres Sooretama, criado em 1943 (Aguirre, 1951).

A Reserva é constituída, predominantemente, por Floresta Ombrófila
Densa de Terras Baixas, mais comumente conhecida como “Mata de
Tabuleiros” (Rizzini, 1979). As espécies florestais emergentes chegam
a alcançar até 50 m de altura e o estrato herbáceo-arbustivo é pouco
denso com sub-bosque de fácil acesso e presença de lianas, epífitas e
escassas palmeiras (IBDF, 1981).

Esta unidade de conservação tem como área contígua a Reserva Natural
da Vale do Rio Doce, com 21.787 ha. As duas áreas juntas constituem o
maior maciço florestal do Estado, com 46.037 ha, favorecendo a presença
de uma valiosa diversidade florística e faunística.

Nesse maciço florestal ocorrem espécies da avifauna de especial
interesse para a conservação, como o mutum (Crax blumenbachii) e o
macuco (Tinamus solitarius) e existem registros de observação do
gavião-real, Harpya harpya (IBAMA, 1997). A onça-pintada (Panthera
onca), a onça-parda (Puma concolor), o sauá (Callicebus personatus),
o macaco-prego (Cebus robustus) e o tatu-canastra (Priodontes
maximus) são outros exemplos da fauna ameaçada de extinção
existente na área.
1 José Maria Assis Poubel, chefe da Reserva Biológica do Córrego do Veado, quando
do levantamento das informações.
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O Plano de Manejo, elaborado em 1981, foi atualizado através do Plano
de Ação Emergencial realizado em 1994. A partir da implementação
das diretrizes deste plano foram reformadas as instalações existentes
e construídas novas estruturas. Atualmente a Reserva conta com um
centro de divulgação e educação ambiental situado às margens da BR
101, um centro de vivência, uma casa de hóspedes, seis casas para
funcionários, alojamento para pesquisadores e sede administrativa.
Também possui uma trilha interpretativa para visitação monitorada (G.
Gonçalves Sobrinho, com. pess.)1.

A partir de um grande incêndio ocorrido na Reserva em 1998, que atingiu
cerca de 4.000 ha (17 % da área da Reserva), foi firmado um convênio
com a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) visando reforçar a proteção
da Unidade de Conservação, com validade de três anos. Além disso,
através do Programa “Prev Fogo”, a Reserva passou a contar
temporariamente, a cada ano nos meses de seca, com mais 20
funcionários treinados especificamente para a prevenção e combate
aos incêndios florestais. Este Programa inclui também uma
caminhonete, um caminhão equipado e adequado para o transporte de
brigadistas e uma base de apoio para comunicação por satélite (G.
Gonçalves Sobrinho, com. pess.).

1 Guanadir Gonçalves Sobrinho, chefe da Reserva Biológica de Sooretama, quando
da coleta dos dados.
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Figura 15 – Reserva Biológica de Sooretama (Fonte: Laboratório de Geomática
– Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos – IEMA)
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Atualmente a Reserva conta com 31 funcionários permanentes, sendo
que 17 são do IBAMA, 12 são disponibilizados pela CVRD (via convênio)
e dois pela Prefeitura Municipal de Jaguaré. As atividades de vigilância,
limpeza e manutenção são desempenhadas por sete funcionários
terceirizados. A Reserva conta também com oito carros em bom estado
de funcionamento, duas motocicletas e dois barcos.

Reserva Biológica de Comboios

Encontra-se localizada entre os municípios de Aracruz e Linhares. Foi
criada através do Decreto nº 90.222, de 25 de setembro de 1984, tendo
como um dos seus objetivos a proteção de sítios de desova de
tartarugas marinhas, especialmente a tartaruga-de-couro, Dermochelys
coriacea, hoje com pouquíssimas áreas de desova em todo o mundo e
nenhuma outra conhecida no Brasil (IBAMA, 1992).

A área possui 836,39 ha e está situada entre as coordenadas 19º 38’ e
19º45’ S e 39º 45’ e 39º 55’ W (Figura 16). A sua vegetação é classificada
como Formação Pioneira, constituída pela planície costeira quaternária,
caracterizada por sedimentos areno silicosos de origem fluvio-lacustre,
marinha e eólica e coberta pela vegetação de restinga: graminóide,
palmóide ou ericóide, restinga-parque e mata alta de restinga.
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Figura 16 – Reserva Biológica de Comboios (Fonte: Laboratório de Geomática –
Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - IEMA)
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O plano de manejo foi elaborado em 1997 e indicou, entre outros
aspectos, a necessidade de estudos e levantamentos do meio físico e
biótico da unidade de conservação. Grande parte dos estudos de fauna
já desenvolvidos estão relacionados com as tartarugas marinhas. A
Reserva é importante sítio de reprodução de três das cinco espécies
de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, todas ameaçadas de
extinção: a tartaruga-amarela ou cabeçuda (Caretta caretta), a
tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), em menor escala e a
tartaruga-de-couro ou gigante (Dermochelys coriacea), considerada
como a mais ameaçada do mundo.

Uma das principais atividades que vem sendo desenvolvidas na Reserva
é o programa de educação ambiental em parceria com o Projeto
TAMAR, através do recebimento de grupos previamente agendados,
cujo maior atrativo é o tanque para observação das tartarugas marinhas
mantido próximo à sede da unidade. A Reserva recebe uma média
anual de cerca de 10.000 pessoas, incluindo o público escolar (C.
Baptistotte, com. pess.)1.

Está em fase de elaboração o “Plano de Desenvolvimento Sustentável
da Reserva Biológica de Comboios”, com recursos do PNMA/FNMA, o
qual vem sendo realizado de maneira integrada e participativa com as
comunidades de Regência e Povoação. O plano tem três vertentes:
ecoturismo, pesca e agropecuária. O objetivo é a identificação de
alternativas de desenvolvimento sócio-econômico às comunidades
próximas da Reserva, de forma compatível com a conservação (J.
Scalfoni, com. pess.)2.

Atualmente, a Reserva conta com 18 funcionários, sendo nove do
quadro do IBAMA, seis da Fundação Pró-TAMAR e três do Centro
TAMAR-IBAMA. A comunicação é feita por meio de um sistema integrado
de rádio- comunicação em rede com as demais unidades do IBAMA no
Estado e o escritório central em Vitória (J. Scalfoni, com. pess.).

Tendo em vista a necessidade de garantia de conservação da
biodiversidade daquela região a longo prazo, entre as diretrizes do plano
de manejo consta a necessidade de ampliação da área da unidade de
conservação. Por isso, o IBAMA vem analisando a possibilidade de
1 Cecília Baptistotte é coordenadora técnica do Projeto TAMAR no Espírito Santo.
2 Juarez Scalfoni é chefe da Reserva Biológica de Comboios.
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criação de uma nova unidade de conservação, de uso sustentável, no
entorno da Reserva, incluindo lagoas, vegetação de restinga e áreas
de pastagem a serem recuperadas, somando à área protegida cerca
de 2.700 ha.

Reserva Biológica Augusto Ruschi

Está localizada no município de Santa Teresa e foi criada através do
Decreto nº 87.589 de 20 de setembro de 1982, como Reserva Biológica
Nova Lombardia. Posteriormente, teve seu nome alterado para Reserva
Biológica Augusto Ruschi, como forma de homenagear o cientista, após
o seu falecimento, em 1986. Está situada entre as coordenadas 19º
45’ e 20º 00’ S e 40º 27’ e 40º 38’ W (Figura 17).

A Reserva possui 4.733,75 ha de extensão. Toda a área é coberta por
Floresta Ombrófila Densa Montana, cujo relevo é formado por encostas
íngremes com pequenas várzeas intermontanas e afloramentos
rochosos, com altitudes que variam de 780 a 1.050 m (IBAMA, 2002).

A fauna de vertebrados da Reserva está representada por diversas
espécies constantes da lista de espécies da fauna ameaçadas de
extinção, como por exemplo, o muriqui (Brachyteles hypoxanthus), o
sauá (Callicebus personatus), a preguiça-de-coleira (Bradypus
torquatus), o ouriço-preto (Chaetomys subspinosus), dentre outros.

Tem sido fomentada a pesquisa científica visando melhorar o
conhecimento sobre os recursos naturais da unidade e a Reserva vem
trabalhando na perspectiva de criação de um Conselho de Pesquisa a
ser integrado pelo Museu de Biologia Mello Leitão, Faculdade de Biologia
de Santa Teresa e outras entidades relacionadas (E.C. Mignone, com.
pess.)1.

O Plano de Manejo da Reserva foi elaborado em 1997, a partir do qual
foi instalada a nova sede administrativa, centro de vivência, laboratório
para pesquisadores, oficina e garagem. Foram reformadas as
edificações existentes e adaptadas para casa de funcionários e
alojamento para pesquisadores. Atualmente, a unidade possui cinco
1 Eduardo Carlos Mignone é chefe da Reserva Biológica Augusto Ruschi.
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veículos para atendimento aos programas de manejo (E.C. Mignone,
com. pess.).

A Reserva conta com dez funcionários, sendo que quatro deles são
destinados especificamente às atividades de fiscalização. Assim como
nas demais unidades de conservação federais, as ações de proteção
são reforçadas através da contratação temporária de pessoal em
épocas de maior incidência de incêndios por meio do programa “Prev
Fogo”. Na Reserva Biológica Augusto Ruschi este programa é
desenvolvido de maneira integrada com a brigada de Bombeiros
Voluntários de Santa Teresa (E.C. Mignone, com. pess.).

Como resultado das ações de educação ambiental, foi criada a
Associação de Moradores do Entorno da Reserva Biológica Augusto
Ruschi, que vem atuando junto à equipe técnica da Reserva no controle
e prevenção de incêndios e na fiscalização de ações predatórias, como
a caça. Em 2002, foi fundada a Sociedade dos Amigos da Reserva
Augusto Ruschi, em apoio às ações de conservação na região.
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Figura 17 – Reserva Biológica Augusto Ruschi (Fonte: Laboratório de Geomática
– Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - IEMA)
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Floresta Nacional do Rio Preto

Está situada no município de Conceição da Barra, no extremo norte
do Estado do Espírito Santo. Foi criada em 17 de janeiro de 1990,
através do Decreto nº 98.845. Localiza-se entre as coordenadas de
18º 09’ 49 “e 18º 19’ 38" S e 39º 51’ 54 “e 39º 55’ 27" W (Figura 18).

Possui 2.830 ha de extensão territorial. Esta área pertencia à
ACESITA S.A. e era mantida como área de reposição florestal,
quando foi doada ao IBAMA para implantação de uma unidade de
conservação.

Está constituída por Floresta Ombrófila Densa, cujo dossel
dominante situa-se aos 25 m de altura, com raras espécies
emergentes que alcançam 30 m (IBAMA, 1992).

Com relação à fauna, os últimos levantamentos indicaram a presença
de espécies ameaçadas de extinção, tais como Amazona
rodochoryta (papagaio-da-cabeça-vermelha), Chaetomys
subspinosus  (ouriço-preto), Puma concolor  (suçuarana),
Campephilus robustus  (pica-pau-rei) e Leopardus pardalis
(jaguatirica).

O Plano de Manejo foi elaborado em 1999 com recursos da ITTO
(International Tropical Timber Organization) e está em processo de
implantação. A infra-estrutura está constituída por uma sede
administrativa, um alojamento para pesquisadores, duas casas para
funcionários e um centro de visitantes. A unidade conta com quatro
veículos e com equipamentos de rádio-comunicação e de prevenção
e combate a incêndios (R.S.Araújo, com. pess.)1.

Atualmente, está sendo estruturado um centro para exposição e venda
de produtos naturais da região, visando a integração da unidade com as
comunidades vizinhas, através do resgate das suas tradições culturais
e da oportunidade de geração de renda para as famílias do entorno. O
projeto está sendo desenvolvido em conjunto com a associação de
moradores e pequenos produtores rurais das comunidades vizinhas à
unidade de conservação (R.S.Araújo, com. pess.).
1 Rogério Santos Araújo é técnico administrativo e chefe substituto da Floresta
Nacional do Rio Preto, no período de elaboração do presente documento.

livro conservacao final.pmd 12/6/aaaa, 11:1780



– 81 –

A unidade possui três trilhas interpretativas para recebimento de
escolas mediante prévio agendamento. Conta também com um
viveiro para produção de mudas de essências nativas, frutíferas e
ornamentais, cujas instalações serão integradas ao Projeto “Rede
Mata Atlântica de Sementes Florestais”1.

Com relação à fiscalização, a FN está integrada ao Sistema
Integrado de Controle Ambiental (SICA) e ao Programa “Prev Fogo”
do IBAMA.

Uma das maiores limitações à implantação do plano de manejo é a
falta de pessoal que integre uma equipe permanente, de caráter
multidisciplinar, em número suficiente e devidamente capacitada
para o atendimento das diversas ações de manejo previstas.
Atualmente, a equipe está constituída pelo chefe da unidade, um
técnico administrativo e dois agentes ambientais recentemente
contratados através de concurso público. As atividades de vigilância,
limpeza e manutenção são terceirizadas (R.S. Araújo, com. pess.).

1 Integram o Projeto “Rede Mata Atlântica de Sementes Florestais” os Estados
do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. No Espírito Santo o projeto é
desenvolvido na FN do Rio Preto (Conceição da Barra), FN de Goytacazes
(Linhares), FN de Pacotuba (Cachoeiro de Itapemirim) APA do Mestre Álvaro
(Serra), RB de Duas Bocas (Cariacica) e Consórcio das Bacias Santa Maria e
Jucu (coordenação do projeto: UFRJ e apoio: MMA, FNMA, SBF).
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Figura 18 – Floresta Nacional do Rio Preto (Fonte: Laboratório de Geomática –
Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - IEMA)
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Floresta Nacional de Goytacazes

Está localizada no município de Linhares e possui uma área de 1.350,00
ha (Figura 19). Foi criada através de decreto em 28 de novembro de
2002. Foi estabelecida em um fragmento florestal cujas terras
pertencem à União e estavam sob a responsabilidade da EMBRAPA e,
portanto, está isenta de problemas fundiários.

Devido à sua recente criação, a unidade ainda não conta com os
instrumentos de planejamento e gestão e o quadro de pessoal está
restrito ao chefe da unidade (contrato temporário).
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Figura 19 – Floresta Nacional de Goytacazes (Fonte: Laboratório de Geomática
– Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - IEMA)
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Floresta Nacional de Pacotuba

Está situada no município de Cachoeiro do Itapemirim, em área da
EMBRAPA, contígua à Fazenda Experimental do Estado em Pacotuba.
Possui 450,59 ha.

Assim como a FN de Goytacazes, a Floresta Nacional de Pacotuba foi
criada recentemente, em dezembro de 2002, e ainda não conta com
as condições básicas para o manejo da unidade. Até o momento, a
equipe está restrita ao chefe da unidade.

Breve descrição das Reservas Particulares do Patrimônio
Natural – RPPNs

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural são áreas privadas,
gravadas com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade
biológica. A partir de um termo de compromisso assinado entre o
proprietário e o órgão ambiental, é averbada inscrição no Registro
Público de Imóveis sendo a área destinada para fins de conservação
(SNUC, 2000).

O Artigo 14 da Lei nº 9985/2000 (SNUC), estabelece entre as categorias
de manejo do Grupo de Unidades de Uso Sustentável, as Reservas
Particulares do Patrimônio Natural. No entanto, devido ao veto ao item
III, do parágrafo 2º do mesmo Artigo, os usos permitidos estão restritos
à pesquisa científica e atendimento ao público com objetivos turísticos,
recreativos e educacionais, o que caracteriza a unidade como de
categoria de manejo do grupo de Proteção Integral.

No Espírito Santo, existem atualmente quatro RPPNs, conforme
descrito a seguir:

Fazenda Cafundó

Foi criada através da Portaria IBAMA nº 62 de 19 de maio de 1998. Está
situada no município de Cachoeiro do Itapemirim, ao sul do Estado do
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Espírito Santo, e possui uma área de 517 ha. Protege duas nascentes
integrantes da bacia do rio Itapemirim e remanescentes da Mata
Atlântica cuja formação é a Floresta Estacional Semidecidual
Submontana em cotas de 100 a 150 m (IBGE, 1987).

A RPPN Fazenda Cafundó e a FN de Pacotuba compreendem os
únicos remanescentes florestais significativos do município de
Cachoeiro de Itapemirim e adjacências, sendo de fundamental
importância para a conservação de ambos, a conexão existente entre
eles.

Fazenda Santa Cristina

Foi criada através da Portaria IBAMA nº 157, de 26 de novembro de
1998. Está situada no município de Montanha, no extremo norte do
Espírito Santo. Possui uma área de 29,22 ha destinada à educação
ambiental, lazer e pesquisa científica.

Fazenda Sayonara

Foi criada através da Portaria IBAMA nº 107 de 01 de novembro
de 2001. Está situada no município de Conceição da Barra e
possui 28 ha de extensão. Sua importância ecológica está
associada à proximidade da área com a Reserva Biológica do
Córrego Grande, o Parque Estadual de Itaúnas e a Floresta
Nacional do Rio Preto.

Três Pontões

Foi criada através da Portaria IBAMA nº 29, de 8 de março de 2004.
Está situada no município de Afonso Cláudio, na região sudoeste do
Estado, com uma área de 12 ha.

É uma região montanhosa, cujo ponto de destaque é a formação
rochosa Pedra dos Três Pontões, com fragmentos representativos
da Mata Atlântica. Do ponto de vista cultural, estão conservadas
construções de 1922 e uma antiga fábrica de farinha de mandioca
movida à energia hidráulica.
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3.2.2 – Unidades de conservação estaduais

A responsabilidade administrativa pelas unidades de conservação
estaduais está dividida entre dois órgãos de governo, o Instituto de
Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF), da Secretaria de Estado da
Agricultura, e o Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA), ligado à
Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente (SEAMA).

Atualmente o IEMA é responsável por 10 das 17 unidades de
conservação estaduais e o IDAF pelas demais.  Estas áreas somam
44.429,46 ha, representando 1,02 % do território estadual e 37,6 % das
áreas em unidades de conservação (Tabela 8).

Tabela 8 – Unidades de conservação estaduais no Estado do Espírito Santo

*está incluída na área da APA Paulo César Vinha.
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Unidades de conservação administradas pelo IDAF

As unidades de conservação administradas pelo IDAF estão
concentradas na região centro sul e serrana. Compreendem sete
unidades que somam 8.383 ha, representando 7% da área sob proteção
em unidades de conservação. Estas unidades pertencem a categorias
de manejo do grupo de Proteção Integral, tendo como única exceção a
APA Mestre Álvaro.

Nos últimos anos, a partir do apoio financeiro, principalmente do
Ministério do Meio Ambiente (FNMA), os planos de manejo têm sido
elaborados, e, a infra-estrutura instalada para o desenvolvimento dos
programas de manejo da maioria das áreas.

Do ponto de vista institucional, a limitação de pessoal é um dos
principais problemas. O Departamento de Unidades de Conservação
conta com um total de 26 funcionários distribuídos nas unidades de
conservação e a necessidade de um maior número de profissionais
tem sido suprida, em parte, através das parcerias com as prefeituras
municipais (R. A. Britto, com. pess.)1.

Breve descrição das unidades de conservação administradas
pelo IDAF

Parque Estadual da Fonte Grande

Foi criado através do Decreto nº 3.875 de 07 de agosto de 1986. Está
localizado no maciço central da Ilha de Vitória, capital do Estado, entre
as coordenadas de 20º 18’ 11" e  20º 04’ 00" S e 40º 20’ 02" e 40º 20’ 39"
W (Figura 20). Possui uma área de 216,21 ha. O seu ponto mais alto
está a 308 m de altitude, o que possibilita a observação panorâmica de
grande parte do município de Vitória.

De acordo com a classificação fitogeográfica do IBGE (1987), a
vegetação caracteriza-se como Floresta Ombrófila Densa. No entanto,
a Mata Atlântica original apresenta-se atualmente em diversos estágios
1 Robson de Almeida Britto é chefe do Departamento de Recursos Naturais
Renováveis do IDAF.
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de sucessão, sendo que o único remanescente primitivo ainda existente
é de vegetação rupestre. Pode-se citar entre os principais gêneros
presentes na unidade, três endêmicos da Mata Atlântica: Astronium,
Cedrela e Piptadenia (SEMMAM/IDAF/CEPEMAR, 1996).

A fauna está representada por elementos presentes em ambientes
antropizados, destacando-se entre os mamíferos o preá (Cavia aperea),
o camundongo (Mus musculus), o rato comum (Rattus rattus), o gambá
(Didelphis aurita), o sagui-da-cara-branca (Callithrix geoffroyi), a cutia
(Dasyprocta sp.), dentre outros. A avifauna constitui o grupo mais
conspícuo do Parque, identificando-se a presença de diversas espécies
como o Leptopogon amaurocephalus, Leucopternis lacernulata e Attila
rufus.

Atualmente o Parque vem sendo administrado pela Prefeitura Municipal
de Vitória, através de convênio específico estabelecido entre a
municipalidade e o IDAF, visando a gestão integrada e a implantação
efetiva da unidade de conservação. O seu Plano de Manejo foi elaborado
de forma integrada entre os dois órgãos em 1996, cujas diretrizes vem
orientando a sua implantação.
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Figura 20 – Parque Estadual da Fonte Grande (Fonte: Laboratório de Geomática
– Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - IEMA)
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Parque Estadual de Pedra Azul

Foi criado pelo Decreto Lei nº 312 de 31 de outubro de 1960 como
Reserva Florestal. A categoria de manejo foi posteriormente alterada
para Parque Estadual através da Lei nº 4.503 de 03 de março de 1991.

Está localizado no município de Domingos Martins, entre as
coordenadas geográficas de 20°23’36" e 20º25’56" S e 40°55’23" e
41º01’40" W (Figura 21). Possui uma área de 1.240 ha e uma variação
altimétrica de 1.220 a 1.909 m.

Um dos maiores atrativos do Parque são as formações rochosas de granito
e gnaisse, destacando-se a Pedra Azul, com 1.822 m e a Pedra das Flores
com 1.909 m. A área é coberta por Floresta Ombrófila Densa Montana e
vegetação rupestre, cuja principal característica é dada pelo líquen que
proporciona coloração azulada à Pedra Azul e, daí, a origem do nome.

O Parque constitui um dos maiores atrativos turísticos da região e possui
três trilhas para atendimento de visitantes: a trilha do Lagarto, com 480
m de onde se observa o Parque Nacional de Caparaó e o Parque Estadual
do Forno Grande; a trilha das piscinas, com 1.200 m, onde se localizam
nove piscinas naturais escavadas pela ação das águas e a trilha da
Pedra Azul, com 945 m, onde o visitante tem contato direto com o
paredão rochoso de 500 m de altura (M. I. Nascimento, com. pess.)1.

A infra-estrutura da unidade consta de sede administrativa, almoxarifado,
centro de visitantes; energia solar, cujos painéis foram instalados
através de projeto desenvolvido pela SEAMA; comunicação por telefone
e sistema de rádio-comunicação. Possui dois carros e cinco
motocicletas e conta com uma equipe constituída por sete funcionários,
sendo que três deles são disponibilizados pela Prefeitura Municipal de
Domingos Martins (M. I. Nascimento, com. pess.).

O Plano de Manejo foi elaborado com recursos do projeto de
implantação do Corredor Ecológico Central da Mata Atlântica.
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Figura 21 – Parque Estadual de Pedra Azul (Fonte: Laboratório de Geomática –
Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - IEMA)
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Parque Estadual do Forno Grande

Foi criado através do Decreto nº 312 de 31 de outubro de 1960 como Reserva
Florestal e teve sua categoria de manejo alterada para Parque através do
Decreto nº 7.528, de 11 de setembro de 1998. A origem do nome do Parque
está relacionada com o aspecto da formação rochosa mais elevada que
possui a forma semelhante aos fornos de assar pão, comuns naquela região,
caracterizada pela colonização italiana (IDAF, 2001a).

O Parque está localizado no município de Castelo entre as coordenadas
geográficas de 20° 30’ 35" e 20º 32’ 29" S e 41° 05’ 20" e 41º 07’ 17" W
(Figura 22). Possui 730 ha e uma variação altimétrica de 1.128 a 2.039
m, sendo que a cota máxima é representada pelo Pico Forno Grande,
o segundo ponto mais alto do Estado.

A vegetação do Parque está inserida nos domínios da Floresta
Ombrófila Densa Montana e da Floresta Ombrófila Densa Altimontana,
em transição para a Floresta Estacional Semidecidual. Estudos
realizados na área indicaram a presença de um número expressivo
de espécies da família orquidácea, incluindo duas espécies endêmicas:
Polystachya rupicola e Pleurothallis castellensis (IDAF, 2001a).

Levantamentos preliminares da fauna realizados na área identificaram a
presença de 24 espécies de mamíferos, sendo que 33% das espécies
registradas são endêmicas da Mata Atlântica; 130 espécies de aves, sendo
18 endêmicas da Mata Atlântica; 20 espécies de anfíbios anuros; 22
espécies de répteis e 12 espécies novas de insetos (IDAF, 2001a). Com
recursos do Projeto Corredores Ecológicos, estão sendo complementadas
as informações sobre a mastofauna e avifauna da região do Parque.

A partir da elaboração do Plano de Manejo foi instalada a sede administrativa,
auditório para 20 pessoas, escritório, almoxarifado, alojamento para
pesquisadores, trilhas interpretativas e um portal de entrada. A unidade foi
dotada do mobiliário necessário, equipamento de combate a incêndios,
sistema de rádio comunicação e material audiovisual para atendimento ao
programa de educação ambiental, incluindo um vídeo sobre a área e uma
cartilha para informação sobre as trilhas. O Parque conta com um veículo
4x4 e três motocicletas para as atividades de fiscalização.
1 Maria Isabel Martins Nascimento é Gerente da Seção de Proteção dos Recursos
Naturais Renováveis do IDAF
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Possui uma equipe constituída por três funcionários, contratados pela
Prefeitura Municipal de Castelo, que atua em parceria com o IDAF na
implantação da Unidade de Conservação.  Junto ao SEBRAE e
Prefeitura, foi elaborado o Projeto de Desenvolvimento Turístico do
Entorno do Parque Estadual do Forno Grande, que estabelece um
roteiro turístico a partir de pesquisas realizadas junto aos moradores.
Em decorrência deste projeto, foram oferecidos cursos de capacitação
em agroturismo para as comunidades (fabricação de compotas, queijo
e tomate seco), com recursos da cooperação técnica alemã, GTZ,
através do Projeto Corredores Ecológicos.
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Figura 22 – Parque Estadual do Forno Grande (Fonte: Laboratório de Geomática
– Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - IEMA)
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Parque Estadual de Mata das Flores

O Parque Estadual de Mata das Flores (Figura 23) foi criado através
do Decreto nº 3.214-E de 08 de janeiro de 1986, no município de
Castelo. O referido Decreto foi revogado através do Decreto nº 3.489-
E em 20 de março de 1987, que estabelece legalmente o Parque e
define a área de 800 ha, antes não especificada. Está situado entre as
coordenadas 20º 35’ 24" e 20º 36’ 58" S e 41º 09’ 19" e 41º 11’ 00" W. A
altitude chega a 700 m.

Este Parque é o único sob a responsabilidade do IDAF que ainda não
foi demarcado e cuja regularização fundiária ainda não foi concluída.
Atualmente, apenas 13 ha da extensão total da Unidade estão
regularizados (M.I. Nascimento, com. pess.).

Apesar da relevância desta área para a conservação da biodiversidade,
considerando-se principalmente o bom estado de conservação dos
seus recursos naturais, ainda não foram adotadas as medidas
necessárias para sua efetiva implantação, sendo esta a prioridade atual
do Setor de Unidades de Conservação do Departamento de Recursos
Naturais do IDAF (M.I.Nascimento, com. pess.).
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Figura 23 - Parque Estadual de Mata das Flores (Fonte: Laboratório de
Geomática – Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA)
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Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça

Foi criado através do Decreto nº 2.791 de 24 de agosto de 1984. Está
localizado no município de Alegre, entre as coordenadas de 20º 37’ 50"
e 20º 38’11"S  e 40º 36’ 05" e 40º 36’ 26" W (Figura 24). A altitude varia
de 650 a 800 m.

É o menor Parque Estadual do Espírito Santo, compreendendo apenas
24,20 ha. Sua principal atração, a queda d’água de 144 m de altura
que no seu percurso forma uma cortina de fumaça dando origem ao
nome do Parque, não está incluída na pequena extensão territorial da
unidade de conservação (IDAF, 2001b).

O Parque está inserido no domínio da Floresta Estacional Semidecidual
e sua cobertura vegetal se caracteriza por áreas de brejo herbáceo,
vegetação em estágios inicial, médio e avançado de recuperação e
vegetação rupestre, que se encontra bastante descaracterizada. Em
1988, foi realizada a recuperação de parte da vegetação degradada, a
partir do plantio de espécies arbóreas, sendo que 40% delas são
exóticas (IDAF, 2001b).
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Figura 24 – Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça (Fonte: Laboratório de
Geomática – Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA)
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Levantamentos de fauna realizados na área indicam a presença de 26
espécies de mamíferos, incluindo uma espécie ameaçada de extinção,:
o gato-do-mato (Leopardus tigrinus), 69 espécies de aves; e 4 espécies
de anfíbios, cuja baixa riqueza foi atribuída ao ambiente muito
perturbado (IDAF, 2001b).

Um dos principais problemas do Parque é a visitação desordenada.
De acordo com o IDAF (2001b), o Parque recebe uma média mensal
de aproximadamente 1.005 turistas, sendo que o pico da visitação é
em janeiro, tendo sido registrado, em 1995, 3.360 visitantes neste mês.
No entanto, atualmente, a infra-estrutura existente (camping,
churrasqueiras, mesas, bancos, pias, banheiros, lixeiras, sinalização
e estacionamento) é insuficiente e inadequada e encontra-se em
precário estado de conservação. A unidade de conservação conta
apenas com um técnico designado para o seu gerenciamento e com
o apoio administrativo do escritório regional do IDAF em Alegre.

O Plano de Manejo considera que as características de tamanho e os
atributos naturais da área não justificam o seu enquadramento como
Parque Estadual e propõe a ampliação da área para 302,49 ha com a
inclusão da cachoeira dentro de seus limites e reclassificação da
categoria de manejo para Monumento Natural, mais compatível com o
estabelecido no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (IDAF,
2001b).

Atualmente, estão sendo concluídas as obras de infra-estrutura da
unidade como parte do processo de implantação das ações previstas
no Plano de Manejo.

Reserva Biológica de Duas Bocas

Esta unidade foi criada em 1965, através da Lei Estadual nº 2.095,
como Reserva Florestal. Posteriormente, a categoria de manejo foi
redefinida pela Lei nº 4.503/1991, denominando-se a partir de então,
Reserva Biológica de Duas Bocas. Seu nome teve origem em função
do encontro dos rios Panelas e Naiá-Assú, que deságuam na represa
existente desde 1951 na área da Reserva.
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A Reserva está localizada no município de Cariacica, entre as
coordenadas de 20º14’04" e  20º18’30" S e 40º28’01" e  40º32’07" W
(Figura 25). Possui 2.910 ha e uma variação altimétrica de 200 a 808 m.

Esta unidade de conservação abriga remanescentes de vegetação
primária, classificada como Floresta Ombrófila Densa Submontana
(IBGE, 1987). Na fauna ameaçada de extinção presente na Reserva,
destacam-se a onça-parda (Puma concolor) e a jaguatirica (Leopardus
pardalis) (ITCF, 1996).

A unidade de conservação está integrada ao Projeto “Rede de
Sementes da Mata Atlântica”. A área está desapropriada, cercada e
sinalizada.

Em 1996, o então ITCF, através de recursos do Fundo Nacional do
Meio Ambiente, dotou a área da Reserva de Duas Bocas de Plano de
Manejo e infra-estrutura (sede administrativa, auditório, laboratório,
centro de visitantes, dois alojamentos para pesquisadores, uma casa
destinada ao administrador e três para guarda-parques). Possui três
veículos e quatro motocicletas. Possui sete funcionários, sendo que
destes, quatro atuam na fiscalização (R.Poltronieri, com. pess.)1.
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Figura 25 – Reserva Biológica de Duas Bocas (Fonte: Laboratório de Geomática
– Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - IEMA)
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Área de Proteção Ambiental de Mestre Álvaro

Foi protegida inicialmente como Parque Florestal, e, posteriormente,
como Reserva Biológica através da Lei nº 3.075 de 09 de agosto de
1976 e teve sua categoria de manejo redefinida para Área de Proteção
Ambiental através da Lei nº 4.507 de janeiro de 1991.

Está localizada no município da Serra, que faz parte da região
metropolitana da Grande Vitória. Possui 3.470 ha e uma variação
altimétrica de 100 a 850 m. Situa-se entre as coordenadas de 20º 08´
32 “e 20º 11´ 28” S e 40º 07´ 42 “e 40º 19´ 44” W (Figura 26).

De acordo com a classificação fitogeográfica do IBGE (1987), a
vegetação predominante é a Floresta Ombrófila Densa Submontana.
No entanto, a maior parte da área está, atualmente, coberta por
pastagens, e a vegetação nativa, ainda que alterada, está restrita às
áreas de difícil acesso.

A APA ainda não conta com Plano de Manejo ou outra ação para sua
implantação efetiva, exceto a fiscalização realizada em parceria com a
Prefeitura Municipal da Serra e Polícia Ambiental.

1 Roberto Poltronieri era Chefe da Reserva Biológica de Duas Bocas, na ocasião do
levantamento de dados.
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Figura 26 – Área de Proteção Ambiental de Mestre Álvaro (Fonte: Laboratório
de Geomática – Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA)
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Unidades de conservação administradas pelo IEMA

A SEAMA foi criada em 1987 e o IEMA em 2002. São dez as unidades
de conservação administradas pelo IEMA, compreendendo uma
Reserva Ecológica, três Parques e seis APAs. Estas áreas
correspondem a 36.353,95 ha e representam 30,40% do total da área
protegida em unidades de conservação no Estado.

Os parques estaduais sob responsabilidade administrativa do IEMA,
criados no início da década de 90, ainda não têm sua situação fundiária
regularizada e este é um fator limitante no processo de implementação
destas áreas. Verifica-se nos últimos anos a tendência de
estabelecimento de unidades de conservação do grupo de Uso
Sustentável, relacionada, principalmente, às dificuldades de recursos
financeiros para a regularização fundiária das áreas de Proteção
Integral.

A maioria das unidades de conservação administradas pelo IEMA não
conta com instrumento de planejamento, equipe técnica ou ações
sistematizadas necessárias à sua proteção efetiva.

Breve descrição das unidades de conservação administradas
pelo IEMA

Parque Estadual de Itaúnas

Está situado no extremo norte do Estado, no município de Conceição
da Barra, entre as coordenadas geográficas de 18º 20’ e 18º 25’ S e 39º
40’ e 39º 42’ W. Foi criado através do Decreto nº 4.967-E, de 08 de
novembro de 1991. Compreende 3.650 ha de vegetação de restinga,
manguezais, dunas e alagados (Figura 27).

O Parque conta com uma sede administrativa, alojamento para
pesquisadores, biblioteca para atendimento ao público em geral e
especialmente às escolas do entorno, ecoloja, centro de visitantes e
trilhas interpretativas. Possui dois carros, uma motocicleta e um barco
de alumínio. A equipe está constituída por cinco funcionários.
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Entre os projetos que vem sendo desenvolvidos na área está o de
pesquisa e proteção das tartarugas marinhas (Projeto TAMAR-IBAMA)
desde que o Parque foi criado e o de ecoturismo, desenvolvido em
parceria com a Sociedade de Amigos do Parque de Itaúnas (SAPI) e
empresas da comunidade local.

O Plano de Manejo do Parque, concluído em 2003, prevê a
implementação, entre outros, do Programa de Uso Público, através de
concessões para controle de acesso e recepção dos visitantes.
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Figura 27 – Parque Estadual de Itaúnas (Fonte: Laboratório de Geomática –
Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - IEMA)
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Parque Estadual Ilha das Flores

Está situado no município de Vila Velha (Figura 28), entre as
coordenadas 20º19’51" e 20º00’05"S e 40º19’41" e  40º20’05" W. Foi
criado em 1990, através do Decreto nº 4.390-E e abrange uma área de
16,59 ha. Em junho de 1992, através do Decreto nº 5.174-E,  foram
desapropriados 3 ha da área de abrangência do Parque.

No entanto, os recursos naturais originais encontram-se
descaracterizados e submetidos à ação antrópica da população urbana
do entorno, sem que tenham sido tomadas as devidas providências à
sua implantação.
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Figura 28 – Parque Estadual Ilha das Flores (Fonte: Laboratório de Geomática
– Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - IEMA)
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Parque Estadual Paulo César Vinha

Foi declarado como Parque Estadual de Setiba através do Decreto nº
2.993-N de 05 de junho de 1990 e teve seu nome mudado em
homenagem ao biólogo Paulo César Vinha, que lutou contra a
exploração irregular de areia na área e foi assassinado dentro dos
limites do Parque, em 1994.

O Parque está localizado no município de Guarapari, às margens da
BR-060 (Rodovia do Sol), entre as coordenadas geográficas de 20º
32’ 02" e 20º 37’ 50"S e 40º 22’ 43" e 40º 25’ 59"W (Figura 29).
Compreende 1.500 ha, incluindo 12 km de praias e vegetação
predominante de restinga, com suas diversas formações. Entre seus
atrativos naturais estão três lagoas: Feia, Vermelha e Caraís, sendo
que esta última tem comunicação com o mar, favorecendo o
desenvolvimento de manguezal em suas margens. Ao norte da área
podem ser observadas as dunas D’Ulé, estabilizadas pela vegetação
e que chegam a atingir 10 m de altura.

A vegetação do Parque apresenta diversos elementos integrantes da
lista de espécies ameaçadas de extinção como Jacquinia brasiliensis
e Pavonia alfinolia. A fauna local ameaçada de extinção está
representada pelas seguintes espécies: onça-parda (Puma concolor),
jaguatirica (Leopardus pardalis), ouriço-preto (Chaetomys
subspinosus), maitaca (Touit surda), araponga (Procnias nudicollis),
saíra-sapucaia (Tangara peruviana), entre outras.

O Parque possui sede administrativa, alojamento para pesquisadores
e trilhas para atendimento de grupos previamente agendados. Não
possui plano de manejo, apesar de constar como condicionante do
licenciamento da RODOSOL.
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Figura 29 – Parque Estadual e Área de Proteção Ambiental Paulo César Vinha
(Fonte: Laboratório de Geomática – Setor de Subgerência de Geomática/
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA)
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Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra

A APA de Conceição da Barra foi criada em 13 de novembro de 1998,
através do Decreto Estadual nº 7.305-E. Está localizada no município
de Conceição da Barra abrangendo a região norte da Ilha de Guriri e
manguezal da foz do rio São Mateus. Está situada entre as coordenadas
18º 36’ 12 “e 18º 39’ 49" S e 39º 43’ 41 “e 39º 48’ 14" W (Figura 30).

A APA possui 7.728 ha, apresentando vegetação de restinga em estágio
de sucessão secundário e primário, grandes áreas de pastagem,
culturas de coco, goiaba e eucalipto. Inclui as comunidades rurais de
Barreiras, Meleiras, Mariricu, parte do povoado do Quadrado e Moendas
(SEAMA, 2001b).

Embora a maior parte das espécies animais seja relativamente comum,
algumas exceções foram identificadas como o ouriço–preto
(Chaetomys subspinosus), além de outras três espécies citadas na
lista oficial de espécies brasileiras ameaçadas de extinção: a onça-
parda (Puma concolor) e o gato-do-mato (Leopardus tigrinus) (SEAMA,
2001b).

Embora tenham sido realizados os levantamentos preliminares para a
elaboração do plano de manejo e constituição do Conselho Gestor da
APA, ambas as medidas, de extrema importância para a consolidação
da Unidade de Conservação, ainda não foram implementadas. Não há
equipe designada para o manejo da área.
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Figura 30 – Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra (Fonte:
Laboratório de Geomática – Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA)

livro conservacao final.pmd 12/6/aaaa, 11:19113



– 114 –

Área de Proteção Ambiental Pedra do Elefante

A APA Pedra do Elefante está localizada no município de Nova Venécia,
no noroeste do Estado do Espírito Santo, entre as coordenadas de 18º
44" 49’ e 18º 47" 38’ S e 40º 26" 41’ e 40º 28" 26’ W. Foi criada através
do Decreto nº 794-R de 30 de julho de 2001. Sua criação foi precedida
de consulta pública aos diversos segmentos da sociedade local. A APA
contorna o Parque Municipal da Pedra do Elefante, principal atrativo
paisagístico da região.

Compreende 2.562,31 ha, constituídos por afloramentos rochosos que
integram um conjunto de cadeias montanhosas, cuja geologia
caracteriza-se por rochas graníticas porfiróides do Complexo Medina,
do Proterozóico Superior. Nos aluviões antigos estão presentes Água
Marinha, Topázio e outras pedras coradas (SEAMA, 2001a).

A área da APA está inserida nos domínios da Floresta Estacional
Semidecidual Submontana, apresentando vegetação rupestre, arbórea
caducifólia e subperenifólia (SEAMA, 2001a).

Estudos preliminares demonstraram a necessidade de intervenção,
visando melhorar a estrutura da floresta nativa, especialmente nas
proximidades da Pedra do Elefante, em função do efeito de borda
presente em toda a extensão dos fragmentos. Ainda assim, nas áreas
de difícil acesso, as espécies vegetais primitivas estão bem
representadas, com a presença de elementos arbóreos de grande porte,
como uma gameleira (Ficus sp.), com aproximadamente cinco metros
de diâmetro, espécies de importância econômica, como o jequitibá
(Cariniana sp.) (SEAMA, 2001a).

De uma maneira geral, a vegetação está descaracterizada, já que
pequenas propriedades rurais estão presentes em toda a região,
principalmente nos vales e depressões, onde é predominante o uso
agropecuário (milho, feijão, café e gado de corte e leite).

Levantamentos realizados pela SEAMA, a partir de visitas a campo e
entrevistas com moradores da região, indicaram a presença de
espécies ameaçadas de extinção como a preguiça-de-coleira
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(Bradypus torquatus) e a jaguatirica (Leopardus pardalis) (SEAMA,
2001a).

A APA não possui Plano de Manejo e não conta com equipe técnica
para sua implementação.

Área de Proteção Ambiental de Goiapaba-Açu

Foi criada em 1994 através do Decreto nº 3.796. Está localizada próxima
da Rodovia ES-259, que liga Fundão a Santa Teresa, abrangendo parte
destes dois municípios. Possui 3.740 ha de extensão territorial e serve
como zona tampão para o Parque Municipal de Goiapaba-Açu, situado
no ponto mais alto da área, o Pico do Goiapaba-Açu (Figura 31).

O relevo apresenta declives acentuados e altitudes que variam de 200
a 820m, gerando uma variabilidade de ambientes em função da
disponibilidade de radiação solar, umidade e profundidade de solos.
Estas diferenças favorecem a presença de uma grande diversidade
de espécies e endemismos (MMA, 2002).

As áreas baixas são ocupadas por pequenas propriedades rurais cujos
usos predominantes são pastagens, cultura de café, banana e outros
usos agrícolas. Os remanescentes florestais apresentam-se nos topos
das encostas e nas áreas de difícil acesso. Estes remanescentes
integram um importante corredor ecológico no contexto regional
estabelecendo comunicação entre esta unidade de conservação e a
Reserva Biológica Augusto Ruschi (MMA, 2002).

A APA ainda não conta com plano diretor para sua implantação. Existe
iniciativa de integração das entidades locais para constituição do seu
Conselho Gestor, mas o mesmo ainda não foi devidamente
estabelecido. Não conta com equipe para o desenvolvimento das ações
de manejo.
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Figura 31 – Área de Proteção Ambiental de Goiapaba-Açu (Fonte: Laboratório
de Geomática – Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA).
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Área de Proteção Ambiental de Praia Mole

Foi criada em 1994, através do Decreto nº 3.802. Está situada no
município da Serra, entre as coordenadas de 20º12’40"e 20º14’37"S e
40º12’33" e 40º 14’27"W e possui uma área de 400 ha (Figura 32).

Desde sua criação, não foram tomadas as medidas necessárias à
sua implantação, o que resultou em uma descaracterização dos seus
atributos naturais. Atualmente a maior parte da área encontra-se
urbanizada. Em fevereiro de 2004, foi nomeada uma comissão de
gerenciamento desta APA, a fim de subsidiar a criação do Conselho
Gestor da Unidade.
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Figura 32 – Área de Proteção Ambiental de Praia Mole (Fonte: Laboratório de
Geomática – Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA)
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Área de Proteção Ambiental Paulo César Vinha

Foi criada através do Decreto nº 3.709-N de 23 de dezembro de 1994.
Tem uma área de 12.960 ha, incluindo o arquipélago das Três Ilhas.
Está localizada no município de Guarapari, entre as coordenadas de
20º 30’ 45" e 20º 40’ 48" S e 40º 19’ 58" e 40º 27’ 32" W (Figura 29).

Apresenta espécies da flora ameaçadas de extinção, como Jacquinia
brasiliensis, Pavonia almifolia, Bumelia obtusifolia, Gonolobus
dorothyanus, Ditassa arianeae. Quanto à fauna, segundo a lista de
espécies ameaçadas do IBAMA, são encontrados na área da APA:
Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus, Puma concolor, Chaetomys
subspinosus, Touit surda e Oryzoborus maximiliani.

Área de Proteção Ambiental da Lagoa de Guanandy

A APA da Lagoa de Guanandy foi criada através do Decreto nº 3.788-N
de 23 de dezembro de 1994. Está localizada nos municípios de
Itapemirim e Piúma entre as coordenadas 20º51’35" e 21º00’35"S e
40º45’19" e 40º50’59"W.

Possui uma área de 5.242 ha de áreas de alagados, restingas e apresenta
entre os seus principais atrativos a Lagoa de Guanandy ou Lagoa Sete
Pontas, cujo espelho d’água chega a um milhão de m2. Além de sua
relevância ecológica, a importância desta Lagoa está relacionada com o
abastecimento de água das populações de Itaipava e Itaoca.

São escassas as informações sobre a flora e fauna local e a APA não
conta com plano de manejo ou qualquer outra ação que garanta sua
proteção. Entre as principais ameaças estão as ocupações irregulares
no entorno da lagoa, o uso indevido de recursos como a caça e pesca
predatória, e desmatamentos.

Reserva Ecológica de Jacarenema

A Reserva está situada na foz do Rio Jucu, no município de Vila Velha.
Foi criada em 1989 através do Decreto Estadual nº 5.427 de 28 de julho
de 1997. Compreende cerca de 307 ha. Apesar da limitada extensão
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territorial, esta área inclui amostras de diferentes formações de restinga
e de manguezal, característicos da região. A vegetação apresenta-se
bastante alterada, mas ainda assim reúne espécies de extrema
importância para a conservação da diversidade biológica daquela região.

Jacarenema foi tombada pelo Conselho Estadual de Cultura como bem
natural e patrimônio cultural do Estado desde 1986, cujo ato está inscrito
no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico, Paisagístico e Científico
sob o nº 08, folhas 4 e 5.

Esta categoria de manejo não está prevista no Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC) e deverá ser revisada e adequada.
Ao mesmo tempo, em fevereiro de 2003, a Prefeitura Municipal de Vila
Velha declarou um Parque Natural Municipal numa área que abrange a
atual área da Reserva de Jacarenema.

O Plano de Manejo da unidade de conservação está em fase de
elaboração. A área não conta com nenhuma infra-estrutura para apoio
ao manejo. A situação fundiária ainda não foi resolvida e toda a área da
unidade continua legalmente em mãos dos antigos proprietários.

3.3 – Representatividade do Sistema de Unidades de
Conservação

3.3.1 – Quanto ao tamanho

A fragmentação e perda de habitats têm sido uma das questões chave
para a conservação da diversidade biológica. A manutenção da dinâmica
dos processos ecológicos está diretamente relacionada com áreas
de tamanho suficiente para manter um mosaico de ambientes que
possibilite diferentes tipos de vegetação, a ocorrência de habitats raros,
espécies de plantas e animais mais especializados, tamanho de
populações viáveis e sustentabilidade mediante os diversos regimes
de intervenção (Bennett, 1999).

De acordo com a lista de áreas protegidas das Nações Unidas, de
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1997, existem no mundo mais de 30.000 unidades de conservação,
sendo que destas, 17.596 ou aproximadamente 58% são áreas que
possuem menos de 1.000 ha de extensão (IUCN, 1999).

As implicações decorrentes do tamanho reduzido de áreas protegidas
foram estudadas por diversos autores (Forman & Godron, 1981,1986;
Angelstam, 1992; Murcia, 1995; Shafer, 1995) e demonstraram
alterações na composição e estrutura da vegetação, principalmente
relacionadas com efeitos de borda.

Estes e outros estudos indicam que grandes áreas são melhores para
a manutenção da diversidade biológica do que áreas pequenas. No
entanto, as unidades de conservação - áreas destinadas à proteção de
espécies e de processos ecológicos, genéticos e evolutivos - em geral,
são pequenas e protegem apenas parte de grandes ecossistemas
fortemente influenciados por atividades antrópicas (Knudson, 1983).

No Espírito Santo, apenas quatro das 31 unidades de conservação
tratadas neste trabalho possuem mais de 10.000 hectares: a Reserva
Biológica de Sooretama, o Parque Nacional do Caparaó, o Parque
Nacional dos Pontões Capixabas e a APA Paulo César Vinha (Figura
33). As duas primeiras representam os maiores remanescentes
florestais contínuos do Estado, de grande importância para a
conservação da biodiversidade.

Figura 33 – Unidades de conservação por classes de áreas
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Do total de 17 unidades de conservação do grupo de Proteção Integral
existentes no Estado, onze constituem áreas com menos de 2.500 ha,
sendo que, destas, sete possuem áreas menor que 1.000 ha.

Das três áreas de Proteção Integral que possuem entre 2.500 e 5.000
ha, a Reserva Biológica Augusto Ruschi, com 4.733,75 ha, é a que tem
maior potencial de conservação da biodiversidade, devido à existência
de fragmentos florestais em bom estado de conservação no seu entorno,
permitindo a manutenção do fluxo genético.

As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável totalizam
14 áreas. Destas, seis possuem área superior a 2.500 ha, sendo que a
maior delas possui 12.960 ha e é a única unidade de conservação no
Estado que protege biodiversidade marinha.

Apesar de compreenderem extensões territoriais significativas, estas
unidades são as que possibilitam maiores intervenções antrópicas, já
que tem como principal objetivo o uso sustentável dos recursos naturais
e, portanto, destinam um menor enfoque à conservação.

As RPPNs em geral apresentam pequena extensão territorial. A mais
expressiva em termos de tamanho e diversidade biológica é a Fazenda
Cafundó, em Cachoeiro do Itapemirim, com 517 ha, e que abriga
importantes espécies de interesse para a conservação. As outras três
são de menor expressão e apresentam áreas menores que 30 ha.

3.3.2 – Quanto às categorias de manejo

As diversas categorias de manejo que integram o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação - SNUC estabelecem diferentes objetivos
de manejo e possibilitam diferentes níveis de intervenção, atendendo a
uma diversidade de situações nos diferentes contextos regionais. Para
Brandon (2000), as diferentes categorias servem a distintos propósitos
e atendem ao princípio de complementariedade dentro do sistema de
unidades de conservação.

O Espírito Santo possui 31 unidades de conservação estabelecidas
pelo poder público estadual e federal, incluindo as reservas particulares
oficialmente estabelecidas. No entanto, em termos de categorias de
manejo, o sistema apresenta-se bastante limitado com relação a sua
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abrangência, incluindo apenas seis das 12 categorias estabelecidas
pelo SNUC (Tabela 9).

No total de 17 unidades de conservação de Proteção Integral, a
categoria de manejo Parque é a que está melhor representada, com
dez unidades, seguida da categoria Reserva Biológica, com seis. A
outra área deste grupo (Reserva Ecológica) não tem sua categoria
prevista no SNUC (Tabela 9).

São sete as categorias de manejo do grupo de Uso Sustentável
previstas no SNUC e destas, apenas três estão presentes no Estado.
Das 14 unidades de conservação deste grupo, as APAs constituem a
categoria  de manejo melhor representada, com sete unidades. Dentre
as demais categorias deste grupo, existem quatro RPPNs e três
Florestas Nacionais.

Ainda com relação às categorias de manejo das unidades de
conservação existentes no Estado, tem sido considerada a
necessidade de revisão da categoria de determinadas áreas, ajustando-
se às novas diretrizes estabelecidas pelo SNUC e à realidade das
mesmas. Por exemplo, existem propostas de mudanças para a
Reserva Ecológica de Jacarenema, cuja categoria não está prevista
no SNUC e para outras unidades, como a APA Mestre Álvaro,
atualmente em discussão pelos órgãos responsáveis.

Tabela 9 – Unidades de conservação federais e estaduais no Estado do Espírito
Santo, segundo os grupos e categorias de manejo previstas no SNUC.
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Vale ressaltar que a partir de 1991, das 15 novas unidades de
conservação estabelecidas pelo poder público, tanto estadual como
federal, 12 pertencem ao grupo de Uso Sustentável. Esta mesma
tendência é observada no âmbito nacional e, atualmente, as unidades
de uso sustentável constituem cerca de 80% da extensão territorial de
todo o sistema nacional de unidades de conservação (Milano, 2000).

3.3.3 – Quanto às fitofisionomias

Através da sobreposição do mapeamento dos domínios das
fitofisionomias existentes no Estado e o mapa de localização das
unidades de conservação, verifica-se que a atual distribuição das
mesmas não atende a critérios de representatividade em termos das
formações florestais (Figura 34).

Considerando que a Floresta Ombrófila Densa representa 68,5% da
extensão territorial do Estado, é natural que a maioria das unidades de
conservação estejam concentradas nesta formação. Das 31 unidades,
22 estão protegendo os remanescentes deste tipo de floresta (duas
RPPNs, oito unidades federais e 12 estaduais).

A Floresta Estacional Semidecidual, que cobre 23% do Estado está
representada em parte do Parque Nacional do Caparaó, no Parque
Estadual Cachoeira da Fumaça, com apenas 24,20 ha, no Parque
Estadual de Mata das Flores, com 800 ha (ainda não implantado), na
FN de Pacotuba com 450,59 ha e na RPPN da Fazenda Cafundó, com
517 ha.

A formação de Savana tem uma pequena área, a única existente,
inserida na Reserva Natural da Vale do Rio Doce, com 3.000 ha. O
refúgio ecológico está presente nos campos de altitude do Parque
Nacional do Caparaó. A Floresta Ombrófila Aberta não está
representada em nenhuma unidade de conservação (Figura 34).
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Figura 34 – Unidades de conservação federais e estaduais nas diferentes
formações florestais do Estado do Espírito Santo (Fonte: Laboratório de
Geomática – Setor de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA).
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As Formações Pioneiras e as regiões das planícies costeiras ou
planícies litorâneas, que caracterizam-se pela presença de vegetação
predominante de restinga, estão bem representadas em unidades de
conservação de diferentes categorias de manejo, incluindo três APAs
(Conceição da Barra, Paulo César Vinha e Lagoa de Guanandy), dois
Parques Estaduais (Itaúnas e Paulo César Vinha) e uma Reserva
Biológica Federal (Comboios).

3.3.4 – Quanto à importância para a conservação da
biodiversidade

O Workshop “Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da
Biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos” (Conservation
International do Brasil et al., 2000) definiu 14 áreas prioritárias para a
conservação da biodiversidade no Estado do Espírito Santo, sendo que
destas, sete são consideradas de extrema importância biológica, seis
de muito alta importância e uma de alta prioridade, ao sul da capital
(Figura 35).

Das 17 áreas de Proteção Integral que compõem o Sistema Estadual
de Unidades de Conservação - SISEUC, sete estão localizadas em
áreas de Extrema Importância Biológica. No entanto, na região de
Domingos Martins e Alfredo Chaves e na região de Afonso Cláudio, na
Fazenda Pindobas, também consideradas de extrema prioridade para
a conservação, não existem unidades de conservação instituídas.

Outras cinco unidades de conservação do grupo de Proteção Integral
estão inseridas em algumas das áreas de Muito Alta Importância
Biológica. No entanto, existem áreas identificadas com este grau de
importância: Serra das Cangalhas, Serra das Torres, Praia das Neves/
Maroba, que não possuem nenhuma unidade de conservação que
garanta sua permanência a longo prazo. A área de Alta Importância
Biológica, localizada no litoral centro-sul do Estado, está representada
por três unidades de conservação de Proteção Integral.
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Figura 35 – Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade da Mata
Atlântica no Estado do Espírito Santo (Fonte: Laboratório de Geomática – Setor
de Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - IEMA)
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3.4 – Perspectivas

O IBAMA está trabalhando para a criação de quatro novas unidades de
conservação no Estado, sendo uma costeira e três marinhas.

A área costeira tem como proposta a criação de uma Reserva de
Desenvolvimento Sustentável (RDS) na região da foz do Rio Doce e
compreende uma superfície de aproximadamente 8.550 ha de
vegetação de restinga, áreas alagadas e pastagens, situada no entorno
da Reserva Biológica de Comboios, e abrange parte dos municípios
de Aracruz e Linhares (Sforza, 2003). O principal objetivo da unidade é
garantir a utilização sustentável e a conservação dos recursos naturais
renováveis tradicionalmente utilizados pelas populações extrativistas
da região de entorno da RB de Comboios e o estabelecimento de uma
zona de amortecimento para a mesma.

Em janeiro de 2003, o Governo do Estado do Espírito Santo doou ao
IBAMA, especificamente para este fim, uma área de 2.700 ha que
representam mais de 30 % da superfície total proposta para a unidade.
Os trâmites de transferência dominial estão em curso junto a GEREX-
ES, sendo o restante composto de Áreas de Preservação Permanente,
propriedades do próprio IBAMA, áreas de domínio da União e
propriedades privadas cujas desapropriações não estão previstas
nesse momento.

Em maio de 2003 foi encaminhada ao Presidente do IBAMA, pela
Coordenação Regional do Centro TAMAR-IBAMA no Espírito Santo, a
solicitação formal de criação da RDS da Foz do Rio Doce, cuja proposta
está fundamentada no documento “Plano de Desenvolvimento
Integrado e Sustentável para as Comunidades do Entorno da Reserva
Biológica de Comboios”. O referido documento foi elaborado pela
Fundação Pró-TAMAR como resultado do Convênio 063/2001 firmado
com o Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA, e contou com a
efetiva participação das comunidades da região, por meio do Conselho
Gestor instituído para acompanhar e avaliar os estudos, diretrizes e
propostas. O Plano foi publicado em setembro de 2002.

As unidades de conservação marinhas propostas incluem o Parque
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Marinho de Santa Cruz, em Aracruz; o Parque Marinho da Ilha do
Francês, em Itapemirim e a Reserva Extrativista de Barra Nova, em
São Mateus (Sforza, 2003).

O Parque Nacional Marinho de Santa Cruz prevê uma porção do mar
territorial de aproximadamente 44.600 ha, confrontante com o distrito
de Santa Cruz, no município de Aracruz, desde a linha de preamar até
aproximadamente a linha isobatimétrica de 50 metros.

A zona de amortecimento proposta, também integralmente marinha,
abrange uma superfície aproximada de 176.400 ha, entre a foz do Rio
Doce (município de Linhares) e o início da enseada de Praia Grande
(município de Fundão), desde a linha de preamar até aproximadamente
a linha isobatimétrica de 100 metros.

A unidade proposta tem como objetivo a proteção dos ambientes
marinhos da região de Santa Cruz, formados por afloramentos de
lateritos associados a manguezais, bancos de algas calcárias e fundos
biodetríticos circundantes.

Em função de manifestações recebidas durante o processo de consulta
pública ocorrido em janeiro de 2003, a Diretoria de Ecossistemas do
IBAMA – DIREC solicitou a GEREX-ES, a elaboração de um projeto de
avaliação da proposta de criação da unidade, considerando a relevância
e representatividade ecológica da área pretendida para o Parque e Zona
de Amortecimento.

A proposta técnica encaminhada a DIREC compreende uma avaliação
da biota bentônico-demersal e da morfologia e sedimentologia do fundo
(Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Espírito Santo
– UFES), e avaliação das atividades pesqueiras que poderão ser
afetadas pela criação da unidade (Projeto TAMAR e a empresa júnior
de consultoria em oceanografia e educação ambiental da UFES –
ECOCEANO).

A área proposta para a criação do Parque Nacional Marinho da Ilha do
Francês compreende uma porção do mar territorial de
aproximadamente 13.830 ha, e abrange cinco ilhas costeiras (ilhas do
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Gambá, do Meio, dos Cabritos, do Francês e Itapetinga) e parte da
Baía de Benevente, aproximadamente entre as linhas isobatimétricas
de 5 e 20 metros, nos municípios de Piúma e Itapemirim (Sforza, 2003).

O principal objetivo da unidade proposta é a proteção dos bancos de
algas calcárias, fundos marinhos da Baía de Benevente e ilhas costeiras
existente na região.

A proposta de criação do Parque Nacional Marinho da Ilha do Francês
foi submetida à consulta pública pelo IBAMA no período de 05 a 20 de
dezembro de 2002, estando atualmente em análise pela DIREC/IBAMA.

A Reserva Extrativista de Barra Nova tem como principal objetivo garantir
a utilização e conservação dos recursos naturais renováveis
tradicionalmente utilizados pelas populações extrativistas da região.
Atualmente, existe um conflito de uso devido à sobreposição de áreas
de pesca entre as frotas artesanais da população local e a industrial
proveniente de outras regiões do Estado e também de Estados vizinhos.

A área atualmente proposta para a criação da Reserva abrange uma
porção do mar territorial de aproximadamente 90.070 ha, em uma faixa
paralela a costa, desde a linha de preamar até 6 milhas náuticas de
distância da praia, na região entre os municípios de Linhares e São
Mateus.

O Departamento de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente
encaminhou para a GEREX-ES cópia do processo de criação da
unidade, para receber contribuições locais às alterações propostas pelo
Centro Nacional de Populações Tradicionais do IBAMA – CNPT, visando
a eliminação da sobreposição da área proposta para a unidade, com
os blocos de exploração petrolífera da região (Sforza, 2003).

Com relação à criação de novas RPPNs, o IBAMA tem feito uma
divulgação mais direcionada aos pequenos proprietários rurais e tem
atendido a diversos pedidos de esclarecimentos. No entanto, atualmente
existem apenas quatro áreas legalmente estabelecidas e cinco em
processo de criação (J. Olímpio, com. Pessoal)1. A relação das RPPNs
em processo de criação apresenta-se na Tabela 10.
1José Olimpio, chefe do Departamento de Unidades de Conservação do IBAMA no
Estado do Espírito Santo.
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Tabela 10 - RPPNs em processo de criação no Estado do Espírito Santo

Fonte: IBAMA, 2004

A partir da ampliação da área da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
no noroeste do Estado, com aproximadamente 100.000 ha, cria-se a
expectativa de estabelecimento de novas unidades de conservação na
região, através da implementação de projetos integrados de
conservação, recuperação ambiental e desenvolvimento sustentável.

4 – RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA (RBMA)

A Reserva da Biosfera é “um modelo, adotado internacionalmente, de
gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com
os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o
desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental,
a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da
qualidade de vida das populações”, de acordo com o Capítulo VI, Art.
41 da Lei nº 9985/2000 (Snuc, 2000).

A Reserva da Biosfera é um centro de monitoramento, pesquisas,
educação e gerenciamento ambiental e abrange ecossistemas
representativos, formando uma rede de conservação que existe em
110 países. No Brasil, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA)
abrange uma área de aproximadamente 29 milhões de hectares e
envolve parte dos territórios de 14 estados brasileiros, desde o Ceará
até o Rio Grande do Sul, compreendendo cinco dos 8.000 km da costa
marítima brasileira. Na sua área de influência, vivem mais de 80 milhões
de pessoas (Corrêa, 1995).

Para gerenciar esta diversidade de contextos, a RBMA está estruturada
de modo a permitir a integração dos órgãos governamentais e da
sociedade civil, garantindo que o desenvolvimento das ações seja
participativo e descentralizado. Neste sentido, o sistema de gestão da
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RBMA é constituído por um Conselho Nacional e por Comitês Estaduais
que definem localmente, áreas piloto e postos avançados (Lino et al.,
1998).

Nas áreas-piloto são desenvolvidos projetos-modelo que favorecem a
demonstração prática de conceitos e funções da RBMA. Os postos
avançados são centros de divulgação e informação dos programas e
projetos desenvolvidos na RBMA e de atuação em atividades de
proteção à biodiversidade, desenvolvimento sustentável e geração de
conhecimento científico (Lino et al., 1998).

No Espírito Santo, os remanescentes da Mata Atlântica foram declarados
Reserva da Biosfera pela UNESCO em 15 de fevereiro de 1993. Esta
área abrange 15.931 km2 (Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 1996)
cujo zoneamento prevê Zonas Núcleo (mais preservadas, com
ocorrência de endemismos, espécies raras, de importante valor
genético e lugares de excepcional interesse científico), Zonas Tampão
(onde as atividades econômicas e de uso da terra devem favorecer a
integridade das zonas núcleo) e Zonas de Transição (mais externa,
onde incentiva-se o uso sustentado da terra e atividades de pesquisa)
(Figura 36).

O Comitê Estadual da Reserva da Biosfera do Estado do Espírito Santo
foi instituído pelo Decreto n° 7.058-E de 29 de outubro de 1997. O Comitê
propôs como postos avançados, e foi aprovado pelo Conselho Nacional,
o Museu de Biologia Prof. Mello Leitão e o Mosteiro Zen Morro da Vargem,
e como áreas-piloto, foram definidas cinco: Caparaó, Duas Bocas,
Santa Teresa, Sooretama e Itaúnas.

O Comitê Estadual está em fase de ampliação da participação da
sociedade civil e governamental, elevando de 14 para 22 membros.
Atualmente, o Comitê vem atuando como grupo gestor do Projeto
Corredor Ecológico Central da Mata Atlântica no Estado do Espírito
Santo.
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Figura 36 – Área de abrangência da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no
Estado do Espírito Santo (Fonte: Laboratório de Geomática – Setor de
Subgerência de Geomática/ Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - IEMA).
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Em 2002, foi aprovada pela UNESCO a expansão da área da RBMA no
Estado. Trata-se da inclusão de uma área de 1.067,94 km2 e com
perímetro total de 857,122 km, tendo sua paisagem dominada por pães-
de-açúcar, afloramentos rochosos cobertos por vegetação
característica onde predominam espécies rupestres, endêmicas, de
relevante importância ecológica e biológica (Figura 36).

5 – O CORREDOR CENTRAL DA MATA ATLÂNTICA

5.1 – O projeto

O Projeto de implantação do Corredor Central da Mata Atlântica integra
o Sub-Programa Corredores Ecológicos do Programa Piloto para as
Florestas Tropicais Brasileiras do PP-G7. Tem como objetivos a
manutenção e o incremento do grau de conectividade entre fragmentos
florestais que permitam maximizar o fluxo de indivíduos das diferentes
espécies que compõem as comunidades bióticas.

Foi idealizado, inicialmente, como uma rede de parques, reservas e
outras áreas de uso menos intensivo que, sendo gerenciadas de forma
integrada, deveriam garantir a sobrevivência do maior número possível
de espécies de uma região (MMA/PP-G7, 1997).

A partir da evolução do conceito de “corredor ecológico”, considera-se
o manejo dinâmico da paisagem integrando fragmentos florestais
remanescentes, incluídos ou não em unidades de conservação, e
diferentes padrões de uso das terras.

Considera-se que os corredores não possuem, necessariamente,
condições de abrigar populações viáveis em longo prazo, mas que
podem aumentar as probabilidades de sobrevivência de populações
isoladas de determinada espécie. Considera-se ainda, que paisagens
naturais modificadas em regiões continentais, em geral, permitem em
diferentes graus, o intercâmbio de indivíduos. O nível de resistência da
paisagem ao movimento de organismos é restritivo quando a cobertura
natural é, em média, menor do que 5% (Forman, 1995).

Considerando a complexidade e a dinâmica dos usos já estabelecidos,
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o desafio está na consecução de instrumentos de caráter sócio-
econômico e de políticas que permitam a viabilização do Corredor
(Fonseca et al., 2002).

5.2 – Área de abrangência

O Corredor Central da Mata Atlântica compreende a quase totalidade
do território do Estado do Espírito Santo, a região do sul da Bahia e
uma pequena porção do sudeste de Minas Gerais (Figura 36).

Embora sob a perspectiva institucional a área de abrangência esteja
delimitada fisicamente, sob a ótica da manutenção da biodiversidade,
os limites do corredor devem ser flexíveis e adequar-se à dinâmica
ecológica e aos novos conhecimentos que forem sendo gerados.

5.3 – Importância

Na região que engloba o Espírito Santo e o sul da Bahia, registram-se
centros de endemismos de borboletas, o maior número de espécies
de aves de interesse para conservação e a maior concentração de
mamíferos ameaçados de extinção (MMA/PP-G7, 1997). Estes dados
favoreceram a inserção desta região no Projeto Corredores Ecológicos,
definida como “Corredor Central da Mata Atlântica” (CCMA).

Este Corredor contém mais de 50% das espécies endêmicas de aves
da Mata Atlântica, sendo também particularmente rico em anfíbios e
répteis, com alto nível de endemismo destes animais. Ao menos 12
novas espécies de anuros foram descritas na região. No sul da Bahia
e nas montanhas do Espírito Santo ocorrem seis gêneros e doze
espécies de primatas da Mata Atlântica, representando 60% dos
primatas endêmicos da Mata Atlântica (Mendes, 1995; Chiarello, 1999;
Passamani et al., 2000, Aguiar et al., 2003).

O Corredor detém os dois maiores recordes de diversidade botânica
do mundo identificada na região serrana do Espírito Santo, mais
especificamente na Estação Biológica de Santa Lúcia, e na Bahia, na
região do Parque Estadual da Serra do Conduru (Thomaz, 1996;
Thomaz et al., 1998).
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A porção do Corredor no Estado do Espírito Santo apresenta um dos
últimos e mais importantes remanescentes de Floresta Ombrófila
Densa de Tabuleiros, constituído pela Reserva Biológica de Sooretama
e Reserva Natural da Vale do Rio Doce, cuja formação é atípica em
termos de diversidade de espécies e densidade de lianas, quando
comparada com outras matas neotropicais (Peixoto & Gentry, 1990).

5.4 – Ações previstas

Para a Fase I do Projeto de implantação do Corredor Central da Mata
Atlântica no Estado do Espírito Santo, no período 2002-2004, estavam
previstas diversas ações de planejamento e operacionais no âmbito
governamental, sendo desenvolvidas a partir de convênios com as
instituições públicas como o IBAMA, IDAF, Cia. Polícia Ambiental e
IEMA. As principais linhas de ação se referem à implantação do Plano
Integrado de Fiscalização, implementação de unidades de
conservação, atualização da cobertura florestal e elaboração do Plano
de Gestão.

Com relação ao apoio à implantação de unidades de conservação estão
previstos recursos na ordem de US$ 260.000,00 destinados a
planejamento, pesquisa, proteção, educação ambiental e infra-estrutura
para as unidades de conservação: Parque Estadual de Pedra Azul
(elaboração do Plano de Manejo), Parque Estadual de Itaúnas (infra-
estrutura), Parque Estadual do Forno Grande (pesquisa científica) e
Reserva Biológica de Sooretama (infra-estrutura).

Quanto à caracterização de biodiversidade, estão sendo desenvolvidos
levantamentos de avifauna e mastofauna do Parque Estadual Forno
do Grande e um diagnóstico dos mamíferos cinegéticos do Parque
Estadual de Itaúnas.

O Plano Integrado de Fiscalização, articulado entre os diversos órgãos
públicos responsáveis pela fiscalização do meio ambiente no Estado
(IEMA, IDAF, Cia de Polícia Ambiental e IBAMA) visa integrar os
procedimentos administrativos, capacitar técnicos e fiscais e implantar
um banco de dados em comum.
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A atualização da cobertura florestal do Estado do Espírito Santo
será realizada em área piloto definida pelo Comitê Gestor, situada
na região do litoral norte capixaba, abrangendo os municípios de
Linhares e São Mateus.

Através da parceria com a GTZ (cooperação técnica alemã), foram
definidos alguns cursos de capacitação que estão sendo
desenvolvidos pelo Projeto Corredores Ecológicos no Espírito
Santo, a saber: atualização sobre fiscalização ambiental em 4
módulos; agentes ambientais voluntários; prevenção e combate a
incêndios florestais; agentes multiplicadores (conceitos, princípios
e práticas); e gestão integrada e participativa de unidades de
conservação. Ainda com o apoio da GTZ, foram realizados
seminários com diversos municípios do Estado, a fim de divulgar
o projeto e difundir os conceitos de planejamento dos corredores
ecológicos junto aos governos municipais e sociedade civil.

Outras parcerias estão sendo estabelecidas com organizações
não governamentais, universidades, programas de governo, como
o PRÓ-RENDA e o PRODETUR, bem como, com a iniciativa
privada visando à divulgação do projeto e à implementação de
atividades condizentes com a constituição de corredores, através
do apoio ao desenvolvimento sustentável  e recuperação
ambiental.

A elaboração do Plano de Gestão do Corredor Central da Mata
Atlântica está a cargo do Consórcio TCBR – GOPA - FUNATURA,
tem duração prevista de 12 meses e deve definir áreas prioritárias
para o estabelecimento de pequenos corredores, meios e
procedimentos para viabilizar a conectividade e para garantir a
sustentabilidade do corredor, alternativas de uso sustentável e de
novas tecnologias, um sistema de monitoramento e estratégias
de marketing (CRBMA - ES, 2003).

A Fase II do Projeto Corredores Ecológicos terá início a partir da
conclusão da elaboração do Plano de Gestão e deverá implementar
as propostas de ação do Plano através de editais direcionados às
entidades organizadas da sociedade em geral.
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6 –  AÇÃO INSTITUCIONAL

6.1 – Instituições responsáveis pela gestão e fiscalização
florestal

Os órgãos envolvidos com a gestão e fiscalização florestal no Estado
do Espírito Santo são IBAMA, SEAMA, IEMA, IDAF e Companhia de
Polícia Ambiental, cujas atribuições são descritas a seguir:

6.1.1 - IBAMA — Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis

Tem sua sede (Gerencia Executiva 1) localizada em Vitória e conta
com um escritório regional (Gerencia Executiva 2) no município de
Mimoso do Sul. Suas atribuições se referem à emissão de autorizações,
fiscalizações e autuações relacionadas à:

- Introdução de espécies florestais exóticas;
- Captura ou coleta de materiais florísticos e zoológicos destinados

a fins científicos e ou didáticos;
- Importação e exportação de exemplares da flora nativa e fauna

silvestre;
- Transporte, armazenamento e comercialização interestadual e

internacional da fauna silvestre e dos produtos e subprodutos
florestais;

- Transgressões contra a fauna silvestre;
- Supressão da vegetação em área de preservação permanente de

acordo com a legislação vigente;
- Pesca.

A fiscalização é realizada através do estabelecimento de convênios
com a Companhia de Polícia Ambiental, IEMA e IDAF.

Além disso, atua na administração das unidades de conservação
federais no Estado.

6.1.2 - SEAMA — Secretaria de Estado para Assuntos do Meio
Ambiente
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Foi criada em 1988, tendo entre seus objetivos a preservação da Mata
Atlântica, através da normatização, fiscalização, licenciamento e
recomendações para a preservação de florestas e da fauna.

Tem como instância de decisão superior o CONSEMA (Conselho
Estadual de Meio Ambiente), que atua nas deliberações e
licenciamentos regionais através dos  CONREMAs (Conselhos
Regionais de Meio Ambiente), e tem como órgão executor o IEMA,
Instituto Estadual do Meio Ambiente, instituído em 2002.

Suas atribuições são de licenciamento, fiscalização e normatização
das seguintes atividades:
- Extração de areia;
- Barragens do tipo 2 e 3;
- Descaracterização da orla marítima;
- Degradação do solo e paisagem;
- Movimentação de terra;
- Contaminação do solo por agrotóxicos;
- Construção de edificações às margens dos cursos d’água;
- Controle do destino final das embalagens de agrotóxicos e afins;
- Disposição inadequada de resíduos sólidos industriais, domésticos,

perigosos e de serviço de saúde;
- Descaracterização da orla marítima (construções);
- Lançamento de efluentes de indústrias, currais, pocilgas e granjas;
- Licenciamento ambiental;
- Administração de Unidades de Conservação Estaduais;
- Educação Ambiental;
- Outorga.

6.1.3 - IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA
vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
– SEAMA tem por finalidade executar, fiscalizar e controlar as atividades
de meio ambiente, dos recursos hídricos e dos recursos naturais.

O IEMA promove a proteção dos recursos naturais, estabelecendo os
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padrões de qualidade ambiental, avaliando os impactos sobre a
natureza, licenciando e revisando as atividades poluidoras e
degradadoras. O órgão, também cria e gerência áreas protegidas,
realiza monitoramentos, fiscalizações, pesquisas, trabalhos de
educação ambiental e promove o gerenciamento integrado dos recursos
hídricos.

O IEMA é dividido em diversos setores, são eles: Gerência de Controle
Ambiental – GCA; Gerência de Fiscalização – GFI; Gerência de
Educação Ambiental – GEA e Gerência de Recursos Hídricos – GRH.

6.1.4 - Companhia de Polícia Ambiental do Estado do Espírito
Santo

A Companhia de Policia Ambiental atua em caráter complementar e
como apoio operacional às atividades de fiscalização do IEMA, IDAF e
IBAMA, mediante a celebração de convênios específicos.

Possui quatro Pelotões e um Destacamento que atende prioritariamente
o entorno do Parque Nacional do Caparaó, com um efetivo total de 147
policiais.

Conta com uma frota de 20 viaturas terrestres, 6 viaturas aquáticas e 2
aeronaves, as quais são utilizadas nas atividades de fiscalização do
uso dos recursos naturais, sendo distribuídas ao longo do território
capixaba conforme divisão da Cia. em Pelotões. As aeronaves
pertencem ao Grupamento Aéreo, vinculado a Casa Militar e são
eventualmente disponibilizadas para as atividades de fiscalização aérea
(Gomes, 1999).

6.1.5 - IDAF — Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do
Estado do Espírito Santo

Desde 1975 foram repassadas as atividades de fiscalização do antigo
IBDF para o então IEF (Instituto Estadual de Florestas). Quando em
1981 o IEF foi transformado em ITCF (Instituto de Terras, Cartografia e
Florestas), este passou a incorporar às suas atribuições a administração
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dos parques e reservas estaduais, a fiscalização e o fomento florestal.

Em 1996, o ITCF fundiu-se a EMESPE (Empresa Espírito santense de
Pecuária), criando assim o IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e
Florestal do Espírito Santo), cujo Departamento de Fiscalização
incorporou as atividades de proteção e preservação dos recursos
naturais renováveis e as atividades de fomento foram repassadas a
EMCAPER, hoje INCAPER (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência
Técnica e Extensão Rural).

Através dos seus departamentos técnicos – Fiscalização Florestal,
Defesa Sanitária Animal e Vegetal, Inspeção e Fiscalização Animal e
Vegetal e Departamento de Terras e Cartografia, o IDAF é uma autarquia
da Secretaria de Estado da Agricultura e o órgão responsável pela
execução da política agrária, agrícola, florestal e pesqueira. Possui 24
escritórios locais, distribuídos por todo o Estado e 132 veículos para
fiscalização.

Suas atribuições estão elencadas a seguir:

- Fiscalização florestal (exploração, transporte, desmatamento,
registro, serrarias, etc);

- Controle do uso do fogo em propriedades rurais;
- Defesa sanitária animal e vegetal;
- Inspeção e fiscalização da produção, distribuição, comercialização,

armazenamento, uso, transporte e destino final de produtos
agrotóxicos, seus componentes e afins;

- Fiscalização do cumprimento das normas legais no que se refere
ao uso e conservação dos solos e água;

- Execução dos serviços topográficos e cartográficos em geral;
- Levantamento e demarcação dos limites do Estado e de seus

municípios;
- Discriminação administrativa das terras devolutas do Estado e

propor sua destinação;
- Legitimação e regularização da posse de terras devolutas do

Estado;
- Pesca sanitária;
- Desmatamentos, queimadas, registro, serrarias e florestas;
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- Fiscalização e licenciamento de barragens do tipo 1;
- Educação ambiental e recomposição de florestas.

6.2 – Atividades Desenvolvidas

Em fevereiro de 2000, foi assinado pelo Governo Federal e o Governo do
Estado do Espírito Santo o Pacto Federativo, visando à integração política
e institucional dos diversos órgãos públicos com atuação na fiscalização,
controle e proteção dos recursos naturais no âmbito do Estado.

Uma das medidas que integram o referido pacto é o projeto “Ação
Integrada de Fiscalização para a Mata Atlântica no Estado do Espírito
Santo” que tem entre seus objetivos: estabelecer um sistema de
fiscalização integrada entre os órgãos ambientais; realizar vistorias
sistemáticas e informar a sociedade sobre a importância da
implementação de um sistema de controle eficiente.

As atividades de controle por patrulhamento aéreo não têm sido
sistemáticas. Ainda assim, em duas vistorias realizadas em 2001, na
região serrana (municípios de Domingos Martins, Venda Nova, Marechal
Floriano, Castelo, Vargem Alta, Alfredo Chaves), considerada crítica
em termos de sua importância para a conservação, foram identificados
cerca de 120 desmatamentos nas propriedades rurais, todas em torno
de meio hectare de extensão (M. Mores, com. pess.)1.

Com base nos dados anteriores, pode-se inferir que atualmente a perda
de cobertura florestal tem sido promovida principalmente devido a ações
ilegais em pequena escala, distribuídas ao longo dos remanescentes.

O IDAF, órgão responsável pela identificação e autuação das diversas
atividades florestais ilegais, tem registrado: corte de árvores sem
autorização, desmatamento de APPs, reserva legal ou outros sem
autorização, supressão de sub bosque, extração de bromélias e de
palmito, desmatamento de floresta plantada, queimadas e
desmatamentos sem autorização, sendo que estes últimos são os que
apresentam índices mais expressivos .
1 Marcelo Mores, então Secretário Executivo do Comitê Estadual da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica do Espírito Santo.
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As informações sobre os desmatamentos ocorridos sem autorização
resultaram em autuações lavradas pelo IDAF e Companhia de Polícia
Ambiental, conforme tabela 11.
Tabela 11 – Autuações de desmatamento no Estado do Espírito Santo (1998-
2002)

Fonte: relatórios internos IDAF e Cia Polícia Ambiental, 1998 a 2002

Com relação à supressão da vegetação nativa, dados do IDAF para o
período de 1998 a 2002 (Tabela 12), apresentam as áreas de vegetação
nativa liberadas para corte. Estes dados se referem a áreas de floresta
em estágio inicial de regeneração (R. A. Britto, com. pess.)1.

As ameaças à biodiversidade não se restringem à fragmentação das
florestas, conforme demonstram os números de apreensões realizadas
pela Cia. de Polícia Ambiental do Estado do Espírito Santo.

1 Robson de Almeida Brito, chefe do Departamento de Recursos Naturais
Renováveis do IDAF.

Tabela 12 – Supressão de vegetação nativa autorizada no Estado do Espírito
Santo (1998 a 2002).

*vegetação em estágio inicial de regeneração (capoeirinha).
Fonte: IDAF (relatórios técnicos)
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Em 1999, o Espírito Santo foi um dos Estados que liderou as aplicações
de penalidades aos caçadores, traficantes e pessoas que mantém
animais silvestres em cativeiro. Em 2000, a Cia Polícia Ambiental do
Estado resgatou cerca de 6.000 animais silvestres do cativeiro e no
primeiro trimestre de 2001, o número excedeu a 2.000 animais (Aguiar
et al., 2003).

Embora não seja praticada em larga escala, a caça esportiva é também
um problema, já que contribui para o processo de extinção localizado.
Este tipo de caça é extremamente seletivo e as áreas de caça no
Espírito Santo são pequenas e extremamente fragmentadas, sendo
uma séria ameaça às pequenas populações de espécies cinegéticas.
O macuco (Tinamus solitarius), por exemplo, está ameaçado pela caça
seletiva e perda de hábitat (Aguiar et al., 2003).
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