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Resumo: As terras de Pedra Azul do Aracê têm importância sócia, econômica e ambiental desde o programa imperial 

português de venda ou doação de glebas cobertas por florestas às famílias alemãs, pomeranas e italianas. Ainda hoje, 

considera-se que mais da metade deste território se mantém com fragmentos da Mata Atlântica. As chuvas se 

concentram entre outubro e abril, dando origem a uma imensa rede capilar de cursos d’água, em grande parte 

superficial devido aos afloramentos rochosos. Este ambiente de montanha é o “berçário” do Rio Jucu, a principal fonte 

de água doce da maior concentração urbana do estado, a Grande Vitória. Se durante a colonização europeia o 

desmatamento foi inevitável para as primeiras construções, geração de energia, disponibilização de nutrientes no solo e 

produção de alimentos para a fixação das famílias, hoje o antigo modelo exploratório é impraticável e a manutenção da 

biodiversidade uma necessidade planetária. O retorno das matas, ainda que prejudicado pelas queimadas, é facilitado 

por significativa manutenção do banco de sementes no solo e pela fauna “voluntária” do reflorestamento natural. No 

entanto, quando se trata de “restauração” das nascentes e “olhos d’água”, há evidências de que o retorno da vegetação 

nativa, pontualmente, sem respeitar outras características do ambiente fortemente antropizado, pode definir resultados 

inferiores aos esperados. Algumas experiências praticadas em Pedra Azul demonstram que, no mínimo, as variáveis de 

constituição dos solos, da fisiologia vegetal, do histórico climático, da fauna nativa, dos sistemas agroflorestais e da 

cultura local devem ser consideradas determinantes da sustentabilidade dos recursos hídricos. 
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Introdução: Em meados da década de 1990 teve início nas Fazendas Pedra Azul Heimen (lar em norueguês) e Aracê 

Porã (aurora bonita em Tupi), hoje unificadas nos 120 hectares da Fazenda Fjordland, o trabalho de proteção das 

pequenas nascentes com florestas, insuficientes no abastecimento d’água limpa para os projetos de agroecologia e 

sociais que se projetavam. Estes reflorestamentos ocorreram em áreas antes ocupadas com pastagem africana, 

principalmente “capim gordura” ou “samambaia-das-queimadas”, e certamente foram os únicos plantios arbóreos em 

mais de um século de exploração agrícola e pecuária dos pioneiros europeus. Para iniciar o processo, o Instituto de 

Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) forneceu quase a totalidade das espécies utilizadas. Somente no momento da 

replanta, as falhas foram ocupadas com “liquidambar”; uma árvore exótica, apícola, ornamental e caducifólia que não 

consome água do solo durante o inverno seco. O sucesso na implantação definiu a supressão de gramínea e samambaia, 

expandiu as áreas de refúgio da fauna e o enriquecimento natural com novas espécies, promoveu o acúmulo de matéria 

orgânica e a manutenção de umidade superficial no solo. Estes ganhos ambientais foram diferentes do incremento em 

volume d’água esperado e, paradoxalmente, algumas nascentes chegaram a secar nestes primeiros anos; possivelmente 

drenadas para horizontes mais profundos ou naturalmente transpiradas pelas árvores. Assim, tornou-se indispensável o 

conhecimento de algumas práticas locais, onde os colonos mais antigos e seus descendentes plantavam principalmente 

“banana prata” ou “inhame rosa” nas nascentes e o “palmito doce” brotava espontaneamente neste ambiente de 

umidade, nutrientes e sombra. Porém, mais que contribuir com o resgate da cultura local, entender a fisiologia da 

vegetação propagada e seu potencial agroecológico, o projeto procurava abranger a dinâmica das árvores nativas e 

exóticas, bem como suas relações com os recursos hídricos, potencializar o incremento em biodiversidade e contribuir 

com o desenvolvimento sustentável rural.  

 

Material: Número de nascentes: 09 trabalhadas e 03 demonstrativas. Área plantada: 14,4 hectares (86%). Área de 

restauração natural: 2,4 hectares (14%). Área total: 16,8 Ha (168.000m
2
). Espaçamento utilizado: 2,70m x 2,70m. 

Densidade de plantio: 1.372 plantas/Ha. População total: 20.000 plantas (valor aproximado). Imobilização de 

Alumínio: 200 gramas/cova de Gesso Agrícola. Adubação fosfatada: 200 gramas/cova de Super Simples (granulado). 

Métodos: A individualização das áreas seguiu, no mínimo, as dimensões do Código Florestal com 50m de raio para as 

nascentes e 30m no curso d’água existente. Áreas muito próximas também eram incluídas, como no caso dos 14% de 

“restauração natural”. O espaçamento considerado como “médio” das indicações florestais da época: 3,0 x 3,0m para 

áreas inclinadas e 2,50 x 2,50m para áreas planas. O alinhamento era feito com corda balizada e a roçada em linha de 

desnível para facilitar as operações. A técnica de queima “controlada” jamais foi utilizada, mantendo-se cobertura 

morta e umidade do solo, liberando lentamente os nutrientes da matéria orgânica e diminuindo os riscos de incêndios 

nos remanescentes florestais. As covas foram de aproximadamente 30 x 30 cm. O material orgânico dos 10 cm 

superficiais era reservado ao lado e o mais profundo descartado nas entrelinhas. A totalidade do Gesso Agrícola era 

espalhada no fundo da cova, fornecendo cálcio e imobilizando alumínio (tóxico), o que permitia raízes mais profundas 

e consequentemente, maior resistência à seca durante o desenvolvimento. O coroamento era feito com +/- 1,0m de 
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diâmetro. A “manta orgânica” da coroa recebia a dose de Super Simples Granulado antes de ser retirada para preencher 

a cova. O adubo granulado possibilita a liberação de fósforo lentamente para não ser totalmente imobilizado no solo. 

Não foram efetuadas calagens. Em áreas muito debilitadas, foram feitas adubações de cobertura com 25-05-20 no 

início da estação chuvosa.  

   

A- NASCENTE DOS GIRARDI:  após a Segunda Guerra Mundial, dentro do programa “Hortas Pela Paz”, as 

margens de uma nascente que gerava “lama” no cultivo de batatas foram plantadas com algumas mudas de eucalipto 

(E. botryoides) que vieram de Araguaia transportadas por trem e “lombo de burro”. Nos anos 90 o fato ainda era 

considerado provocativo para alguns técnicos, mas a nascente (volumosa) permanecia intocável com suas árvores 

exóticas, frondosas e cercadas por “bananeiras prata” (Musa x paradisíaca). Certamente o fato não motivou a repetição 

deste modelo no projeto de “restauração” das fontes degradadas, mas chamou a atenção para variáveis pontuais que 

superam a questão do nativo x o exótico: o fluxo e a recarga da água, o perfil do solo que a sustenta, a idade das árvores 

em questão, o potencial produtivo (agroflorestal) e a cultura local.  

 

B- A FAZENDA NOVA TRENTO (Meu pé de Mata Atlântica – Instituto BioAtlântica – 2007): os esforços visando à 

proteção hídrica nesta Fazenda tiveram início nos anos 60 e foram considerados inovadores para aquela época e, neste 

trabalho, serão destacadas duas fontes principais: Primeira - “Nascente da Mata”: predominou o plantio de pinheiro-do-

paraná (Araucaria angustifolia) árvore nativa com reconhecido valor paisagístico, ecológico e econômico; produz 

alimento e suporta manejo da madeira em sucessivas brotações. No entanto, é provável que devido ao sistema radicular 

pivotante desta espécie, a pretendida proteção tenha drenado a água superficial durante seu processo de crescimento, 

reduzindo a umidade do solo naquele ponto. Entre trinta e quarenta anos depois da implantação, com grande estoque de 

matéria orgânica no solo e ocorrência de povoamentos espontâneos de diversas espécies regenerantes, pode-se 

finalmente notar o incremento volumétrico nesta nascente que permite o retorno ao consumo humano. Segunda - 

“Nascente Jutta” (e pequena recarga): na mesma época do plantio anterior, foram plantadas algumas árvores de peroba-

amarela (Paratecoma peroba) em pequena área de recarga a montante e sapucaia (Lecythis pisonis), planta decídua, 

junto ao olho d’água. Na década de 1970 introduziram-se pinus (Pinus elliottii), que foram colhidas 20 anos depois, e 

povoamento de jabuticaba-tuba (Myrciaria grandifolia), mantida com em excelente modelo agroflorestal. Hoje, além 

das nativas adultas (peroba-amarela, sapucaia e jabuticaba) há espécies ornamentais espontâneas como a quaresmeira 

(Tibouchina granulosa) e aleluias (Senna macranthera) além das plantadas Liquidambar styraciflua (também decídua, 

como a sapucaia), “abacate”’ (Persea americana) e nêspera (Eriobotrya japonica), esta possivelmente semeada pela 

fauna nativa. O aumento no volume desta nascente pode ser constado pela “sobra” d’água na atualidade, antes usada 

somente para abastecimento residencial moderado. É possível que, além da cobertura arbórea nas áreas de recarga, o 

corte de árvores de pinus tenha aumentado a infiltração das chuvas através dos grandes canais formados no solo pelas 

raízes apodrecidas. 

 

C- A FAZENDA HEIMEN, hoje FJORDLAND: em meados da década de 1990, teve início a aquisição de terras no 

entorno do Parque Estadual da Pedra Azul. Ainda que esta região seja considerada como a “caixa d’água” do Espírito 

Santo e, na hipótese da recarga de muitas nascentes ocorrerem em fraturas geológicas dentro do Parque, a Fazenda tem 

pouca água natural, sendo a demanda hídrica muito maior que a oferta na vizinhança. Como a água na propriedade 

rural é um bem finito e indispensável, a proteção das pequenas nascentes passou a ser o principal fator de sobrevivência 

dos futuros projetos agroecológicos e sociais. O objetivo naquele momento era formar um ambiente arbóreo, de 

preferência nativo, com sombra protetora, acúmulo de matéria orgânica e umidade no solo. Esta estratégia permitiu 

ainda a criação de refúgios e corredores para a fauna que passou a ser um grande “plantador voluntário”, enriquecendo 

o sistema e diminuindo o custo de implantação do projeto. Estas áreas se tornaram muito mais que “somente” de 

proteção dos recursos hídricos, pois valorizaram a paisagem, aumentaram a diversidade biológica, além de possibilitar 

a implantação de sistemas agroflorestais (SAFs) e turismo ecológico. Ao todo são nove áreas de interesse hídrico e, 

infelizmente, nem todos responderam às intervenções como se esperava. Primeira (NE1): atende ao consumo humano 

dentro do parque. Segunda (NE2 - fotos 01 e 02): em especial é o grande sucesso observado e, consequentemente, 

motivo de “interesse oficial”. Seu volume medido na seca era de 5m
3
/dia e hoje chega facilmente a dez vezes esta 

vazão. Como a qualidade é excelente (potável de mesa), ocorreu registro de lavra e iniciou-se o processo de avaliação 

das viabilidades ecológica e econômica; que poderia financiar as novas atividades sócio/ambientais do projeto em 

andamento. Ainda no processo de procura da origem do “olho d’água”, a pesquisa foi embargada pelo Parque Estadual 

com argumento de “faltar água para a fauna”. No entanto, defender a geração de renda com sustentabilidade pode ser 

fácil através do respeito e manutenção da vazão ecológica, mas constatou-se que encontrar a origem da nascente 

naquele momento seria impossível devido ao fenômeno de “caos de blocos” no solo que já havia sido evidenciado em 

vários estudos oficiais. O volume continua alto e ocorreram vários novos pontos de brotação d’água acima do antigo. A 

grande qualidade e vazão crescente determinaram a manutenção do uso doméstico deste excelente e indispensável 

recurso. Terceira (NE3): na verdade esta nascente é externa à Fazenda. Em uma atitude de manutenção da posse do olho 

d’água, os antigos proprietários da área excluíram-na (topograficamente) da mata nativa em processo de venda. No 

entanto, foi garantido o uso de 30% da vazão e, na proposta de aumentar o volume, reflorestou-se uma faixa lateral para 

somar à proteção nativa existente. É curioso, além de necessário, notar que o ponto de nascimento e o volume d’água 

vêm variando no interior deste remanescente de Mata Atlântica, gerando conflitos potenciais nesta “zona de exclusão”. 

Quarta (SE1): o curso d’água, muito limitado, que atendia ao consumo humano e bovino, desapareceu com o 



reflorestamento de proteção. No entanto, catorze anos após os primeiros plantios florestais e supressão da pastagem, 

esta nascente demonstrou sinais de vitalidade. Quinta (S1): era mais uma pequena captação interna de pastagem, que 

atendeu à residência dos antigos proprietários por mais de 35 anos, segundo eles, “desde o casamento”. Seu direito de 

exclusividade no uso daquela pequena e “estimada” nascente ficou garantido em cartório. Após o desenvolvimento da 

floresta de proteção este “olho d’água” também secou, determinando a procura de alternativa à família. Pode-se 

considerar que a pequena profundidade do solo, com fundo rochoso, tenha permitido captação e transpiração florestal 

naquele ponto. A montante, o corte de floresta econômica pode ter direcionado a água para horizontes mais profundos. 

Sexta e Sétima (S2+S3 - fotos 03 e 04): na mesma área e resultados da anterior, “S2” teve o curso, praticamente sobre 

rocha, protegido e “S3” um pouco mais profunda, pode receber uma formação florestal maior que os 30 metros do 

curso legal (APP); a fauna foi a “voluntária” no reflorestamento da área excedente. Oitava (SW): o ponto foi 

apresentado pelo antigo proprietário como “onde existia uma nascente”; os mesmos procedimentos de proteção foram 

adotados. Nona (W): é uma pequena e promissora nascente que brota de um imenso bloco de rocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             NE2 - foto 01: antes.                         NE2 – foto 02: depois. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Nascentes S2+S3 - foto 03: antes e foto 04: depois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

Resultados e Discussão: a prática antiga dos colonos em plantar “banana” nos olhos d’água é um forte indicador do 

conhecimento intuitivo e empírico de manejo agroecológico, indispensável à manutenção das famílias no campo. 



Juntamente com a água, produziam frutos, fibras, forragem, medicamentos, sombra, abrigo e paisagismo com plantas 

de sistema radicular superficial. Outras práticas locais destacam que, sem conhecer devidamente o perfil de cada área, 

os mesmos canais de raízes que recarregam os mananciais, podem drená-los para camadas mais profundas, alternado 

negativamente a cota de captação para jusante do ponto esperado. A observação dos resultados de quase 20 anos dos 

primeiros plantios de proteção, a constatação de que o clima foi praticamente o mesmo para os 120 hectares da Fazenda 

Fjordland e que as espécies arbóreas têm populações semelhantes, a gênese do solo e suas variáveis de infiltração ou 

impedimento pode ser o fator determinante das diferenças observadas.  

 

Conclusões: quando o ambiente se encontra fortemente antropizado, o retorno na mata nativa nem sempre será 

acompanhado dos benefícios hidrológicos esperados. É fundamental a consideração de outras variáveis ambientais, 

como: gênese do solo, fisiologia vegetal e histórico climático. Raízes pivotantes podem perfurar camadas de 

impedimento e drenar as águas superficiais para horizontes mais profundos. Árvores em crescimento consomem água 

no sistema natural de diminuição da temperatura foliar, absorção do C02 atmosférico e de nutrientes do solo. Na 

oportunidade de seleção das espécies, os sistemas agroflorestais orgânicos podem ser a fonte de recursos indispensáveis 

para a manutenção da sustentabilidade rural. 
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