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INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Controle Ambiental – RCA aborda a caracterização 

socioambiental da Rodovia BR-101/ES/BA, no trecho entre o entroncamento com a 

BA-698 (acesso à Mucuri/BA) e a Divisa entre os Estados do Espírito Santo e Rio de 

Janeiro, excluindo a ponte que separa esses dois Estados, sob responsabilidade da 

ECO-101 Concessionária de Rodovias S/A. Complementarmente, apresenta a 

avaliação de impactos ambientais decorrentes das atividades de operação da 

rodovia e também de construção, referente às obras de melhoramento propostas no 

Contrato de Concessão, bem como os Programas Ambientais para mitigação desses 

impactos potenciais.  

 

A Concessão da rodovia teve início em maio de 2013, quando a ECO-101 iniciou as 

atividades de operação do sistema rodoviário. Paralelamente, a Concessionária 

também iniciou as tratativas para regularizar a execução dessas atividades junto ao 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 

com vistas à obtenção da Licença Ambiental de Operação Corretiva da rodovia, por 

meio da assinatura de um Termo de Compromisso, em conformidade com o disposto 

na Portaria Interministerial / Ministério do Meio Ambiente e dos Transportes 

(MMA/MT) Nº 288, de 16 de julho de 2013.  

 

Sendo assim, em 17 de maio de 2013, a ECO-101 celebrou o Termo de 

Compromisso junto ao IBAMA, juntamente com a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres – ANTT e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – 

DNIT. Uma cópia do Termo de Compromisso está apresentada no Anexo 1 . Cumpre 

registrar que o Termo foi assinado quando ainda não havia sido emitida a Portaria 

MMA/MT Nº 288/13, sendo emitido com base no disposto pela Portaria Nº 423/2011.  

 

Dentre as exigências previstas nesse Termo de Compromisso, destaca-se a 

Cláusula Segunda, que solicita a apresentação do RCA, com vistas a obtenção da 

licença ambiental corretiva.  
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Por fim, o presente RCA tem por objetivo fornecer uma visão geral da situação 

ambiental dos componentes dos meios físico, biótico e socioeconômico, de maneira 

a permitir que a ECO-101 faça o planejamento das suas atividades de maneira a 

minimizar os impactos ambientais potenciais decorrentes e garantir a qualidade 

ambiental esperada para a Concessão. Complementarmente, espera-se que esse 

diagnóstico sirva de base para o planejamento das atividades de licenciamento 

ambiental das obras de ampliação da capacidade do sistema rodoviário.  

 

 

1.0 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR  

 

1.1 

Identificação do Empreendedor  

Razão Social : ECO-101 Concessionária de Rodovias S/A. 
Número do CNPJ : 15.484.093/0001-44 

Cadastro Técnico Federal : 5756416 

Endereço Completo : 

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 451 – 16º andar, 
Bairro: Enseada do Suá 
CEP: 29.050-335 – Vitória/ES 
Telefone: (27) 3182-2600 

Representantes Legais : 
Nome: Roberto Paulo Hanke 

Endereço 
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 451 – 16º andar, 
Bairro: Enseada do Suá 
CEP: 29.050-335 – Vitória/ES 

Fone: (27) 3182-2600 
Fax: (27) 3182-2600 

E-mail: paulo.hanke@eco101.com.br 
  

Nome: Luis Carlos Lima Salvador 

Endereço 
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 451 – 16º andar, 
Bairro: Enseada do Suá 
CEP: 29.050-335 – Vitória/ES 

Fone: (27) 3182-2600 
Fax: (27) 3182-2600 

E-mail: luis.salvador@eco101.com.br 
  

Pessoa de Contato : 
Nome: Jairo Luiz Silveira 

Endereço Rodovia dos Imigrantes Km 28,5 – Bairro Jardim Represa 
CEP: 09.845-000 – São Bernardo do Campo/SP 

Fone: (11) 4359-6088 
Fax: (11) 4359-6114 

E-mail: jairo.silveira@ecorodovias.com.br 
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As Anotações de Responsabilidade Técnica referente ao serviço de Elaboração do 

RCA está presente no Anexo 2 . 

 

 

2.0 

DADOS DO EMPREENDIMENTO  

 

2.1 

Identificação do Empreendimento 

Nome:  Rodovia Federal BR-101/ES/BA, no trecho entre o entroncamento com a 
BA-698, no acesso ao Município de Mucuri, e a divisa dos Estados 
Espírito Santo e Rio de Janeiro, excluída a ponte que separa esses dois 
Estados.   

Municípios e UFs:  Os Municípios  e suas respectivas UFs que fazem parte da Rodovia 
estão listados a seguir: 
• Mucuri/BA 
• Pedro Canário/ES 
• Pinheiros/ES 
• Conceição da Barra/ES 
• São Mateus/ES 
• Jaguaré/ES 
• Sooretama/ES 
• Linhares/ES 
• João Neiva/ES 
• Aracruz/ES 
• Ibiraçu/ES 
• Fundão/ES 
• Serra/ES 
• Cariacica/ES 
• Vila Velha/ES 
• Viana/ES 
• Guarapari/ES 
• Anchieta/ES 
• Iconha/ES 
• Rio Novo do Sul/ES 
• Cachoeiro do Itapemirim/ES 
• Itapemirim/ES 
• Atílio Vivácqua/ES 
• Presidente Kennedy/ES 
• Mimoso do Sul/ES 
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2.2 

Caracterização do Empreendimento 

 

O Sistema Rodoviário objeto da Concessão compreende a Rodovia BR-101/ES/BA 

no trecho que se inicia no Estado da Bahia, no entroncamento com a Rodovia BA-

698 até a divisa entre os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, excluída a 

ponte que separa esses dois Estados.  

 

A Figura 2.2.a  apresenta no Mapa de Localização da Rodovia, com o trecho 

concessionado em destaque.  

 

A extensão total do trecho concessionado é de 475,9 km, sendo que a maior parte 

se encontra inserida no Estado do Espírito Santo, representando 458,4 km e a 

restante, 17,5 km, que se encontra inserida no Estado da Bahia. Ao todo, a rodovia 

passa por 25 municípios, os quais se encontram listados na seção 2.1 .  

 

Os tipos de pista existentes na BR-101/ES/BA e a sua quantificação estão 

apresentadas na Tabela 2.2.a , a seguir. 

 

Tabela 2.2.a 
Extensão da Rodovia BR-101/ES/BA por tipo de pista 

Tipo de Via  Extensão  (km) N/S  
Pista Simples 390,4 

Faixa Adicional 52,4 
Pista Dupla 33,1 

Total 475,9 

Fonte : ANTT, 2011.  
 

Os valores da extensão total da Rodovia citados anteriormente consideram a 

construção do Contorno do Mestre Álvaro, obra a ser realizada pelo Governo do 

Estado do Espírito Santo com o objetivo de eliminar o tráfego de passagem do 

interior da região metropolitana de Vitória e com estimativa para encerramento em 

2016 (SETOP, 2013). Sendo assim, após a conclusão das obras, esse trecho 

passará a ser responsabilidade da ECO-101.  
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Além disso, o trecho em questão considera a conclusão das obras do Contorno de 

Vitória, o qual se encontra atualmente em obras de duplicação e também o 

segmento onde a BR-101/ES/BA superpõe com a Rodovia BR-262, que totaliza 8,4 

km de extensão.  

 

Por usa vez, o trecho da BR-101/ES/BA referente ao ramal de acesso ao Aeroporto 

de Vitória, com extensão de 2,9 km está excluído do trecho concedido, sendo de 

responsabilidade do Governo Estadual.  

 

Os valores de extensão da rodovia citados acima foram baseados no Plano Nacional 

de Viação, conforme definição do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes – DNIT no ano de 2007 e que foi adotado como referencial pela ECO-

101 na Concessão da BR-101/ES/BA. O PNV é constituído de uma lista de 

subtrechos da rodovia, com quilometragem pré-definida e que indica pontos de 

referência na rodovia, tais como cruzamento com outras rodovias, acessos a 

municípios e divisas entre estados. Na Tabela 2.2.b , a seguir, são apresentados os 

códigos do PNV utilizados no presente estudo. 

 

Tabela 2.2.b 
Segmentos da Rodovia BR-101 ES/BA , considerando o trecho concessionado  
Código PNV  Local de Início  Local de Fim  Km (i)  Km (f)  E (m) 
101BBA2012 ENTR BA-698 (P/MUCURI) DIV BA/ES 939,4 956,9 17,5 

101BES2030 DIV BA/ES 
ENTR ES-209 (PEDRO 

CANÁRIO) 
0,0 16,1 16,1 

101BES2050 
ENTR ES-209 (PEDRO 

CANÁRIO) 
ENTR ES-416 (BRAÇO 

DO RIO) 
16,1 32,2 16,1 

101BES2070 
ENTR ES-416 (BRAÇO DO 

RIO) 
ENTR ES-313 

(P/PINHEIROS) 
32,2 37,2 5,0 

101BES2075 ENTR ES-313 
(P/PINHEIROS) 

ENTR ES-421 
(P/CONCEIÇÃO DA 

BARRA) 
37,2 49,2 12,0 

101BES2090 
ENTR ES-421 

(P/CONCEIÇÃO DA 
BARRA) 

ENTR ES-315 
(P/JACARANDÁ) 

49,2 60,2 11,0 

101BES2120 
ENTR ES-315 

(P/JACARANDÁ) 
ENTR BR-381 (SÃO 

MATEUS) 
60,2 65,6 5,4 

101BES2130 
ENTR BR-381 (SÃO 

MATEUS) 
ENTR ES-430 
(P/JAGUARÉ) 

65,6 93,2 27,6 

101BES2135 ENTR ES-430 
(P/JAGUARÉ) 

ENTR BR-342 
(SOORETAMA) 

93,2 126,1 32,9 

101BES2150 
ENTR BR-342 

(SOORETAMA) 
ENTR ES-358 (P/LAGOA) 126,1 135,7 9,6 
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Tabela 2.2.b 
Segmentos da Rodovia BR-101 ES/BA , considerando o trecho concessionado  
Código PNV  Local de Início  Local de Fim  Km (i)  Km (f)  E (m) 

101BES2170 ENTR ES-358 (P/LAGOA) 
ENTR ES-245(A)/248 

(LINHARES) 
135,7 149,0 13,3 

101BES2190 
ENTR ES-245(A)/248 

(LINHARES) 
ENTR ES-245(B) 149,0 150,2 1,2 

101BES2195 ENTR ES-245(B) ENTR ES-440 150,2 157,6 7,4 

101BES2198 ENTR ES-440 
ENTR ES-124 
(GUARANÁ) 

157,6 188,8 31,2 

101BES2210 ENTR ES-124 (GUARANÁ) 
ENTR BR-259 (JOÃO 

NEIVA) 
188,8 201,8 13,0 

101BES2230 
ENTR BR-259 (JOÃO 

NEIVA) 
ENTR ES-257 (IBIRAÇU) 201,8 211,8 10,0 

101BES2250 ENTR ES-257 (IBIRAÇU) ENTR ES-261 (FUNDÃO) 211,8 227,7 15,9 
101BES2270 ENTR ES-261 (FUNDÃO) ENTR ES-264 227,7 245,1 17,4 
101BES2290 ENTR ES-264 ACESSO À SERRA 245,1 254,6 9,5 

101BES2300 ACESSO À SERRA ENTR ES-010 
(P/LARANJEIRAS) 

254,6 266,5 11,9 

101BES2310 
ENTR ES-010 

(P/LARANJEIRAS) 
CARAPINA 266,5 268,8 2,3 

101BES2330 CARAPINA 
ENTR ES-080 
(TABAJARA) 

268,8 289,4 20,6 

101BES2350 
ENTR ES-080 
(TABAJARA) 

ENTR BR-262(A) 
(P/CAMPO GRANDE) 

289,4 294,3 4,9 

101BES2370 
ENTR BR-262(A) 

(P/CAMPO GRANDE) 
ENTR BR-262(B) 294,3 302,7 8,4 

101BES2390 ENTR BR-262(B) ENTR ES-388 302,7 318,8 16,1 

101BES2395 ENTR ES-388 
ENTR ES-060(A) 

(P/PRAIA DO SOL) 318,8 319,0 0,2 

101BES2397 
ENTR ES-060(A) (P/PRAIA 

DO SOL) 
ENTR ES-060(B) 
(P/GUARAPARI) 

319,0 333,1 14,1 

101BES2410 
ENTR ES-060(B) 
(P/GUARAPARI) 

ENTR ES-481 333,1 341,3 8,2 

101BES2420 ENTR ES-481 
ENTR ES-146(A) 
(JABAQUARA) 

341,3 352,6 11,3 

101BES2430 
ENTR ES-146(A) 
(JABAQUARA) 

ENTR ES-146(B) 
(P/ALFREDO CHAVES) 

352,6 355,8 3,2 

101BES2450 
ENTR ES-146(B) 

(P/ALFREDO CHAVES) 
ENTR ES-375(A) 

(P/PIÚMA) 
355,8 368,6 12,8 

101BES2470 ENTR ES-375(A) 
(P/PIÚMA) 

ENTR ES-375(B) 
(ICONHA) 

368,6 375,1 6,5 

101BES2490 
ENTR ES-375(B) 

(ICONHA) 
ENTR ES-487 

(P/ITAPEMIRIM) 
375,1 390,1 15,0 

101BES2510 
ENTR ES-487 

(P/ITAPEMIRIM) 
ENTR ES-488 390,1 400,4 10,3 

101BES2530 ENTR ES-488 
ENTR BR-482/ES-490 

(SAFRA) 
400,4 412,0 11,6 

101BES2550 
ENTR BR-482/ES-490 

(SAFRA) 

ENTR ES-162 
(P/PRESIDENTE 

KENNEDY) 
412,0 419,0 7,0 

101BES2570 
ENTR ES-162 

(P/PRESIDENTE 
KENNEDY) 

ENTR ES-289 (P/ATÍLIO 
VIVACQUA) 

419,0 424,5 5,5 

101BES2590 
ENTR ES-289 (P/ATÍLIO 

VIVACQUA) 
ENTR ES-391 

(P/MIMOSO DO SUL) 
424,5 445,5 21,0 
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Tabela 2.2.b 
Segmentos da Rodovia BR-101 ES/BA , considerando o trecho concessionado  
Código PNV  Local de Início  Local de Fim  Km (i)  Km (f)  E (m) 

101BES2610 
ENTR ES-391 (P/MIMOSO 

DO SUL) 
ENTR ES-297 445,5 455,0 9,5 

101BES2630 ENTR ES-297 DIV ES/RJ 455,0 458,4 3,4 

101BES9000 
ENTR BR-101/ES-010 

(CARAPINA/AEROP.VITO
RIA) 

ACS NORTE A VITÓRIA 0,0 2,9 2,9 

101BES9010 ENTR BR-101 (KM 249) 
ENTR BR-101 (KM 275) 

(CONTORNO DE 
SERRA) 

0 19,7 19,7* 

Fonte : Modificado de ANTT, 2011 e DNIT, 2013.  
Observações : 

• Trecho excluído da Concessão. 
• Trecho a ser parcialmente excluído da Concessão, após conclusão do Contorno do Mestre Álvaro 

(Serra). 
• Segmento Planejado, conforme DNIT, 2013. Trecho a ser incluído na Concessão, após conclusão das 

obras por parte do Governo do Estado do Espírito Santo. 
• * extensão aproximada, conforme ANTT, 2011.  

 

A Figura 2.2.b  ilustra a configuração atual e a prevista, com base nas informações 

citadas na Tabela acima.  

 

Com relação à seção transversal da Rodovia, verifica-se que, de maneira geral, as 

faixas de rolamento possuem 3,6 metros de largura, os acostamentos tem 2,5 

metros e a drenagem, onde existente, ocupa 0,6 metros.  O relevo predominante na 

rodovia é levemente ondulado, com altitudes variando entre 0 e 100 metros e 

pequenos trechos com aclives/declives mais acentuados (normalmente providos de 

terceira faixa) e ainda alguns trechos planos.  

 

De acordo com a classificação proposta pelo Manual de Projeto Geométrico de 

Rodovias Rurais (DNER, 1999), a BR-101/ES/BA se enquadra na classe I-B. Na 

Tabela 2.2.c , a seguir, são apresentadas características adicionais da rodovia, com 

nessa classificação proposta pelo DNER.  

 

Tabela 2.2.c 
Caracterização da Rodovia BR-101/ES/BA com base na classificação proposta 
pela DNER (Casse I-B) 

Caraterística  Relevo Ondulado  
Velocidade Diretriz 80 km/h 

Raio de Curvatura Mínimo 210 m 
Rampa Máxima 4,5 % 
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No que concerne à faixa de domínio, observou-se variação entre 36 e 80 metros, 

sendo que o valor médio obtido foi de 70 metros aproximadamente, sendo 35 metros 

para cada lado do eixo da rodovia. Na Tabela 2.2.d , a seguir, são apresentadas as 

larguras da faixa de domínio da Rodovia.  

 

Tabela 2.2.d 
Larguras da Faixa de Domínio da BR-101/ES/BA  

Km inicial  Km final  Extensão (m)  
Largura da Faixa de Domínio (m)  
Pista Norte  Pista Sul  

939,40 956,90 17,50 35,00 35,00 
0,00 16,10 16,10 33,50 46,50 
16,10 23,60 7,50 40,00 40,00 
23,60 26,00 2,40 35,00 35,00 
26,00 31,20 5,20 40,00 40,00 
31,20 38,60 7,40 35,00 35,00 
38,60 40,20 1,60 40,00 40,00 
40,20 49,40 9,20 35,00 35,00 
49,40 50,40 1,00 40,00 40,00 
50,40 60,40 10,00 35,00 35,00 
60,40 64,00 3,60 40,00 40,00 
64,00 66,00 2,00 35,00 35,00 
66,00 71,00 5,00 40,00 40,00 
71,00 72,20 1,20 35,00 35,00 
72,20 78,80 6,60 40,00 40,00 
78,80 80,00 1,20 35,00 35,00 
80,00 83,00 3,00 40,00 40,00 
83,00 84,90 1,90 35,00 35,00 
84,90 85,90 1,00 40,00 40,00 
85,90 91,80 5,90 35,00 35,00 
91,80 93,00 1,20 40,00 40,00 
93,00 99,20 6,20 35,00 35,00 
99,20 101,00 1,80 40,00 40,00 
101,00 104,00 3,00 35,00 35,00 
104,00 109,60 5,60 40,00 40,00 
109,60 117,20 7,60 35,00 35,00 
117,20 119,20 2,00 40,00 40,00 
119,20 122,90 3,70 35,00 35,00 
122,90 126,70 3,80 30,00 30,00 
126,70 138,30 11,60 35,00 35,00 
138,30 139,50 1,20 30,00 30,00 
139,50 146,00 6,50 35,00 35,00 
146,00 146,70 0,70 30,00 30,00 
146,70 149,10 2,40 18,00 18,00 
149,10 176,20 27,10 30,00 30,00 
176,20 210,50 34,30 40,00 40,00 
210,50 212,10 1,60 19,00 18,00 
212,10 227,20 15,10 40,00 40,00 
227,20 228,00 0,80 20,00 20,00 
228,00 250,00 22,00 40,00 40,00 
250,00 251,30 1,30 40,00 40,00 
251,30 259,70 8,40 30,00 30,00 
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Tabela 2.2.d 
Larguras da Faixa de Domínio da BR-101/ES/BA  

Km inicial  Km final  Extensão (m)  
Largura da Faixa de Domínio (m)  
Pista Norte  Pista Sul  

259,70 260,70 1,00 40,00 40,00 
260,70 266,60 5,90 30,00 30,00 
266,60 267,90 1,30 30,00 40,00 
267,90 271,50 3,60 30,00 30,00 
271,50 280,00 8,50 35,00 35,00 
280,00 290,00 10,00 40,00 40,00 
290,00 294,30 4,30 40,00 40,00 
294,30 302,70 8,40 30,00 30,00 
302,70 412,00 109,30 40,00 40,00 
412,00 421,60 9,60 35,00 35,00 
421,60 458,40 36,80 40,00 40,00 

Fonte : ANTT, 2011.  

 

O Volume Diário Médio Anual (VDMA) para a rodovia BR-101/ES/BA, conforme 

levantamentos realizados nos locais das futuras praças de pedágio são 

apresentados na Tabela 2.2.e .  

 

Tabela 2.2.e 
Volume Diário Médio Anual 

Veículos PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 Totais  % 

Auto 2.311 4.992 7.380 12.884 6.292 10.571 3.439 47.870 61,63 
Ônibus 172 241 298 453 400 379 249 2.192 2,82 

Caminhão Leve 651 1.075 1.431 2.213 2.270 1.783 1.580 11.003 14,17 
Caminhão Pesado 990 1.288 1.846 2.186 2.578 2.577 1.814 13.279 17,10 

Moto 174 440 563 681 512 770 190 3.330 4,29 
Nota : PA1 a PA7: Praças de Pedágio ao longo do trecho, conforme localização apresentada na Tabela 2.2.1.b 

 

Compõe também o trecho concedido outros elementos da faixa de domínio 

existente, tais como, instalações obras de arte especiais – OAE’s, instalações 

operacionais e administrativas e outros elementos referentes à operação rodoviária.  

 

Com relação às OAE’s, na Tabela 2.2.f , a seguir, é apresentada uma lista delas 

presentes no trecho concessionado em estudo.  
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Tabela 2.2. f 
Lista de Obras de Arte Especiais localizadas no tre cho concessionado da BR-
101/ES/BA  
Nº da OAE Descrição  Localização (Km)  Coordenadas  (UTM) 

75 Ponte - Rio Mucuri 946,6 405453 E 7998721 S 
76 Ponte - Rio Itaúnas 17,8 399054 E 7975087 S 
77 Ponte - Rio Preto do Norte 29,9 401057 E 7963976 S 
78 Passarela - Braço do rio 32,0 401358 E 7961864 S 
79 Ponte - Rio São Mateus 64,1 407547 E 7931241 S 
80 Viaduto - Passagem superior 64,7 407422 E 7930679 S 
81 Viaduto - Passagem superior 66,9 409344 E 7929370 S 
82 Ponte - Rio Abissínia 67,2 409359 E 7929183 S 
83 Ponte - Rio Abissínia 67,2 409344 E 7928994 S 
84 Ponte - Rio Abissínia 67,2 404927 E 7919334 S 
85 Passarela Temporária 67,4 394487 E 7899434 S 
86 Ponte - Rio Preto do Sul 78,2 388197 E 7855068 S 
87 Ponte - Rio Barra Seca 100,7 388420 E 7854660 S 
88 Passarela - Linhares 147,7 388279 E 7853756 S 
89 Passarela - Linhares 148,1 388129 E 7853401 S 
90 Viaduto - Passagem superior 149,0 367075 E 7823563 S 
91 Ponte - Rio Doce 149,3 360014 E 7819525 S 
92 Ponte - Rio Guaraná 186,7 266678 E 7666523 S 

93 
Viaduto - Passagem superior - Via 

férrea 
195,6 

266995 E 7666904 S 

94 
Viaduto - Passagem inferior - Via 

férrea 
200,6 

267272 E 7667129 S 
95 Passarela - João Neiva 203,1 267964 E 7667482 S 
96 Ponte - Rio Piraqueaçu 203,5 278849 E 7676724 S 
96a Ponte/Bueiro 210,3 279054 E 7676937 S 
96b Ponte/Bueiro 212,4 284216 E 7685499 S 
96c Ponte/Bueiro 213,4 285651 E 7687168 S 

96d 
Pontilhão misto com bueiro 

ARMCO 
216,9 

286291 E 7687619 S 
97 Ponte - Rio Itapira 220,4 287057 E 7687916 S 
98 Ponte - Rio Fundão 227,5 292426 E 7688810 S 

99 
Viaduto - Passagem inferior - Via 

férrea 
228,1 

295741 E 7690364 S 
100 Ponte - Rio Timbuí 237,9 296884 E 7690482 S 
101 Ponte - Rio Fundão dos Índios 243,5 297638 E 7690858 S 

102 Tunnel Liner - Rio Fundão dos 
Índios 

243,5 
304527 E 7692886 S 

102a Ponte 246,1 308400 E 7697397 S 
103 Túnel Duplo - Passagem superior 254,6 309296 E 7698225 S 
104 Tunnel Liner 256,4 311379 E 7699587 S 
105 Viaduto - Passagem inferior 256,6 316665 E 7704878 S 
106 Viaduto - Passagem superior 257,6 325251 E 7711542 S 

107 
Viaduto - Passagem inferior - Via 

férrea 
268,3 

325334 E 7711586 S 

108 
Viaduto - Passagem inferior - Via 

férrea 
268,3 

329779 E 7715578 S 

109 
Viaduto - Passagem inferior - Via 

férrea 
268,3 

337370 E 7716500 S 

110 
Viaduto - Passagem inferior - 

Acesso a Vitória 
268,8 

339261 E 7717204 S 
111 Viaduto - Passagem inferior 270,2 347773 E 7740013 S 
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Tabela 2.2. f 
Lista de Obras de Arte Especiais localizadas no tre cho concessionado da BR-
101/ES/BA  
Nº da OAE Descrição  Localização (Km)  Coordenadas  (UTM) 

112 Viaduto - Passagem inferior 271,2 349359 E 7746862 S 
113 Ponte - Canal dos Escravos 274,9 350765 E 7748279 S 
114 Ponte - Rio Santa Maria 279,8 352663 E 7749316 S 
115 Passagem inferior - Via férrea 280,4 354347 E 7754506 S 
116 Ponte - Rio Bubu 287,2 354537 E 7756688 S 
117 Viaduto - Passagem superior 289,4 357227 E 7762457 S 
118 Ponte - Rio Jucu 294,9 357553 E 7762824 S 
119 Ponte - Rio Jucu 294,9 361910 E 7764288 S 
120 Viaduto - Passagem inferior 297,4 364919 E 7763925 S 

121 
Tunnel Liner - Passagem inferior - 

Via férrea 
299,6 

365464 E 7763197 S 
122 Ponte 308,1 366772 E 7762262 S 
123 Ponte - Rio Conceição 335,2 367246 E 7762876 S 
124 Ponte - Rio Jaboti 337,3 365051 E 7772000 S 
125 Ponte - Rio Grande 345,7 364814 E 7773226 S 
126 Tunnel Liner - Passagem inferior 352,6 363528 E 7774374 S 
127 Ponte - Rio Benevente 352,8 357928 E 7780189 S 
128 Ponte - Rio Itaperorama 365,3 355891 E 7781375 S 
129 Ponte - Rio Iconha 375,3 353149 E 7786077 S 
130 Ponte - Córrego Tocaia 377,8 352729 E 7794830 S 
131 Ponte - Rio Itapoama 379,0 352687 E 7795571 S 
132 Ponte - Rio Capim Angola 385,4 352084 E 7801963 S 
133 Ponte - Rio Pau D’Alho 394,4 355144 E 7802930 S 
134 Ponte - Córrego Rio Novo do Sul 395,1 355350 E 7805909 S 
135 Ponte - Rio Mauá 396,5 355639 E 7806790 S 

136 
Viaduto - Passagem inferior – ES-

289 
400,4 356700 E 7807854 S 

137 Ponte - Córrego Barra do Frade 407,0 356860 E 7816279 S 
138 Ponte - Córrego Safra I 407,9 355586 E 7814525 S 
139 Ponte - Córrego Safra II 408,7 355452 E 7814724 S 
140 Ponte - Rio Itapemirim 411,0 364862 E 7773143 S 
141 Ponte - Córrego Muqui 421,6 279062 E 7676942 S 
142 Ponte - Rio Muqui 421,9 278856 E 7667488 S 
143 Ponte - Rio São José das Torres 437,5 267979 E 7667488 S 
144 Ponte - Rio Paraíso 438,2 267277 E 7667127 S 
145 Ponte - Rio Paraiso I 438,6 266946 E 7666905 S 
146 Ponte - Rio Paraíso II 438,8 266921 E 7666816 S 

Fonte : Modificado de ANTT, 2011. 

 

No que se refere às instalações operacionais existentes, destacam-se os Postos da 

Polícia Federal, a Balanças e os postos fiscais os quais se encontram listados na 

Tabela 2.2.g . 
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Tabela 2.2.g  
Lista de Instalações de Apoio existentes no trecho concessionado da BR-
101/ES/BA  

Instalações de Apoio  Localização (Km)  Município  Coordenadas  (UTM) 
Posto Fiscal 948,9 Pista Sul Mucuri/BA 406308 E 7997206 S 

Posto Fiscal 0,2 Pista Sul  
Pedro 

Canário/ES 402686 E 798988 S 
Polícia Rodoviária Federal / 

Delegacia 
56,7 Pista Sul São Mateus/ES 

407879 E 7937799  S 
Posto IBAMA 101,5 Pista Sul Sooretama/ES 394071 E 7898479 S 

Balança 137,5 Pista Sul Linhares/ES 386095 E 7865543 S 
Polícia Rodoviária Federal / 

Delegacia 
151,3 Pista Sul Linhares/ES 

386877 E 7852045 S 
Balança 249,5 Pista Sul Serra/ES 359800 E 7777674 S 

Polícia Rodoviária Federal / 
Delegacia 

249,9 Pista Sul Serra/ES 
359994 E 7777252 S 

Balança 301,7 Pista Sul Viana/ES 347906 E 7745585 S 
Polícia Rodoviária Federal 302,1 Pista Sul Viana/ES 347708 E 7745453 S 
Polícia Rodoviária Federal / 

Delegacia 
343,3 Pista Sul Guarapari/ES 

331899 E 7714701 S 

Balança 390,5 Pista Norte 
Rio Novo do 

Sul/ES 300968 E 7691524 S 
Polícia Rodoviária Federal / 

Delegacia 
411,9 Pista Norte Itapemirim/ES 

283834 E 7684836 S 

Posto Fiscal 458,3 Pista Norte 
Mimoso do 

Sul/ES 260481 E 7651642 S 
Fonte : Modificado de ANTT, 2011. 

 

Na Figura 2.2.c  é apresentada a localização georreferenciada desses elementos 

(Arranjo Geral).    

 

Já as edificações de apoio contemplam basicamente os Postos de Gasolina e 

Pontos de Ônibus distribuídos ao longo da Rodovia, conforme quantificado na 

Tabela 2.2.h , a seguir.  

 
Tabela 2.2.h 
Quantitativo de Edificações de Apoio no trecho conc essionado da BR-101/ 
ES/BA 

Edificação 
Quantidade  

Sentido Norte/Sul  Sentido Sul/No rte  
Posto de Gasolina 47 43 
Pontos de Ônibus 265 268 

Fonte : ANTT, 2011.  

 

No que se refere aos sistemas de segurança e sinalização da Rodovia BR-

101/ES/BA, observa-se que, de maneira geral, esses elementos são formados pelas 

defensas metálicas, barreiras New Jersey, placas de sinalização de velocidade 
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máxima permitida, entroncamentos com outras rodovias, acesso de Municípios e 

outros relacionados ao Código Brasileiro de Trânsito.  

 

Cumpre registrar que a Concessionária já iniciou os trabalhos de recuperação dos 

sistemas e segurança e sinalização existentes conforme exigência do contrato de 

concessão e Plano de Exploração Rodoviária. Nesse sentido, o Anexo 3  apresenta 

uma parte do trecho da Rodovia BR-101/ES/BA, mostrando o projeto executivo que 

vem sendo realizado para toda a extensão da rodovia e exemplifica os principais 

elementos existentes e as adequações previstas.  

 

2.2.1 

Caracterização das Obras de Melhoramento do Sistema  Rodoviário 

 

As obras de melhoramento a serem executadas na BR-101/ES/BA pela ECO-101 

estão previstas no contrato de Concessão celebrado com a ANTT e fazem parte do 

Plano de Exploração Rodoviária – PER, como parte das obrigações de investimento.   

 

De acordo com o PER, as obras previstas estão subdividas em 03 tipos: 

 

• Obras e serviços de caráter não obrigatório : são aquelas cuja execução 

deverá ocorrer de forma a atender aos parâmetros de desempenho e às 

especificações técnicas mínimas e cujo cronograma proposto inicialmente é 

meramente indicativo. Compreendem os Trabalhos Iniciais, Recuperação, 

Manutenção, Conservação, Monitoração, Operação e Obras e Serviços 

Emergenciais; 

 

• Obras e serviços de caráter obrigatório : são aquelas cuja data ou 

condições para conclusão da sua execução ou implantação deverá ocorrer 

conforme determinado pela ANTT. Compreendem as obras de Ampliação de 

Capacidade, Melhorias Físicas e Operacionais, Sistemas de Operação e 

Sistema de Arrecadação de Pedágio; 

 



 
FOLHA 24/231

 

• Obras condicionadas ao volume de tráfego : são aquelas cuja 

obrigatoriedade está atrelada ao atendimento dos parâmetros de 

desempenho especificados pela ANTT e também às demandas e tráfego da 

Rodovia ao longo da concessão. 

 

Na Tabela 2.2.1.a , a seguir, encontra-se consolidada as informações referentes aos 

três tipos de obra listadas acima, incluindo os objetivos, cronograma e as principais 

intervenções previstas.   
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Tabela 2.2.1.a 
Consolidação das Obras de Melhoramento previstas pa ra o trecho concessionado da BR-101/ES/BA  

Obras de Melhoramento  Atividades 
Relacionadas Objetivo Cronograma Previsto Elementos do Sis tema 

Rodoviário Afetados 

Obras e Serviços de 
Caráter Não Obrigatório 

Trabalhos Iniciais 

Sanar riscos iminentes ao tráfego 
e corpo estradal, limitando-se a 
recompor parte das condições 
pré-existentes da Rodovia e 
implantar equipamentos 
operacionais imprescindíveis à 
operação do sistema rodoviário. 
Outro objetivo específico é a 
implantação do Programa de 
Redução de Acidentes. 

12 meses 

• Pavimentação; 
• Sinalização Horizontal e 

Vertical; 
• Dispositivos de segurança 

(defensas metálicas, 
barreiras de new Jersey); 

• Obras de Arte Especiais; 
• Sistema de drenagem e 

obras de arte correntes; 
• Terraplenos e estruturas de 

contenção; 
• Canteiro central e faixa de 

domínio; 
• Edificações e instalações 

operacionais (Praças de 
Pedágio e BSO/SAU); 

• Sistemas elétricos e 
iluminação.  

Recuperação 

Melhorias estruturais na 
pavimentação e melhorias 
funcionais e operacionais dos 
demais elementos do Sistema 
Rodoviário 

05 primeiros anos da 
Concessão 

Idem aos elementos da Fase 
de Trabalhos Iniciais 

Manutenção 

Recompor e aprimorar as 
características técnicas e 
operacionais do Sistema 
Rodoviário 

Início após a Fase de 
Recuperação e 

desenvolvimento até o fim da 
concessão 

Idem aos elementos da Fase 
de Trabalhos Iniciais 

Conservação 
Preservar as características 
técnicas e físico-operacionais do 
Sistema Rodoviário 

Início após término da Fase de 
Trabalhos Iniciais e 

desenvolvimento até o fim da 
concessão 

Idem aos elementos da Fase 
de Trabalhos Iniciais 
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Tabela 2.2.1.a 
Consolidação das Obras de Melhoramento previstas pa ra o trecho concessionado da BR-101/ES/BA  

Obras de Melhoramento  Atividades 
Relacionadas Objetivo Cronograma Previsto Elementos do Sis tema 

Rodoviário Afetados 

Obras e Serviços de 
Caráter Não Obrigatório 

Monitoração 

Acompanhamento do 
desempenho, avaliação 
prospectiva, estabelecimento de 
padrões, controle e mobilização 
de intervenções para ações 
preventivas e corretivas das 
atividades das atividades 
relacionadas ao Sistema 
Rodoviário. 

Início após término da Fase de 
Trabalhos Iniciais e 

desenvolvimento até o fim da 
concessão 

Idem aos elementos da Fase 
de Trabalhos Iniciais 

Obras e Serviços 
Emergenciais 

Reparar, repor, reconstruir ou 
restaurar trechos ou estruturas do 
corpo estradal que tenham sido 
seccionadas, obstruídas ou 
danificadas por eventos 
extraordinários ou catastróficos, e 
calamidade pública ou ainda 
acidentes com cargas perigosas. 

Eventual ocorrência de 
situações emergenciais 

Idem aos elementos da Fase 
de Trabalhos Iniciais 

Obras e Serviço de 
Caráter Obrigatório 

Melhorias e 
Ampliações 

Adequação do tráfego rodoviário, 
principalmente nos trechos de 
travessias urbanas e cruzamento 
com outras rodovias. 

As ampliações estão 
condicionadas ao “gatilho” 

volumétrico da rodovia (Volume 
Diário Médio Anual – VDMA) 

• Travessias urbanas; 
• OAE’s (alças de acesso, 

entroncamentos, viadutos, 
entre outros); 

• Sistema de Pistas (simples).  

Sistema de Operação 

Manutenção dos níveis de 
conforto, segurança e capacidade 
do Sistema Rodoviário, por meio 
de operações especiais de 
comunicação. 

02 primeiros anos da 
Concessão 

• Sistema de pistas; 
• BSO/SAU’s; 
• Postos de Fiscalização 

(ANTT e Polícia Rodoviária 
Federal); 

• Balanças. 
Sistema de 

Arrecadação de 
Pedágio 

Continuidade das ações de 
manutenção e ampliação do 
Sistema Rodoviário, conforme 

A construção das Praças de 
Pedágio deverá ocorrer na Fase 

de Trabalhos Iniciais. O início 

• Praças de Pedágio e 
BSO/SAU’s.  
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Tabela 2.2.1.a 
Consolidação das Obras de Melhoramento previstas pa ra o trecho concessionado da BR-101/ES/BA  

Obras de Melhoramento  Atividades 
Relacionadas Objetivo Cronograma Previsto Elementos do Sis tema 

Rodoviário Afetados 
definido no Edital de Concessão de operação das mesmas 

dependerá o aceite da ANTT 
das obras e sistemas 

implantados  

Obras Condicionadas ao 
Volume do Tráfego 

Duplicações 
condicionadas ao 
volume de tráfego 
(trecho de pista 

simples) 

Ampliação da capacidade do 
Sistema Rodoviário 

A duplicação dos trechos 
definidos no Edital de 

Concessão está condicionada 
ao “gatilho” volumétrico da 

rodovia (Volume Diário Médio 
Anual – VDMA) 

• Sistema de pistas 
(Subtrechos de “A” à “H” 
previstos o Edital de 
Concessão)  

 

Faixas adicionais 
condicionadas ao 
volume de tráfego 
(trechos de pista 

dupla) 

Ampliação da capacidade da 
pista dupla 

A execução de faixas adicionais 
também está condicionada ao 

“gatilho” volumétrico da rodovia 
(Volume Diário Médio Anual – 

VDMA) 

• Sistema de pistas já 
duplicados (incluindo vias 
marginais)  

 

 



 
FOLHA 28/231

 

Vale ressalta que objeto do presente relatório é a análise das obras de 

melhoramento autorizadas pelo Termo de Compromisso celebrado entre o IBAMA, 

DNIT, ANTT e ECO-101, conforme previsto na Portaria Nº 288/13.  

 

Nessa concepção, estão contempladas as Obras e Serviços de Caráter Não 

Obrigatório e Obrigatório, conforme listado na Tabela acima. Vale ressaltar que 

Atividades de Melhoria e Ampliação previstas nas obras obrigatórias estão 

condicionadas às disposições previstas nos inciso III do Artigo 8º da Portaria Nº 

288/13, conforme segue: 

 

III – a ampliação de capacidade, incluindo duplicação parcial, exceto para 
rodovias localizadas na Amazônia Legal, e desde que inserida na faixa de 
domínio existente, tenha extensão de até 25 km e não implique em 
supressão de vegetação nativa arbórea, intervenção em área de 
preservação permanente – APP, realocação de população, intervenção 
direta em áreas legalmente protegidas e não se enquadre na exigência de 
que trata o Art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981. (BRASIL, 
2013) 

 

Portanto, estão excluídas as Obras Condicionadas a Ampliação do Tráfego, as quais 

serão objeto de licenciamento ambiental futuro a ser solicitado pela Concessionária 

ECO-101 junto ao IBAMA.  

 

Dentre os melhoramentos previstos, destacam-se as Praças de Pedágio e as Bases 

de Serviço Operacionais/Serviço de Atendimento ao Usuário (BSO/SAU), uma vez 

que as mesmas ainda deverão ser construídas e, portanto, demandam maior 

intervenção na rodovia em relação às demais obras previstas.  

 

Na Tabela 2.2.1.b , a seguir, são apresentadas as localizações previstas pela 

Concessionária ECO-101 para cada Praça de Pedágio e BSO/SAU ao longo da BR-

101/ES/BA. A Figura 2.2.1.a  apresenta a localização dessas instalações ao longo 

da rodovia.  
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Tabela 2.2.1.b  
Localização das Praças de Pedágio e BSO/SAU a serem  implantadas ao longo 
da BR-101/ES/BA  

Elemento 
Localização  

Km Coordenada UTM  Município  
Praças de Pedágio  e Bases de Serviço Operacionais/Serviço de Atendiment o ao Usuário 
(BSO/SAU)  

P1  1+200 24 K 402488 E / 7989086 S Pedro Canário/ES 
P2  84+600 24 K 401141 E / 7913955 S São Mateus/ES 
P3 170+200 24 K 376409 E / 7836342 S Aracruz/ES 
P4 239+900 24 K 353992 E / 7784250 S Serra/ES 
P5 318+400 24 K 345836 E / 7730340 S Guarapari/ES 
P6 396+700 24 K 295475 E / 7690046 S Rio Novo do Sul/ES 
P7 449+472 24 K 263232 E / 7658642 S Mimoso do Sul/ES 

Bases de Serviço Operacionais/Serviço de Atendiment o ao Usu ário (BSO/SAU)  
BSO/SAU 2 42+000 24 K 403655 E / 7952107 S Conceição da Barra/ES 
BSO/SAU 4 122+500 24 K 385272 E / 7879242 S Sooretama/ES 
BSO/SAU 6 209+500 24 K 356719 E / 7809503 S Ibiraçu/ES 
BSO/SAU 8 276+000 24 K 359582 E / 7763812 S Serra/ES 
BSO/SAU 10 356+000 24 K 321264 E / 7709951 S Anchieta/ES 

 

É interessante ressaltar que, conforme consta da Tabela 2.2.1.b , cada Praça de 

Pedágio irá receber uma Base de Serviço Operacional / Serviço de Atendimento ao 

Usuário, assim teremos 07 Praças de Pedágio e 12 BSO/SAL. 

 

O contrato de concessão também obriga a duplicação de toda a extensão da rodovia 

até o fim do seu prazo com vistas a garantir a segurança dos usuários e moradores 

de povoados lindeiros à rodovia. As obras de duplicação deverão ser realizadas nos 

trechos e prazos especificados na Tabela 2.2.1.c  ou quando for atingido o “gatilho” 

volumétrico de tráfego. 

 

Tabela 2.2.1.c   
Programação das obras de duplicação, conforme os tr echos e prazos para 
conclusão previstos no contrato de concessão 

Setor  Trecho (em km)  Conclusão da Obra  no Período de Concessão (ano)  
H (BA) 939,4 até 956,9 10º 
H (ES) 0,0 até 49,2 10º 

A 49,2 até 137,1 10º 
B 137,1 até 190,0 10º 
C 190,0 até 228,9 5º 
D 228,9 até 255,8 4º 
E 255,8 até 305,8 4º 
F 305,8 até 357,0 6º 
G 357,0 até 425,7 6º 
I 425,7 até 458,4 23º 
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As obras de ampliação de capacidade (duplicação) terão os respectivos processos 

de licenciamento instruídos junto ao IBAMA com a antecedência necessária para o 

atendimento da programação do contrato de concessão. 

 

2.2.2 

Caracterização da Área Diretamente Afetada 

 

A delimitação das áreas de influência é um aspecto básico na condução de estudos 

ambientais. Na prática, tal procedimento constitui-se na definição das unidades 

espaciais de análise adotadas nos estudos, norteando não apenas a elaboração do 

diagnóstico ambiental, mas também a avaliação dos impactos ambientais 

potencialmente decorrentes do empreendimento em análise. 

 

A análise ambiental que integra o presente estudo considerou como unidade de 

avaliação a área diretamente afetada, conforme previsto no Termo de Referência 

descrito na Portaria MMA Nº 288/13.  

 

Essa área engloba a Faixa de Domínio da rodovia BR-101/ES/BA, desde o 

Entroncamento da BA-698 (acesso a Mucuri/BA) até a Divisa entre os Estados do 

Espírito Santo e Rio de Janeiro, com largura média de 35 metros e que inclui os 

elementos da rodovia, tais como dispositivos de acesso e transposições, retornos e 

entroncamentos, além das vias de circulação marginal, obras de arte especial, 

dispositivos de drenagem e taludes de corte e aterro e seus respectivos “off-sets”.  

 

Na Figura 2.2.2.a  consta uma representação da área diretamente afetada pela 

operação da rodovia, bem como pelas obras de manutenção. A projeção 

cartográfica está representada na escala 1:100.000.  
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3.0 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

As seções a seguir apresentam a caracterização ambiental geral da área 

diretamente afetada pelo empreendimento, as quais estão subdivididas conforme o 

nível de abrangência seguir: 

 

• Meio Físico 

• Meio Biótico  

• Meio Socioeconômico 

 

Os métodos utilizados para elaboração da caracterização ambiental de cada meio, 

bem como as bases e referências utilizadas estão descritas em cada subseção.  

 

3.1 

Meio Físico 

 

3.1.1 

Clima 

 

Devido à sua localização, na região sudeste do Brasil, o trecho da BR-101/ES/BA 

em estudo é fortemente influenciado pela circulação atmosférica proveniente do 

oceano Atlântico, como também pelos movimentos de ar quente e úmido oriundos 

do Brasil Central. Trata-se de uma região de transição climática e de topografia 

singular onde o comportamento geográfico do clima é complexo. 

 

De maneira geral, o que particulariza as diferenciações climáticas nesta região é a 

quantidade de chuva e a sua distribuição ao longo do ano, importando menos os 

fatores térmicos. Outro ponto importante de ser observado é o papel das amplitudes 

altimétricas, que atua como um fator de abrandamento do caráter tropical do clima 

na região. Conforme diversos estudos clássicos da geografia física brasileira 

(AB’SABER, 1967; NIMER, 1977; MONTEIRO, 1973; CONTI, 1975; SANT’ANA 
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NETO, 2005), nenhuma outra região do Brasil sofre influência tão nítida deste fator 

estático. 

 

Em relação aos principais parâmetros de larga escala que comandam o regime 

climático diário e sazonal, destacam-se os sistemas de alta pressão e os sistemas 

de frentes, que se alternam ao longo do ano ocasionando as linhas de instabilidade 

(chuvas) e as condições de alta pressão (tempo bom). Tal alternância implica em 

verões chuvosos e períodos de estiagem durante o inverno, definindo a tropicalidade 

do regime climático. 

 

As condições de tempo estável resultam da presença do Anticiclone Subtropical 

Semi-fixo do Atlântico Sul, que atua em grande parte do território brasileiro. Durante 

todo o ano ocorrem ventos do oceano para o continente, geralmente de NE a E e de 

Estesudeste (ESE) originados deste anticiclone subtropical. A atuação desse 

mecanismo zonal de circulação atmosférica resulta na estabilidade do tempo em 

razão da subsidência superior e conseqüente inversão da temperatura. 

 

Esta estabilidade só é quebrada quando da chegada das correntes de circulação 

perturbadas, que compreendem dois sistemas atuantes na região: o Sistema de 

Correntes Perturbadas de Sul e o Sistema de Correntes Perturbadas de Oeste 

(NIMER, 1977). 

 

O Sistema de Correntes Perturbadas de Oeste atua sobre a região através de 

ventos W e NW associados às linhas de instabilidade tropicais (IT). Trata-se de 

fenômeno comum na região Sudeste como um todo e que resulta na formação de 

chuvas, sobretudo no verão. De acordo com NIMER (1977), a origem desse 

mecanismo modificador das condições de tempo no interior do Brasil pode estar 

vinculada ao movimento ondulatório que se verifica na Frente Polar Atlântica (FPA) 

quando em contato com o ar quente da zona tropical. A partir das ondulações 

formam-se linhas de instabilidade que se propagam com grande mobilidade de oeste 

para leste ou mais comumente para sudeste. 
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O Sistema de Correntes Perturbadas de Sul, representado pela atuação do 

anticiclone polar, resulta na ocorrência de chuvas frontais e pós-frontais. Esta frente 

tem orientação NW-SE, se deslocando de SE-NE ou E. Estas invasões ocorrem por 

todo o ano, sendo mais freqüentes e extensas no inverno. Durante o verão, o 

aprofundamento e a expansão do centro de baixa pressão do interior do continente, 

denominado Baixa do Chaco, não permite a passagem da frente polar, provocando 

na grande maioria das vezes a sua dissipação. Por outro lado, no inverno, com o 

deslocamento geográfico da Baixa do Chaco para o Acre, a atuação do anticiclone 

polar é mais freqüente no estado com direção NE ou E, provocando chuvas frontais 

e pós-frontais em toda região, com duração de um a três dias. Após a passagem da 

FP, a região fica sob a ação do anticiclone polar, com céu limpo, pouca umidade 

específica e forte declínio de temperatura com a radiação noturna. Após 

aproximadamente dois dias, retornam as condições de tempo estável associadas ao 

anticiclone subtropical. 

 

De acordo com o Mapa de Climas de IBGE (IBGE, 2005), ao longo do trecho em 

estudo predomina o Clima Tropical do Brasil Central, cujas variações estão 

sintetizadas na Figura 3.1.1.a  onde se apresenta um recorte do referido mapa. 
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Figura 3.1.1.a 
Recorte do Mapa de Climas do Brasil – IBGE (escala 1:5.000.000) 

 
 

Em relação às precipitações, observa-se a grande desigualdade em sua distribuição 

temporal, explicada pela dinâmica atmosférica juntamente com a configuração do 

relevo, onde a altimetria assume papel de destaque. No que tange a distribuição 

temporal, observa-se que em média, o período seco concentra apenas 8% das 

precipitações totais, definindo claramente períodos de estiagem durante os meses 

de inverno. 

 

Para análise da distribuição temporal deste parâmetro ao longo do trecho capixaba 

da BR-101/ES/BA entre a divisa com o estado da Bahia e a divisa com o estado do 

Rio de Janeiro, foram levantados dados de 7 estações pluviométricas localizadas 

diretamente sobre o traçado da rodovia, ou bem próximo a ele. Na Tabela 3.1.1.a  

estão discriminadas as estações utilizadas. 
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Tabela 3.1.1.a 
Relação de Estações Pluviométricas utilizadas   

Estação Código de 
Identificação Operador Km aproximado 

Fazenda Klabin (Bahia) 01839003 ANA Km 939 (BA) 
Morro D’Anta (Pedro 

Canário) 
01839000 ANA/CPRM Km 17 

Ponte Nova (BR-101) A616 ANA/CPRM Km 99 
Linhares A614 INMET Km 148 

Cavalinho 01940005 ANA Km 202 
Vitória A612 INMET Km 269 

São José das Torres 02141017 ANA/CPRM Km 430 
Presidente Kenedy A622 INMET Km 458 

 

Nas Figuras 3.1.1.b , a seguir, apresenta-se a variação dos totais pluviométricos 

anuais ao longo da BR-101/ES/BA. 

 

Figura 3.1.1.b 
Variação dos totais médios anuais ao longo da BR-10 1/ES/BA entre os Km 393 
e 458. Estado da Bahia (Km 939 – Km 0) e Espírito S anto (Km 0 – Km 458) 

 
Fonte : ANA (2013); INMET (2013); MAPA (2013). 

 

De modo geral observa-se que as precipitações médias anuais são superiores a 

1.000 mm em quase todo o trecho em estudo, à exceção do Km 458, já nas 

proximidades da divisa com o estado do Rio de Janeiro. Conforme dados do INMET 

(2013), chove neste trecho, em média, 754 mm anuais. 



 
FOLHA 36/231

 

Por outro lado, as imediações do Km 430 (São José das Torres) é o local mais 

chuvoso do trecho, ou seja, onde são registradas alturas médias superiores a 1.500 

mm anuais. O segundo local mais chuvoso é o trecho da BR-101/ES/BA localizado 

no estado da Bahia (1.356 mm), seguido pelas imediações do Km 202 (1.345 mm) e 

Km 99 (1.254 mm), já nas proximidades do município de Linhares, já no Estado do 

Espírito Santo. No restante do trecho as precipitações médias anuais giram entre 

1.100 e 1.250 mm.  

 

No que se refere à distribuição sazonal, observa-se o caráter tropical do clima em 

todo o trecho, uma vez que os totais se concentram no verão austral, sendo o 

inverno definido como o período de estiagem, conforme citado anteriormente. As 

variações médias mensais das precipitações são representadas na Figura 3.1.1.c . 

 

Figura 3.1.1.c 
Distribuição sazonal das precipitações médias mensa is entre o Km 939 – Km 0 
(Estado da Bahia) e Km 0 – Km 458 (Estado do Espíri to Santo) 

 
Fonte : ANA (2013); INMET (2013); MAPA (2013). 

 

Observa-se que os menores totais médios mensais são observados entre maio e 

setembro, sendo o restante dos meses considerados chuvosos, uma vez que as 

precipitações tendem a alcançar valores superiores a 60 mm médios.  
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Exceção à regra, observa-se as menores alturas médias no mês de fevereiro no Km 

458, quando não chega a chover mais do que 22 mm. Neste mesmo local, as 

precipitações são inferiores a 60 mm em maio, julho e setembro, o que define o seu 

período de estiagem. 

 

Já o período chuvoso estende-se entre outubro e abril, quando são observadas as 

maiores alturas médias. As precipitações são superiores a 150 mm médios em todos 

os locais analisados. Nos Km 430 e Km 269, chega a chover 250 e 233 mm, 

respectivamente, refletindo os maiores valores médios mensais do trecho. Não 

menos importantes são as precipitações observadas em dezembro e janeiro, quando 

chove mais do que 130 mm em todo o trecho, inclusive no Km 458, considerado o 

mais seco do traçado da BR-101/ES/BA em estudo. 

 

Com relação aos eventos extremos, foram analisados os eventos de precipitação 

máxima ao longo do trecho estudado. As estações com dados diários disponíveis 

utilizados foram as seguintes: Fazenda Klabin (01839003); Morro D’Anta 

(01839000); Ponte Nova BR-101 (01840008); Cavalinho (01940005) e São José das 

Torres (02141017). A distribuição dos totais máximos diários ao longo do trecho por 

meses do ano está apresentada na Figura 3.1.1.d , a seguir. 
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Figura 3.1.1.d 
Precipitação máxima diária 

 
Fonte : ANA (2013). 

 

Verifica-se que as alturas máximas diárias estão em consonância com a distribuição 

anual dos totais pluviométricos, por ora definidos em função da atuação das massas 

de ar citadas anteriormente. Entre novembro e março foram registrados os maiores 

eventos de precipitação, sendo a maior altura registrada nas proximidades do Km 

202, onde choveu 197 mm em 24 horas durante o mês de fevereiro e 185 mm em 

um dia de novembro. 

 

Em segundo lugar aparecem os eventos máximos registrados no Km 430, sendo os 

picos de precipitação diária registrados durante os meses de novembro (178 mm), 

março (170 mm) e abril (160 mm). Destaca-se ainda eventos máximo junto ao Km 

17, nas proximidades de Pedro Canário, onde chegou a chover 192 mm em um dia 

de dezembro, 153 mm em setembro e 143 mm em março. 

 

No Km 99, as maiores alturas foram registradas em dias do mês de março (160 

mm), janeiro (135 mm). Já no trecho localizado no estado da Bahia, eventos de 

precipitação máxima ocorreram em abril (143 mm) e fevereiro (108 mm). 
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Não menos importantes são os eventos registrados nos meses considerados secos 

(maio a setembro), uma vez que foram registradas ocorrências diárias com alturas 

superiores a 100 mm nos Km 17, Km 202 e Km 430. 

 

Em síntese, o que define a distribuição temporal das chuvas ao longo do trecho 

concessionado da BR-101/ES/BA é a atuação das correntes perturbadas (E, W e S) 

que ocasionam os eventos de instabilidade do tempo, De toda forma, observa-se o 

caráter tropical do clima na região, compatível com as demais áreas do sudeste, 

onde os períodos de estiagem ocorrem no inverno, quando os eventos dependem da 

entrada de massas polares, e os períodos chuvosos durante o verão. Destaca-se 

ainda a condicionante geomorfológica, particularmente na região central e sul do 

estado do Espírito Santo, que define o caráter orográfico das precipitações. 

 

3.1.2  

Geologia 

 

Geologicamente a área do sub-trecho rodoviário em estudo faz parte da Província 

Mantiqueira e apresenta rochas pertencentes ao Domínio Interno do Orógeno 

Araçuaí-Doce do Neoproterozóico e Coberturas Cenozóicas. 

 

O Domínio Tectono-Estrutural Interno do Orógeno Araçuaí-Doce é constituído 

principalmente por rochas metassedimentares de bacia remanescente de margem 

passiva, a qual sucedeu uma fase rifte. Na porção norte da área o conjunto das 

rochas do embasamento encontram-se em parte recobertas pelos sedimentos 

cenozóicas do Grupo Barreiras e correlatos. Além dessas unidades, também 

ocorrem coberturas recentes representas por depósitos aluvionares e flúvio-

lagunares.  

 

As unidades geológicas descritas neste estudo estão representadas no mapa 

geológico da Figura 3.1.2.a  e são apresentadas sucintamente na Tabela 3.1.2.a . As 

principais referências empregadas no estudo sobre a geologia da área de estudo foi 
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a Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Folhas Rio Doce SE-24 (LEITE et al., 

2004) e Vitória SF-24 (FONSECA et al., 2004). 

 

Tabela 3.1.2.a 
Unidades Litoestratigráficas que ocorrem ao longo d o Sub-trecho da Rodovia 
BR-101 no Estado do Espírito Santo 

Unidade Litoestratigráfica  Litologia/Ambiente  Idade 

Q2a 
Depósitos 
Aluvionares 
recentes 

Areia com intercalações de argila 
e cascalho e restos de matéria 
orgânica 

Holoceno-
Quaternário 

Q2fl 
Depósitos Flúvio-
Lagunares 
Recentes 

Areia e lama sobrejacentes a 
camadas de areia biodetrítica e/ou 
sedimento lamoso de fundo 
lagunar, além da ocorrência de 
turfa, areia e cascalho 

Holoceno-
Quaternário 

ENb Grupo Barreiras 
arenito argiloso a conglomerático, 
argilito puro a arenoso e 
conglomerado 

Terciário 

Magmatismo 
tardi a pós-
orogênico 

Εaγ4lam Suíte Aimorés 
Granitóide tipo I, calcialcalino de 
alto K 

Cambriano 
Εaδ4 

Suíte Máfica do 
Orógeno Aruçuaí 

Suíte Máfica do Orógeno Aruçuaí 

Magmatismo 
sin a 
tardiorogênico 

NP3aγ2Cbj Suíte Bela Joana 
charnockitóides foliados 
magmáticos meta e peraluminosso 

Neoproterozóico 
III/ 
Neoproterozóico 

 
Magmatismo 
pré a sin-
orogênico 

NP3aγ1lac 
Granitóide Alfredo 
Chaves Granitóides foliados e 

ortognaisses tipo I, calcialcalino de 
alto e médio K NP3aγ1lpm 

Tonalito tipo 
Palmital 

Complexo 
Paraíba do 
Sul 

NPps 
Complexo 
Paraíba do Sul 

Paragnaisse aluminoso, kinzigito, 
mica xisto, rocha calcissilicática, 
quartzito, mármore e anfibolito 

Criogeniano/ 
Neoproterozóico 

Fonte: LEITE et al. (2004); SILVA et al. (2004) 

 

A seguir são citadas as litologias que ocorrem na área de estudo e os seus trechos 

de ocorrência. 

 

De norte para sul, a partir da divisa dos Estados da Bahia com o Espírito Santo até 

aproximadamente o povoado de Guaraná, no entroncamento com a rodovia SE-124, 

a rodovia BR-101/ES/BA intercepta os sedimentos Terciários da Formação 

Barreiras, constituídos por arenitos argilosos a conglomeráticos, argilitos e 

conglomerados (ENb).  

 

Neste trecho os sedimentos do Grupo Barreiras (ENb) constituem presença 

dominante, sendo apenas entrecortados pelos vales de drenagens da bacia dos rios 



 
FOLHA 41/231

 

Palmeiras ou Jundiá, Itauninhas, Córrego do Angelim, Córrego São Domingos, Rio 

São Mateus, Rio Preto do Sul, Córrego da Areia, Córrego Cúpido, Córrego 

Caxambu, Rio Pau Atravessado, Rio Doce, Córrego do Quartel, Rio do Norte, Rio 

Francês e Rio Gimuhuna; os quais possuem em suas calhas depósitos aluvionares 

(Q2a) e/ou flúvio-lagunares (Q2fl), ambos recentes. 

 

A sul deste trecho, aproximadamente entre o entroncamento com a SE-124 e o 

Município de Fundão, a rodovia cruza rochas pertencentes ao Complexo Paraíba do 

Sul (NPps), composto por paragnaisses aluminosos, mica xistos, rochas 

calcissilicáticas, quartzitos, mármores e anfibolitos. 

 

Entre o Município de Fundão e o povoado de Timbuí até as interceptações dos 

Ribeirões Sauanha e Juara, na região dos entroncamentos para a ES-264, ocorrem 

granitóides calcialcalinos tardi a pós-orogênicos da Suíte Aimorés, de idade 

Cambriana  (εaγ4lam). 

 

Ao sul deste trecho, até aproximadamente o Município de Serra, ocorrem rochas do 

Complexo Paraíba do Sul (NPps). Já nas calhas dos ribeirões da região, observam-

se depósitos flúvio-lagunares recentes (Q2fl). Em direção à Capital Vitória, entre os 

Municípios de Serra e Carapina, afloram novamente os sedimentos Terciários da 

Formação Barreiras (ENb) e, entre Carapina e Cariacica, predominam os 

sedimentos pertencentes aos depósitos flúvio-lagunares recentes (Q2fl).   

 

As rochas do Complexo Paraíba do Sul voltam a aflorar entre Cariacica até as 

proximidades de Guarapari, sendo recoberto pelos sedimentos de depósitos flúvio-

lagunares (Q2fl), principalmente em larga faixa do Rio Jacu. Ainda neste trecho, a 

norte de Viana, nas proximidades do entroncamento com a BR-262, ocorrem rochas 

da Suíte Máfica do Orógeno Aruçuaí (εaδ4). 

 

Na região de Guarapari também ocorrem charnockitóides magmáticos foliados meta 

e peraluminosso da Suíte Bela Joana (NP3aγ2Cbj), resultante de magmatismo sin a 

tardi-orogênico, além do Granitóide Alfredo Chaves (NP3aγ1lac), resultante de 
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magmatismo pré a sin-orogênico. Também relacionado a este último evento 

magmático, ocorrem afloramentos do Tonalito tipo Palmital (NP3aγ1lpm), 

notadamente entre os entroncamentos da ES-146 e ES-147.  

 

A sul deste último entroncamento até a divisa com o Estado do Rio de Janeiro a BR-

101/ES/BA intercepta principalmente as rochas do Complexo Paraíba do Sul (NPps), 

além do Tonalito Cachoeiro (NP3aγ1lch). Este último ocorre ao longo da BR-101 no 

trecho entre o Rio Preto e o entroncamento com a ES-391. Desde Guarapari até a 

divisa com o Estado do Rio de Janeiros, todo este conjunto de rochas citadas é 

entrecortado pelos sedimentos relacionados a depósitos flúvio-lagunares recentes 

(Q2fl). Ao sul de Guarapari estes sedimentos ocorrem ao longo dos rios Benevente, 

Iconha, Rio Novo, Itapemirim, Muqui do Norte, Rio Preto e Itabapoana.  

 

3.1.3 

Geomorfologia 

 

A compartimentação geomorfológica da Rodovia BR-101/ES/BA no Estado do 

Espírito Santo abrange dois principais domínios morfoestruturais, quais sejam, 

Depósitos Sedimentares e Faixa de Dobramentos Remobilizados.  

 

No presente estudo é empregada a divisão geomorfológica das Folhas Rio Doce SE-

24 (BRASIL, 1987a) e Rio de Janeiro/Vitória SF-23/24 (BRASIL, 1987b), a qual é 

apresentada nos Mapas Geomorfológicos das Figuras 3.1.3.a . 

 

Nas Tabelas 3.1.3.a e 3.1.3.b  são apresentados os domínios, regiões e unidades 

geomorfológicas interceptadas pelo Sub-trecho da Rodovia BR-101 no Estado do 

Espírito Santo, assim como a morfodinâmica do relevo local, sendo descritas nas 

sequências suas áreas de ocorrência. 
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Tabela 3.1.3.a 
Domínios Morfoestruturais, Regiões e Unidades Geomo rfológicas 
interceptados pela Rodovia BR – 101/ES - Folha Rio Doce SE.24  

Domínios 
Morfoestruturais  

Regiões 
Geomorfológicas  

Unidades 
Geomorfológicas Morfodinâmica 

Depósitos 
Sedimentares 

Planícies 
Costeiras 

Complexos Deltáicos, 
Estuarinos e Praiais 
Altitudes  
2 a 8 m 
 

- Erosão vertical e lateral do 
canal. 
- Deposição lateral e vertical 
de sedimentos aluviais. 
- Inundações periódicas. 

Piemontes 
Inumados 

Tabuleiros Costeiros 
Altitudes 
< 100 m 

- Erosão laminar e em sulcos 
com ocorrência de 
voçorocas e 
escorregamentos.  
- Entalhamento de talvegue 
por fluxo superficial. 
-Problemas de 
encharcamento devido à 
constituição argilosa e à má 
drenagem. 

Faixa de 
Dobramentos 
Remobilizados 

Planaltos da 
Mantiqueira 
Setentrional 

Patamares Escalonados do 
Sul Capixaba 
Altitudes 
800 a 1000 m 

- Escorregamentos de 
massa, 
rastejo, ravinas e erosão em 
sulcos. 
- Intensos ravinamentos. 
- Entalhamento de talvegue 
devido ao escoamento 
superficial. 
- Assoreamento de vales 
bem encaixados. 

Planaltos da 
Mantiqueira 
Setentrional 

Maciços do Caparaó 
Altitudes 
900 a 1000 m 

- Escorregamentos de 
massa, 
rastejo, ravinas e erosão em 
sulcos. 
- Intensos ravinamentos. 
- Entalhamento de talvegue 
devido ao escoamento 
superficial. 
- Assoreamento de vales 
bem encaixados. 

Piemontes 
Orientais 

Baixada Litorânea 
Altitudes 
80 a 250 m 

- Queda de blocos e 
matacões. 
- Escorregamentos de 
massa, 
rastejo, ravinas e erosão em 
sulcos. 
- Entalhamento de talvegue 
devido ao escoamento 
superficial. 
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Tabela 3.1.3.a 
Domínios Morfoestruturais, Regiões e Unidades Geomo rfológicas 
interceptados pela Rodovia BR – 101/ES - Folha Rio Doce SE.24  

Domínios 
Morfoestruturais  

Regiões 
Geomorfológicas  

Unidades 
Geomorfológicas Morfodinâmica 

Depósitos 
Aluviais 

Planície Fluvial 
Planície Fluvial 
Altitudes 
5 a 15 m 

- Enchentes sazonais.  
- Solapamento, erosão 
laminar e em sulcos.  
- Erosão lateral e vertical do 
canal, deposição de finos 
durante as enchentes por 
decantação e de areias e 
seixos por acréscimo lateral. 
- Freático elevado. 

Fonte: BRASIL (1987a) 
 

Tabela 3.1.3.b 
Domínios Morfoestruturais, Regiões e Unidades Geomo rfológicas 
interceptados pela Rodovia BR – 101/ES – Folhas Rio  de Janeiro/Vitória 
SF.23/24 

Domínios 
Morfoestruturais 

Regiões 
Geomorfológicas  

Unidades 
Geomorfológicas Morfodinâmica 

Depósitos 
Sedimentares 

Planícies 
Costeiras 

Planícies Litorâneas 
Altitudes  
2 a 8 m 

- Erosão vertical e lateral do 
canal. 
- Deposição lateral e vertical 
de sedimentos aluviais. 
- Inundações periódicas. 

Tabuleiros 
Costeiros 

Tabuleiros Costeiros 
Altitudes 
< 100 m 

- Erosão laminar e em 
sulcos com ocorrência de 
voçorocas e 
escorregamentos.  
- Entalhamento de talvegue 
por fluxo superficial. 
-Problemas de 
encharcamento devido à 
constituição argilosa e à má 
drenagem. 

Faixa de 
Dobramentos 
Remobilizados 

Planaltos da 
Mantiqueira 
Setentrional 

Patamares Escalonados do 
Sul Capixaba 
Altitudes 
800 a 1000 m 

- Escorregamentos de 
massa, 
rastejo, ravinas e erosão em 
sulcos. 
- Intensos ravinamentos. 
- Entalhamento de talvegue 
devido ao escoamento 
superficial. 
- Assoreamento de vales 
bem encaixados. 

Planaltos da 
Mantiqueira 
Setentrional 

Maciços do Caparaó 
Altitudes 
900 a 1000 m 

- Queda de blocos e 
matacões. 
- Escorregamentos de 
massa, 
rastejo, ravinas e erosão em 
sulcos. 
- Intensos ravinamentos. 
- Entalhamento de talvegue 
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Tabela 3.1.3.b 
Domínios Morfoestruturais, Regiões e Unidades Geomo rfológicas 
interceptados pela Rodovia BR – 101/ES – Folhas Rio  de Janeiro/Vitória 
SF.23/24 

Domínios 
Morfoestruturais 

Regiões 
Geomorfológicas  

Unidades 
Geomorfológicas Morfodinâmica 

devido ao escoamento 
superficial. 
- Assoreamento de vales 
bem encaixados. 

Colinas e Maciços 
Costeiros 

Colinas e Maciços Costeiros 
Altitudes 
80 a 250 m 

- Queda de blocos e 
matacões. 
- Escorregamentos de 
massa, 
rastejo, ravinas e erosão em 
sulcos. 
- Entalhamento de talvegue 
devido ao escoamento 
superficial. 

Depósitos 
Aluviais 

Planície Fluvial 
Planície Fluvial 
Altitudes 
5 a 15 m 

- Enchentes sazonais.  
- Solapamento, erosão 
laminar e em sulcos.  
- Erosão lateral e vertical do 
canal, deposição de finos 
durante as enchentes por 
decantação e de areias e 
seixos por acréscimo lateral. 
- Freático elevado. 

Fonte: BRASIL (1987b) 

 

A seguir as unidades geomorfológicas que ocorrem na área de estudo são descritas 

sucintamente, sendo utilizados como referência os levantamentos de GATTO et al. 

(1987) e Mendes, Dantas e Bezerra (1987). 

 

Complexos Deltáicos, Estuarinos e Praiais/ Planícies Litorâneas  

 

Estas unidades estão representadas no  Domínio dos Depósitos Sedimentares e 

Região Geomorfológica das Planicies Costeiras, encontrando-se distribuídas de 

forma descontínua ao longo do litoral,   separadas por maciços, colinas e tabuleiros 

e muitas vezes adentrando estas unidades.  

 

As unidades refletem a ocorrência de varios  ambientes e processos genéticos e 

evolutivos relacionados com a dinâminca costeira, incluindo modelados marinhos, 

fluviomarinhos e eólicos. Esta diversidade de ambientes resultou na variedade de 

conjuntos litológicos, o que justifica suas distintas denominações nas Folhas Rio 
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Doce SE-24 (BRASIL, 1987a) e Rio de Janeiro/Vitória SF-23/24 (BRASIL, 1987b), 

quais sejam, Complexos Deltaícos, Estuarinos e Praiais na primeira e, Planícies 

Litorâneas nesta última. Associados a estas unidades ocorrem dois tipos de 

modelados de acumulação interceptados pela rodovia em estudo: fluvial e terraço 

fluvial.  

 

Os modelados de acumulação do tipo terraço fluvial caracterizam-se por 

constituírem áreas planas e levemente inclinadas, as quais apresentam ruptura de 

declive em relação ao leito do rio e às várzeas recentes, ambos situados em nível 

inferior. O entalhamento da ruptura de declive é resultado da mudança de condições 

de escoamento e consequentemente à retomada de erosão.  

 

De norte para sul os modelados de acumulação de terraço fluvial ocorrem 

principalmente nas proximidades da calha do Rio Doce, em ampla faixa localizada a 

sul da cidade de Linhares; e, em faixas estreitas nas interceptações dos rios Muqui 

do Norte e Itabapoana, na divisa com o Estado do Rio de Janeiro. 

 

Os modelados de acumulação fluvial configuram-se como áreas planas, sujeitas a 

aporte de materiais finos e com inundações periódicas, correspondendo às várzeas 

atuais. De norte para sul, ao longo da rodovia, ocorrem notadamente nas 

proximidades das calhas do Rio Itaúnas, próximo a Pedro Canário; do Rio São 

Mateus, a sul da cidade de mesmo nome; do Rio Barra Seca em Barra Seca; dos 

Rios Santa Maria e Jacarandá/Jacu, na região da Grande Vitória; e, nas 

proximidades do Rio Benevente, na região de Guarapari.  

 

Tabuleiros Costeiros 

 

Também pertencente ao Domínio dos Depósitos Sedimentares, a unidade de 

Tabuleiros Costeiros é atravessada pela rodovia em estudo em grande parte do 

trajeto capixaba, desde a divisa com o Estado da Bahia até aproximadamente o 

povoado de Guaraná, nas proximidades da travessia do Rio Ribeirão ou Araraduara. 



 
FOLHA 47/231

 

Neste trecho a unidade encontra-se entrecortada por faixas estreitas de depósitos 

fluviais mais recentes, descritos no item anterior.  

 

Ao sul deste segmento a rodovia intercepta esta unidade apenas em trechos curtos 

nas proximidades de Carapina e entre os povoados de Araçatiba e Barro Branco, em 

região próxima ao entroncamento com a ES-388. Nesta porção limitam-se a oeste 

com a unidade Colinas e Maciços Costeiros e Patamares Escalonados do Sul 

Capixaba.  

 

As altimetrias inferiores a 100 m e inclinação em direção ao mar em torno de 5o 

configura um relevo dissecado de topos aplainados a convexizados coincidentes 

com a ocorrência dos sedimentos do Grupo Barreiras, cujos produtos de alteração 

correspondem a Latossolos e Argissolos. 

 

Os interflúvios apresentam, em geral, topos tabulares, entalhados profundamente 

por uma alta densidade de canais de padrão dendrítico a subdendrítico, de fundo 

chato e retilinizado. A drenagem é representada principalmente por bacias 

independentes que correm para o oceano, mas também pelos baixos cursos de 

bacias maiores. 

 

Registram-se fenômenos de instabilidade morfodinâmica principalmente nas 

encostas dos interflúvios, provocando voçorocamento e o conseqüente 

preenchimento dos vales. A própria natureza tabular das feições, aliada à 

constituição argilosa e à má drenagem, também propiciam a ocorrência de 

problemas de encharcamento e quedas de barreiras, os quais constituem obstáculos 

às obras de ocupação.  

 

Baixada Litorânea/Colinas e Maciços Costeiros 

 

Apesar das denominações distintas adotadas nas Folhas Rio Doce SE-24 (BRASIL, 

1987a) e Rio de Janeiro/Vitória SF-23/24 (BRASIL, 1987b), quais sejam Baixada 

Litorânea e Colinas e Maciços Costeiros, respectivamente, constituem a mesma 
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unidade geomorfológica, pertencente ao Domínio Faixa de Dobramentos 

Remobilizados. Situa-se próxima ao mar, no sopé das elevações que compõem os 

Patamares Escalonados do Sul Capixaba e Maciços do Caparaó e à retaguarda dos 

Tabuleiros Costeiros.  

 

Ao longo da rodovia a unidade caracteriza-se principalmente por feições aguçadas e 

colinosas. As feições mais aguçadas ocorrem como colinas cristalinas, morros 

residuais e pequenos maciços, principalmente na região de João Neiva, Fundão, 

Serra e Vitória. Estas feições mais aguçadas destacam-se com altitudes que 

ultrapassam 200 m, como por exemplo a Serra do Cavalo, atravessada pela BR-

101/ES. Estas altitudes constituem exceção para os registros médios em torno de 

100m. Nos demais trechos da rodovia, localizados na área de ocorrência desta 

unidade, predomina o relevo colinoso caracterizado principalmente por colinas 

convexas, rampas de colúvio e vales encaixados. 

 

De norte para sul a rodovia atravessa esta unidade em três segmentos principais: 

desde a região de João Neiva até Carapina, de Cariacica até aproximadamente 

Araçatiba e das proximidades do Rio Benevente até o Rio Itabapoana, na divisa com 

o Estado do Rio de Janeiro. Neste último trecho a rodovia acompanha em parte o 

limite desta unidade geomorfológica com a unidade Maciços do Caparaó. 

 

A litologia predominante é composta por metatexitos, anfibolitos, calcossilicáticas, 

diatexitos e granitos gnaisses do Complexo Paraíba do Sul.  

 

Nas encostas onde não se registram espessuras significativas de colúvio ocorrem 

matacões e blocos dispersos. Já onde estas coberturas predominam, principalmente 

nas áreas de colinas, ocorrem frequentes movimentos de massas devidos à 

existência de espessos mantos de alteração nas vertentes, favorecidos pela 

pluviosidade e ocupação antrópica. 
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Patamares Escalonados do Sul Capixaba 

 

Também pertencente ao Domínio de Faixa de Dobramentos Remobilizados, Região 

Geomorfológica dos Planaltos da Mantiqueira Setentrional, esta unidade caracteriza-

se por elevações serranas com níveis de dissecação escalonados formando 

patamares em degraus que atingem altitudes máximas em torno de 800 e 1000 m. 

Constitui-se principalmente de metatexitos e granitos e gnaisses do Complexo 

Paraíba do Sul. 

 

A porção leste desta unidade, em contato com a unidade Baixada Litorânea/Maciços 

e Colinas Costeiros, é interceptada pela BR-101/ES desde aproximadamente o 

povoado de Guaraná, região de João Neiva, até aproximadamente o povoado de 

Timbuí. Neste trecho as encostas apresentam declividades em torno de 11 a 24o, 

podendo alcançar declividades superiores a 30o, notadamente em torno das 

principais drenagens e nas áreas serranas.  

 

Em locais de retirada da vegetação natural são frequentes os sinais de 

escorregamentos de terra e intensos ravinamentos. Os rios são encaixados, 

possuindo leitos pedregosos e encachoeirados.  

 

Devido ao relevo de encostas íngremes e ao clima úmido, são comuns os problemas 

de instabilidade morfodinâmica. Estes são comprovados por cicatrizes de 

movimentos de massa generalizados, ocasionados pelo avanço da ocupação e 

desmatamento, além de intensos ravinamentos. A presença de grandes blocos 

arestados nas encostas confirma que a unidade registra constantes deslizamentos 

de terra, além de desabamentos e corridas de lama. Estes fenômenos acarretam 

ainda o assoreamento de alguns vales, além da formação de colúvios, depositados 

geralmente na parte inferior das encostas.  
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Maciços do Caparaó 

 

A unidade geomorfológica Maciços do Caparaó, pertencente ao Domínio Faixas de 

Dobramento Remobilizados, é fortemente influenciada por fatores estruturais. Esta 

unidade apresenta como maior característica a presença de grande número de 

intrusões graníticas, numa área com predominância de granulitos, charnoquitos, 

migmatitos e granitóides.  

 

O relevo de forma geral apresenta-se com grandes formas alongadas de topos e 

encostas convexizados, onde se desenvolvem alterações profundas, resultando em 

espessos mantos argilosos. Caracteriza-se por um modelado intensamente 

dissecado, com altitudes médias em torno de 900 e 1000 m, destacado por grandes 

elevações maciças, compreendendo altitudes superiores. 

 

Em parte do trajeto entre o povoado de Iconha até a divisa com o entroncamento 

com a rodovia ES-391, a BR-101/ES atravessa trechos desta unidade 

geomorfológica entremeados com a unidade Colinas e Maciços Costeiros, 

acompanhando por vezes o limite entre ambas.  

 

Com altas altitudes e pluviometria, são constantes as marcas de voçorocamento, 

escorregamentos de massa e queda de blocos, principalmente em locais de retirada 

da vegetação natural. O entalhamento dos talvegues é intenso, ocasionando 

assoreamento de vales.  

 

3.1.4 

Pedologia 

 

De acordo com o Mapa Exploratório de Solos das Folhas Rio Doce SE-24 (BRASIL, 

1987a) e Rio de Janeiro/Vitória SF-23/24 (BRASIL, 1987b), escala 1:1.000.000 do 

Projeto RADAMBRASIL e seus respectivos textos explicativos (SANTOS; VIEIRA; 

SILVA, 1987; OLIVEIRA et al., 1987), ocorrem no sub-trecho da Rodovia BR-

101/ES/BA, as ordens de solos Podzólico, Latossolo, Cambissolo, Glei, Solos 
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aluviais, Solos litólicos e Solos orgânicos, como pode ser observado no Mapa 

Pedológico da Figura 3.1.4.a . Na Tabela 3.1.4.a  são apresentadas as ocorrências 

de solos ao longo da BR-101/ES/BA. 

 
Tabela 3.1.4.a  
Tipos de Solos interceptados pela BR-101/ES  

Tipos de Solos Ocorrência ao longo da BR -
101/ES 

LAa 3 e 4 Latossolo Amarelo álico 
Divisa com BA até o entroncamento 
com a rodovia ES-416 

PAad1 Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico do entroncamento com a rodovia 
ES-416 até Rio São Mateus 

HGPad3 Glei Pouco Húmico álico e distrófico Rio São Mateus 
HGPad1 Glei Pouco Húmico álico e distrófico Rio Itaúnas, Rio Barra Seca 

PAad3 Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico 
de São Mateus até o povoado de 
Guaraná 

Ce1 Cambissolo eutrófico Rio Doce 
LAa4 Latossolo Amarelo álico de Guaraná a João Neiva 
PEe51 Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico proximidades de João Neiva 
PEe12  Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico proximidades Serra 
LVa22, LVd1 Latossolo Vermelho-Amarelo álico, distrófico de João Neiva a Timbuí 
Rde 1/Rd Solos litólicos distróficos e eutróficos proximidades de Timbuí 
PAa4/PAa3 Podzólico Amarelo álico Timbuí a Carapina 
HGPd3  Glei Pouco Húmico Distrófico Carapina – Rio Santa Maria 
LVPa Latossolo Vermelho-Amarelo Podzólico álico Rio Santa Maria - Rio Jucu 
Ad1 Solos aluviais distróficos Rio Jucu 
PAa4/PAa5  Podzólico Amarelo álico Araçatiba a Rio Grande   

Ca32 Cambissolo álico 

Ocorrências nas proximidades do 
povoado de Jacaratiá, da calha do 
Rio Novo e ao entroncamento com 
a ES-162 

LVa2 Latossolo Vermelho-Amarelo álico Rio Grande a Rio Itabapoana 
Aa Solos Aluviais álico Rio Itabapoana 
HGHd2 Glei Húmico distrófico Rio Benevente 
HOa Solos Orgânicos álicos Rio Novo 
Ad3 Solos Aluviais distróficos Rio Itapemirim e Muqui do Norte 
Fonte: BRASIL (1987a, b) 
 

No presente estudo os Podzólicos serão denominados como Argissolos, os Solos 

Aluviais como Neossolos Flúvicos, os Solos Orgânicos como Organossolos, os 

Solos Litólicos como Neossolos Litólicos e os Glei como Gleissolos, de acordo com o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006).  

 

Na Tabela 3.1.4.b  são apresentadas características gerais das ordens de solos que 

ocorrem no trecho em estudo. Na sequência são descritas suas distribuições ao 
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longo do subtrecho da Rodovia BR-101/ES/BA, de acordo com as unidades 

geomorfológicas da área. 

 



 
FOLHA 53/231

 

 
Tabela 3.1.4.b 
Características Gerais das Ordens de Solos que ocor rem no Sub-trecho da Rodovia BR – 101/ES, entre a D ivisa dos 
Estados da Bahia e Rio de Janeiro  

LATOSSOLO ARGISSOLO CAMBISSOLO NEOSSOLO 
LITÓLICO 

NEOSSOLO 
FLÚVICO GLEISSOLO ORGANOSSOLO 

Processo de formação  
Latolização: 
intensa remoção 
de bases e sílica, 
formação de 
argilominerais do 
tipo (1:1) e 
concentração 
residual de Fe, Al, 
Mn e Ti 

Podzolização: 
translocação de 
argila silicatada do 
horizonte A para o 
B, onde se deposita 
nas superfícies dos 
agregados, 
formando 
cerosidade. 

Não característico: 
certo grau de 
evolução do 
horizonte B, mas 
ainda não 
característico de 
nenhum processo 
de formação.  

Não característico: 
solos pouco 
evoluídos, com 
horizonte A sobre 
horizonte C ou 
rocha 

Não característico: 
solos pouco 
evoluídos, 
derivados de 
sedimentos 
aluviais 

Hidromorfismo: má 
drenagem c/ 
decomposição lenta 
da matéria orgânica e 
converteção de 
formas oxidadas de 
Fe e Mn em 
reduzidas, solúveis e 
tóxicas 

Hidromorfismo: má 
drenagem c/ 
impedimento da 
mineralização da 
matéria orgãnica 

Relevo predominante  
Plano e suave 
ondulado 

Ondulado e forte 
ondulado 

Ondulado a 
montanhoso 

Forte ondulado e 
montanhoso, 
associado a 
afloramentos 
rochosos 

Localizam-se nas 
partes mais baixas 
do terreno, 
adjacentes aos 
cursos d’água 

Localizam-se nas 
partes mais baixas 
do terreno, 
adjacentes aos 
cursos d´água 

Localizam-se nas 
partes mais baixas do 
terreno, depressões e 
locais de surgentes, 
sob vegetação hidófila 
ou higrófila 

Profundidade  
Muito profundos 
(espessura do 
solum, horizontes 
A mais B, > 200m) 

Pouco profundo a 
profundo (> 50cm a 
< 200cm) 

Raso a pouco 
profundo (< 50 cm a 
< 100 cm) 

Raso (< 50 cm) Variável, em geral, 
profundos. 

Raso (< 50cm) Raso a pouco 
profundo 

Sequência  de horizontes  
A – B latossólico 
(Bw) – C 

A – B textural (Bt) – 
C  

A – B incipiente (Bi) 
– C  

A – R ou A – C  A – C A – C glei (Cg) ou A 
– Big – C ou A – Btg 
– Cg ou A – E – Btg 

A-C orgânico 

Variação do teor de argila no perfil  
Pequena Mais argila no 

horizonte B do que 
Pequena Ausente ou 

pequena 
Variável Variável Variável 
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Tabela 3.1.4.b 
Características Gerais das Ordens de Solos que ocor rem no Sub-trecho da Rodovia BR – 101/ES, entre a D ivisa dos 
Estados da Bahia e Rio de Janeiro  

LATOSSOLO ARGISSOLO CAMBISSOLO NEOSSOLO 
LITÓLICO 

NEOSSOLO 
FLÚVICO GLEISSOLO ORGANOSSOLO 

no A; gradiente 
textural, às vezes, 
muito elevado 

Vantagens  
- favorece a 
mecanização; 
- Pouco ou não 
pedregosos 

- Média a alta 
fertilidade; 
- Pouco ou não 
pedregosos 

- Média a alta 
fertilidade 

- - Fácil preparo 
para plantio; 
-Razoáveis teores 
de nutrientes. 

- - Alta capacidade de 
retenção de água 

Limitações  
- Em geral, baixa 
fertilidade;  
- grande 
capacidade de 
fixação de P;  
- baixa capacidade 
de retenção de 
água 

-Devido ao 
gradiente textural e 
consequente 
permeabilidade 
diferencial, 
associado a 
ocorrência em 
relevos mais 
declivosos, tendem 
a ser facilmente 
erodíveis; 
-Mecanização 
medianamente 
difícil. 

- Pouca 
profundidade; 
- Baixa porosidade; 
- Baixa friabilidade; 
- Alta 
pedregosidade; 
- Muito suscetíveis 
à erosão; 
- Baixa capacidade 
de retenção de 
água disponível; 
- Mecanização difícil 

- Pouca 
profundidade; 
- Alta 
pedregosidade; 
- Muito suscetíveis 
à erosão; 
- Baixa capacidade 
de retenção de 
água disponível; 
- Mecanização difícil 

- Risco de 
inundação; 
- Risco de 
contaminação de 
aqüíferos. 
 

- Má drenagem; 
- Difícil mecanização 
e trafegabilidade; 
- Deficiência de 
vários nutrientes; 
- Possibilidade de 
toxicidez de Fe e Mn; 
- Aeração 
inadequada; 
- Risco de inundação; 
- Risco de 
contaminação de 
aqüíferos. 

- Má drenagem; 
- Difícil mecanização; 
- Subsidência devido 
à prática de 
drenagem (alta 
compressibilidade); 
- Risco de inundação;  
- Aeração 
inadequada; 
- Risco de 
contaminação de 
aqüíferos. 

Fonte: Adaptado de GONÇALVES (2002); OLIVEIRA (1999); EMBRAPA (2006); IBGE (2007) 
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Nos Tabuleiros Costeiros destaca-se a ocorrência dos Argissolos Vermelho-

Amarelos e, secundariamente Latossolos Amarelos e Argissolos Amarelos, os quais 

ocorrem em grande parte como alteração do sedimentos do Grupo Barreiras, 

compostos por conglomerados e arenitos imaturos. 

 

A unidade Baixada Litorânea/Colinas e Maciços Costeiros possui a maior 

diversidade de tipos de solos. Nas áreas de ocorrência de relevos mais aguçados 

ocorrem Argissolos Vermelho-Escuros, Neossolos Litólicos e Cambissolos. Já nas 

áreas colinosas predominam os Latossolos Vermelho-Amarelos, seguido dos 

Argissolos Amarelos e Latossolos Amarelos. 

 

Na unidade geomorfológica dos Patamares Escalonados do Sul Capixaba 

predominam os Latossolos Vermelho-Amarelos álicos e os Cambissolos álicos, 

sendo que os últimos também são correlacionados, em grande parte, com a unidade 

geomorfológica Maciços do Caparaó.  

 

As Planícies Costeiras caracterizam-se por solos de baixadas, quais sejam, 

Neossolos Flúvicos, Gleissolos e Organossolos, além de Cambissolo eutrófico, que 

ocorre na área dos aterros fluviais do Rio Doce.   

 

3.1.5 

Hidrografia 

 

O Estado do Espírito Santo encontra-se dividido oficialmente em 12 Unidades 

Administrativas de Recursos Hídricos, dos quais 11 são atravessados pelo 

subtrecho da rodovia. Na Figura 3.1.5.a , a seguir, são apresentadas as localizações 

das Unidades Administrativas de Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo.  
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Figura 3.1.5.a 
Unidades Administrativas de Recursos Hídricos do Es tado do Espírito Santo 

 
Fonte: IEMA, 2013 
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A BR-101/ES/BA em estudo, intercepta todas as Unidades Administrativas de 

Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo. Na Tabela 3.1.5.a  é apresentada a 

lista dos principais cursos d’água inteceptados pela rodovia e, abaixo, uma descrição 

sucinta das unidades, de acordo com ESPÍRITO SANTO/SEAMA (2009). A 

localização dos recursos hídricos superficiais é apresentada na Figura 3.1.5.b .  

 
Tabela 3 .1.5.a 
Principais cursos d’água interceptados pela BR-101/ ES 
N° Curso d’água  Bacia  
1 Rio Itabapoana Itabapoana 
2 Rio Preto Itabapoana 
3 Rio Muquiqui do Norte Itapemirim 
4 Rio Itapemirim Itapemirim 
5 Rio Novo Rio Novo 
6 Rio Iconha Rio Novo 
7 Rio Benevente Benevente 
8 Rio Ponto Doce Guarapari 
9 Rio Xuri Guarapari 
10 Rio jucú Jucú 
11 Rio Santa Maria Santa Maria da Vitória 
12 Ribeirão Juara Reis Magos 
13 Ribeirão Sauanha Reis Magos 
14 Rio Fundão Reis Magos 
15 Rio Piraquê-Açú Riacho 
16 Ribeirão do Cruzeiro Doce-Suruaca 
17 Rio do Norte Doce-Suruaca 
18 Córrego Quartel Doce-Suruaca 
19 Rio Doce Doce-Suruaca 
20 Rio São José Doce-Suruaca 
21 Rio Pau Atravessado Doce-Suruaca 
22 Córrego Cupido Doce-Suruaca 
23 Rio Barra Seca Doce-Suruaca 
24 Córrego Macaco Doce-Suruaca 
25 Rio Preto do Sul São Mateus 
26 Rio São Mateus São Mateus 
27 Córrego São Domingos São Mateus 
28 Córrego do Angelim Itaúnas 
29 Rio Itauninhas Itaúnas 
30 Rio Palmeirinha Itaúnas 
31 Córrego Palmeiras Itaúnas 
32 Rio Itaúnas Itaúnas 
33 Córrego da Cruz Itaúnas 
Fonte: Agência Nacional das Águas (ANA, 2013) 
 

Itaúnas 

 

A Bacia do Rio Itaúnas localiza-se no extremo norte capixaba sendo considerada de 

domínio estadual e possuindo afluentes nos Estados da Bahia e Minas Gerais. A 
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BR-101/ES/BA intercepta o seu curso principal na cidade de Pedro Canário, além de 

vários de seus afluentes. Os principais fatores que ameaçam seriamente a 

disponibilidade hídrica na bacia são o desmatamento e a erosão das margens dos 

rios da bacia.  

 

São Mateus 

 

O Rio São Mateus é considerado de domínio federal por abranger áreas dos 

Estados do Espírito Santo e Minas Gerais. A sua cabeceira se localiza no Estado de 

Minas Gerais e cerca de 60% de sua área hidrográfica se encontra no Estado do 

Espírito Santo. A rodovia em estudo intercepta seu curso principal no Município de 

São Mateus, além de alguns outros corpos d´água que pertencem a esta unidade 

administrativa. Os principais problemas existentes na bacia são: desmatamento da 

cobertura vegetal, seca, assoreamento, poluição (efluentes, resíduos sólidos e 

rejeitos da mineração de granito) e erosão. 

 

Doce-Suruaca 

 

O Rio Doce nasce na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, e corta o Estado do 

Espírito Santo em cerca de 150 km, deságua no Distrito de Regência, em Linhares, 

e constitui um rio de domínio federal. A BR-101/ES/BA cruza o curso principal do Rio 

Doce no Município de Linhares, além de outras drenagens que deságuam 

diretamente em área balneária e que fazem parte desta unidade administrativa de 

recursos hídricos. Os principais fatores de preocupação para o gerenciamento de 

seus recursos hídricos são: desmatamento, erosão, assoreamento, redução de 

vazões, enchentes e contaminação.  

 

Riacho 

 

A unidade administrativa de recursos hídricos da Bacia do Rio Riacho abriga o 

quinto maior manguezal da América Latina, às margens do Rio Piraquê-Açu. As sub-

bacias abrangem tanto corpos hídricos que deságuam na planície balneária, quanto 
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diretamente no oceano. O Rio Piraquê-Açu é interceptado pela rodovia em estudo 

no Município de João Neiva, além de várias drenagens que compõem suas sub-

bacias. Os principais problemas da bacia envolvem além de desmatamento, erosão, 

assoreamento e poluição; a pesca predatória.  

 

Reis Magos 

 

Além da bacia do Rio Reis Magos, esta unidade incorpora mais 5 sub-bacias que 

deságuam na planície balneária ou diretamente no oceano. O seu rio principal é 

interceptado pela BR-101/ES/BA no povoado de Timbuí, a sul do Município de 

Fundão. Nesta unidade destacam-se as existências das Lagoas Largo do Juara e 

Jaconé, cujos contribuintes também são interceptados pela rodovia na região de 

Serra.  Os principais problemas relacionados a gestão dos recursos hídricos desta 

unidade não diferem das demais e incluem: desmatamento, assoreamento, 

ocupação do solo desordenada e poluição doméstica e industrial. 

  

Santa Maria da Vitória 

 

O Rio Santa Maria é o principal manancial supridor de água da região norte da 

cidade de Vitória, sendo interceptado pela BR-101/ES/BA nas proximidades do 

povoado de Queimado. Além disso, outros contribuintes na região de Cariacica 

também são atravessados pela BR-101/ES/BA. Os principais problemas desta 

unidade relacionam-se com o desmatamento, assoreamento, poluição (defensivos 

agrícolas, efluentes domésticos e industriais e resíduos sólidos) e conflitos entre 

usuários de água. 

 

Jucú 

 

As sub-bacias do Rio Jucú abrangem corpos hídricos que deságuam no Rio Jucú ou 

na planície balneária. O corpo d´água principal é interceptado pela rodovia em 

estudo a sul do Município de Viana, além disso, outros afluentes de suas sub-bacias 

também são interceptados. Somam-se aos demais problemas apontados para as 
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outras unidades acima, o lançamento sem tratamento de efluentes provenientes de 

atividades agropecuárias (pocilgas, currais e abatedouros) e a extração 

desordenada de areia para construção civil. 

 

Benevente 

 

O Rio Benevente, de domínio estadual, é interceptado pela BR-101/ES/BA nas 

proximidades do povoado de Jabaquara, assim como, os rios Iriri, Pongal e Grande, 

que também fazem parte desta unidade administrativa. Na foz do Rio Benevente, 

localizada em Anchieta, situa-se um dos maiores manguezais do Espírito Santo. 

Dentre os problemas identificados nesta unidade administrativa estão: o 

desmatamento, erosão, poluição e conflitos de usuários de água. 

 

Rio Novo 

 

Dentre os principais corpos d´água desta unidade, interceptados pela rodovia, estão 

o Rio Novo, no Município de Rio Novo do Sul; Rio Iconha, no Município de Iconha; e, 

Rio Itapoama, entre ambos. Constitui um rio de domínio estadual e possui como 

principais desafios para a gestão de suas águas o assoreamento; a poluição, com 

destaque para os efluentes provenientes da extração de mármores e granitos; e, o 

conflito entre usuários de água. 

 

Rio Itapemirim 

 

O Rio Itapemirim, principal corpo d´água desta unidade, possui afluentes no Estado 

de Minas Gerais e constitui um rio de domínio estadual. Além do Rio Itapemirim, a 

BR 101/ES/BA também intercepta o Rio Muqui do Norte. A poluição constitui um dos 

principais problemas desta unidade, destacando-se como fontes a disposição 

inadequada de resíduos sólidos, efluentes domésticos e industriais. Dentre os 

industriais destaca-se aqueles advindos do beneficiamento de mármores e granitos. 

Somam-se ainda, a erosão, o desmatamento, expansão urbana descontrolada e 

conflito entre usuários de água.  
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Rio Itabapoana 

 

O Rio Itabapoana constitui um rio de domínio federal, cuja bacia de contribuição 

encontra-se entre os Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A 

rodovia atravessa o seu curso d´água principal no povoado de Santa Cruz, além do 

Rio Preto, outro importante afluente, nas proximidades do povoado de São José das 

Torres. Dentre os problemas encontrados na unidade administrativa estão: extração 

de areia sem planejamento, desmatamento de matas ciliares, alteração da qualidade 

da água e abastecimento. 

 

Usos da Água 

 

Para a identificação dos usos da água ao longo dos municípios interceptados pela 

rodovia, foi utilizado o banco de dados da Gerência de Outorga da Agência Nacional 

de Águas (ANA, 2013). Apesar de contemplar apenas os rios federais, esta lista é a 

única disponível para consulta, visto a inexistência de informações referentes às 

outorgas para cursos d’água estaduais. Para este levantamento, foram consideradas 

as licenças emitidas de 2011 até julho de 2013. De um modo geral, as captações 

são destinadas para abastecimento público, irrigação, indústrias e mineração. 

 

O rio Itabapoana nasce na Serra do Caparaó, em Minas Gerais, e divide os estados 

do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em território capixaba, parte das outorgas 

encontra-se no município de Presidente Kennedy, localizado a leste da rodovia. 

Dentre os principais usos da água, destaca-se a captação por uma termelétrica, um 

ponto de abastecimento público e a operação de um terminal portuário para 

expedição de minério. Em Bom Jesus do Norte, a oeste da BR-101/ES/BA, há 

registro de lançamento industrial de efluentes. 

 

No Córrego da Cruz, Santa Luzia e na Sub-bacia do Engano, todos no município de 

Pedro Canário, em áreas a montante da rodovia, foram identificadas outorgas para 

captação de água para cultivo agrícola.  
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Na cidade de São Mateus, em áreas banhadas pelo rio homônimo e o Cricaré, a 

irrigação e o abastecimento público são os principais destinos das águas 

outorgadas. No entanto, chama atenção o lançamento de águas provenientes de 

abastecimento público, podendo indicar descarte de esgoto com ou sem tratamento.  

 

O Rio Doce possui inúmeros locais de captação e lançamento de água, sejam 

provenientes de minerações, indústrias, irrigação ou abastecimento público. No 

município de Linhares, cortado pela rodovia em questão, foram identificados três 

outorgas para abastecimento público e duas para lançamento. Em 2013, todas as 

solicitações aprovadas pela ANA referiam-se a irrigação. 

 

3.1.6 

Cavidades Naturais 

 

As cavidades naturais subterrâneas presentes no território brasileiro são protegidas 

pelo Decreto Federal Nº 6.640/2008, que em seu Artigo 1º determina que as 

mesmas deverão ser protegidas de modo a permitir estudos e pesquisas técnico-

científicas e atividades turísticas, recreativas, educacionais, culturais e 

espeleológicas. 

 

As cavidades naturais são classificadas em graus de relevância, baseado em alguns 

atributos estabelecidos pelo Decreto Nº 6.640/2008 e pela Instrução Normativa MMA 

Nº 02/2009, em máximo, alto, médio ou baixo. Os instrumentos legais supracitados 

não preveem cavidades naturais sem relevância, portanto, todas as cavernas 

brasileiras possuem algum grau de relevância. 

 

O grau de relevância determina a possibilidade e/ou o grau de impacto antrópico que 

poderá atingir determinada caverna. Cavernas com grau máximo de relevância, e 

sua área de influência, não podem ser objeto de impactos negativos irreversíveis. Já 

as cavernas com grau de relevância alto, médio e baixo poderão ser alvo de 

impactos negativos irreversíveis, mediante licenciamento ambiental. No caso de 



 
FOLHA 63/231

 

cavernas de alta e média relevância, também deverão ser adotadas medidas de 

compensação ambiental, como a preservação de cavernas similares às impactadas. 

 

A Resolução Conama Nº 347/2004, que dispõe sobre o patrimônio espeleológico 

brasileiro, também estabelece que atividades ou empreendimentos considerados 

efetiva ou potencialmente poluidores e/ou degradadores do patrimônio espeleológico 

e sua área de influência dependerão de licenciamento ambiental.  

 

Além de constituírem um ecossistema extremamente frágil e único, as cavernas 

possuem grande importância paleobiológica e arqueológica, pois frequentemente 

são abrigo de depósitos fossilíferos e ossadas de antigos habitantes (AULER e 

PILÓ, 2011). 

 

Cerca de 90% das cavernas mundiais se desenvolvem em rochas carbonáticas 

(AULER e PILÓ, 2011). Isso ocorre porque essas rochas são compostas por grande 

quantidade de sais de cálcio e magnésio, altamente solúveis em ácidos leves, como 

carbônico, bastante comum na natureza. Quando esses dois elementos entram em 

contato, as rochas se dissolvem, alargando fissuras existentes em busca de rotas de 

fluxo, e dando origem a grandes cavidades (LOBO, 2013). No entanto, arenitos e 

quartzitos também são susceptíveis à formação de cavernas (AULER e PILÓ, 2011). 

 

De acordo com AULER e PILÓ (2011) o Brasil apresenta um enorme potencial para 

ocorrência de cavernas, que situa-se na casa das centenas de milhares de 

cavernas. No entanto, os autores estimam que as cavernas brasileiras já 

identificadas representam cerca de  5% desse potencial.  

 

A maior ocorrência de rochas favoráveis à formação de cavernas no Brasil está no 

Grupo Bambuí, que se distribui desde o sul de Minas gerais, passando pelo leste de 

Goiás até o centro-oeste da Bahia. Mas outras regiões brasileiras também 

apresentam elevado potencial de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas. 
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Diante da necessidade de aprimoramento das informações sobre ocorrências de 

cavidades naturais nas diferentes regiões brasileiras, o Centro Nacional de Pesquisa 

e Conservação de Cavernas/CECAV, vinculado ao Instituto Chico Mendes/ICMBio, 

iniciou uma série de estudos, a partir do ano de 2005, para o desenvolvimento de 

uma metodologia de identificação de ambientes favoráveis à ocorrência de cavernas 

no território brasileiro.  

 

Esses estudos culminaram na elaboração do Mapa de Potencialidade de Cavernas 

no Brasil, na escala 1:2.500.000 (CECAV, 2012). Baseado na junção de informações 

geológicas com a ocorrência registrada de cavernas, entre outros atributos, o mapa 

identifica 5 (cinco) graus de potencialidade: muito alto, alto, médio, baixo e 

ocorrência improvável. 

 

De acordo com o Mapa de Potencialidades, cerca de 37% do território do Estado do 

Espírito Santo é classificada com grau muito alto de potencialidade de ocorrência de 

cavernas. Esse se distribui na parte central do estado, de norte a sul, ocorrendo 

principalmente nas áreas das escarpas e reversos da Serra da Mantiqueira (Figura 

3.1.6.a). A porção litorânea do estado é classificada com grau médio, na região dos 

tabuleiros costeiros, e ocorrência improvável, na planície marinha. 

 

A rodovia BR-101/ES/BA atravessa áreas com grau muito alto de potencialidade de 

ocorrência de cavernas, aproximadamente, entre os quilômetros 190 a 230. Entre os 

quilômetros 246 a 325 a rodovia cruza com diversas manchas menores de muito alto 

grau de potencialidade, e novamente, mais ao sul do estado, entre os quilômetros 

398 a 456. 

 

Apesar disso, de acordo com a base de dados georeferenciada de ocorrências 

registradas de cavidades naturais disponibilizadas pelo CECAV (2013), a caverna 

mais próxima da rodovia é a Gruta do Rio Itaúnas, formada por rochas magmáticas 

e localizada em uma região classificada com grau médio de potencialidade, 

conforme Figura 3.1.6.a . A gruta localiza-se ao norte do estado, próxima à divisa 
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entre os municípios de Pinheiros e Pedro Canário, distante cerca de 3,5 km à oeste 

da rodovia. 

 

A avaliação de impactos ambientais antrópicos em cavernas é um tanto complexa, 

pois as cavernas nada mais são do que elementos de um relevo complexo, o carste, 

que é um conjunto de formas, condicionada pela estrutura e dissolução das rochas. 

Sendo assim, o estudo de uma caverna não pode ser dissociado do estudo do 

carste como um todo (HARDT, 2008).  

 

Dessa maneira, a complexidade na avaliação de impactos ambientais no sistema do 

carste como um todo, e por consequência, nas cavernas que ele abriga, consiste em 

entender o comportamento do aquífero, que difere do comportamento dos aquíferos 

não cársticos em função do fluxo de conduto. Assim, HARDT (2008) afirma que é 

necessário um completo levantamento das características naturais da paisagem e 

dos sistemas de interação entre os elementos que a compõem, para poder avaliar a 

magnitude e as consequências dos impactos ambientais sobre esse sistema. 

 

Diversos autores relacionam algumas das principais atividades antrópicas aos 

impactos causados no carste, como desflorestamentos, uso agropecuário, 

urbanização, entre outros. No entanto, WILLIANS (1993, apud HARDT, 2008) e 

Gillieson (1996, apud HARDT, 2008) atribuem ao desflorestamento seguido de 

ocupação agrícola os impactos mais significativos ao sistema cárstico.   

 

No entanto, apesar dos autores citados acima afirmarem que a avaliação dos 

impactos ambientais oriundos de atividades antrópicas em cavernas ser complexa, a 

Portaria IBAMA Nº 887 de 15 de junho de 1990, determina que a área de influência 

de uma caverna será de, no mínimo, 250 m a partir da projeção em superfície do 

desenvolvimento linear da cavidade. Esse limite deverá ser obedecido até que sejam 

realizados estudos técnicos específicos para determinar a área de influência de 

determinada cavidade, obedecendo às peculiaridades e características de cada 

caso. 
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O Art. 5º da referida Portaria proíbe desmatamentos, queimadas, ou qualquer tipo de 

ação antrópica que posso colocar em risco a integridade das cavidades naturais 

subterrâneas e sua área de influência.  

 

Não foram encontrados estudos específicos sobre a área de influência da Gruta do 

Rio Itaúnas. Dessa maneira, como a rodovia fica a cerca de 3,5 km distante, a 

mesma não interfere na área de influência da gruta. 

 

3.2 

Meio Biótico 

 

3.2.1 

Ecossistemas 

 

O Estado do Espírito Santo está totalmente inserido em área de domínio do bioma 

Mata Atlântica, de acordo com o Mapa de Biomas do Brasil (IBGE, 2004a). Em 

termos gerais, a Mata Atlântica pode ser vista como um mosaico diversificado de 

ecossistemas, apresentando estruturas e composições florísticas diferenciadas, em 

função de diferenças de solo, relevo e características climáticas existentes na ampla 

área de ocorrência desse bioma no Brasil (ARRUDA et al., 2001).  

 

Extremamente heterogênea em sua composição, a Mata Atlântica estende-se de 4o 

a 32o de latitude sul e cobre um amplo rol de zonas climáticas e formações 

vegetacionais (TABARELLI et al., 2005). Esta amplitude latitudinal, aliada às 

variações longitudinais e de altitude, cria uma diversidade única de paisagens, que 

explica, parcialmente, a grande diversidade de espécies da região (SILVA & 

CASTELETI, 2005). Mais de 75% de sua área original era formada por florestas, 

com enclaves de campos rupestres, caatinga, matas secas xeromórficas e cerrados, 

assim como mangues e restingas. 

 

No entanto, este mosaico encontra-se sob enorme pressão em todo país, restando 

atualmente menos de 8% de sua extensão original (PINTO & BRITO, 2005; SILVA & 
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CASTELETI, 2005). De acordo com o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata 

Atlântica (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA/INPE, 2013), se considerado 

apenas os fragmentos acima de 100 hectares em todo Brasil, sua área original está 

reduzida a 7,91%, ou seja, 10.201.200 ha. Considerando todos os fragmentos acima 

de 3 hectares, esta área sobe para 14.701.800 ha ou 11,41%. Já no Relatório Final 

do Levantamento da Cobertura Vegetal Nativa do Bioma Mata Atlântica do PROBIO 

(IESB et al., 2007), considerando os remanescentes com área superior a 40 ha em 

todo Brasil, a área restante da Mata Atlântica soma 28.564.276 ha ou 25,73% de sua 

área original. 

 

O intenso grau de degradação do bioma corresponde um enorme risco à 

biodiversidade brasileira, pois a Mata Atlântica abriga uma parcela significativa da 

diversidade biológica do país, biodiversidade esta reconhecida nacional e 

internacionalmente no meio científico (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA/INPE, 

2013). Sendo considerada tão ou mais diversa que a floresta amazônica (SILVA & 

LEITÃO-FILHO, 1982). Reconhecida como um dos 25 hotspots mundiais (MYERS et 

al., 2000), a mata atlântica abriga um número alarmante de espécies endêmicas 

(MITTERMEIER et al., 2005). Mesmo com extensas áreas ainda pouco conhecidas 

do ponto de vista biológico, acredita-se que a região abrigue de 1 a 8% da 

biodiversidade mundial (SILVA & CASTELETI, 2005) e é identificada como a quinta 

área mais ameaçada e rica em espécies endêmicas do mundo (ARRUDA et al., 

2001).  

 

A riqueza em biodiversidade pontual é tão significativa que o recorde mundial de 

diversidade botânica para plantas lenhosas foi registrado na Mata Atlântica, com 454 

espécies em um único hectare do sul da Bahia, sem contar as cerca de 20 mil 

espécies de plantas vasculares, das quais aproximadamente 6 mil restritas ao bioma 

(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA/INPE, 2013). Para a Conservation 

International esta quantidade é ainda mais significativa com cerca de 8.000 espécies 

de plantas endêmicas 1. 

                                            

1 http://www.conservation.org/where/priority_areas/hotspots/south_america/Atlantic-Forest/Pages/default.aspx. 
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O Bioma Mata Atlântica, dependente de maior volume e uniformidade de chuvas do 

que os biomas confinantes, constitui o grande conjunto florestal extra-amazônico, 

formado por florestas ombrófilas (densa, aberta e mista) e estacionais 

(semideciduais e deciduais). A floresta ombrófila densa, que constitui o “core” do 

bioma, está associada ao clima quente e úmido costeiro das regiões sul-sudeste, 

sem período seco sistemático e com amplitudes térmicas amenizadas por influência 

marítima, condições estas fielmente espelhadas na grande riqueza estrutural e 

florística da vegetação (IBGE, 2004a). 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-2004), a Mata 

Atlântica no Estado do Espírito Santo é composta pelas fitofisionomias Floresta 

Ombrófila Densa, Floresta Estacional Semidecidual, Formações Pioneiras de 

influência marinha e flúvio-marinha e flúvio lacustre (brejos, restingas, mangues) e 

áreas de Refúgio Vegetacional, localizadas na Serra do Caparaó. Do ponto de vista 

geológico, Amorim (1984) considerou 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, ocupando uma faixa estreita ao sul do estado, 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 zona 

serrana, localizada mais ao interior, é formada por vales profundos e escavados, nos 

prolongamentos da Serra da Mantiqueira. 

 

Segundo o Mapa de vegetação do Brasil (IBGE, 2004b), a rodovia BR-101/ES/BA 

cruza duas fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional 

Semidecidual (Figura 3.2.1.a ). A rodovia também passa próximo às Formações 

Pioneiras de Influência Fluvio-Marinha, localizadas na planície marinha do estado. 

 

A Floresta Ombrófila Densa é a formação vegetacional de maior ocorrência no 

estado. Ela se distribui ao longo de quase toda a rodovia, a partir do quilômetro 

inicial até, aproximadamente, o km 370, entre os municípios de Iconha e Anchieta, 
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na região hidrográfica do Rio Novo, onde ocorre a transição para a Floresta 

Estacional Semidecidual. A Floresta Ombrófila Densa tem sua ocorrência ligada ao 

clima tropical quente e úmido. A temperatura média anual varia entre 22°C e 25°C. 

As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, com períodos de até 60 dias de 

umidade escassa, que não chega a caracterizar período biologicamente seco. A 

vegetação é caracterizada por fanerófitos e mesofanerófitos, além de lianas e 

epífitas em abundância, o que a diferencia das outras classes de formação (IBGE, 

2012).   

 

Segundo o mapeamento do uso e cobertura do solo dos biomas brasileiros, 

realizado no âmbito do Programa da Biodiversidade (PROBIO) do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), as subformações da floresta ombrófila densa que ocorrem ao 

longo do traçado da rodovia são Aluvial, Terras Baixas e Submontana (IESB et al., 

2007). 

 

A Formação Aluvial da floresta ombrófila densa ocorre dentro dos terraços aluviais, 

como na planície aluvial dos rios Itapemirim, Jacu e Barra Seca. Já a formação 

submontana ocorre nas encostas dos planaltos e serras, a partir dos 50 m até em 

torno de 500 m de altitude (IBGE, 2012). 

 

A formação Terras Baixas situa-se em áreas de terraços, planícies e depressões 

não susceptíveis a inundação, nas altitudes de 5 a 50 m dentro da faixa latitudinal do 

estado. Essa fisionomia também é comumente classificada como Florestas de 

Tabuleiro. RIZZINI (1997) definiu a Floresta dos Tabuleiros como uma fitofisionomia 

que se estende desde Pernambuco até o Rio de Janeiro, sendo que sua porção 

mais representativa localiza-se na região sul da Bahia até o norte do Espírito Santo. 

 

O nome tabuleiro refere-se à topografia, já que essa é uma faixa quase plana, 

elevando-se de 20 a 200 metros acima do nível do mar. Segundo IBGE (1977), os 

tabuleiros formam, no norte do Espírito Santo, níveis de baixas altitudes (de 30 a 60 

metros) nos interflúvios dos rios Mucuri e Itaúnas, sendo precedidos na faixa mais 

próxima do mar pelas baixadas e pelos cordões arenosos quaternários. Nestas 
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matas, as espécies que ocorrem próximo do litoral, em geral, diferem daquelas que 

ocorrem no interior do continente, próximo às encostas das serras, enquanto nas 

demais formações que abrangem as matas serranas e suas encostas, as espécies 

se distribuem em um gradiente climático/topográfico (RIZZINI, 1997). 

 

PEIXOTO & GENTRY (1990) afirmam que a vegetação por eles avaliada na Reserva 

de Linhares, norte do Espírito Santo, é condicionada principalmente por fatores 

geológicos e edafo-climáticos, sugerindo que esta apresenta correlações com a 

Floresta Amazônica, devendo ser considerada uma formação diferenciada 

(PEIXOTO, 1982; apud PEIXOTO & GENTRY, 1990). RIZZINI (1997) cita uma 

listagem contendo 99 espécies em comum entre a flora amazônica e da do sul da 

Bahia e norte do Espírito Santo. 

 

A Floresta Estacional Semidecidual ocorre no extremo sul do estado, a partir da 

região da bacia do Rio Iconha, nas regiões hidrográficas de Itapemirim, Itabapoana e 

Quaternário.  A Floresta Estacional Semidecidual ou Floresta Tropical Subcaducifólia 

(VELOSO et al., 1991), também denominada por RIZZINI (1963) de Floresta 

Estacional Mesófila Semidecídua, ou ainda por Floresta Latifoliada Tropical, por 

AZEVEDO (1959), é uma fitofisionomia intrínseca ao bioma Floresta Atlântica, 

constituindo uma formação transicional entre as florestas de encosta litorâneas e as 

formações não florestais de interior.  

 

Essa formação florestal é condicionada a ocorrência de sazonalidade bem marcada 

por um período chuvoso e outro seco, que determina a semideciduidade da 

folhagem e cobertura florestal. A temperatura média anual é em torno dos 24°C. A 

vegetação é condicionada pelo clima, passando por um período de repouso 

fisiológico, quando 20 a 50% das árvores têm perda parcial ou total de suas folhas.  

 

De acordo com o mapeamento do PROBIO (IESB et al., 2007), as subformações da 

Floresta Estacional que ocorrem ao longo do traçado são a Floresta Estacional 

Semidecidual de Terras Baixas e Submontana. A Floresta Estacional de Terras 

Baixas distribui-se desde tabuleiros do Grupo Barreiras ao sul de Natal até o norte 
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do estado do Rio de Janeiro. Na borda litorânea, constitui-se de uma formação 

florestal caracterizada pelo gênero Caesalpinia, Lecythis, Cariniana e Eschweilera. 

Já o gênero monotípico Paratecoma peroba Kuhlm (peroba-do-campo) é exclusivo 

dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (IBGE, 2012). A 

formação Submontana ocorre frequentemente nas encostas interioranas da Serra da 

Mantiqueira, sendo os gêneros dominantes semelhantes aos que ocorrem na 

floresta ombrófila densa, como Cedrela, Paraptadenia e Cariniana. 

 

As áreas das Formações Pioneiras são complexos vegetacionais edáficos de 

primeira ocupação, que colonizam terrenos pedologicamente instáveis, relacionados 

a processos de acumulação fluvial, lacustre, marinha, fluvio-marinha e eólica (IBGE, 

2012). Na área de influência do empreendimento, as formações pioneiras são de 

influência fluvio-marinha, e ocorrem nas margens de alguns dos principais rios do 

estado, como o rio Itaúnas, Barra Seca, Jacu, Benevente e Itapemirim. 

 

Essas formações, popularmente denominadas de manguezais, são ecossistemas 

costeiros tropicais considerados jovens, ocorrem em terrenos baixos e planos, 

regiões estuarianas, deltas, às margens de lagunas, ao longo de rios e nas suas 

desembocaduras, orlas de baías e canais naturais, estendendo-se até onde ocorre o 

fluxo da maré, e nunca estando exposto à ação direta das ondas. Em consequência 

da dinâmica de escoamento/represamento dos rios, são criadas zonas de água 

salobra periodicamente calmas. Nestes locais a força branda da maré e a velocidade 

baixa da corrente, proporcionam uma grande deposição de sedimento fino e matéria 

orgânica, que dão origem a um ambiente bem particular, caracterizado por uma 

constante conquista de novas áreas devido ao acúmulo de grandes massas de 

sedimentos e detritos trazidos pelos rios e mar (GOMES 2002, ROSSI & MATOS 

1992). 

 

Em relação à classificação de zonas naturais (FEITOSA et al., 1999) elaborada pelo 

Governo do Estado do Espírito Santo, a rodovia BR-101/ES/BA intercepta 5 zonas 

distintas (Figura 3.2.1.b ): Zona 4: terras quentes, acidentadas e chuvosas (ao norte 

da rodovia, próximo à divisa com Bahia, e na parte central, na região de Ibiraçú); 
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Zona 6: Terras quentes, acidentadas e secas (na porção sul da rodovia); Zona 7: 

Terras quentes, planas e chuvosas (na porção norte da rodovia); Zona 8: Terras 

quentes, planas e chuvosas/secas (na porção central da rodovia, desde Linhares até 

Serra e Guarapari); Zona 9: Terras quentes, acidentadas e secas (na porção centro-

norte da rodovia, região de Sooretama). 

 

Segundo Feitosa et al. (1999), as zonas quentes ocorrem entre 0 e 450 m de altitude 

e contêm a maioria das unidades naturais frágeis, afetadas pela junção de dois 

estresses: as longas estações seca e a baixa fertilidade do solo.  

 

As terras acidentadas apresentam grande variabilidade de ambientes devido às 

diferenças de solo e radiação solar. Já as regiões planas ocorrem em altitudes 

inferiores a 200 m e nas regiões planas e planícies inundáveis, possui rede de 

drenagem mais esparsa que as regiões acidentadas e a agricultura de grande 

escala é mais presente nessa região (FEITOSA et al., 1999). 

 

As regiões chuvosas representam as áreas com vegetação de maior exuberância e 

maior capacidade de resiliência. Já as regiões secas contêm a maior parte dos solos 

férteis do estado, mas também abriga áreas de solos pobres, que se constituem em 

unidades frágeis (FEITOSA et al., 1999). 

 

3.2.2 

Cobertura Vegetal 

 

A caracterização da cobertura vegetal na área de estudo baseou-se em consulta a 

vários documentos oficiais e publicações sobre a vegetação brasileira, como o 

Sistema de Classificação Fitogeográfica adotado pelo IBGE (IBGE, 2012), o Mapa 

de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004b), os relatórios e mapas de vegetação 

elaborados para o Bioma Mata Atlântica no âmbito do Projeto de Conservação e 

Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - PROBIO (IESB et al., 

2007), o Mapa de Remanescentes da Mata Atlântica (FUNDAÇÃO SOS MATA 
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ATLÂNTICA/INPE, 2013) e o Mapa de Uso do Solo do Estado do Espírito Santo 

(IEMA, 1997). 

 

Devido à resolução espacial utilizada nos mapeamentos da vegetação brasileira 

realizados por órgãos oficiais, a classificação da vegetação refere-se ao padrão 

dominante em cada mancha de vegetação mapeada, uma vez que, em uma mesma 

mancha ou polígono, eventualmente podem ocorrer formações distintas de 

proporções reduzidas e não mapeáveis. Em geral, em decorrência do histórico de 

perturbações antrópicas, nos remanescentes florestais também pode ser verificada 

presença de sítios em diferentes estágios sucessionais, visto que as manchas de 

vegetação raramente são homogêneas, sendo comum, por exemplo, a presença de 

trechos mais perturbados e em estágios mais iniciais de regeneração tanto no 

interior como nas bordas dos remanescentes florestais mais desenvolvidos.  

 

Os mapeamentos oficiais retratam com veracidade o panorama da cobertura vegetal 

da região, no entanto, em relação a análises pontuais, tendo em vista que esses 

mapeamentos foram realizados há alguns anos, a cobertura vegetal pode não 

representar a realidade de campo atualmente. 

 

De acordo com o mapa de uso e cobertura do solo elaborado no âmbito do Probio 

(Figura 3.2.2.a ), as fitofisionomias que ocorrem ao longo do traçado da BR-

101/ES/BA, considerando uma área de influência de 10 km para ambos os lados do 

eixo central da rodovia, são apresentadas na tabela abaixo: 

 
Tabela 3.2.2.a 
Uso e cobertura do solo na área de entorno da rodov ia BR-101/ES/BA ( buffer  
de 10 km), segundo mapeamento realizado no âmbito d o PROBIO (IESB et al. , 
2007) 

Classe de uso e cobertura do solo  Área (ha)  Área (%)  
1. VEGETAÇÃO NATIVA  
Floresta Estacional Semidecidual Aluvial             4,57  0,001 
Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas 4.266,33  0,51 
Floresta Estacional Semidecidual Montana 135,92  0,02 
Floresta Estacional Semidecidual Submontana 12.051,60  1,43 
Floresta Ombrófila Densa Aluvial 3.021,28  0,36 
Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas   36.703,03  4,36 
Floresta Ombrófila Densa Montana    15.876,43  1,89 
Floresta Ombrófila Densa Submontana 84.695,08  10,07 
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Tabela 3.2.2.a 
Uso e cobertura do solo na área de entorno da rodov ia BR-101/ES/BA ( buffer  
de 10 km), segundo mapeamento realizado no âmbito d o PROBIO (IESB et al. , 
2007) 

Classe de uso e cobertura do solo  Área (ha)  Área (%)  
Formação Pioneira com Influência Fluvial e/ou Lacustre 2.740,27  0,33 
Formação Pioneira com Influência Fluviomarinha 4.458,01  0,53 
Formação Pioneira com Influência Marinha 1.665,09  0,20 
Refúgio Montano 177,17  0,02 
Refúgio Submontano 1.019,31  0,12 
Vegetação Secundária Inicial 16.540,10  1,97 
Subtotal  183.354,18  21,80 
2. VEGETAÇÃO ANTRÓPICA  
Florestamento / Reflorestamento 84.584,60  10,06 
Subtotal  84.584,60  10,06 
3. ÁREAS ANTROPIZADAS  
Influência Urbana 30.224,35  3,59 
Agricultura    98.167,21  11,67 
Agricultura associada a Pastagem e Vegetação secundária 252.985,40  30,07 
Agricultura associada a Vegetação secundária 4.371,54  0,52 
Agropecuária associada a Vegetação secundária 2.823,49  0,34 
Áreas Antrópicas Indiscriminadas 36,65  0,00 
Pastagem associada a  Agricultura e Formação Pioneira com Influência 
Fluvial e/ou Lacustre  16.414,86  1,95 
Pecuária (Pastagem)  154.656,95  18,39 
Subtotal   559.680,45  66,53 
4. OUTROS 
Afloramentos rochosos 183,58  0,02 
Corpos D'água 13.242,31  1,57 
Indiscriminadas 23,32  0,00 
Não Classificado 138,25  0,02 
Subtotal  13.587,47  1,62 
Total geral  841.206,69  100,00 

 

A vegetação nativa ao redor da rodovia é constituída, na maioria, por fragmentos de 

tamanho reduzido e dispersos aleatoriamente na paisagem, sem formar 

conectividade entre si. Os fragmentos mais expressivos estão localizados, 

basicamente, em três regiões: na parte sul, na parte central, aproximadamente entre 

os municípios Guarapari, Viana e Cariacica, e ao norte, na região do município de 

Sooretama. 

  

O extremo norte da rodovia, a partir do km 937, ainda no estado da Bahia, até 

aproximadamente o km 945, a vegetação nativa é caracterizada por fragmentos 

pequenos e esparsos, que compõem, eventualmente, a reserva legal de 

propriedades privadas. Atividades agropecuárias e áreas de reflorestamento de 

espécies exóticas, como pinus e eucalipto, são intensas nesse trecho. 
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Entre os quilômetros 945 e 947 a rodovia intercepta o rio Mucuri, que possui uma 

grande extensão de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas ao longo de suas 

margens. 

 

A partir do quilômetro 947 até, aproximadamente o quilômetro 16, já no estado do 

Espírito Santo, a cobertura do solo é prioritariamente antropizada, composta por 

atividades agropecuárias e reflorestamentos de eucalipto. O fragmento mais 

expressivo ocorre nas margens do rio Itaúnas, composto por formações pioneiras de 

influência fluvial e vegetação secundária de floresta ombrófila densa de terras 

baixas. Essa mesma situação se repete até a região do município de Linhares e 

Sooretama. A vegetação nativa está reduzida às margens dos rios, o restante da 

cobertura do solo é composto por campos agropastoris e reflorestamentos de 

eucalipto. 

 

Entre os quilômetros 101 e 106 a rodovia intercepta um extenso fragmento de 

floresta de tabuleiro que compõe a Reserva Biológica de Sooretama, uma unidade 

de conservação federal de proteção integral que se localiza no município de mesmo 

nome. De acordo com o mapa de Uso do Espírito Santo (IEMA, 1997), a Reserva de 

Sooretama é composta por fragmentos de vegetação primária ou secundária em 

estágios avançado e média de regeneração.  

 

Segundo estudo da estrutura horizontal da floresta realizada por PAULA & SOARES 

(2010) na REBIO de Sooretama, o índice de diversidade de Shannon encontrado na 

floresta que compõe a unidade e conservação é um dos valores mais expressivos já 

encontrados em florestas ombrófilas densas da região Sudeste. Os autores também 

encontraram grande equilíbrio na distribuição dos indivíduos por espécie e elevado 

número de espécies raras do grupo das secundárias tardias. 

 

Entre os quilômetros 107 e 121, aproximadamente, a rodovia intercepta uma 

extensa área de reflorestamento de eucalipto, que é eventualmente intercalada por 

pequenas áreas de vegetação nativa de floresta densa submontana. O maior 
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fragmento de vegetação nativa é interceptado, aproximadamente, entre os 

quilômetros 113 e 117. 

 

A partir deste ponto até a sede do município de Linhares, na altura do quilômetro 

149, a paisagem é composta predominantemente por áreas antropizadas, 

principalmente reflorestamentos, áreas agrícolas e urbanizadas. A vegetação está 

reduzida às margens dos rios e pequenos fragmentos isolados, provavelmente 

compondo a reserva legal de propriedades privadas. Na margem direita do rio Doce, 

entre os quilômetros 152 e 157, há um fragmento de floresta de tabuleiro (floresta 

densa de terras baixas) ao lado da margem leste da rodovia, protegido pela Floresta 

Nacional de Goytacazes. 

 

Entre os municípios de Aracruz até a divisa entre Rio Novo do Sul e Itapemirim, na 

altura do quilômetro 399, apesar da paisagem predominante ser composta por áreas 

antropizadas, principalmente reflorestamentos de eucaliptos, nota-se maior 

densidade de pequenos fragmentos de vegetação nativa de floresta densa montana, 

submontana e de terras baixas. Nessa região, há uma presença abundante de 

unidades de proteção municipais, entre elas há a APA Mestre Álvaro, a APA da 

Lagoa Jacuném, e a RDS Municipal do Manguezal de Cariacica.  

 

A RDS do Manguezal de Cariacica apresenta níveis variados de degradação e 

conservação e sofre intensa pressão de ocupação territorial por condomínios 

residenciais e despejo de esgoto. Apesar disso, sua porção sul, na altura do 

quilômetro 287, apresenta bons níveis de conservação. 

 

Em Guarapari, devido ao relevo acidentado, há ocorrência também de áreas de 

refúgio montano e alto-montano, localizados, aproximadamente, a uma distância 

entre 1 e 2 km do lado oeste do eixo da rodovia. 

 

De acordo com o Manual da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), os refúgios 

ecológicos estão condicionados a parâmetros ambientais muito específicos e 

apresentam, via de regra, alta sensibilidade a qualquer tipo de intervenção. Esses 
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ambientes podem apresentar vegetação com fisionomia campestre, também 

conhecida como campos de altitude, ou arbustiva. 

 

A partir desse trecho a rodovia atravessa áreas de domínio da floresta estacional 

semidecidual. Na altura dos quilômetros 410 a 413 um extenso fragmento de floresta 

estacional semidecidual submontana localiza-se a cerca de 2 km a partir do lado 

leste da BR-101/ES/BA. A rodovia também passa próxima a outro fragmento 

semelhante a esse, porém de menor tamanho, na altura do km 418. 

 

Na divisa entre os municípios de Atílio Vivacqua e Mimoso do Sul, entre os 

quilômetros 416 até, aproximadamente, 425, a presença de fragmentos de 

vegetação nativa é mais abundante na paisagem. Nesse trecho, a rodovia intercepta 

uma área de transição entre a floresta ombrófila densa e a floresta estacional 

semidecidual.  

 

Entre os quilômetros 425 e 445, a BR-101/ES/BA atravessa a zona de 

amortecimento do Monumento Natural Estadual Serra das Torres. Essa unidade de 

conservação de proteção integral abriga um dos maiores remanescentes florestais 

do sul do estado, composto por formações de floresta ombrófila densa montana e 

submontana. 

 

A partir do quilômetro 445 até o final da rodovia, na divisa com o Estado do Rio de 

Janeiro, a paisagem é dominada por áreas antropizadas. A vegetação nativa está 

reduzida a fragmentos de floresta estacional semidecidual de tamanho reduzido, 

dispostos de maneira isolada ao longo paisagem. No extremo sul da rodovia, entre 

os quilômetros 454 e 457, a cerca de 1 km da margem leste da BR-101/ES/BA, 

estende-se um grande fragmento de floresta estacional semidecidual submontana.  

 

De acordo com o mapa de uso e cobertura do solo do bioma mata atlântica 

desenvolvido no âmbito do Probio, cerca de 73% da área total do Estado do Espírito 

Santo foi convertida em usos alternativos do solo, entre pastagem, agricultura, e 

áreas de influência urbana, que se distribuem por toda a extensão do estado (Figura 
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3.2.2.a). Já as áreas de reflorestamento com espécies exóticas, como pinus e 

eucalipto, se concentram na região litorânea do estado, principalmente nos 

municípios de Aracruz, São Mateus e Conceição da Barra. 

 

Conforme apresentado na Tabela 3.2.2.a , cerca de 76% do entorno da rodovia BR-

101/ES/BA foi convertido em usos alternativos do solo, sendo que cerca de 10% 

desse valor corresponde somente a reflorestamentos com espécies exóticas, como 

pinus e eucalipto.  

 

As maiores manchas de vegetação estão distribuídas na região centro-sul 

interiorana, na zona de terras acidentadas e chuvosas, onde predominam as 

formações Floresta Ombrófila Densa Montana e Alto-Montana. Nessa região está 

localizada a área prioritária para conservação denominada Região Serrana, de 

importância e prioridades extremamente altas para a conservação dos mananciais. 

Grandes remanescentes de vegetação nativa ocorrem também nas unidades de 

conservação próximas à rodovia, como a Rebio de Sooretama, algumas áreas 

protegidas municipais nos municípios de Serra e Cariacica e no MONA Estadual 

Serra das Torres. 

 

A última atualização do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica (SOS 

Mata Atlântica/INPE, 2013) aponta que o Estado possui apenas 512.590 ha de 

remanescentes de mata nativa (11% de sua área total) e situa-se em 5º lugar no 

ranking dos estados que mais desmataram o bioma no período entre 2010 e 2011.  

 

Os 23 municípios interceptados pela rodovia BR-101/ES/BA apresentam cerca de 

236.000 ha de área de vegetação natural, o que representa 17% de sua área total. 

Sooretama é o que apresenta maior quantidade de cobertura vegetal nativa em 

relação à sua área total, 42%, sendo a exceção entre os municípios atravessados 

pela BR-101/ES/BA. Os demais 22 municípios possuem menos de 25% de cobertura 

florestal (Tabela 3.2.2.b ). 
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Diante dos dados abaixo, pode-se concluir que a área no entorno da rodovia BR-

101/ES/BA encontra-se bastante descaracterizada em relação à sua cobertura 

vegetal original. As boas condições de solo e temperatura em alguns locais, bem 

como o aumento da demanda por celulose, promoveram uma enorme expansão das 

áreas de floresta plantada com eucalipto e pinus na região. 

 

No entanto, fragmentos significativos de vegetação nativa ainda podem ser 

encontrados em alguns pontos ao longo do traçado da rodovia, abrigando 

diversidades de flora e fauna extremamente relevantes para a conservação da 

biodiversidade no estado do Espírito Santo. Essas áreas localizam-se, 

principalmente, ao norte, na região da Rebio de Sooretama. Na parte central, na 

região dos municípios de Santa Tereza, Santa Leopoldina, Serra e Cariacica. E no 

extremo sul, na região do MONA Serra das Torres. 

 

Thomaz (1996; apud THOMAZ, 2010) realizou um levantamento fitossociológico em 

1,02 ha de mata atlântica na estação Biológica de Santa Lúcia, no município de 

Santa Tereza. O autor encontrou uma diversidade de 443 espécies distribuídas em 

178 gêneros e 66 famílias, em um total de 2.338 indivíduos arbóreos amostrados.  

 

O estudo realizado por Thomaz (1996; apud THOMAZ, 2010), corrobora com as 

afirmações de Veloso (1964; apud THOMAZ, 2010) de que a mata atlântica do 

Espírito Santo representa um dos quatro centros de alta diversidade e endemismo. 

Apesar disso, Thomaz (2010) afirma que a escassez de estudo florísticos no estado 

propicia o baixo nível de conhecimento que se tem sobre esse bioma. A autora ainda 

afirma que esse fator, aliado à expressiva biodiversidade da floresta e ao fato do 

bioma estar entre os 25 hotspots de maior biodiversidade do planeta faz com que ele 

seja reconhecido mundialmente como uma das prioridades em termos de 

conservação de floresta tropicais (IUCN, 1998). 

 

De acordo com o projeto “Elaboração de listas de espécies da flora e fauna 

ameaçadas de extinção”, realizado pelo Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica 

(IPEMA), com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo e do IBAMA, 724 
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espécies da flora do estado estão sob alguma categoria de ameaça, sendo 174 

espécies classificadas como ‘criticamente em perigo’, 216 classificadas como ‘em 

perigo’ e 334 consideradas ‘vulneráveis’. 

 

Já segundo a Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da IUCN (International 

Union for Conservation of Nature), 114 espécies da flora nativa com distribuição 

registrada no estado do Espírito Santo enquadram-se em alguma categoria de 

ameaça, sendo 5 espécies registradas como ‘criticamente em perigo’ e 20 espécies 

classificadas como ‘em perigo’. 

 

Dessa maneira, apesar da rodovia atravessar extensas áreas altamente 

degradadas, ainda há uma expressiva presença de fragmentos de vegetação nativa 

ao longo de seu traçado. Especialmente nas três áreas citadas acima, ao norte, na 

região da Rebio de Sooretama, na parte central, na região dos municípios de Santa 

Tereza, Santa Leopoldina, Serra e Cariacica, e no extremo sul, na região do MONA 

Serra das Torres. A representativa dessas áreas para a biodiversidade faunística do 

estado é detalhada na Seção 3.13 . 
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Tabela 3.2.2.b 
Área de cobertura vegetal natural nos municípios do  Estado do Espírito Santo interceptados pela BR-101 /ES/BA, segundo 
dados do Atlas dos Remanescentes da Mata Atlântica (Fundação SOS Mata Atlântica/INPE, 2013) 

Município Área total (ha)  Mata (ha) Mangue (ha) Restinga (ha) Vegetação não 
Florestal (ha) 

Total de Vegetação Natural  
Hectares  Porcentagem  

Anchieta 40.703,00 3.786,00 509,00 - 323,00 4.617,00 11,00 
Aracruz 143.715,00 8.516,00 1.344,00 2.486,00 1.652,00 13.999,00 10,00 

Atilio Vivacqua 22,65 2.579,00 - - - 2.579,00 11,00 
Cachoeiro de Itapemirim 87.501,00 9.658,00 - - 28,00 9.686,00 11,00 

Cariacica 27.881,00 6.079,00 415,00 - - 6.494,00 23,00 
Conceição da Barra 118.819,00 9.862,00 1,42 1,2 2,44 14.922,00 13,00 

Fundão 27.933,00 2.033,00 52,00 6,00 - 2.091,00 7,00 
Guarapari 59.334,00 13,22 379,00 548,00 701,00 14.848,00 25,00 

Ibiraçu 19.973,00 2.267,00 - - - 2.267,00 11,00 
Iconha 20.267,00 1.416,00 - - - 1.416,00 7,00 

Itapemirim 55.877,00 2,6 58,00 664,00 47,00 3.369,00 6,00 
Jaguaré 65.566,00 7.261,00 - 294,00 1.674,00 9.229,00 14,00 

João Neiva 27.234,00 1,45 - - - 1,45 5,00 
Linhares 350,05 59.122,00 - 16.558,00 2.532,00 78.212,00 22,00 

Mimoso do Sul 86.774,00 11.839,00 - - 151,00 11.991,00 14,00 
Pedro Canário 43.227,00 850,00 - - 38,00 887,00 2,00 

Pinheiros 97.604,00 3.928,00 - - - 3.928,00 4,00 
Rio Novo do Sul 20.319,00 1,66 - - - 1,66 8,00 

São Mateus 234.319,00 9.913,00 1.442,00 2.849,00 1.659,00 15.863,00 7,00 
Serra 55.413,00 4.996,00 664,00 147,00 598,00 6.406,00 12,00 

Sooretama 59.486,00 24,69 - - 371,00 25.061,00 42,00 
Viana 31.135,00 6.353,00 - - 12,00 6.366,00 20,00 

Vila Velha 21.006,00 1.069,00 111,00 29,00 396,00 1.604,00 8,00 
Total  1.344.086,00 151.527,00 4.974,00 23.581,00 10.182,00 235.835,00 17,54 
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3.2.3 

Unidades de Conservação no Âmbito Federal, Estadual  e Municipal 

 

A Lei Nº 9.885 de 2000 define unidade de conservação como sendo o espaço 

territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 

ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Além da conservação dos 

ecossistemas e de sua biodiversidade, as unidades de conservação asseguram o 

uso sustentável dos recursos naturais e ainda propiciam às comunidades envolvidas 

o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis em seu interior ou 

entorno. 

 

Essas unidades de conservação podem ser classificadas em duas categorias 

principais, as de unidades de proteção integral e as de uso sustentável, conforme o 

artigo 7º da Lei 9985/2000. 

 

Art. 7º As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois 

grupos, com características específicas: 

I - Unidades de Proteção Integral; 

II - Unidades de Uso Sustentável.  

 

Segundo o mapa multimodal do Espírito Santo (DNIT, 2009) a rodovia BR-

101/ES/BA cruza a totalidade do estado em seu eixo norte-sul. Ao longo deste 

trajeto a rodovia passa por diversas unidades de conservação federais, estaduais e 

municipais, que estão descritas a seguir (Figura 3.2.3.a ). O levantamento das 

unidades de conservação presentes no entorno da rodovia foi realizado 

considerando uma área de influência de 10 km para ambos os lados do eixo da BR-

101/ES/BA.  A Tabela 3.2.3.a  apresenta o resumo das unidades de conservação 

presentes dentro da área de interferência da rodovia. 
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Unidades de Conservação Federais 

 

Entre os quilômetros 152+200 e 154, a rodovia intercepta a Floresta Nacional dos 

Goytacazes, uma unidade de conservação federal criada em 2002, com uma 

superfície aproximada de 14 km2. Essa unidade de conservação caracteriza-se por 

apresentar uma extensa área de Floresta Ombrófila Densa imersa em uma matriz de 

áreas agrícolas e pastagens. Vale destacar que esse fragmento de vegetação 

apresenta seu limite norte a pouco mais de 300 metros da margem direita do Rio 

Doce, próximo ao km 151. 

 

Entre os quilômetros 100+800 e 106, a rodovia intercepta a Reserva Biológica de 

Sooretama. A REBIO foi criada em 1982, a partir da união da Reserva Florestal 

Estadual de Barra Seca com o Parque de Refúgio de Animais Silvestres Sooretama, 

com o objetivo de preservar espécies da fauna local e remanescentes da Mata 

Atlântica. Essa unidade de conservação, com aproximadamente 278 km2 de 

superfície, abriga um dos maiores remanescentes de vegetação nativa de Floresta 

Ombrófila Densa do sul estado. 

 

Na altura do km 30 a rodovia passa dentro da área de influência de 10 km da 

Floresta Nacional de Rio Preto, uma unidade de conservação federal, representada 

por uma área de Floresta Ombrófila Densa com uma superfície de aproximadamente 

28 km2. A Floresta Nacional do Rio Preto foi criada em 1990 no município de 

Conceição da Barra e, embora não seja interceptada pela rodovia, possui sua face 

oeste dentro da Área de Influência Direta da BR-101/ES/BA.   

 

Unidades de Conservação Estaduais 

 

Entre os quilômetros 422 e 445 a rodovia se aproxima do Monumento Natural 

Estadual Serra das Torres. Com área de aproximadamente 104 km2, criada no ano 

de 2010, essa unidade de conservação integra o grupo de unidades de conservação 

de proteção integral do estado do Espírito Santo. 
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O Monumento Natural o Frade e a Freira é uma unidade de proteção integral 

estadual localizada na divisa entre os municípios de Itapemirim, Cachoeiro do 

Itapemirim e Vargem Alta. O nome desta unidade de conservação é devido à 

presença de formações rochosas de granito conhecidas como o frade e a freira, 

rochas essas muito visitadas por praticantes de escalada. O MONA o Frade e a 

Freira abriga remanescentes de vegetação nativa de floresta estacional 

semidecidual de terras baixas e submontana, além de áreas de refúgio vegetacional 

submontano. A rodovia BR 101 intercepta a zona de amortecimento da UC, 

aproximadamente entre os quilômetros 397+600 e 401. 

 

Na altura do km 220, até, aproximadamente o km 229, a rodovia se aproxima da 

Área de Proteção Ambiental do Pico do Goiapaba-Açu. Com um superfície de cerca 

de 35 km2, essa unidade de conservação foi criada no ano de 1994 e integra o grupo 

de unidades de conservação de uso sustentável, conforme a Lei 9.985/2000. 

 

Entre os quilômetros 56 e 61+500, a rodovia se aproxima da Área de Proteção 

Ambiental de Conceição da Barra, que protege ecossistemas costeiros como, o 

manguezal, associado à foz do rio São Mateus e uma extensa faixa de restinga. 

Embora não seja interceptada pela BR-101/ES/BA essa importante unidade de 

conservação estadual está localizada a apenas 5 km dela, portanto, dentro de sua 

área de influência direta. 

 

Unidades de Conservação Municipais 

 

Na altura do km 358, a rodovia se aproxima da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Municipal de Papagaio, no município de Anchieta.  

 

Entre os km 249 e 290, encontram-se diversas unidades de conservação instituídas 

no âmbito dos municípios, nos quais essas unidades estão localizadas. Trata-se da 

região metropolitana da Grande Vitória, que abrange os municípios de Vilha Velha, 

Vitória, Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra e Viana.  
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No município de Cariacica, há a Área de Proteção Ambiental do Monte Mochuara, o 

Parque Natural Municipal do Monte Mochuara, o Parque Natural Municipal do 

Manguezal de Itanguá e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal do 

Manguezal de Cariacica. 

 

Já no município de Vitória á um mosaico composto por 8 unidades de conservação: 

a  Estação Ecológica Municipal Ilha do Lameirão, o Parque Natural Municipal Dom 

Luiz Gonzaga Fernandes, a Área de Proteção Ambiental do Maciço Central, que 

circula o Parque Estadual da Fonte Grande, o Parque Natural Municipal Gruta da 

Onça, o Parque Natural Municipal Pedra dos Olhos e o Parque Natural Municipal 

Vale do Mulembá e o Parque Natural Municipal do Tabuazeiro. Mais afastado, 

localiza-se o Parque Natural Municipal Von Schilgen. 

 

Ao norte de Vitória, no município de Serra, localizam-se três Áreas de Proteção 

Ambiental, a APA Mestre Álvaro, APA Lagoa de Jacuném e a APA do Morro do 

Vilante. Na altura do km 225 da BR-101/ES/BA, encontra-se o Parque Natural 

Municipal Goiapaba-Açu, município de Fundão. 

 

Destaca-se que, embora todas as unidades de conservação municipais do estado do 

Espírito Santo citadas estejam localizadas dentro da área de influência da BR-

101/ES/BA, nenhuma delas é efetivamente interceptada por esta. 
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Tabela 3.2.3.a 
Unidades de Conservação presentes na área de estudo  do traçado  

Nome da Área Categoria Grupo Município abrangido Ju risdição 
Situação em 

relação à 
rodovia 

Localização (Km-
início e Km-fim) 

FLONA de Goytacazes Floresta Nacional Proteção integral Linhares Federal Intercepta BR101: 152,2 - 154 
REBIO de Sooretama Reserva Biológica Proteção integral Linhares, Jaguaré Federal Intercepta BR101: 100,8 a 106 
FLONA de Rio Preto Floresta Nacional Uso sustentável Conceição da Barra Federal não intercepta BR101: 23,5 a 33 

MONA Serra das Torres Monumento Natural Proteção integral Atílio Vivácqua, 
Mimoso do Sul e Muqui Estadual não intercepta BR101: 422 a 445 

MONA O Frade e a Freira Monumento Natural Proteção integral 
Cachoeiro de 

Itapemirim, Itapemirim 
e Vargem Alta 

Estadual não intercepta BR101: 397+600 e 401 

APA Pico do Goiapaba-Açu Área de Proteção Ambiental Uso sustentável Fundão e Santa 
Teresa Estadual não intercepta BR101: 220 a 229 

APA de Conceição da Barra Área de Proteção Ambiental Uso sustentável Conceição da Barra Estadual não intercepta BR101: 55 a 67 

RDS Papagaio 
Reserva de 

Desenvolvimento 
Sustentável 

Uso sustentável Anchieta Municipal não intercepta BR101: 354 a 360 

APA do Monte Mochuara Área de Proteção Ambiental Uso sustentável Cariacica Municipal não intercepta BR101: 283 a 293 
PNM do Monte Mochuara Parque Natural Municipal Proteção integral Cariacica Municipal não intercepta BR101: 288 a 291 

RDS do Manguezal de Cariacica 
Reserva de 

Desenvolvimento 
Sustentável 

Uso sustentável Cariacica Municipal não intercepta BR101: 280 a 289,5 

PNM do Manguezal de Itanguá 
Reserva de 

Desenvolvimento 
Sustentável 

Proteção integral Cariacica Municipal não intercepta BR101: 291 a 292 

PNM Von Schilgen Parque Natural Municipal Proteção integral Vitória Municipal não intercepta BR101: Entre o km 282 
- 292 

APA do Maciço Central Área de Proteção Ambiental Uso sustentável Vitória Municipal não intercepta BR101: Entre o km 282 
- 292 

Parque da Fonte Grande  Parque Proteção integral Vitória Municipal não intercepta BR101: Entre o km 282 
- 292 

PNM Gruta da Onça Parque Natural Municipal Proteção integral Vitória Municipal não intercepta BR101: Entre o km 282 
- 292 

PNM Pedra dos Olhos Parque Natural Municipal Proteção integral Vitória Municipal não intercepta BR101: Entre o km 282 
- 292 

PNM Vale do Mulembá Parque Natural Municipal Proteção integral Vitória Municipal não intercepta BR101: Entre o km 282 
- 292 
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Tabela 3.2.3.a 
Unidades de Conservação presentes na área de estudo  do traçado  

Nome da Área Categoria Grupo Município abrangido Ju risdição 
Situação em 

relação à 
rodovia 

Localização (Km-
início e Km-fim) 

PNM de Tabuazeiro Parque Natural Municipal Proteção integral Vitória Municipal não intercepta BR101: Entre o km 282 
- 292 

ESEC Ilha do Lameirão Estação Ecológica Proteção integral Vitória Municipal não intercepta BR101: Entre o km 282 
- 292 

PNM Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes Parque Proteção integral Vitória Municipal não intercepta BR101: Entre o km 282 

- 292 
APA Estadual Mestre Álvaro Área de Proteção Ambiental Uso sustentável Serra Municipal não intercepta BR101: 257 a 264,5 

APA Lagoa de Jacuném Área de Proteção Ambiental Uso sustentável Serra Municipal não intercepta BR101: 259 a 265 
APA do Morro do Vilante Área de Proteção Ambiental Uso sustentável Serra Municipal não intercepta BR101: 250 a 252 

PNM Goiapaba-Açu Parque Natural Municipal Proteção integral Fundão Municipal não intercepta BR101: 223 a 226 
Fonte:  Ministério do Meio Ambiente; disponível em http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm. Instituto Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo/IEMA 
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3.2.4 

Áreas Prioritárias para Conservação 

 

As Áreas Prioritárias para Conservação são instituídas por portaria ministerial, a 

partir das áreas identificadas no PROBIO (Projeto de Conservação e Utilização 

Sustentável da Diversidade Brasileira (Decreto 5.092/2004). 

 

No estado do Espírito Santo essas áreas foram instituídas por apresentarem 

características que sugerem a necessidade de maior atenção por parte do poder 

público. Dentre essas características, destacam-se a presença de vegetação nativa, 

com risco potencial de degradação devido às atividades desenvolvidas em seu 

entorno, a presença de comunidades tradicionais, a necessidade de aumento da 

fiscalização, implantação ou regularização de unidades de conservação, entre 

outras. 

 

A Rodovia BR-101/ES/BA apresenta diversos pontos de aproximação com áreas 

prioritárias para conservação, entretanto poucas delas são realmente interceptadas 

pela rodovia (Figura 3.2.4.a ). A área denominada Serra das Torres (Ma316) 

apresenta parte de sua superfície dentro da área de influência da rodovia e é 

interceptada por esta entre os km 440 e 427. Dentre as principais características 

dessa área destaca-se a presença de espécies ameaçadas de extinção, a presença 

de afloramentos rochosos, vegetação primitiva ou bastante preservada, aliada a 

necessidade de fiscalização da atividade mineradora na região. 

  

A área denominada Região Serrana (Ma341) apresenta Floresta Ombrófila Aberta 

Montana com alta diversidade, registro de espécies vegetais e animais ameaçadas 

de extinção, presença de comunidades de quilombolas e localização estratégica, já 

que essa área pode representar um corredor ecológico entre a REBIO Augusto 

Ruschi e a APA do Goiapaba-açu. Por outro lado, as principais ameaças à 

conservação dessa área são: a utilização de APP para agricultura, o uso de 

fertilizantes químicos, contaminação de mananciais, expansão da silvicultura e a 
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mineração. A BR-101/ES/BA intercepta essa área prioritária entre o km 349+500 e 

333, na sua porção sul e entre os km 203 e 229, na sua porção norte. 

 

A área prioritária Ma374, denominada Complexo Lagunar, apresenta espécies de 

animais ameaçados de extinção, lagoas interioranas, matas de cabruca, floresta de 

tabuleiro em vários estágios sucessionais de regeneração e matas ciliares. Por outro 

lado, podem ser vistos como ameaças a pressão imobiliária, a caça ilegal e o tráfico 

de animais silvestres. A rodovia intercepta o Complexo Lagunar entre os km 

157+800 e 130. 

 

Entre os km 100+400 e o km 105+800 a rodovia intercepta a área prioritária para 

conservação denominada REBIO de Sooretama (Ma816) e a área denominada 

Nascentes do Barra Seca (Ma379). Trata-se de uma área onde já existe uma 

unidade de conservação já estabelecida. As principais características dessa área 

são a presença de espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção, os constantes 

atropelamentos registrados na rodovia e a possibilidade de desenvolvimento de 

pesquisas científicas nessas áreas. Dentre os fatores que demandam maior atenção 

pelo poder público, destaca-se o uso de agrotóxicos, a monocultura de espécies 

exóticas, o tráfico de animais silvestres, a extração de madeira, entre outros. 

 

Entre os km 14+100 e 25+500 a rodovia intercepta a área denominada Mosaico 

Conceição da Barra (MaZc385) de cujas características destaca-se a presença de 

quatro unidades de conservação, com presença de espécies da fauna e flora 

ameaçadas de extinção, comunidades quilombolas, comunidades pesqueiras, entre 

outras. Por outro lado, o risco de poluição dos corpos hídricos, o cultivo de eucalipto 

em APP, extração ilegal de madeira, a caça para subsistência e o tráfico de animais 

silvestres, podem aumentar as pressões sobre os remanescentes. 

 

Entre os km 950+800 e 938+100 a rodovia intercepta uma área prioritária para 

conservação denominada Rio Mucuri, onde se destaca a presença de fragmentos de 

cabruca e ocorrência de diversas espécies de aves. Dentre as ameaças à 

conservação, destaca-se os assentamentos, a caça, a extração de madeira para 
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carvão, monocultura de eucalipto, desmatamentos e as atividades relacionadas à 

indústria de celulose, papel e serraria. 

 

A Tabela 3.2.4.a  mostra as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade 

interceptadas pela Rodovia BR-101/ES/BA. Vale destacar que, embora não sejam 

interceptadas pelo traçado, existem diversas outras áreas prioritárias no estado do 

Espírito Santo. 

 
Tabela 3.2.4.a 
Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversi dade presentes na área de 
estudo. A quilometragem de início e fim engloba os limites da área prioritária 
que interceptam com a rodovia  

Código 
da Área 

Importância 
Biológica 

Prioridade de 
Ação Ação Prioritária 

Área 
total 
(km 2) 

Situação 
em 

relação à 
rodovia 

Localização (Km-
início e Km-fim) 

Ma316 Extremamente 
alta 

Extremamente 
alta 

Fiscalização de 
mineradoras 651 Intercepta BR101: Entre os 

km 440 a 427 

Ma341 Extremamente 
alta 

Extremamente 
alta 

Manutenção dos 
mananciais de água 5845 Intercepta BR101: Entre os 

km 349,5 a 333 

Ma374 Alta Alta Inventário Biológico 1727 Intercepta BR101: Entre os 
km 157,8 a 130 

Ma816 Extremamente 
alta Muito alta Plano de integração com 

o entorno 286 Intercepta BR101: Entre os 
km 100,4 a 105,8 

Ma379 Extremamente 
alta Alta Inventário de Flora 395 Intercepta BR101: Entre os 

km 100,4 a 101,1 

MaZc385 Extremamente 
alta Muito alta Regularização fundiária 

de território quilombola 
- 
  Intercepta BR101: Entre os 

km 14,1 a 25,5 

MaZc386 Alta Extremamente 
alta - 633 Intercepta BR101: Entre os 

km 938,1 a 950,8 

 
 

3.2.5 

Fauna 

 

3.2.5.1 

Biodiversidade e Espécies Ameaçadas de Extinção 

 

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 (Fundação SOS Mata Atlântica 

& INPE, 1993). As severas alterações a que foi submetido este Bioma, reduziram as 
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grandes extensões de mata a um conjunto de pequenos fragmentos florestais que 

somam, hoje, cerca de 9% da cobertura vegetal no Espírito Santo, sendo a 

fragmentação do hábitat a principal responsável pela perda de diversidade biológica. 

 

Apesar do acentuado processo de degradação, a Mata Atlântica no Espírito Santo 

ainda abriga uma altíssima riqueza biológica. Entretanto, devido aos processos de 

erosão genética, demográfica e ambiental em larga escala, esta enorme diversidade 

biológica pode estar severamente comprometida (IPEMA, 2007). 

 

O conhecimento sobre a composição dos grupos de vertebrados de uma área é fator 

de importância primordial em projetos para a sua conservação. Assim, a 

identificação das espécies dos diferentes grupos de vertebrados e o estudo de suas 

particularidades ecológicas revela-se decisivos para o sucesso das ações que 

buscam conservar a biodiversidade. 

 

A nova lista da fauna brasileira ameaçada de extinção (MMA, 2003) relaciona 627 

espécies ameaçadas. De acordo com a Secretaria de Biodiversidade e Florestas do 

Ministério do Meio Ambiente, a lista da fauna ameaçada é um instrumento de 

conservação da biodiversidade para o governo brasileiro, onde são apontadas as 

espécies que, de alguma forma, têm sua existência em risco. 

 

O número de espécies presentes na Lista da Fauna Brasileira Ameaçada que ocorre 

no Estado do Espírito Santo é 121, o que quer dizer que a cada duas espécies 

aproximadamente na lista capixaba, uma está na lista nacional. Dentre as espécies 

que constam da Lista da Fauna Ameaçada de Extinção no Espírito Santo, 97 

(46,6%) constam também na lista brasileira. Isto quer dizer que mais da metade das 

espécies que constam da lista capixaba são consideradas ameaçadas somente no 

Estado, o que evidencia o quanto a diversidade biológica do Espírito Santo merece 

uma atenção especial (IPEMA, 2007). 

 

O processo de extinção está relacionado ao desaparecimento de espécies ou 

grupos de espécies em um determinado ambiente ou ecossistema. Atualmente, as 
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principais causas de extinção são a degradação e a fragmentação de ambientes 

naturais, resultado da abertura de grandes áreas para implantação de pastagens ou 

agricultura convencional, extrativismo desordenado, expansão urbana, ampliação da 

malha viária, poluição, incêndios florestais, formação de lagos para hidrelétricas e 

mineração de superfície. Estes fatores reduzem o total de hábitats disponíveis às 

espécies e aumentam o grau de isolamento entre suas populações, diminuindo o 

fluxo gênico entre estas, o que pode acarretar perdas de variabilidade genética e, 

eventualmente, a extinção de espécies. 

 

Espécies ameaçadas são aquelas cujas populações e hábitats estão desaparecendo 

rapidamente, de forma a colocá-las em risco de tornarem-se extintas. A conservação 

dos ecossistemas naturais, sua flora, fauna e os microrganismos, garante a 

sustentabilidade dos recursos naturais e permite a manutenção de vários serviços 

essenciais à manutenção da biodiversidade. 

 

A rodovia BR-101/ES/BA atravessa importantes ambientes do bioma Mata Atlântica 

no Estado do Espírito Santo. A importância desse bioma foi, recentemente, 

reconhecida com a sua inclusão na lista de hotspots (regiões biologicamente mais 

ricas e ameaçadas do planeta) organizada pela Conservation International. 

 

Atualmente, um dos principais problemas enfrentados para a conservação dos 

remanescentes florestais do Estado do Espírito Santo é a extrema fragmentação, e a 

análise das imagens recentes de satélite torna claro o elevado grau de degradação 

das regiões do traçado em estudo. A dificuldade de conservação da fauna nestas 

regiões e o grande número de animais em perigo de extinção também refletem essa 

fragmentação dos ambientes. 

 

Os animais silvestres estão tutelados pela proteção constitucional genérica, e pelas 

normas infraconstitucionais, ou seja, estão sob o amparo específico da Lei No 

5.197/67, que proíbe a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha desses 

animais, assim como estende a proteção aos seus ninhos, abrigos e criadouros 

naturais. Ademais, constitui crime matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar 
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espécimes da fauna silvestre, nativas ou em rota migratória, sem a devida licença ou 

autorização, nos termos da Lei No 9.605/98. 

 

Considerando que a Política Nacional do Meio Ambiente visa, entre outros objetivos, 

a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 

ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo, o planejamento e fiscalização do uso dos 

recursos ambientais, entre eles a fauna, bem como a formação de uma consciência 

política sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio 

ecológico, nos termos do disposto nos artigos 2o, I e III e 4o, V, da Lei Federal No 

6.938/81. 

 

Anfíbios 

 

Certas características da biologia dos anfíbios, como a posse de uma pele 

permeável, a postura de ovos e embriões pouco protegidos em massas gelatinosas 

transparentes, a presença de um estágio larval livre-natante em seu ciclo de vida, 

sua intensa filopatria (fidelidade de hábitat, reduzida capacidade de dispersão, áreas 

domiciliares pequenas), a utilização de um largo espectro de hábitats através de um 

contínuo entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático, certos aspectos de sua 

biologia populacional (incluindo uma vida longa em populações relativamente 

estáveis), a complexidade de suas interações nas comunidades e a facilidade de 

estudo, tornam-nos bioindicadores particularmente sensíveis da qualidade 

ambiental, respondendo rapidamente a fatores como fragmentação do hábitat, 

alterações hidrológicas e na química da água de ambientes aquáticos, contaminação 

do ar e da água e variações climáticas de larga escala (SPARLING et al., 2000; 

ANDREANI et al., 2003). A vulnerabilidade destas espécies é decorrente do seu 

elevado grau de endemismo, bem como dos modos reprodutivos especializados dos 

anuros (DUELLMAN & TRUEB, 1986). 

 

Portanto, vários fatores influenciam as populações de anfíbios, podendo levar ao seu 

sucesso ou declínio, uma vez que tais fatores podem atuar independentemente ou 
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interativamente (TOFT, 1985). Recentemente a conservação dos anfíbios tem 

recebido considerável atenção, sobretudo após as informações sobre a redução 

drástica de muitas populações. Várias causas são apontadas para essa diminuição, 

dentre elas a destruição de hábitats (Mazerolle, 2001), introdução de espécies 

exóticas (Seebacher & Alfrod, 1999), tráfico ilegal (Summers, 2002) e a expansão 

urbana (Jansen et al., 2001). 

 

Na Mata Atlântica são conhecidas cerca de 340 espécies de anfíbios, somando-se 

os números de espécies conhecidas das Ordens Anura e Gymnophiona. De acordo 

com o nível atual de conhecimento, cerca de 24% das espécies de anuros de Mata 

Atlântica (cerca de 80 espécies) são conhecidas apenas da sua localidade-tipo; 

dentre estas, oito espécies eram restritas a apenas uma localidade do sul da Bahia 

(Haddad & Abe, 1999). 

 

Apesar de todas as dificuldades encontradas para a obtenção de dados a respeito 

da maioria das espécies, o Brasil publicou, em 1989, a Lista Oficial de Espécies da 

Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, atualizada em 1992 e mais amplamente 

revisada em 2003 (MMA, 2003) e divulgada no Livro Vermelho da Fauna Brasileira 

Ameaçada de Extinção (MMA, 2008). Foram elencadas 15 espécies de anfíbios, 

todas ocorrentes no Bioma Mata Atlântica (MMA, 2003; Silvano & Segalla, 2005). As 

listas estaduais de espécies ameaçadas, extremamente importantes por refletir com 

maior segurança o nível de ameaça de uma espécie em nível regional (Rylands et 

al., 1998), vêm se somando à Lista Brasileira como ferramentas para a conservação 

da biodiversidade. 

 

O Estado do Espírito Santo, como a maioria dos estados brasileiros, ainda não 

possui uma lista fidedigna e documentada das espécies de anfíbios que ocorrem no 

seu território (IPEMA, 2007). Pesquisas, ainda em andamento, em uma área de 

Floresta Atlântica de Baixada no município de Linhares (Almeida & Gasparini, 2002), 

já apresentam um número significativo de espécies (44 espécies). 
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São consideradas ameaçadas, para o Estado do Espírito Santo, 10 espécies de 

anfíbios, distribuídas em três diferentes status de conservação (IPEMA, 2007). Entre 

as espécies consideradas Criticamente Em Perigo estão a rã-do-riacho 

(Cyclorhamphus fulginosus), a rã-da-pedra (Thoropa petropolitana) e o sapinho-da-

mata (Allobates capixaba). Já as espécies consideradas Em Perigo são a rã-da-

pedra (Thoropa lutzi) e duas espécies de pererequinha-macaco (Phasmahyla exilis e 

Phrynomedusa marginata). As espécies consideradas Vulneráveis são a rã-da-

cachoeira (Megaelosia apuana), a pererequinha (Dendropsophus ruschii) e as 

pererequinhas-de-vidro (Hyalinobatrachium eurygnathum e Hyalinobatrachium 

uranoscopum). A espécie Dendropsophus ruschii é endêmica do Espírito Santo 

(Pimenta et al., 1999; Frost, 2004). 

 

Répteis 

 

A classe dos répteis é constituída por quatro tipos de organização, e compreende no 

Brasil, as seguintes ordens: Quelônios (tartarugas, jabutis e cágados), Crocodilianos 

(jacarés), Escamados/lacertílios (lagartos), Escamados/ofídios (serpentes), sendo as 

duas últimas agrupadas numa mesma ordem, Squamata (Rodrigues, 2005). 

 

Em relação à fauna de répteis, grande parte apresenta ampla distribuição 

geográfica. No entanto, são conhecidas muitas espécies endêmicas da Mata 

Atlântica (MMA, 2003). Uma comparação entre os répteis da Amazônia e da Mata 

Atlântica (Dixon, 1979) mostrou que a Mata Atlântica possui 150 espécies, das quais 

43 também existem na Amazônia e 18 são de larga distribuição neotropical. O 

endemismo dos répteis da Mata Atlântica é bastante acentuado, entretanto novas 

espécies ainda estão sendo descobertas. 

 

A elaboração de uma lista das espécies de répteis ameaçados de extinção no 

Estado do Espírito Santo constitui uma tarefa desafiadora, considerando o estado 

atual do conhecimento sobre o grupo (IPEMA, 2007). A carência de estudos de 

longa duração, que forneçam informações a respeito da riqueza e da abundância 

das espécies - reflexo da situação na maior parte do país (Rodrigues, 2005), assim 
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como da distribuição da maioria das espécies de répteis nos diversos ambientes do 

Espírito Santo, dificulta a compreensão do estado de conservação do grupo. A 

elevada diversidade de ambientes presentes no Estado, a despeito da imensa perda 

de cobertura florestal, acentua ainda mais estas dificuldades. 

 

A lista prévia das espécies de répteis candidatas a figurarem na Lista de Fauna 

Ameaçada do Estado do Espírito Santo abrangeu 12 espécies. Das 12 espécies 

previamente listadas, 10 foram mantidas na lista final, o que significa que pouco 

menos de 9% das espécies de répteis com ocorrência atualmente registrada para o 

Estado foram consideradas ameaçadas. Esta proporção, entretanto, provavelmente 

ilustra o grau de desconhecimento a respeito deste grupo no Espírito Santo (IPEMA, 

2007). Destas espécies, cinco são tartarugas-marinhas, dois cágados: Hidromedusa 

maximiliani (presente em corpos d’água de altitude) e Mesoclemmys hogei 

(registrada no rio Itapemirim), duas serpentes florestais: surucucu-pico-de-jaca 

(Lachesis muta) e patioba (Bothrops bilineatus), registradas com maior frequência na 

Reserva Natural da Vale do Rio Doce e na Reserva Biológica de Sooretama e o 

lagartinho (Cnemidophorus nativo), presente em vegetação de restinga. 

 

Considerando todas as espécies com distribuição conhecida para a região do 

Espírito Santo, correspondente à zona geológica dos tabuleiros (sensu Amorim, 

1984), destaque para a surucucu-pico-de-jaca (Lachesis muta), a patioba (Bothrops 

bilineatus) e o lagartinho (Cnemidophorus nativo), pela frequência em levantamentos 

e que constam na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção no Espírito Santo 

(IPEMA, 2005). Dentre estas, apenas o lagartinho Cnemidophorus nativo consta na 

Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 

2003). As serpentes Bothrops bilineatus e Lachesis muta, apesar de sua ampla 

distribuição geográfica, sua presença requer ambientes florestais em bom estado de 

conservação (Campbell & Lamar, 1989). 
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Aves 

 

As aves, além de representarem vários papéis biológicos, são reconhecidas como os 

melhores bioindicadores da qualidade ambiental, por ser um grupo relativamente 

fácil de ser estudado, pelo grande número de informações já conhecidas sobre sua 

sistemática e por se distribuírem por todos os ecossistemas terrestres, onde ocupam 

os mais variados nichos ecológicos e tróficos das florestas, distribuindo-se desde o 

piso até as copas das árvores (Dário & Almeida, 2000). A avifauna é um dos 

componentes mais interessantes de nossa fauna, com uma grande quantidade de 

espécies e um dos primeiros organismos a sentirem os efeitos de um impacto 

ambiental, por apresentarem uma estreita relação com o tipo de ambiente onde 

vivem e o seu estado de conservação (Dário, 2006). 

 

De todos os ambientes do estado do Espírito Santo, a mata de tabuleiro é a que 

demonstra ostentar a avifauna mais fragilizada, abrigando mais da metade (68%) 

das espécies ameaçadas no Estado (IPEMA, 2007). Como em outras regiões da 

Mata Atlântica, a principal ameaça à avifauna do território do Espírito Santo é a 

destruição maciça dos ambientes naturais, levando ao acentuado declínio 

populacional das espécies, seja pela redução no tamanho dos hábitats, perda de 

micro hábitats isolamento de populações e por várias causas decorrentes do efeito 

de borda sobre ambientes fragmentados (mudanças microclimáticas, aumento na 

taxa de predação, presença de espécies invasoras etc.) (Bierregaard & Lovejoy, 

1989; Kattan et al., 1994; Murcia, 1995; Dário, 1999; Bierregaard et al., 2001; Colli et 

al., 2003; Simon, 2006). 

 

O endemismo pode ser definido como a ocorrência de uma dada espécie em uma 

área delimitada ou restrita. No entanto, este conceito depende da escala em que 

seja aplicado. Das 682 espécies de aves existentes na Mata Atlântica, 207 são 

consideradas endêmicas, ou seja, restritas a este bioma (Sick, 1997). A maioria das 

espécies de aves registradas em levantamentos realizados no Espírito Santo 

(Venturini et al., 1995; Simon, 2000, 2006; Dário, 2009, 2010) é conhecida pela 

ampla plasticidade ecológica, resistindo muito bem às alterações antrópicas aos 
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seus ambientes, além de apresentarem ampla distribuição geográfica. Estas 

espécies são conhecidas como sinantrópicas, ou seja, avançam sua distribuição 

geográfica à medida que a vegetação original é retirada. A maioria destas espécies 

tem populações comprovadas ou presumivelmente residentes durante todo o ano 

nas áreas de estudo. Espécies como o suiriri (Tyrannus melancholicus) e as 

andorinhas Progne tapera, Progne chalybea e Pygochelidon cyanoleuca são 

consideradas visitantes sazonais, ou seja, migratórias de maiores amplitudes 

(Narosky & Yzurieta, 1987; Ridley & Tudor, 1989; Oniki & Willis, 1991), podendo 

haver variação na densidade destas espécies em determinadas épocas do ano, 

principalmente no inverno. 

 

A lista das aves ameaçadas de extinção no Espírito Santo incluiu um total de 81 

espécies, categorizadas como: Vulnerável (VU) - 26 espécies; Em Perigo (EP) - 18 

espécies; e Criticamente Em Perigo (CP) - 37 espécies; e outras quatro espécies 

enquadraram-se na categoria de Regionalmente Extinta (RE) (IPEMA, 2007). Os 

psitacídeos (araras, papagaios e maritacas), representados por 11 espécies (10 

ameaçadas e uma regionalmente extinta), figuram-se como o grupo mais ameaçado 

entre as aves não passeriformes, seguidos pelos acipitrídeos (gaviões), com sete 

espécies. Por sua vez, os cotingídeos (cricrió, anambé etc.), incluindo cinco 

espécies, representam o grupo mais ameaçado entre as aves passeriformes, 

seguido pelos tiranídeos (estalador, bico-chato etc.) e emberizídeos (curió, bicudo, 

catatau etc.), ambos com quatro espécies (três ameaçadas e uma extinta). Do total 

das espécies ameaçadas no Espírito Santo, apenas 27 (32 %) são citadas na lista 

das espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção (MMA, 2003). 

 

São nas matas de tabuleiro existentes nas unidades de conservação localizadas ao 

norte do Espírito Santo, que se constituem nas últimas grandes áreas florestais do 

Estado, que se encontram as principais espécies de aves ameaçadas de extinção 

(IPEMA, 2007): macuco (Tinamus solitarius), jaó (Crypturellus noctivagus), chororão 

(Crypturellus variegatus), mutum (Crax blumenbachii), uru (Odontophorus capueira), 

urubu-rei (Sarcoramphus papa), gavião-pombo (Leucopternis polionotus), uiraçu-

falso (Morphnus guianensis), gavião-real (Harpia harpyja), gavião-pato (Spizastur 
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melanoleucus), gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus), juriti-roxa (Geotrygon 

violacea), jandaia-de-testa-vermelha (Aratinga auricapillus), tiriba (Pyrrhura 

cruentata), tiriba-fura-mata (Pyrrhura leucotis), maitaca-de-cabeça-azul (Pionus 

menstruus), papagaio-galego (Amazona farinosa), jacu-estalo (Neomorphus 

geoffroyi), andorinhão-estofador (Panyptila cayennensis), balança-rabo-canela 

(Glaucis dohrnii), rabo-branco-de-margarette (Phaethornis margarettae), surucuá-de-

barriga-vermelha (Trogon collaris), chora-chuva-de-cara-branca (Monasa 

morphoeus), pica-pau-amarelo (Celeus flavus), pica-pau-de-coleira (Celeus 

torquatus), ipecuá (Thamnomanes caesius), choquinha-de-rabo-cintado 

(Myrmotherula urosticta), galinho-do-mato (Formicarius colma), vira-folha-de-peito-

vermelho (Sclerurus mexicanus), vira-folha-patrdo (Sclerurus caudacutus), arapaçu-

de-bico-de-cinha (Glyphorynchus spirurus), arapaçu-de-garganta-amarela 

(Xiphorhynchus guttatus), estalador (Corythopis delalandi), bico-chato-grande 

(Rhynchocyclus olivaceus), capitão-de-saíra-amarelo (Attila spadiceus), sabiá-

pimenta (Carpornis melanocephala), crejoá (Cotinga maculata), cricrió (Lipaugus 

vociferans), anambé-de-asa-branca (Xipholena atropurpurea), chorona-conza 

(Laniocera hypopyrra), sabiá-da-mata (Turdus fumigatus) entre outras com 

distribuição também em outros ecossistemas da Mata Atlântica capixaba. 

 

Mamíferos 

 

Foram catalogadas para a Mata Atlântica 250 espécies de mamíferos, sendo 65 

endêmicas deste bioma (Fonseca et al., 1996). Os roedores e marsupiais são grupos 

bem representativos, existindo pelo menos 23 espécies de marsupiais e 79 de 

roedores na Mata Atlântica, dos quais 39% e 46%, respectivamente, são espécies 

endêmicas (Fonseca & Kierulff, 1989). Mesmo com o intenso processo de 

destruição, a Mata Atlântica no Espírito Santo apresenta altíssima riqueza biológica 

de mamíferos (Mendes, 1995; Chiarello, 1999; Passamani et al., 2000) e alto grau de 

endemismo que, segundo Bonvicino et al. (2002), justifica a importância da utilização 

deste grupo em estudos ambientais. A presença ou não de certas espécies de 

mamíferos pode indicar o nível de impacto causado pela ação humana no ambiente. 

Neste sentido, inventários mastofaunísticos podem fornecer um retrato da qualidade 
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ambiental, assim como sugerir medidas que propiciem a manutenção e conservação 

desta diversidade. 

 

No caso de comunidades de mamíferos, os estudos no Espírito Santo se 

concentram na região serrana (Passamani, 1995, 2000, 2003; Passamani et al., 

2000) e norte do Estado (Palma, 1996; Chiarello, 1999, 2000) e um único 

levantamento realizado em uma área de restinga no sul do Estado (Venturini et al., 

1996). 

 

A maior ameaça para as espécies de mamíferos é a perda de hábitat que são 

substituídos por pastagens, áreas agricultáveis, expansão das atividades urbanas e 

industriais. Tem sido demonstrado que a fragmentação florestal é um dos fatores de 

maior perda da biodiversidade entre vários animais e vegetais (Chiarello, 1999). 

Dentre os mamíferos há um empobrecimento da diversidade em função da ausência 

de alguns grupos, especialmente os que utilizam uma grande área de uso, como os 

carnívoros e por não realizarem movimentos através da matriz (área desmatada 

entre os fragmentos), como alguns pequenos mamíferos, o que leva ao aumento da 

vulnerabilidade a extinção das espécies que não realizam movimentos entre os 

fragmentos (Chiarello, 1999). 

 

Além disso, o aumento da presença humana perto de áreas florestais constitui uma 

ameaça constante para a biodiversidade. As florestas costeiras, em particular, 

encontram-se ameaçadas pelo desenvolvimento intenso e não planejado. O 

desenvolvimento da zona costeira do Espírito Santo tem causado a ocupação e 

destruição de ecossistemas frágeis. Poluição de rios e praias por resíduos 

industriais, urbanos e humanos, bem como o desflorestamento são as principais 

ameaças a Mata Atlântica dessa região (IPEMA, 2007). 

 

Um dos principais efeitos indesejáveis da fragmentação do hábitat é a redução da 

biodiversidade, devido à ausência de potenciais fontes de novos imigrantes. Desta 

forma, a Mata Atlântica é um bioma altamente ameaçado, mas ainda assim abriga 

elevados índices de diversidade biológica e endemismo. Neste sentido, diversas 
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espécies presentes neste bioma estão hoje presentes nas listas vermelhas das 

espécies sob a ameaça de extinção, ou seja, no limiar da extinção, entre elas o 

ouriço-preto (Chaetomys subspinosus), de ocorrência natural no Espírito Santo, 

endêmica da Mata Atlântica e que consta na lista nacional de espécies ameaçadas. 

 

Para mamíferos de médio e grande porte, as áreas de influências de 

empreendimentos incluem uma extensão que vai além de limites considerados na 

maioria dos trabalhos realizados em estudos de impactos ambientais. A ordem 

Carnivora é uma das que apresenta o maior número de espécies ameaçadas e isso 

se deve a vários fatores que em combinação tornam essas espécies mais 

vulneráveis. Os carnívoros são geralmente espécies que possuem grandes áreas de 

uso para suprir suas necessidades energéticas (Sunquist & Sunquist, 2002; Nowak, 

1999). Desta forma, a perda de hábitat e a fragmentação irão afetar primordialmente 

essas espécies. 

 

A família Felidae, por se tratar de um grupo estritamente carnívoro, que se alimenta 

principalmente de outros vertebrados, é o grupo mais sensível a essas alterações 

antrópicas. Além disso, é comum que essas espécies sejam perseguidas por 

moradores locais e mortos por atropelamentos em rodovias. Gato-do-mato-pequeno 

(Leopardus tigrinus), gato-maracajá (Leopardus wiedii), jaguatirica (Leopardus 

pardalis) e suçuarana (Puma concolor) são as espécies de felinos ameaçadas de 

extinção e presentes nos últimos grandes fragmentos florestais existentes no 

Espírito Santo. 

 

O Espírito Santo possui 27 espécies de mamíferos continentais presentes no bioma 

Mata Atlântica que estão ameaçadas de extinção (Reis et al., 2006). Em termos 

taxonômicos, as ordens com maior número de espécies ameaçadas são Carnivora 

(seis espécies), Chiroptera (cinco espécies), Primates e Rodentia (quatro espécies 

em cada ordem). Seis destas espécies estão nas categorias de maior risco 

(Criticamente Em Perigo ou Em Perigo) na lista da IUCN (2012), das quais três 

espécies tem no Espírito Santo um dos últimos redutos de suas populações 

remanescentes: a preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus), o muriqui-do-norte 
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(Brachyteles hypoxanthus) e o sagui-da-serra (Callitrhix flaviceps). As demais três 

espécies listadas como CP ou EP na IUCN (2012) estão regionalmente extintas no 

estado (ariranha, Pteronura brasiliensis) ou tem populações muito reduzidas (tatu-

canastra, Priodontes maximus), ou são espécies ainda muito pouco estudadas, caso 

do rato Abrawayomys ruschi (IPEMA, 2007). 

 

Cinco espécies de morcegos foram consideradas ameaçadas de extinção no Espírito 

Santo, todas na categoria Vulnerável: Lampronycteris brachyotis, Micronycteris 

hirsuta, Carollia brevicauda, Choeroniscus minor e Lichonycteris obscura. As cinco 

espécies consideradas ameaçadas no Espírito Santo não constam da lista oficial do 

Brasil (MMA, 2003). Apenas Myotis ruber, que foi considerada de baixo risco, figura 

na lista brasileira como ameaçada, na categoria Vulnerável (IPEMA, 2007). 

 

Dentre as sete espécies de mamíferos consideradas Criticamente Em Perigo no 

Espírito Santo, quatro são animais de pequeno porte, sendo dois marsupiais 

(Chironectes minimus e Monodelphis scalops) e dois roedores (Kannabateomys 

amblyonyx e Abrawayaomys ruschii). A cuíca-d’água (Chironectes minimus) é um 

marsupial de hábitos semiaquáticos que ocupa margens de rios e córregos em áreas 

florestais predominantemente montanhosas. É importante salientar que esta espécie 

foi registrada recentemente na Reserva Biológica de Duas Bocas (J.L. Gasparini e 

R.C. Bianchi, comunicação pessoal), localizada a alguns quilômetros da margem 

esquerda da BR-101/ES/BA próximo da cidade de Cariacica. A poluição dos cursos 

d’água e a destruição das matas ciliares são as principais ameaças à espécie 

(IPEMA, 2007). 

 

Dentre os mamíferos de médio e grande porte, 18 espécies são consideradas 

ameaçadas ou extintas no Espírito Santo (IPEMA, 2007), sendo um Cingulata (o 

tatu-canastra Priodontes maximus), dois Pilosa (o tamanduá-bandeira 

Myrmecophaga tridactyla e a preguiça-de-coleira Bradypus torquatus), quatro 

Primates (o muriqui-do-norte Brachyteles hypoxanthus, o macaco-prego Cebus 

nigritus robustus, o sagui-da-serra Callithrix flaviceps e o guigó Callicebus 

personatus), seis Carnivora (duas onças: onça-pintada (Panthera onca) e onça-
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parda (Puma concolor), três gatos-do-mato: jaguatirica (Leopardus pardalis) e os 

gatos-do-mato (Leopardus wiedii e Leopardus tigrinus) e a ariranha Pteronura 

brasiliensis), um Perissodactyla (a anta Tapirus terrestris), dois Artiodactyla (caititu 

Pecari tajacu e a queixada Tayassu pecari) e dois Rodentia (o ouriço-preto 

Chaetomys subspinosus e a cutia Dasyprocta leporina). 

 

A preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus), listada como Em Perigo, é encontrada 

no estado apenas ao sul do Rio Doce, particularmente no município de Aracruz e no 

sul da Bahia (Oliver & Santos, 1991; Chiarello, 1999). Felizmente parece tolerar bem 

matas secundárias. Como no caso da preguiça-de-coleira, o muriqui-do-norte 

(Brachyteles hypoxanthus) parece não ocorrer naturalmente ao norte do Rio Doce 

(Aguirre, 1971), voltando a ocorrer no sul da Bahia, onde, porém está praticamente 

extinto. O macaco-prego (Cebus nigritus robustus) está praticamente restrito as 

Reservas Biológicas Córrego Grande, Córrego do Veado e de Sooretama, e também 

na vizinha Reserva Natural da Vale do Rio Doce e na Floresta Nacional do Rio Preto 

(IPEMA, 2007). 

 

As principais ameaças ao grupo dos primatas são o desmatamento e o isolamento 

dos fragmentos remanescentes, pois os primatas não sobrevivem em áreas sem 

florestas. Outra ameaça importante é a caça ilegal já que todas as espécies, 

particularmente as de maior porte (Brachyteles hypoxanthus e Cebus nigritus 

robustus), são abatidas para o consumo (IPEMA, 2007). 

 

Dentre os felinos, destaque para a onça-pintada (Panthera onca), listada como 

Criticamente Em Perigo. O maior dos predadores da região Neotropical, ainda é 

encontrado no Espírito Santo apenas no bloco formado pela Reserva Biológica de 

Sooretama e a Reserva Natural da Vale do Rio Doce, na região de Linhares, onde 

provavelmente sobrevive a maior população desta espécie e também da onça-parda 

(Puma concolor), que por sua vez está em situação menos crítica (IPEMA, 2007). 
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A anta (Tapirus terrestris), único Perissodactyla do Brasil e a queixada (Tayassu 

pecari) estão listadas como Em Perigo no Espírito Santo. Estas espécies estão 

restritas a pouquíssimas áreas florestais, a maioria das quais localizadas na região 

norte do Estado (Reservas Biológicas Córrego Grande, Córrego do Veado e de 

Sooretama e Reserva Natural da Vale do Rio Doce) (Chiarello, 1999). 

 

A cutia (Dasyprocta leporina) foi incluída na lista, pois, embora esteja presente em 

um número razoável de reservas, tanto ao norte, como ao sul do Rio Doce, seu 

número parece estar muito reduzido em todas elas, com exceção da Reserva 

Natural da Vale do Rio Doce e Reserva Biológica Córrego do Veado. Uma das 

principais causas da extinção desta espécie é a perseguição causada por cães 

domésticos (IPEMA, 2007). 

 

Peixes 

 

Os ecossistemas aquáticos da Mata Atlântica brasileira possuem fauna de peixes 

muito variada, associada de forma íntima à floresta que lhe proporciona proteção e 

alimento (MMA, 2003). O número total de espécies de peixes da Mata Atlântica é 

350, sendo 133 endêmicas. O alto grau de endemismo é resultado do processo de 

evolução das espécies, em área isolada das demais bacias hidrográficas brasileiras 

(MMA, 2003). 

 

A maior parte dos rios encontra-se degradada, principalmente pela eliminação das 

matas ciliares, erosão, assoreamento, poluição e represamento. Apesar de estudada 

há bastante tempo, a fauna de água doce brasileira não é bem conhecida. Nos rios 

da mata ombrófila densa, existem espécies dependentes da floresta para seu ciclo 

de vida, principalmente aquelas que se alimentam de insetos, folhas, frutos e flores, 

contribuindo também para a dispersão de sementes e frutos e para a manutenção 

do equilíbrio do ambiente aquático. 
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Os peixes apresentam uma grande plasticidade ecológica, ocupando diferentes 

nichos tróficos e distribuindo-se por grande variedade de ambientes aquáticos. 

Devido a essas características esses organismos apresentam uma boa oportunidade 

de estudo e monitoramento de ambientes aquáticos, pois, qualquer alteração no 

meio terá maior amplitude nos níveis tróficos mais altos (Odum, 1985). 

 

A lista de espécies de peixes para o Espírito Santo relaciona 154 espécies somente 

para ambientes de águas doces interiores, incluindo tanto visitantes marinhos como 

exclusivamente dulcícolas (Paiva, 2004). A listagem final dos peixes ameaçados do 

Espírito Santo abrange 25 espécies, mais quatro regionalmente extintas. Embora em 

praticamente todos os maiores rios do estado existam espécies sob alguma 

categoria de ameaça, a parcela mais significativa está no rio Doce e drenagens 

localizadas ao norte dessa bacia (IPEMA, 2007). 

 

Todos os peixes-serra (Pristis spp.) encontram-se listados como Criticamente Em 

Perigo ou Em Perigo em sua área de ocorrência. São peixes de águas costeiras em 

mares e estuários tropicais, onde vivem próximo à costa sobre fundo de areia e lama 

com algumas espécies entrando em rios de grande porte, como o rio Doce. (Baillie et 

al., 2004). 

 

Entre as espécies Criticamente Em Perigo, estão os três caracídeos do gênero 

Brycon que ocorrem no estado e que são popularmente conhecidos como piabanha 

ou biririca. Apesar de não existirem estudos acerca da biologia dessas espécies no 

estado, é provável que possam apresentar comportamento reprodutivo migrador, 

como outras registradas em bacias distintas (Godinho, 1998; Agostinho et al., 2004). 

Essa condição talvez seja mais aplicável para Brycon insignis e Brycon devillei. As 

espécies pertencentes a este gênero possuem hábito alimentar preferencialmente 

frugívoro, sendo bastante afetadas pela retirada da cobertura vegetal (Pádua & Audi, 

1984; Lima & Castro, 2000), o que tem contribuído para o declínio populacional e 

inclusões nas listas de espécies ameaçadas estaduais e nacional. 
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As outras duas espécies nessa categoria são um pequeno caracídeo e um rivulídeo 

anual. Espécies do gênero Rachoviscus (Characidae) são relativamente raras e 

associadas a riachos com águas escuras e ácidas em áreas de baixadas cobertas 

com Floresta Atlântica (Menezes et al., 1990). O único registro no estado se refere a 

seis exemplares capturados em um riacho afluente do rio São José na Reserva 

Biológica de Sooretama, em Linhares (IPEMA, 2007). 

 

As três espécies de rivulídeos incluídas na lista são endêmicas do Espírito Santo e 

se encontram sob diferentes graus de ameaça. Assim, Simpsonichthys myersi foi 

avaliado como Criticamente Em Perigo, enquanto Simpsonichthys izecksohni e 

Rivulus nudiventris foram considerados Vulneráveis. As diferenças estão 

relacionadas à área de ocorrência de cada uma, as quais estão em diferentes graus 

de conservação e proteção legal. As espécies de Sympsonichthys vivem em poças 

temporárias e possuem um ciclo de vida muito diferenciado do restante da 

ictiofauna. Esse ciclo de vida envolve a deposição dos ovos no substrato, a morte 

dos pais quando a poça seca e eclosão no período de chuvas seguinte. Em função 

desse comportamento, são conhecidos como “peixes anuais” ou “peixes das 

nuvens”, pois aparecem em poças isoladas sem comunicação direta com o rio. A 

maior parte dessas espécies encontra-se ameaçada de extinção em função da 

degradação de seus hábitats (Costa, 2002). 

 

As duas espécies Em Perigo são o mero ou canapu (Epinephelus itajara) e um 

pequeno bagre (Acentronichthys leptos), este conhecido somente da localidade tipo, 

no rio São Mateus. O mero é um peixe de grande porte que utiliza primariamente 

áreas de mangues para crescimento inicial (Sadovy & Eklund, 1999, Frias-Torres, 

2006). Espécies Vulneráveis formam um conjunto bastante heterogêneo e inclui 

todos os peixes cartilaginosos. Destas espécies, Potamarius grandoculis é um bagre 

marinho cuja distribuição é relatada para a foz dos rios Doce e Paraíba do Sul, 

porém alguns exemplares foram obtidos na lagoa Juparanã e na calha do rio Doce 

em Linhares. O timburé (Leporinus thayeri) é um anostomídeo relativamente raro. 

Atualmente, a única população desta espécie conhecida no estado está restrita a um 

trecho do rio Pardo, na drenagem do rio Itapemirim (IPEMA, 2007). 
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A crumatã (Prochilodus vimboides) habita o baixo curso dos rios de maior porte, 

entre eles o rio Doce, São Mateus, Jucu e Itapemirim. Entre os problemas 

associados ao seu decréscimo populacional nas diferentes bacias estão a 

construção de barragens, poluição e introdução de peixes exóticos. 

 

Áreas críticas 

 

As maiores áreas com vegetação florestal ao longo do traçado da BR-101/ES/BA no 

estado do Espírito Santo se encontram na região no norte do Estado, principalmente 

na Reserva Biológica de Sooretama, Reserva Biológica Córrego Grande, Reserva 

Biológica Córrego do Veado e na Reserva Natural da Vale do Rio Doce, 

remanescentes da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas (Matas de 

Tabuleiros). As demais áreas florestais se encontram fragmentadas e bastante 

alteradas, imersas em uma matriz de pastagens extensivas, áreas com cultivos 

agrícolas e florestais e ocupação humana. 

 

Segundo o Plano de Manejo da Reserva Biológica de Sooretama, as principais 

atividades conflitantes com esta Unidade de Conservação são a caça, a rodovia 

federal BR-101/ES/BA asfaltada que atravessa a reserva, o desmatamento, o uso de 

fogo pelos proprietários vizinhos e a extração de palmito. 

 

A presença de espécies ameaçadas foi detectada em quase todos os ambientes do 

Espírito Santo, mas foi a Mata de Tabuleiro que demonstrou ostentar a avifauna 

mais fragilizada, abrigando mais da metade (68 %) das espécies ameaçadas no 

estado. As Matas de Tabuleiro encontram-se hoje basicamente representadas na 

porção norte do Estado por algumas poucas unidades de conservação, onde ainda 

persistem raros endemismos da Mata Atlântica, como o beija-flor-balança-rabo-

canela (Glaucis dohrnii) e o crejoá (Cotinga maculata) e testemunhos faunísticos da 

antiga conexão entre essa floresta e a hileia amazônica, como o cricrió (Lipaugus 

vociferans) e o chorona-cinza (Laniocera hypopyrra) (Willis, 1992; Sick, 1997). 

 



 
FOLHA 108/231

 

Há indícios de que grande número de espécies de aves especialistas e de alto valor 

cinegético, como os jacus (Penelope spp) e mutuns (Crax spp) está presente apenas 

nas grandes áreas protegidas e desapareceu da maior parte região do traçado na 

medida em que a vegetação original foi suprimida e transformada em pequenos 

fragmentos, e com isso há o acúmulo de espécies ditas oportunistas, ou seja, 

exploradoras de áreas abertas mostrando uma tendência cada vez maior de se ter 

mais espécies generalistas, o que pode ocasionar um empobrecimento da 

diversidade local. 

 

São nas grandes áreas protegidas como a Reserva Biológica de Sooretama e a 

Reserva Natural da Vale do Rio Doce, localizadas na região de Linhares, que são 

encontrados os últimos exemplares das espécies da fauna ameaçadas de extinção, 

como o Choeroniscus minor, um pequeno morcego florestal de hábito nectarívoro 

que foi registrado no Espírito Santo por Peracchi & Albuquerque (1993) nas Matas 

de Tabuleiro do norte do Estado. 

 

Áreas potenciais para servirem como corredores e refúgio de fauna. 

 

Todo o território do Estado do Espírito Santo está situado no domínio do bioma Mata 

Atlântica. Proporcionalmente, este é o Estado que apresenta os maiores índices de 

devastação. Pastagem, café e eucalipto substituíram a maioria das áreas com 

florestas naturais. Restam apenas fragmentos que correspondem a 8,4% da floresta 

original. Dos 372.862 ha de mata nativa no Espírito Santo, apenas 19,4% (72.263 ha 

ou 3% do Estado) são oficialmente protegidas e com acesso público. Os 300 mil ha 

restantes constituem propriedade privada (Conservation International do Brasil et al., 

2004). 

 

A devastação da Mata Atlântica no Espírito Santo torna o fortalecimento das 

unidades de conservação existentes, bem como a criação de novas áreas 

protegidas, uma das mais altas prioridades. Entretanto, os problemas mais comuns 

enfrentados pelas unidades de conservação atuais são: carência de recursos 

financeiros para implementar os planos de manejo; pessoal técnico e equipamentos 
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insuficientes para dirigir e proteger as unidades; aproveitamento ilícito dos produtos 

florestais e queimadas intencionais (Conservation International do Brasil et al., 

2004). 

 

A proteção do hábitat natural das espécies destaca-se como uma das ações mais 

relevantes, sendo que os investimentos na criação e consolidação de unidades de 

conservação podem garantir a manutenção de um expressivo conjunto de espécies 

ameaçadas, e de muitas outras também sensíveis à modificação de seu ambiente 

(IPEMA, 2007). 

 

O número de espécies que um ambiente natural pode suportar, em especial as de 

médio e grande porte, e as suas respectivas taxas de extinção dependem do seu 

tamanho, da distância de uma fonte de povoamento e da estrutura do hábitat 

(MacArthur e Whitmore, 1979). De acordo com Chiarello (1999), pequenos 

fragmentos possuem de baixa a média riqueza de espécies de mamíferos maiores 

que um 1 kg, enquanto fragmentos grandes possuem alta riqueza. Neste sentido, a 

criação de corredores naturais beneficiaria positivamente na composição da fauna 

em geral por conectar os remanescentes florestais (Dário et al., 2002). 

 

Muitas espécies terrestres de grande porte ou de topo da cadeia alimentar, como a 

anta (Tapirus terrestris), a onça-pintada (Panthera onca), a queixada (Tayassu 

pecari), o tatu-canastra (Priodontes maximus) e a águia-real (Harpia harpyja), além 

de serem caçados, requerem grandes áreas de vegetação contínuas para sua 

sobrevivência, estando entre as espécies mais ameaçadas no Estado do Espírito 

Santo. Da mesma forma, a grande maioria das espécies ameaçadas de extinção 

habita ambientes florestais bem preservados, tais como a cuíca-d’água (Chironectes 

minimus), a preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus), o muriqui (Brachyteles 

hypoxanthus), o gato-maracajá (Leopardus wiedii), a cutia (Dasyprocta aguti), o 

macuco (Tinamus solitarius), o jaó-do-sul (Crypturellus noctivagus), o uiraçu-falso 

(Morphnus guianensis), o gavião-de-penacho (Spizaetus ornatos), o mutum (Crax 

blumembachii), o surucuá-de-coleira (Trogon collaris), a borboleta Heliconius 

nattereri, a rãzinha Colostethus capixaba e o besouro-de-chifre (Dynastes hercules 
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paschoali) (IPEMA, 2007). Infelizmente menos de 3% da área total do Estado hoje 

se encontra protegida na forma de Unidades de Conservação, sendo somente três 

no grupo de proteção integral com mais de 5 mil ha (IPEMA, 2005), o que está muito 

longe do mínimo necessário para a manutenção da diversidade biológica a médio e 

longo prazo. 

 

A ligação das unidades de conservação e dos fragmentos florestais através de 

corredores ecológicos é de extrema importância para a conservação e proteção da 

fauna existente nestes ambientes naturais. Uma das principais áreas que deve ter 

esta atenção especial é a região norte do Espírito Santo, onde estão localizadas as 

Reservas Biológicas Córrego do Veado, do Córrego Grande e de Sooretama, a 

Floresta Nacional do Rio Preto e a Reserva Natural da Vale do Rio Doce. Estas 

áreas são ricas em biodiversidade e pelo fato de serem os últimos grandes 

remanescentes da Mata de Tabuleiro no Espírito Santo, acolhem as últimas grandes 

populações de muitas espécies de animais, muitos deles ameaçados de extinção. 

 

A área denominada “Nascentes do Barra Seca” é considerada pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA, 2007) como uma das Áreas Prioritárias para Conservação, 

Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira. De 

importância extremamente alta, a área está localizada ao oeste da Reserva 

Biológica de Sooretama, possui fragmentos de mata de tabuleiro, nascentes e áreas 

alagadas ao longo do rio Barra Seca e está ameaçada pelo uso de agrotóxico, 

monocultura de espécies exóticas, caça, tráfico de animais silvestres e 

desmatamento com corte seletivo de madeira. A conservação destes remanescentes 

da mata de tabuleiro e a conecção entre fragmentos e com a Reserva Biológica de 

Sooretama é de vital importância para a conservação da flora e da fauna desta 

região. 

 

Outra área considerada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2007) como uma 

das Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos 

Benefícios da Biodiversidade Brasileira, de importância extremamente alta, é a que 

engloba a Reserva Biológica Córrego do Veado, a Floresta Nacional do Rio Preto e 
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a Reserva Biológica Córrego Grande, no extremo norte do Estado. A efetivação de 

corredores ecológicos ligando estas áreas protegidas com os fragmentos existentes 

na região é de extrema importância ecológica. 

 

Na Reserva Biológica Córrego do Veado (2.500 ha), por exemplo, as queixadas 

(Tayassu pecari) saem com relativa frequência da área da reserva para procurar 

alimento em roças de milho e mandioca. Os caititus (Pecari tajacu), por sua vez, 

ocorrem nas citadas reservas do norte (exceto na Reserva Biológica Córrego do 

Veado) e também nos trechos de mata mais conservados (Chiarello, 1999; Srbek-

Araujo & Chiarello, 2005). Ambas as espécies são muito caçadas para comércio da 

carne e também pelo dano que causam em áreas de lavoura. 

 

Analisando a avifauna ameaçada por ambiente (algumas espécies podem ser 

comuns a dois ou mais ambientes), verifica-se que a maior porcentagem de 

espécies em extinção pertence à mata de tabuleiro (68 %) e de encosta (42 %), 

permanecendo os demais ambientes com valores entre 1 % (campos rupestres de 

baixada) e 8 % (restingas). Se não fossem algumas unidades de conservação, 

espécies como o jaó (Crypturellus noctivagus), o mutum (Crax blumenbachii) e o 

jacu-estalo (Neomorphus geoffroyi), já estariam definitivamente extintas no Espírito 

Santo (IPEMA, 2007). 

 

Outras áreas importantes para a conservação e ligação dos ambientes naturais é a 

região de Santa Teresa, também pela riqueza em biodiversidade e endemismo. 

Dentre as quatro espécies de mamíferos de pequeno porte consideradas 

Criticamente Em Perigo no Espírito Santo, três são conhecidas apenas para a região 

de Santa Teresa, o que atesta a importância desta região para a conservação dos 

pequenos mamíferos ameaçados no estado (IPEMA, 2007). 
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3.3 

Meio Socioeconômico  

 

3.3.1 

Introdução 

 

A caracterização do meio socioeconômico contemplou uma extensa região 

principalmente do Estado do Espírito Santo, com apenas um município no Estado da 

Bahia, tendo a rodovia extensão de 475,9 km. A partir da faixa da rodovia no trecho 

compreendido entre o entrocamento coma a rodovia BA-698 (acesso a Mucuri/BA) 

até a Divisa entre os Estados odo Espírito Santo e Rio de Janeiro, foi constatada a 

existência de 25 municípios.  

 

Para realizar a caracterização dessa região foram utilizados dados secundários 

obtidos principalmente nas bases de dados de âmbito federal (disponíveis na 

Internet), e também indicadores e outras informações obtidas nas bases de dados 

das Secretarias do Governo do Estado da Bahia. 

 

O objetivo desta caracterização é apresentar e analisar informações básicas que 

permitam compreender a situação socioeconômica dos municípios que são 

interceptados pela rodovia BR-101/ES/BA e que estarão sob a influência direta 

dessa nova modalidade de operação da rodovia, identificando questões que possam 

influenciar a gestão da rodovia e sua interferência nesses municipios.  

 

Procurou-se, sempre que possível, comparar os indicadores dos municípios com a 

média estadual e nacional, de modo a categorizar a dinâmica ocorrida nessas 

localidades e sua qualificação no conjunto do Estado. 
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3.3.2 

Metodologia 

 

3.3.2.1 

Definição do Corredor de Estudo 

 

A área geral dessa caracterização abrange uma extensa região do Estado do 

Espírito Santo, totalizando 458,4 km e uma parte do Estado da Bahia, com 17,5 km 

de extensão. A partir da faixa da rodovia no trecho compreendido entre o 

entrencamento da BA-698 (acesso Mucuri/BA) até a Divisa entre os Estados do 

Espírito Santo e Rio de Janeiro, onde foi constatada a existência de 25 municípios.  

 

Para coleta e análise de dados sobre os municipios localizados na faixa do traçado 

do sistema viário existente, ficou definido que as municipalidades que seriam 

consideradas como área de abrangência do estudo seriam aquelas que se 

enquadrassem nos seguintes critérios de localização: 

 

• Municípios cujas sedes urbanas estão localizadas às margens da rodovia; 

• Municípios cujas sedes urbanas estão localizadas a até dez quilômetros de 

distância do leito da rodovia. 

• Municípios cujas sedes urbanas estão localizadas a mais de dez quilômetros 

de distância do leito da rodovia.   

 

A distância de dez quilômetros foi adotada por ser um parâmetro obrigatório 

segundo a Portaria Interministerial Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério da 

Justiça (MJ), Ministerio da Cultura (MINC) e Ministerio da Saúde (MS) Nº 419, de 26 

de outubro de 2011 que regulamenta a atuação da Fundação Nacional do Índio-

FUNAI, da Fundação Cultural Palmares-FCP, do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional-IPHAN e do Ministério da Saúde, incumbidos da elaboração de 

parecer em processo de licenciamento ambiental de competência federal, a cargo do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA. 
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Segundo o Art. 3º dessa portaria, o IBAMA, no início do procedimento de 

licenciamento ambiental, “...deverá solicitar informações do empreendedor sobre 

possíveis interferências em terra indígena, em terra quilombola, em bens culturais 

acautelados e em áreas ou regiões de risco ou endêmicas para malária.” 

 

“§ 2º Para fins do disposto no caput deste artigo, presume-se a interferência ... 

quando a atividade ou empreendimento submetido ao licenciamento ambiental 

apresentar elementos que possam gerar dano sócio-ambiental direto a um dos 

componentes acima, respeitados os limites do Anexo II.”  

 

Nesse anexo II, para empreendimentos como rodovias as distâncias a serem 

respeitadas são de 40 quilômetros em regiões da Amazônia Legal e 10 quilômetros 

para as demais regiões. 

 

Seguindo esses critérios, o grupo de 25 municipios ficou subdividido da seguinte 

forma: um primeiro segmento, composto de 11 sedes urbanas localizadas junto da 

rodovia em seu trecho total; um segundo segmento, composto de 07 sedes urbanas 

localizadas a até dez quilometros de distância do leito da rodovia; e um terceiro 

segmento, composto de 07 municípios cujas sedes urbanas estavam situadas a 

mais de dez quilômetros da faixa da rodovia.  

 

Os onze Municípios cujas sedes urbanas estavam localizadas às margens da 

rodovia, partindo da Divisa entre os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro 

eram:  

 

• Rio Novo do Sul, Iconha, Guarapari, Serra, Fundão, Ibiraçu, João Neiva, 

Linhares, Sooretama, São Mateus e Pedro Canário. 

 

Os sete Municípios cujas sedes se localizam a até dez quilômetros de distância do 

leito da rodovia, partindo também da Divisa entre os Estados do Espírito Santo e Rio 

de Janeiro eram:  
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• Mimoso do Sul, Cachoeiro do Itapemirim, Viana, Vila Velha, Cariacica, Aracruz 

e Jaguaré. 

 

Os sete municípios cujas sedes urbanas estavam situadas a mais de dez 

quilômetros da faixa da rodovia foram:  

 

• Presidente Kennedy, Atílio Vivacqua, Itapemirim, Anchieta, Conceição da 

Barra, Pinheiros e Mucuri (BA). 

 

Na Figura 3.3.2.1.a  é apresentada a localização dos municípios conforme a 

metodologia proposta acima.  

 

3.3.2.2 

Coleta, Tratamento e Análise das Informações 

 

Foram elaboradas tabelas síntese de dados para análise das informações segundo 

os grupos de municípios anteriormente descritos.   

 

3.3.2.2.1 

Demografia 

 

A análise sobre a evolução e características demográficas da população dos 

municípios, Estado do Espírito Santo e Estado da Bahia baseou-se em dados dos 

levantamentos censitários que o IBGE realizou em 2000 e 2010 (Censos 

Demográficos).  

 

As análises elaboradas para esse tema indicaram a evolução da população dos 

diferentes municípios e seu crescimento populacional ocorrido nesse período de 

tempo, assim como as taxas de urbanização. 
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3.3.2.2.2 

População Ocupada e Índice de Desemprego (Taxa de D esocupação) 

 

Embora o universo analisado compreenda todos os moradores dos municípios do 

corredor de estudo, a caracterização da inserção no mercado de trabalho é feita 

somente para os indivíduos de dez anos e mais, que compõem a chamada 

População em Idade Ativa (PIA).  

 

Por sua vez, a População Economicamente Ativa (PEA) é a parcela da PIA que está 

ocupada ou sem ocupação (desempregada) e a População Ocupada (POC) é 

aquela que estava empregada no momento do levantamento dos censos 

demográficos.   

 

Assim para cálculo da população desempregada ou sem ocupação faz-se a relação 

entre a PEA e a POC, estabelecendo a diferença, obtendo-se a taxa de 

desocupação ou índice de desemprego.  

 

3.3.2.2.3 

Emprego e Atividades Econômicas  

 

A base de dados utilizada foi a da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), 

que inclui diversas informações relativas à economia formal nos municípios. Essa 

base de dados integra o convênio estabelecido com o Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), no âmbito do Programa de Disseminação de Estatísticas do 

Trabalho (PDET). São dados oriundos de Registros Administrativos, tratados para 

fins estatísticos, organizados em algumas Bases de Dados.  

 

Foram analisadas as taxas de crescimento do número de estabelecimentos e 

empregos dos grupos de municípios no período de 2000 a 2010.  No entanto, a 

quantidade de estabelecimentos e empregos por Grandes Setores da Atividade 

Econômica foi analisada para todos os municípios que compõem o corredor de 

estudo.  
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3.3.2.2.4 

Desenvolvimento econômico  

 

Para caracterização do desenvolvimento econômico local foram sistematizados 

dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) que é medido pelo IBGE. Este órgão, em 

parceria com outros órgãos, desenvolve o projeto das Contas Regionais do Brasil, e 

divulga resultados sobre a evolução do Produto Interno Bruto - PIB de cada unidade 

da federação, possibilitando, assim, conhecer a capacidade competitiva das 

economias estaduais e a composição setorial e regional do PIB nacional e dos 

municípios. Os dados analisados nesta caracterização referem-se ao PIB de 2000 e 

2009, calculando-se seu valor em relação à população residente daqueles anos, 

resultando no PIB per capita. 

 

As informações sobre as receitas municipais foram retiradas do Ministério da 

Fazenda, com base nas informações do Sistema de Coleta de Dados Contábeis de 

Estados e Municípios da Secretaria do Tesouro Nacional. Os dados analisados 

nesta caracterização referem-se à Receita Total e Receita Própria dos municípios 

referentes aos anos 2000 e 2010, calculando-se seu valor em relação à população 

residente daqueles anos, resultando em receita total e receita própria per capita. 

 

3.3.2.2.5 

Indicadores de Qualidade de Vida  

 

3.3.2.2.5.1 

IDH - M 

 

Os indicadores de qualidade de vida foram sintetizados nas informações dos Atlas 

do Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD (1991, 2000 e 2010) que são os 

Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), calculados com base nos 

censos demográficos. 
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O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é calculado pela ONU desde 1990 e 

tem como finalidade comparar o estágio de desenvolvimento relativo entre países. O 

objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito 

utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão 

econômica do desenvolvimento. 

 

No entanto, para alguns estudiosos, o IDH possui três limitações: (a) a seleção dos 

indicadores que compõem as dimensões e a definição de seus pesos foi 

determinada implicitamente, não refletindo, portanto, as preferências sociais; (b) a 

desagregabilidade do índice que não pode ser calculado para um grupo de pessoas 

como uma família ou por gênero e raça; e (c) a dificuldade de agregação do IDH, 

onde o índice de um país não pode ser encontrado através da média ponderada dos 

índices dos seus estados.  

 

Com o objetivo de suprir a limitação da desagregabilidade, em 1996 o Instituto 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Fundação João Pinheiro de Minas Gerais 

fizeram uma adaptação da metodologia do IDH e calcularam índices a um nível 

territorial mais desagregado que o nacional e criaram o índice de desenvolvimento 

humano municipal (IDH-M). O IDH-M segue a mesma metodologia do que o IDH, 

porém com algumas alterações: a substituição do PIB per capita pela renda familiar 

per capita média e da taxa combinada de matrícula pelo número médio de anos de 

estudo da população adulta (25 anos ou mais). 

 

O cálculo desse índice está publicado no Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil (2003) do PNUD para 2000, tendo sido publicado um novo Atlas, em 2013, 

referente ao Censo Demográfico de 2010.   

 

É composto de três indicadores, aos quais são atribuídos pesos iguais: renda, 

educação e longevidade. Para 2013, os índices de 1991 e 2000 foram recalculados, 

tendo sido ampliadas as faixas de desenvolvimento humano. 
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O índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento 

humano total). As unidades territoriais com índices até 0,499 são consideradas de 

muito baixo desenvolvimento humano; as unidades territoriais que alcançam índices 

entre 0,500 e 0,599 são consideradas de baixo desenvolvimento humano; as 

unidades territoriais que alcançam índices entre 0,600 e 0,699 são consideradas de 

médio desenvolvimento humano; as unidades territoriais que alcançam índices entre 

0,700 e 0,799 são consideradas de alto desenvolvimento humano; e aquelas com 

índices superiores a 0,800, de muito alto desenvolvimento humano.  

 

As informações do IDHM foram levantadas somente para os municípios cujas sedes 

estão localizadas na faixa da rodovia. 

 

3.3.2.2.5.2 

Saúde 

 

As informações sobre serviços de saúde foram coletadas do Ministério da 

Saúde/DATASUS e se referem à quantidade de estabelecimentos, leitos 

hospitalares, mortalidade geral e infantil (até um ano de idade) e cobertura de 

atenção básica. As informações sobre esses indicadores foram levantadas somente 

para os municípios cujas sedes estão localizadas na faixa da rodovia. 

 

3.3.2.2.5.3 

Educação 

 

Na área da educação foram coletadas informações sobre escolaridade das pessoas 

com dez anos e mais e taxa de analfabetismo das pessoas com quinze anos e mais. 

As informações sobre esses indicadores foram levantadas somente para os 

municípios cujas sedes estão localizadas na faixa da rodovia. 
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3.3.2.2.5.4 

Saneamento Básico e Energia Elétrica 

 

A infraestrutura dos municípios em estudo foi analisada sob quatro aspectos 

principais: abastecimento de água, coleta de lixo, rede de esgotamento sanitário e 

energia elétrica. Foram analisados os domicílios atendidos por esses serviços no 

ano de 2010. As informações sobre esses indicadores foram levantadas somente 

para os municípios cujas sedes estão localizadas na faixa da rodovia. 

 

3.3.3 

Caracterização dos Municípios Localizados no Traçad o da Rodovia BR-

101/ES/BA 

 

3.3.3.1 

Demografia 

 

A população total dos municípios cortados pela BR-101/ES/BA e que fazem parte do 

corredor de estudo para esta caracterização socioeconômica era de 1,86 milhões em 

2000, tendo crescido a uma taxa geométrica de 1,64% ao ano no período de 2000 a 

2010, totalizando pouco mais de 2,19 milhões de habitantes nesse ano de 2010. A 

Tabela 3.3.3.1.a mostra a população residente de cada município nos anos dos 

censos demográficos de 2000 e 2010, a taxa de urbanização e a taxa de 

crescimento geométrico anual no período.  

 

Os municípios que apresentaram maior quantidade de pessoas residentes foram, 

por ordem decrescente, Vila Velha, cuja sede urbana se localiza a 11 km da rodovia, 

Serra, que se localiza na rodovia, Cariacica, distante 3 km, Cachoeiro de Itapemirim, 

distante 8 km, e Linhares, São Mateus e Guarapari, localizados na rodovia.  

 

No caso dos municípios em estudo, conforme já mencionado no item 2.0 

Metodologia , estes foram subdivididos em três grupos de análise. Os municípios 

com sedes localizadas na faixa da rodovia (mostrados na cor azul na Tabela 
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3.3.3.1.a) totalizavam 715 mil pessoas em 2000 e pouco menos de 880,4 mil em 

2010. Os municípios com sedes localizadas a uma distância de até 10 km da faixa 

da rodovia totalizaram, em 2000, um milhão e nove mil pessoas e em 2010 pouco 

menos de 1,151 milhões, correspondendo ao maior segmento em termos de 

população entre os três grupos. O grupo de municípios cuja sede se distancia a mais 

de dez quilômetros da faixa da rodovia totalizava, em 2000, 141 mil pessoas e, em 

2010, 163,4 mil pessoas.   

 

Tabela 3.3.3.1.a 
Municípios localizados no traçado da rodovia BR-101 /ES/BA/ES/BA 
Municípios, estados e Brasil – 2000/2010  

Unidades territoriais 
População Residente  Taxa de Urbanização (%)  TCGA 

2000-2010 
(% a.a.) 2000 2010 2000 2010 

Mimoso do Sul  26.199 25.902           50,7            62,7          -0,11 
Presidente Kennedy  9.555 10.314           26,5            33,4            0,77  
Atilio Vivacqua  8.327 9.850           48,7            62,1            1,69  
Itapemirim  28.121 30.988           57,4            62,4            0,98  
Cachoeiro de Itapemirim  174.879 189.889           88,9            91,4            0,83  
Rio Novo do Sul  11.271 11.325           51,3            52,5            0,05  
Iconha  11.481 12.523           41,7            58,1            0,87  
Anchieta  19.176 23.902           68,9            76,0            2,23  
Guarapari  88.400 105.286           93,4            95,5            1,76  
Viana  53.452 65.001           92,8            91,7            1,98  
Vila Velha  345.965 414.586           99,6            99,5            1,83  
Cariacica  324.285 348.738           96,5            96,8            0,73  
Serra  321.181 409.267           99,5            99,3            2,45  
Fundão  13.009 17.025           83,0            84,5            2,73  
Ibiraçu  10.143 11.178           73,0            75,7            0,98  
Aracruz  64.637 81.832           84,3            87,3            2,39  
João Neiva  15.301 15.809           68,5            80,7            0,33  
Linhares  112.617 141.306           82,5            86,0            2,30  
Sooretama  18.269 23.843           62,5            70,8            2,70  
Jaguaré  19.539 24.678           54,8            60,9            2,36  
São Mateus  90.460 109.028           76,3            77,5            1,88  
Conceição da Barra  26.494 28.449           72,9            79,4            0,71  
Pinheiros  21.320 23.895           65,5            78,3            1,15  
Pedro Canário  21.961 23.794           91,9            92,7            0,80  
Mucuri/BA  28.062 36.026 67,0 76,0 2,53 
Segmento 1*  714.093 880.384           88,9            91,0            2,12  
Segmento 2**  1.008.956 1.150.626           93,3            94,4            1,32  
Segmento 3***  141.055 163.424           49,1            54,1            1,48  
Total dos municípios  1.864.104 2.194.434           88,3            90,0            1,64  
Espírito Santo  3.097.232 3.514.952           79,5            83,4            1,27  
Bahia  13.085.769 14.016.906 67,0 72,0 0,69 
Brasil  169.799.170 190.755.799           81,2            84,4            1,17  
Fonte: IBGE - Censos Demográficos. 
Cor azul  - * Municípios com sedes localizadas na faixa da rodovia 
Cor verde  - ** Municípios com sedes localizadas a distância de até 10 km da faixa da rodovia 
Cor laranja  - *** Municípios com sedes localizadas a distância de mais de 10 km da faixa da rodovia 
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Os municípios que correspondem ao segmento 1 - com sedes localizadas na rodovia 

BR-101/ES/BA - foram os municípios que apresentaram altas taxas de urbanização, 

que variavam entre 52,5% e 95,5% em 2010, em que a taxa média de urbanização 

era de 91%. Mas as maiores taxas de urbanização nesse ano foram dos municípios 

situados a até 10 km da rodovia, que variaram entre 60,9% e 99,5%, tendo uma taxa 

média de 94,4%.  

 

Ainda em relação à taxa de urbanização, os municípios agregados no segmento 3 - 

cujas sedes se distanciam a mais de dez quilômetros da faixa da rodovia – 

apresentaram taxas de urbanização entre 33,4% e 79,4% em 2010, e taxa média de 

urbanização de 54% para o segmento como um todo. Nenhum município tinha 

população rural maior do que urbana na região de estudo, que tinha uma taxa média 

de urbanização de 90% em 2010. 

 

Na avaliação do corredor de estudo por trechos da rodovia, verifica-se que, em 

termos de quantidade de habitantes, no trecho compreendido entre Mimoso do Sul e 

Fundão, com cerca de 160 km de extensão, havia cinco municípios com mais de 100 

mil habitantes, sendo dois com mais de 400 mil habitantes (Vila Velha, com pouco 

menos de 414,6 mil habitantes e Serra, com 709,3 mil habitantes), Cariacica, com 

348,7 mil habitantes, e Cachoeiro de Itapemirim (189,89 mil habitantes) e Guarapari 

(105,29 mil habitantes). Todos esses municípios tinham sua sede situada ou junto da 

rodovia ou a até 10 km de distância.  

 

No trecho entre Fundão e Mucuri (este, um município da Bahia), com perto de 240 

km de extensão, havia dois municípios com mais de 100 mil habitantes que eram 

Linhares (141,3 mil habitantes) e São Mateus (109 mil habitantes). 

 

A partir do cálculo da taxa média geométrica entre os anos de 2000 e 2010, é 

possível estabelecer os eixos de crescimento populacional no corredor de estudo e, 

verificar que áreas ganharam ou perderam população na década passada. 
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Os municípios que cresceram mais durante a década de 2000 a 2010 foram Mucuri 

e Anchieta, localizados a mais de 10 km da rodovia, Serra, Fundão, Linhares e 

Sooretama, localizados na rodovia, além de Aracruz e Jaguaré, localizados a até 10 

km da rodovia, com taxas que variaram de 2,23 a 2,73% ao ano.  

 

Desse grupo, Serra possuía pouco menos de 409,3 habitantes e Linhares, 141,3 mil 

habitantes, em 2010. 

 

O único dos municípios em estudo que apresentou taxa negativa de crescimento foi 

Mimoso do Sul, com -0,11% ao ano, tendo perdido 297 habitantes na década. 

 

Projeção demográfica 

 

As projeções de população constituem um instrumento poderoso que atende o 

propósito de subsidiar o planejamento de políticas públicas bem como o de fornecer 

parâmetros a serem considerados nos processos de monitoramento e avaliação dos 

diversos programas que possam ser implantados na área social. Esse instrumento 

também atende objetivos de diversos outros estudos que necessitem de quantificar 

usuários, clientelas ou públicos alvos, ou segmentos populacionais específicos. 

 

Esta caracterização socioeconômica também apresenta projeções populacionais 

para atender as finalidades do estudo das concessões rodoviárias federais. Foram 

feitas projeções de população para os anos 2013, 2018 e 2038. 

 

O órgão responsável por estimativas populacionais nos períodos intercensitários é o 

IBGE. Anualmente este instituto elabora estas estimativas que servem como 

parâmetros de referência para outros órgãos e programas oficiais. O IBGE refina e 

depura estas estimativas periodicamente. Sua metodologia é bastante sofisticada e 

considera variáveis diversas, mudanças das estruturas municipais e tendências 

econômicas e históricas.  
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Para as estimativas populacionais dos municípios que constituem os grupos 

presentes nesta caracterização, no entanto, foram utilizadas formas mais 

simplificadas para cálculo e parâmetros mais disponíveis. Procurou-se mesclar duas 

variáveis que a metodologia do IBGE considera: as taxas de crescimento geométrico 

anual (TCGA) e a distribuição percentual e representativa de cada municipalidade no 

total do segmento a que pertence.  

 

Assim, para os primeiros anos de estimativas – 2013 e 2018 – foram utilizadas as 

taxas de crescimento do período 2000 a 2010. Para o ano de 2038, que é o ano em 

que finda o prazo da concessão, pelo fato de representar um período mais distante e 

significativamente longo, foi adotado o critério de, em primeiro lugar estimar a 

população do segmento como um todo, a partir de sua taxa de crescimento 

geométrico e, posteriormente, estimar a distribuição proporcional da 

representatividade de cada município no total de seu grupo.  Os dados obtidos estão 

mostrados na Tabela 3.3.3.1.b a seguir.  

 

Tabela 3.3.3.1.b 
Municípios localizados no traçado da rodovia BR-101 /ES/BA 
Total dos municípios –2010/2013/2018/2038 

Unidades territoriais  
 

População 
Residente 

Distribuição 
proporcional 
em relação 
ao total do 
segmento a 

que pertence  

TCGA 
2000 -
2010 
(% ao 
ano) 

Projeção da população 
 
 
 

2000 2010 2010 2013 2018 2038 
Mimoso do Sul  26.199 25.902 2,3 - 0,11   25.814 25.667 37.208 
Presidente Kennedy  9.555 10.314 6,3 0,77  10.553 10.964 15.632 
Atílio Vivacqua  8.327 9.850 6,0 1,69 10.359 11.267 14.929 
Itapemirim  28.121 30.988 19,0 0,98 31.904 33.491 46.965 
Cachoeiro de 
Itapemirim  

174.879 189.889 16,5 0,83 194.638 202.819 272.774 

Rio Novo do Sul  11.271 11.325 1,3 0,05 11.341 11.368 20.394 
Iconha  11.481 12.523 1,4 0,87 12.854 13.425 22.551 
Anchieta  19.176 23.902 14,6 2,23 25.535 28.508 36.226 
Guarapari  88.400 105.286 12,0 1,76 110.955 121.089 189.598 
Viana 53.452 65.001 5,6 1,98 68.930 76.013 93.374 
Vila Velha  345.965 414.586 36,0 1,83 427.713 468.213 595.550 
Cariacica  324.285 348.738 30,3 0,73 356.427 369.621 500.960 
Serra  321.181 409.267 46,5 2,45 440.133 496.835 737.006 
Fundão  13.009 17.025 1,9 2,73 18.456 21.113 30.659 
Ibiraçu  10.143 11.178 1,3 0,98 11.509 12.082 20.129 
Aracruz  64.637 81.832 7,1 2,39 87.833 98.828 117.551 
João Neiva  15.301 15.809 1,8 0,33 15.965 16.228 28.469 
Linhares  112.617 141.306 16,1 2,30 151.261 169.436 254.463 
Sooretama  18.269 23.843 2,7 2,70 25.826 29.504 42.936 
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Tabela 3.3.3.1.b 
Municípios localizados no traçado da rodovia BR-101 /ES/BA 
Total dos municípios –2010/2013/2018/2038 

Unidades territoriais  
 

População 
Residente 

Distribuição 
proporcional 
em relação 
ao total do 
segmento a 

que pertence  

TCGA 
2000 -
2010 
(% ao 
ano) 

Projeção da população 
 
 
 

2000 2010 2010 2013 2018 2038 
Jaguaré  19.539 24.678 2,1 2,36 26.469 29.747 35.450 
São Mateus  90.460 109.028 12,4 1,88 115.309 126.591 196.337 
Conceição da Barra  26.494 28.449 17,4 0,71 29.063 30.116 43.117 
Pinheiros  21.320 23.895 14,6 1,15 24.727 26.178 36.215 
Pedro Canário  21.961 23.794 2,7 0,80 24.373 25.370 42.848 
Mucuri - BA 28.062 36.026 22,0 2,53 38.830 43.997 54.601 
Segmento 1*  714.093 880.384 -  2,12 937.982 1.043.042 1.585.391 
% em relação ao 
total de municípios  

38,3 40,1 -  - 40,8 41,7 45,5 

Segmento 2**  1.008.956 1.150.626 -  1,32 1.187.824 1.270.908 1.652.867 
% em relação ao 
total de municípios  

54,1 52,4 -  - 51,7 50,9 47,4 

Segmento 3***  141.055 163.424 -  1,48 170.971 184.521 247.685 
% em relação ao 
total de municípios  

7,6 7,5 -  - 7,5 7,4 7,1 

Total dos municípios  1.864.196 2.194.527 -  1,64 2.296.870 2.498.563 3.486.036 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 2000 e 2010. 
Cor azul  - * Municípios com sedes localizadas na faixa da rodovia 
Cor verde  - ** Municípios com sedes localizadas a distância de até 10 km da faixa da rodovia 
Cor laranja  - *** Municípios com sedes localizadas a distância de mais de 10 km da faixa da rodovia 

 

Com a estimativa de população dos municípios interceptados pela rodovia BR-

101/ES/BA para os anos referidos, verifica-se que o segmento que corresponde aos 

municípios cujas sedes estão localizadas na rodovia (segmento 1) chegará a pouco 

mais de um milhão de pessoas em 2018 e 1,5 milhão de pessoas em 2038, 

representando 45,5% do total de população dos municípios que compõem esse 

segmento. 

 

Os municípios cujas sedes estão localizadas a até dez quilômetros de distância da 

rodovia ultrapassarão 1,5 milhão de habitantes em 2038, representando 47,4% do 

total de população de todos os municípios desse trecho.  

 

Os municípios cujas sedes estão mais distantes da rodovia representarão a minoria 

da população residente nesse mesmo ano (menos de 250 mil), representando 7,1% 

do total de habitantes deste trecho. A população total dos 25 municípios do Lote da 

BR-101/ES/BA será de quase 2,3 milhões em 2013 e quase 3,5 milhões em 2038. 
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3.3.3.2  

População Ocupada e Índice de Desemprego (Taxa de D esocupação) 

 

Esses indicadores foram selecionados para definir o quadro de situação da oferta de 

mão de obra nos municípios em estudo, principalmente aqueles que estão 

localizados na faixa da rodovia. 

 

A Tabela 3.3.3.2.a mostra a população total, população em idade ativa (PIA), 

população economicamente ativa (PEA), a população ocupada (POC) e a taxa de 

desocupação ou índice de desemprego nos municípios do corredor de estudo desta 

caracterização. A população economicamente ativa é a parcela da PIA que está 

ocupada ou não ocupada (desempregada). Assim para cálculo da população 

desempregada ou sem ocupação faz-se a relação entre a PEA da POC, 

estabelecendo a diferença entre esses contingentes e obtendo-se a taxa de 

desocupação ou índice de desemprego.  

 

Tabela 3.3.3.2.a  
Municípios localizados no traçado da rodovia BR-101 /ES/BA 
População total, PIA, PEA, POC e Taxa de desocupaçã o ou Índice de 
desemprego - 2010  

Unidades territoriais 

2010 

População 
Total PIA PEA POC 

Taxa de 
desocupação 

total (%) 
Mimoso do Sul  25.902 22.482 13.628 13.122 3,7 
Presidente Kennedy  10.314 8.846 4.618 4.212 8,8 
Atilio Vivacqua  9.850 8.414 4.788 4.520 5,6 
Itapemirim  30.988 26.006 13.169 12.161 7,7 
Cachoeiro de Itapemirim  189.889 163.807 95.456 87.676 8,1 
Rio Novo do Sul  11.325 9.835 5.633 5.271 6,4 
Iconha  12.523 11.116 7.430 7.139 3,9 
Anchieta  23.902 20.457 12.636 11.551 8,6 
Guarapari  105.286 89.801 52.423 47.667 9,1 
Viana  65.001 55.182 30.541 27.639 9,5 
Vila Velha  414.586 360.188 220.530 204.895 7,1 
Cariacica  348.738 294.798 172.676 157.381 8,9 
Serra  409.267 343.632 209.491 188.800 9,9 
Fundão  17.025 14.512 8.630 8.017 7,1 
Ibiraçu  11.178 9.603 5.794 5.346 7,7 
Aracruz  81.832 68.819 42.923 38.801 9,6 
João Neiva  15.809 13.859 7.522 6.951 7,6 
Linhares  141.306 118.008 75.133 69.018 8,1 
Sooretama  23.843 19.206 11.857 10.685 9,9 
Jaguaré   24.678 20.441 13.306 12.119 8,9 
São Mateus  109.028 91.475 56.094 50.671 9,7 
Conceição da Barra  28.449 23.451 13.109 11.599 11,5 
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Tabela 3.3.3.2.a  
Municípios localizados no traçado da rodovia BR-101 /ES/BA 
População total, PIA, PEA, POC e Taxa de desocupaçã o ou Índice de 
desemprego - 2010  

Unidades territoriais 

2010 

População 
Total PIA PEA POC 

Taxa de 
desocupação 

total (%) 
Pinheiros  23.895 19.869 12.280 11.460 6,7 
Pedro Canário  23.794 19.566 11.194 10.086 9,9 
Mucuri - BA 36.026 29.366 16.328 14.755 9,6 
Segmento 1*  880.384 740.613 451.201 409.651 9,2 
% em relação ao total de 
municípios  40,12  39,76 40,39 40,10 -  
Segmento 2**  1.150.626 985.717 589.060 541.633 8,1 
% em relação ao total de 
municípios  52,43 52,92 52,73 53,02  - 
Segmento 3 *** 163.424 136.409 76.928 70.258 8,7 
% em relação ao total de 
municípios  7,45 7,32 6,89 6,88  - 

Total dos municípios  2.194.527 1.862.832 1.117.282 1.021.635 8,6 
Espírito Santo  3.514.952 3.005.851 1.827.434 1.694.384 7,3 
Bahia  14.016.906 11.764.109 6.555.397 5.841.078 10,9 
Brasil  190.755.799 161.981.299 93.504.659 86.353.839 7,6 

Fonte: Censo Demográfico 2000. Amostra Trabalho e Rendimento – Tabela SIDRA 1572; Censo Demográfico 
2010.  
Obs: População com 10 anos e mais (PIA)  
Cor azul  - * Municípios com sedes localizadas na faixa da rodovia 
Cor verde  - ** Municípios com sedes localizadas a distância de até 10 km da faixa da rodovia 
Cor laranja  - *** Municípios com sedes localizadas a distância de mais de 10 km da faixa da rodovia 
 

Como é possível verificar, o grupo com maior quantidade de população em idade 

ativa eram os municípios com sedes urbanas localizadas a distância de até 10 km da 

rodovia, que totalizavam perto de 985 mil pessoas, com PEA equivalente a quase 

590 mil pessoas. Em segundo lugar era aquele cujas sedes estão localizadas na 

faixa da rodovia, com cerca de 750 mil habitantes de população em idade ativa (PIA) 

e cerca de 450 mil de PEA. Os municípios com sedes localizadas a mais de 10 km 

da faixa da rodovia, possuíam menos de 140 mil pessoas em idade ativa e menos de 

80 mil de PEA. 

 

Desse grupo de 25 municípios, 8,6% das pessoas estavam sem ocupação em 2010, 

(pouco mais de 95 mil pessoas), índice acima do estadual (do Espírito Santo, que 

era de 7,3%) e do nacional (7,6%), apenas abaixo do índice do Estado da Bahia 

(10,9%). Analisando-se município a município, verifica-se que o maior índice de 

desemprego ocorria em Conceição da Barra, com 11,5% da população 

economicamente ativa sem ocupação. Este dado é significante à medida que a sua 
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população total era de quase 28 mil habitantes e a população ocupada de apenas 

onze mil pessoas.  

 

O segmento que possuía índice mais elevado de desemprego era o grupo dos 

municípios localizados próximos à faixa da rodovia e o grupo com menor índice era o 

de municípios localizados a distância de até 10 km da faixa da rodovia.  

 

Os municípios que apresentaram menores índices de desemprego foram Iconha, 

com 3,9%, e Mimoso do Sul com 3,7%. O primeiro possuía uma população de quase 

12 mil e 500 pessoas e mais de onze mil com ocupação e o segundo com quase 26 

mil habitantes e mais de treze mil com ocupação. 

 

3.3.3.3 

Emprego, Atividades Econômicas e desenvolvimento ec onômico  

 

Na análise da quantidade de estabelecimentos e empregos existentes nessas 

localidades por total do grupo a que pertencem no período 2000 a 2010, verificou-se 

que houve crescimento no emprego formal nesses grupos em torno de 7% ao ano 

conforme expresso na Tabela 3.3.3.3.a, com maior crescimento no primeiro 

segmento – municípios com sedes urbanas na rodovia – e menor crescimento no 

terceiro segmento – municípios com sedes urbanas localizadas a distância de mais 

de dez quilômetros da rodovia. O emprego cresceu nesses grupos acima da média 

estadual para o primeiro e terceiro e pouco menos para o segundo segmento de 

estudo e todos acima da média nacional.   
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Tabela 3.3.3.3.a 
Municípios localizados no traçado da rodovia BR-101 /ES/BA 
Emprego formal, Estabelecimentos e TGCA – 2000/2010  

Unidades territoriais Empregos 2000 Empregos 2010 
TGCA 

2000- 2010 Empregos (% 
a.a.) 

Estabeleci - 
mentos  

2000 

Estabeleci - 
mentos  

2010 

TGCA 
2000- 2010 

Estabelec. (% a.a.) 
Segmento 1*  103.382 217.793 7,74 8.523 13.998 5,09 

% 42,24 44,83 Crescimento 110%  37,26 36,59 Crescimento 64%  
Segmento 2**  124.041 236.249 6,65 2.087 3.664 5,79 

% 50,68 48,63 Crescimento 90%  9,12 9,58 Crescimento 76%  
Segmento 3***  17.354 31.772 6,23 12.265 20.598 5,32 

% 7,09 6,54 Crescimento 83%  53,62 53,84 Crescimento 68%  
Total  244.777 485.814 7,06 22.875 38.260 5,28 
Espírito Santo  471.694 902.070 6,70 50.170 80.043 4,78 
Brasil  26.228.629 44.068.355 5,33 2.238.687 3.403.448 4,28 

Fonte: RAIS. Ministério do Trabalho e Emprego / Censo Demográfico 
Cor azul  - * Municípios com sedes localizadas na faixa da rodovia 
Cor verde  - ** Municípios com sedes localizadas a distância de até 10 km da faixa da rodovia 
Cor laranja  - *** Municípios com sedes localizadas a distância de mais de 10 km da faixa da rodovia 
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Em relação à quantidade de estabelecimentos, verifica-se que os três segmentos 

cresceram mais proporcionalmente em número de estabelecimentos do que a média 

estadual e mais do que a nacional. A quantidade de empregos do primeiro segmento 

cresceu mais do que a média estadual e a nacional, porém a do segundo e terceiro 

segmento cresceu menos que a média estadual, porém mais do que a nacional.  

 

O número de estabelecimentos por atividade econômica permite avaliar a 

importância de cada atividade nesses municípios localizados no entorno do traçado 

da rodovia, evidenciado na Tabela 3.3.3.3.b sobre estabelecimentos por divisão da 

atividade econômica. Esta informação é indicativa do crescimento econômico local 

expresso pelo aumento ou diminuição de estabelecimento e do número de 

empregos formais. 

 

É possível verificar que houve crescimento no período de 2000 a 2010 na 

quantidade de estabelecimentos nos três setores econômicos nos segmentos que 

compõem a faixa da rodovia em estudo. Verifica-se, também, que já havia grande 

importância do setor terciário em relação aos outros dois setores nos três 

segmentos, assim como predominava a quantidade de estabelecimentos industriais 

em relação aos estabelecimentos rurais em dois dos três segmentos. O que é 

possível perceber é que o peso relativo dos estabelecimentos rurais em relação ao 

total de estabelecimentos decresceu no período.  
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Tabela 3.3.3.3.b    
Municípios localizados no traçado da rodovia BR-101 /ES/BA 
Número de estabelecimentos por Grandes Setores da A tividade Econômica – 2000/2010 

Unidades territoriais  
2000 2010 

Atividades 
Primárias 

Atividades 
Secundárias  

Atividades  
Terciárias Total Atividades 

Primárias 
Atividades 

Secundárias  
Atividades 
Terciárias Total 

Mimoso do Sul  137 40 147 324 198 49 230 477 
Presidente Kennedy  70 6 28 104 83 12 74 169 
Atílio Vivacqua  37 62 65 164 54 70 81 205 
Itapemirim  60 53 160 273 82 67 272 421 
Cachoeiro de Itapemirim  188 886 2.291 3.365 249 1.109 3.389 4.747 
Rio Novo do Sul  29 33 67 129 26 35 113 174 
Iconha  13 29 143 185 26 48 271 345 
Anchieta  54 42 181 277 59 77 329 465 
Guarapari  79 234 1.982 2.295 159 345 2.684 3.188 
Viana 54 62 248 364 79 103 539 721 
Vila Velha  50 1.116 5.084 6.250 57 1.447 7.784 9.288 
Cariacica  44 438 2.193 2.675 59 759 3.624 4.442 
Serra  105 864 2.392 3.361 117 1.567 5.063 6.747 
Fundão  61 35 128 224 65 66 316 447 
Ibiracu  44 62 209 315 44 64 216 324 
Aracruz  177 159 697 1.033 269 280 1.212 1.761 
João Neiva  51 41 147 239 61 53 231 345 
Linhares  640 423 1.264 2.327 834 649 2.225 3.708 
Sooretama  67 29 64 160 177 58 186 421 
Jaguaré  83 32 103 218 227 41 210 478 
São Mateus  246 149 865 1.260 315 200 1.427 1.942 
Conceição da Barra  46 18 148 212 64 32 253 349 
Pinheiros  153 25 143 321 209 38 285 532 
Pedro Canário  75 11 142 228 84 29 228 341 
Mucuri/BA  139 32 183 354 170 51 331 552 
Segmento 1*  1.410 1.910 7.403 10.723 1.908 3.114 12.960 17.982 
Distribuição percentual dos setores no segmento 13,1 17,8 69,0 100,0 10,6 17,3 72,1 100,0 
Segmento 2**  733 2.733 10.763 14.229 1.138 3.788 16.988 21.914 
Distribuição percentual dos setores no segmento  5,2 19,2 75,6 100,0 5,2 17,3 77,5 100,0 
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Tabela 3.3.3.3.b    
Municípios localizados no traçado da rodovia BR-101 /ES/BA 
Número de estabelecimentos por Grandes Setores da A tividade Econômica – 2000/2010 

Unidades territoriais  
2000 2010 

Atividades 
Primárias 

Atividades 
Secundárias  

Atividades  
Terciárias Total Atividades 

Primárias 
Atividades 

Secundárias  
Atividades 
Terciárias Total 

Segmento 3***  559 238 908 1.705 721 347 1.625 2.693 
Distribuição percentual dos setores no segmento  32,8 14,0 53,3 100,0 26,8 12,9 60,3 100,0 
Total  2.702 4.881 19.074 26.657 3.767 7.249 31.573 42.589 
Distribuição percentual dos setores no total dos 
segmentos 10,1 18,3 71,6 100,0 8,8 17,0 74,1 100,0 
Espírito Santo  5.397 8.188 36.585 50.170 28.252 12.599 59.372 100.223 
Bahia  11.631 10.572 71.556 93.759 16.344 17.145 123.681 157.170 
Brasil  255.217 352.070 1.631.199 2.238.486 324.783 515.097 2.563.568 3.403.448 
Fonte: RAIS. Ministério do Trabalho e Emprego. 
Cor azul  - * Municípios com sedes localizadas na faixa da rodovia 
Cor verde  - ** Municípios com sedes localizadas a distância de até 10 km da faixa da rodovia 
Cor laranja  - *** Municípios com sedes localizadas a distância de mais de 10 km da faixa da rodovia 
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Como é possível observar na Tabela 3.3.3.3.b, a posição relativa do setor terciário 

aumentou de 69% para 72,1% no segmento dos municípios cuja sede urbana se 

localiza na rodovia, enquanto a posição do setor industrial quase que se mantém a 

mesma (de 17,8% para 17,3%) e a posição do setor rural diminuiu 2,5 pontos 

percentuais (de 13,1% a 10,6%).  

 

No segmento dos municípios cujas sedes se localizam a distância de até dez 

quilômetros da faixa da rodovia, a situação é bastante similar, com a posição relativa 

do setor terciário tendo um acréscimo (de 75,6% para 77,5%) e o setor industrial 

apresentando uma queda de 1,9 pontos percentuais (19,2% para 17,3%). O setor 

rural permaneceu na mesma posição relativa que no ano 2000, porém com 

crescimento em termos de números absolutos.  

 

No terceiro segmento, dos municípios que se localizam a distância de mais de 10 km 

da faixa da rodovia, o fenômeno é totalmente diferente, com mudanças na posição 

relativa dos três setores econômicos, mas com um posicionamento melhor do setor 

rural em relação ao setor industrial, com o primeiro tendo mais importância relativa 

do que este último, nos dois anos analisados.  Houve decréscimo na importância 

relativa dos setores rural e industrial e aumento na representatividade do setor 

terciário.  
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Tabela 3.3.3.3.c    
Municípios localizados no traçado da rodovia BR-101 /ES/BA 
Número de empregos por Grandes Setores da Atividade  Econômica – 2010 

Unidades territoriais 
2000 2010 

Atividades 
Primárias 

Atividades 
Secundárias  

Atividades 
Terciárias Total Atividades 

Primárias 
Atividades 

Secundárias  
Atividades 
Terciárias Total 

Mimoso do Sul 317 462 1.034 1.813 403 520 1.901 2.824 

Presidente Kennedy 160 25 296 481 177 31 1.322 1.530 

Atílio Vivacqua 107 596 546 1.249 167 1.118 1.089 2.374 

Itapemirim 1.361 1.101 1.471 3.933 743 1.295 2.937 4.975 

Cachoeiro de Itapemirim 389 10.921 17.191 28.501 584 15.401 28.714 44.699 

Rio Novo do Sul 68 288 463 819 55 367 998 1.420 

Iconha 18 219 1.313 1.550 43 439 3.563 4.045 

Anchieta 138 827 1.721 2.686 190 2.229 4.145 6.564 

Guarapari 218 1.693 9.828 11.739 382 2.937 16.648 19.967 

Viana 179 1.737 3.633 5.549 295 2.384 8.041 10.720 

Vila Velha 212 12.541 33.412 46.165 162 21.053 75.183 96.398 

Cariacica 95 8.200 19.658 27.953 220 9.957 42.084 52.261 

Serra 288 17.559 29.090 46.937 424 41.258 74.862 116.544 

Fundão 166 663 1.284 2.113 145 1.125 3.052 4.322 

Ibiraçu 139 1.044 4.122 5.305 148 1.644 2.469 4.261 

Aracruz 1.531 2.997 8.109 12.637 776 11.158 14.263 26.197 

João Neiva 95 719 1.234 2.048 160 931 1.654 2.745 

Linhares 4.266 5.172 10.819 20.257 4.757 11.604 21.464 37.825 

Sooretama 408 185 727 1.320 1.069 883 1.887 3.839 

Jaguaré 359 376 688 1.423 933 201 2.016 3.150 

São Mateus 2.558 1.636 5.486 9.680 1.930 3.191 15.286 20.407 

Conceição da Barra 1.093 272 1.270 2.635 1.345 781 2.151 4.277 
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Tabela 3.3.3.3.c    
Municípios localizados no traçado da rodovia BR-101 /ES/BA 
Número de empregos por Grandes Setores da Atividade  Econômica – 2010 

Unidades territoriais 
2000 2010 

Atividades 
Primárias 

Atividades 
Secundárias  

Atividades 
Terciárias Total Atividades 

Primárias 
Atividades 

Secundárias  
Atividades 
Terciárias Total 

Pinheiros 829 174 985 1.988 1.398 259 2.255 3.912 

Pedro Canário 287 275 1.052 1.614 177 240 2.001 2.418 

Mucuri-BA 1.291 1.260 1.831 4.382 1.114 1.725 5.301 8.140 

Segmento 1* 8.511  29.453 65.418 103.382 9.290 64.619 143.884 217.793 
Distribuição percentual dos setores 
no segmento 8,2  28,5 63,3 100,0 4,3 29,7 66,1 100,0 
Segmento 2** 3.082  37.234 83.725 124.041 3.373 60.674 172.202 236.249 
Distribuição percentual dos setores 
no segmento  2,5 30,0 67,5 100,0 1,4 25,7 72,9 100,0 
Segmento 3*** 4.979  4.255 8.120 17.354 5.134 7.438 19.200 31.772 
Distribuição percentual dos setores 
no segmento  28,7 24,5 46,8 100,0 16,2 23,4 60,4 100,0 
Total  16.572 70.942 157.263 228.205 17.797 132.731 335.286 485.814 
Distribuição percentual dos setores 
no total dos segmentos 7,3  31,1 68,9 107,3 3,7 27,3 69,0 100,0 
Espírito Santo 24.964  109.723 337.007 471.694 30.547 209.254 662.269 902.070 
Bahia 54.172 188.105 935.058 1.177.335 86.604 409.248 1.643.380 2.139.232 
Brasil 1.072.271 6.379.849 18.774.782 26.226.902 1.409.597 11.008.124 31.650.634 44.068.355 
Fonte: RAIS. Ministério do Trabalho e Emprego. 
Cor azul  - * Municípios com sedes localizadas na faixa da rodovia 
Cor verde  - ** Municípios com sedes localizadas a distância de até 10 km da faixa da rodovia 
Cor laranja  - *** Municípios com sedes localizadas a distância de mais de 10 km da faixa da rodovia 
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Na Tabela 3.3.3.3.c é possível verificar que a quantidade de empregos dobrou no 

período 2000 a 2010 no grupo dos municípios cujas sedes se localizam na rodovia, 

quase que dobrou no segmento dos municípios cujas sedes estão localizadas a 

mais de dez quilômetros na rodovia e no terceiro segmento. No total de empregos 

dessa região estudada houve aumento de 113% no número de empregos em dez 

anos.  

 

Verifica-se, também, que a maior quantidade de empregos está concentrada no 

setor terciário, que empregava de 60% a quase 73% das pessoas em empregos 

formais em 2010. Em segunda importância está o setor secundário – industrial – nos 

segmentos de municípios cujas sedes estão mais próximas da rodovia, que 

empregava entre 25,6% a 29,6% das pessoas nessa condição desse mesmo ano. O 

segmento dos municípios cujas sedes localizam a distância de mais de 10 km da 

faixa da rodovia, o setor rural está em segunda importância em detrimento do setor 

industrial, com maior quantidade de empregos no ano 2000. Em 2010, o setor 

primário – agropecuário ou rural – empregava entre 1,4% a 16,1% das pessoas com 

empregos formais, porém já não apresentava maior quantidade de empregos do que 

o setor industrial.  É possível perceber, também, que o fenômeno da perda de peso 

relativo dos empregos rurais em relação ao total de empregos foi significativo no 

período.  

 

3.3.3.4 

Desenvolvimento Econômico  

 

Para caracterização do desenvolvimento econômico local foram utilizados dados 

sobre o Produto Interno Bruto (PIB0, cujos dados referem-se ao PIB de 2000 e 2009, 

calculando-se o PIB per capita em relação à população residente desses anos. 

 

As informações sobre as receitas municipais foram retiradas do Ministério da 

Fazenda, do Finbra, 2000 e 2010. Os dados analisados nesta caracterização 

referem-se à Receita Total e Receita Própria per capita dos anos 2000 e 2010, 
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calculando-se seu valor em relação à população residente. Na Tabela 3.3.3.4.a 

essas informações são mostradas. 

 

Tabela 3.3.3.4.a  
Municípios localizados no traçado da rodovia BR-101 /ES/BA 
Indicadores de desenvolvimento econômico – 2000 - 2 010 

Unidades territoriais 

PIB per capita em valores 
atualizados para 2010 

Receita total per capita 
em valores atualizados 

para 2010 

Receita própria per 
capita em valores 

atualizados para 2010 

2000 2010 

Variação 
no 

período 
(%) 

2000 2010 

Variação 
no 

período 
(%) 

2000 2010 

Variação 
no 

período 
(%) 

Mimoso do Sul  8.815 9.684 9,8 1.085 1.710 57,6 33 57 73,2 
Presidente Kennedy  7.637 15.825 107,2 1.524 13.672 797,1 52 330 537,7 
Atílio Vivacqua  9.305 11.919 28,0 1.370 2.108 53,9 64 74 15,5 
Itapemirim  8.971 26.014 189,9 928 2.789 200,5 49 111 127,5 
Cachoeiro de Itapemirim  11.603 14.224 22,6 1.081 1.294 19,7 199 179 -10,1 
Rio Novo do Sul  7.362 8.873 20,5 1.043 1.694 62,4 45 75 66,8 
Iconha  9.293 12.879 38,6 1.241 2.106 69,7 61 119 94,6 
Anchieta  62.639 175.179 179,7 2.636 6.768 156,8 405 1.540 280,4 
Guarapari  10.508 10.072 -4,15 1.173 1.564 33,3 370 384 3,8 
Viana  11.946 15.041 25,9 1.083 1.450 33,9 107 190 77,7 
Vila Velha  14.621 16.840 15,2 879 1.354 54,0 254 405 59,0 
Cariacica  9.025 14.055 55,7 607 982 61,8 133 163 22,3 
Serra  20.881 31.034 48,6 1.248 1.835 47,1 250 384 54,0 
Fundão  9.177 16.131 75,8 1.636 2.233 36,5 139 286 105,8 
Ibiraçu  15.199 17.447 14,9 1.806 2.168 20,1 458 164 -64,3 
Aracruz  33.535 34.712 3,5 2.332 3.254 39,5 269 572 112,8 
João Neiva  11.776 13.237 12,4 1.709 2.053 20,1 123 104 -15,2 
Linha res  10.395 19.188 84,6 1.344 2.336 73,8 168 355 111,2 
Sooretama  11.924 13.492 13,1 1.090 1.539 41,2 60 38 -37,1 
Jaguaré  10.896 16.019 47,0 1.420 2.084 46,8 41 134 229,6 
São Mateus  13.571 10.896 -19,7 1.040 1.527 46,8 146 212 44,9 
Conceição da Barra  9.904 17.182 73,5 1.439 2.349 63,3 96 406 320,7 
Pinheiros  9.075 19.097 110,4 1.031 1.774 72,0 52 110 112,2 
Pedro Canário  6.612 8.909 34,7 820 1.659 102,3 48 70 45,8 
Mucuri - BA 37.545 27.603 (26,5) 1.049 2.238 113,4 172 379 120,4 
Espírito Santo  72.977.659 82.122.000 12,5 2.971 3.379 13,7 1.875 2.407 28,4 
Bahia  187.653.720 155.320.000 -17,2 1.338 1.774 32,5 812 952 17,2 
Fonte: IBGE. Produto Interno bruto dos Municípios 2000/2010 e Tesouro Nacional, Finbra, 2000 e 2010. 
Cor azul  - * Municípios com sedes localizadas na faixa da rodovia 
Cor verde  - ** Municípios com sedes localizadas a distância de até 10 km da faixa da rodovia 
Cor laranja  - *** Municípios com sedes localizadas a distância de mais de 10 km da faixa da rodovia 

 

Na análise dos dados sobre o PIB municipal dos municípios que compõem o grupo 

cujas sedes se localizam na faixa da Rodovia BR-101/ES/BA, verifica-se que em 

2000, o PIB per capita variou de 6,6 mil reais em Pedro Canário a 20,8 mil reais em 

Serra. Destacam-se, além deste último, os municípios de Ibiraçu e São Mateus, com 

os maiores PIB per capita desse ano.  
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Entre os municípios do grupo de municípios cujas sedes se localizam a até dez 

quilômetros da rodovia, destacaram-se Aracruz, com 33,5 mil reais de PIB per capita 

e Vila Velha, com 14,6 mil reais. O PIB per capita desse grupo, em 2000, variou de 

8,8 mil reais (Mimoso do Sul) e 33,5 mil reais. 

 

Nos municípios localizados a distância de mais de 10 km da faixa da rodovia, 

destacaram-se com maiores PIB per capita os municípios de Anchieta (62,6 mil 

reais) e Mucuri (37,5 mil reais), único município que não pertence ao estado do 

Espírito Santo nesse trecho da BR-101/ES/BA, pois já se localiza na Bahia.  

 

Na comparação entre o PIB per capita de 2000 e 2010, verificou-se aumento 

expressivo desse indicador nos municípios de Itapemirim (189,9%), Anchieta 

(179,7%) e Pinheiros (110,4%), curiosamente todos com sedes localizadas mais 

distantes da faixa da rodovia. Os municípios que apresentaram PIB per capita com 

aumento expressivo no período analisado nos outros dois grupos foram Linhares 

(84,6%) e Fundão (75,8%) entre os municípios cujas sedes se localizam mais 

próximas da faixa da rodovia.  Entre os municípios com sedes localizadas a distância 

de 10 km da faixa da rodovia destacou-se o município de Cariacica (55,7%) e o 

município de Jaguaré (47%). 

 

Em relação à receita total per capita dos municípios do primeiro segmento, verifica-

se que os valores em 2000 variaram de 820 reais a 1.806 reais, destacando-se os 

municípios de Serra - com a maior receita – João Neiva e Fundão. Para o grupo de 

municípios com sedes localizadas a distância de até 10 km da faixa da rodovia, o 

maior valor de receita total per capita foi dos municípios de Aracruz e Jaguaré. Os 

valores da receita total per capita desse grupo, em 2000, variaram de 607 reais 

(Cariacica) a 2.332 reais (Aracruz). Os demais municípios do terceiro segmento 

estudado, ainda nesse ano, apresentaram valores entre 928 reais (Itapemirim) e 

2.636 reais (Anchieta). 
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Em 2010, os valores da receita total per capita dos municípios cujas sedes se 

localizam na rodovia variaram de 1.527 a 2.336 reais, destacando-se as localidades 

de Linhares e Fundão. No segundo segmento, os valores variaram de 982 a 3.254 

reais e foram os municípios de Aracruz e Jaguaré que apresentaram as maiores 

receitas totais per capita.   

 

Para o terceiro segmento estudado, em 2010, o maior valor de receita total per 

capita foi dos municípios de Presidente Kennedy (13.672 reais) e Anchieta (6.768 

reais). O menor valor de receita total per capita desse grupo foi do município de 

Pinheiros.  

 

Os municípios que apresentaram maior variação das suas receitas totais per capita 

ano período foram Presidente Kennedy e Itapemirim. 

 

Em 2000, a receita própria per capita dos municípios cujas sedes se localizam na 

rodovia apresentou variação entre 45 reais (Rio Novo do Sul) e 458 reais (Ibiraçu).  

 

No segundo segmento (sedes localizadas a até dez quilômetros da rodovia) a receita 

própria per capita oscilou entre 33 reais (Mimoso do Sul) e 269 reais (Aracruz).  

 

No terceiro segmento a receita própria per capita variou entre 52 reais (Presidente 

Kennedy e Pinheiros) e 405 reais (Anchieta).  

 

Em 2010, os valores da receita própria per capita oscilaram entre 70 reais (Pedro 

Canário) e 384 reais (Guarapari e Serra) no grupo do primeiro segmento. No 

segundo grupo, os valores oscilaram entre 57 reais (Mimoso do Sul) e 572 reais 

(Aracruz). No terceiro segmento houve variação entre 74 reais (Atílio Vivacqua) e 

1.540 reais (Anchieta). 

 

Os municípios que apresentaram maior crescimento na receita própria per capita 

entre 2000 e 2010 foram: Presidente Kennedy, Jaguaré e Conceição da Barra. Os 
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municípios que apresentaram crescimento negativo em sua receita própria per capita 

(redução no valor absoluto no período) foram Ibiraçu, Sooterama e João Neiva.  

 

3.3.3.5 

Indicadores de Qualidade de Vida  

 

IDH-M 

 

Para a caracterização e exposição da qualidade de vida dos municípios em estudo 

foi selecionado como indicador o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, pela 

sua importância.  Foram identificados os índices dos municípios cujas sedes estão 

localizadas na faixa da rodovia BR-101/ES/BA.  

 

Este índice é composto de três indicadores, aos quais são atribuídos pesos iguais: 

renda, educação e longevidade. O índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento 

humano) a 1 (desenvolvimento humano total). As localidades com IDH-M até 0,499 

têm desenvolvimento humano considerado em estágio de baixo desenvolvimento; 

aquelas com índices entre 0,500 e 0,799 são consideradas em médio estágio de 

desenvolvimento humano; e as que possuem IDH-M maior que 0,800 apresentam 

estágio de desenvolvimento humano considerado alto. 

 

Tabela 3.3.3.5.a 
Municípios com sedes localizadas na faixa da rodovi a BR-101/ES/BA 
IDH-M dos Municípios e estado do Espírito Santo – 2 000 

Unidades territoriais  
IDHM IDHM IDHM 
1991 2000 2010 

Rio Novo do Sul  0.480 0.593 0.711 
Iconha  0.491 0.654 0.729 
Guarapari  0.500 0.637 0.731 
Serra  0.515 0.634 0.739 
Fundão  0.495 0.598 0.718 
Ibiraçu  0.484 0.652 0.726 
João Neiva  0.536 0.658 0.753 
Linhares  0.470 0.621 0.724 
Sooretama  0.332 0.523 0.662 
São Mateus  0.470 0.610 0.735 
Pedro Canário  0.386 0.544 0.654 
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Tabela 3.3.3.5.a 
Municípios com sedes localizadas na faixa da rodovi a BR-101/ES/BA 
IDH-M dos Municípios e estado do Espírito Santo – 2 000 

Unidades territoriais  
IDHM IDHM IDHM 
1991 2000 2010 

Espírito Santo  0.505 0.640 0.740 
Brasil  0.493 0.612 0.727 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, PNUD – 1991, 2000 e 2010. 
 Baixo estágio de desenvolvimento – IDH entre 0,000 e 0,499. 
 Médio  estágio de desenvolvimento – IDH entre 0,500 e 0,799. 
 Alto  estágio de desenvolvimento – IDH acima de 0,8. 
Cor laranja – menores índices e Cor verde – maiores índices  

 

Tomando-se por base essa estruturação, é possível observar que a Tabela 3.3.3.5.a  

apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) total referentes 

aos anos de 1991, 2000 e 2010, conforme disponibilizados no Atlas do 

Desenvolvimento Humano do Brasil.  

 

A partir do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) observa-se que, 

no ano de 1991, boa parte dos municípios inseridos no corredor de estudo possuía 

índices que caracterizavam baixo estágio de desenvolvimento humano, com 

exceção dos municípios de Guarapari, Serra e João Neiva que possuíam maiores 

índices, que já caracterizavam médio estágio de desenvolvimento humano. Os 

municípios de Sooretama e Pedro Canário possuíam os mais baixos índices. O 

estado do Espírito Santo também apresentava índice neste patamar, quase limítrofe 

entre baixo e médio estágio.   

 

Os índices mensurados para esses municípios para o ano 2000 deixaram de 

representar o menor estágio de desenvolvimento humano, demonstrando que todas 

essas unidades territoriais obtiveram melhoria em sua qualidade de vida.  Entre os 

onze municípios que compõem esse segmento todos possuíam índices que os 

classificavam em Médio estágio de desenvolvimento. Os municípios de Rio Novo do 

Sul, Fundão, Sooretama e Pedro Canário obtiveram os menores índices nesse ano. 

 

Recentemente foram publicados os índices para o ano 2010, verificando-se 

novamente melhoria nesse indicador em todos os municípios do segmento em 

estudo e também no Estado do Espírito Santo. Os municípios de Sooretama e Pedro 



 
FOLHA 142/231

 

Canário foram os que apresentaram os menores índices, tendo melhorado, no 

entanto, em relação às décadas anteriores. Os municípios de João Neiva, Serra e 

São Mateus apresentaram os melhores índices.  

 

Tabela 3.3.3.5.b 
Municípios com sedes localizadas na faixa da rodovi a BR-101/ES/BA 
IDH-M dos Municípios e estado do Espírito Santo por  categorias de análise – 
2000 

Unidades territoriais  
IDHM Renda IDHM Longevidade  IDHM Educação  

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 
Rio Novo do Sul  0.567 0.625 0.692 0.711 0.772 0.837 0.275 0.432 0.620 
Iconha  0.595 0.708 0.709 0.718 0.808 0.830 0.277 0.489 0.658 
Guarapari  0.607 0.680 0.746 0.689 0.784 0.837 0.299 0.484 0.626 
Serra  0.597 0.655 0.720 0.711 0.808 0.844 0.322 0.482 0.664 
Fundão  0.603 0.649 0.708 0.668 0.734 0.839 0.301 0.448 0.623 
Ibiraçu  0.577 0.691 0.733 0.675 0.760 0.835 0.292 0.527 0.625 
João Neiva  0.606 0.647 0.751 0.746 0.831 0.857 0.341 0.529 0.663 
Linhares  0.590 0.668 0.721 0.686 0.759 0.834 0.257 0.473 0.630 
Sooretama  0.468 0.591 0.650 0.656 0.719 0.802 0.119 0.337 0.556 
São Mateus  0.603 0.651 0.719 0.687 0.762 0.843 0.251 0.458 0.655 
Pedro Canário  0.564 0.573 0.643 0.648 0.734 0.812 0.157 0.383 0.536 
Espírito Santo  0.619 0.687 0.743 0.686 0.777 0.835 0.304 0.491 0.653 

         Brasil  0.647 0.692 0.739 0.662 0.727 0.816 0.279 0.456 0.637 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, PNUD – 1991, 2000 e 2010. 
 Baixo estágio de desenvolvimento – IDH entre 0,000 e 0,499. 
 Médio  estágio de desenvolvimento – IDH entre 0,500 e 0,799. 
 Alto  estágio de desenvolvimento – IDH acima de 0,8.  
Cor laranja – menores índices e Cor verde – maiores índices  

 

A Tabela 3.3.3.5.b  apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-

M) para aas categorias renda, longevidade e educação nos anos de 1991, 2000 e 

2010. Na categoria renda, para o ano de 1991, observou-se uma condição de médio 

desenvolvimento para quase todos os municípios em estudo, com exceção de 

Sooretama que apresentou índice (0.468) pertencente ao intervalo de baixo estágio 

de desenvolvimento. Para o ano de 2000, todos os municípios melhoraram seu 

desempenho nessa categoria e, desta vez, foi o município de Pedro Canário que 

apresentou o índice menor, mas todos enquadrados no médio estágio de 

desenvolvimento. Para o ano de 2010, continuou a ocorrer melhoria no desempenho 

em relação a rendimento e, embora também com índice maior, o município de Pedro 

Canário ainda apresentou o menor índice desse grupo.  
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Na categoria longevidade, para o ano de 1991, os índices estavam melhores dos 

que os de renda, embora o município de Pedro Canário ainda apresentasse o menor 

índice (0.648). A tendência dos índices em relação a essa categoria foi de melhoria 

para o ano de 2000, destacando-se os municípios de Iconha, Serra e João Neiva, 

este último com o maior índice do segmento. Esses três municípios apresentaram 

índices acima de 0.800 o que indica alto estágio de desenvolvimento humano neste 

quesito. O menor índice foi do município de Sooretama. Para 2010, a categoria 

longevidade representou alto estágio de desenvolvimento em todos os municípios do 

segmento em estudo. 

 

Em relação à categoria educação, os índices do ano de 1991 eram muito baixos, 

classificando todos os municípios desse grupo no menor intervalo de qualidade, uma 

vez que o menor índice foi de 0.119 e o maior foi de 0,341, o que indica que todos 

apresentavam baixo estágio de desenvolvimento. O município com o menor índice 

foi Sooretama e o de maior índice foi João Neiva. Para o ano 2000, houve melhora 

significativa nessa área. Entre os onze municípios desse segmento cujas sedes se 

localizam na faixa da rodovia, todos aumentaram seus índices significativamente. 

Apesar disso, ainda estavam classificados em baixo estágio de desenvolvimento, 

com exceção de Ibiraçu e João Neiva que apresentaram índices que os 

classificaram em médio estágio de desenvolvimento. Para o ano de 2010, todos os 

municípios classificaram-se na faixa dos considerados em médio estágio de 

desenvolvimento, melhorando em muito seu desempenho em relação à educação, 

com o município de Pedro Canário apresentando o menor índice e o município de 

Serra o maior índice.  

 

Saúde 

 

A caracterização do setor de saúde utilizou os principais indicadores comumente 

usados nas análises desse gênero, como quantidade de estabelecimentos de saúde 

existentes, quantidade de leitos para internação e de leitos por mil habitantes. Foram 

usados, também, taxas de mortalidade geral e mortalidade infantil e informações 

sobre cobertura de atenção básica no Programa de Saúde da Família (PSF). Os 
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dados utilizados foram coletados do DATASUS e, os que se referem aos indicadores 

de mortalidade foram calculados com base nessas informações. A Tabela 3.3.3.5.c 

apresenta as informações sobre leitos hospitalares. 

 

Tabela 3.3.3.5.c   
Municípios localizados na faixa da rodovia BR-101/E S/BA 
Estabelecimentos, Leitos e Leitos por 1.000 habitan tes dos Municípios – 2010 

Unidades territoriais População 
2010 

Estabelecimentos 
de Saúde 

Leitos para 
internação  

Leitos/1.000 
hab. 

Rio Novo do Sul  11.325 15 28 2,5 
Iconha  12.523 23 28 2,2 
Guarapari  105.286 140 89 0,8 
Serra  409.267 294 485 1,2 
Fundão  17.025 15 29 1,7 
Ibiraçu  11.178 24 0 0,0 
João Neiva  15.809 37 46 2,9 
Linhares  141.306 267 234 1,7 
Sooretama  23.843 13 0 0,0 
São Mateus  109.028 179 156 1,4 
Pedro Canário  23.794 24 42 1,8 
Total  880.384 1.031 1.137 1,3 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 

 Abaixo de 2,5 leitos 
 Entre 2,5 e 30 leitos 
 Acima de 3,0 leitos 

 

 

Um indicador do acesso da população à infraestrutura pública de saúde é o 

coeficiente de leitos hospitalares por mil habitantes, apresentado na Tabela 

3.3.3.5.c. A Portaria Nº 1101/GM, de 12 de junho de 2002, do Ministério da Saúde, 

estima como um índice de referência geral a existência de 2,5 a 3,0 leitos por mil 

habitantes.  

 

Entre os municípios inseridos no corredor de estudo, apenas João Neiva apresentou 

coeficientes de quantidade de leitos por mil habitantes de 2,9 em 2010, o mais 

próximo do índice de referência geral considerado satisfatório pelo Ministério da 

Saúde. Destacam-se, ainda, os municípios de Rio Novo do Sul, com 2,5 leitos por 

mil habitantes e Iconha, com 2,2 leitos por mil habitantes, que apresentaram 

coeficientes próximos a esse índice satisfatório.  
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Ao se calcular a média da área de estudo, observa-se que havia 1,3 leitos por mil 

habitantes para os municípios levantados. Desse modo é possível verificar que a 

estrutura presente de saúde, de modo geral, não supre a demanda da região, uma 

vez que todas as unidades territoriais possuem índices abaixo do valor considerado 

satisfatório.  

 

Os municípios de Sooretama e Ibiraçu não possuem leitos de internação e, por isso 

são localidades que se apóiam nas estruturas de saúde de outros municípios mais 

próximos ou no município pólo, que no caso desse grupo é Linhares, para onde são 

encaminhados os casos de alto risco. Os casos de risco habitual dessas localidades 

são encaminhados para Aracruz. A mesma situação se aplica para o município de 

João Neiva.  

 

Linhares é, também, base para situações de alto risco para o município de Pedro 

Canário, embora os casos de risco habitual sejam encaminhados para São Mateus 

que, como o município de Serra, atende situações de risco habitual e de alto risco de 

mais seis municípios, entre eles o município de Fundão. Iconha e Guarapari são 

atendidos por Cachoeiro de Itapemirim e Vila Velha, respectivamente, para os casos 

de alto risco. Os casos de risco habitual de Iconha são atendidos pelo município de 

Itapemirim.  

 

Na Tabela 3.3.3.5.d, a seguir, são apresentados os indicadores de mortalidade geral 

e de mortalidade infantil.  

 

Tabela 3.3.3.5.d 
Municípios localizados na faixa da rodovia BR-101/E S/BA 
Indicadores de mortalidade geral e infantil – 2000 e 2010 

Unidades 
territoriais 

Mortali  
dade Geral 

(óbitos) 
Taxa 

Mortali  
dade 
Geral 

Taxa 
Óbitos 
Infan 

tis 
Taxa 

Óbitos 
Infan 

tis 
Taxa 

2000 2010 2000 2010 
Rio Novo do Sul  55 4,9 75 6,6 1 6,6 4 31,5 
Iconha  63 5,5 84 6,7 2 12,8 2 14,9 
Guarapari  449 5,1 640 6,1 18 10,5 19 12,3 
Serra  1.650 5,1 2.130 5,2 99 14,0 82 11,5 
Fundão  88 6,8 108 6,3 3 11,2 2 7,2 
Ibiraçu  49 4,8 61 5,5 2 12,7 0 0,0 
João Neiva  77 5,0 121 7,7 0 0,0 4 2,3 
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Tabela 3.3.3.5.d 
Municípios localizados na faixa da rodovia BR-101/E S/BA 
Indicadores de mortalidade geral e infantil – 2000 e 2010 

Unidades 
territoriais 

Mortali  
dade Geral 

(óbitos) 
Taxa 

Mortali  
dade 
Geral 

Taxa 
Óbitos 
Infan 

tis 
Taxa 

Óbitos 
Infan 

tis 
Taxa 

2000 2010 2000 2010 
Linhares  582 5,2 711 5,0 27 12,1 23 9,6 
Sooretama  78 4,3 126 5,3 3 6,9 7 15,2 
São Mateus  478 5,3 570 5,2 22 12,2 22 13,0 
Pedro Canário  133 6,1 158 6,6 7 12,3 7 17,1 
Total  3.702 5,2 4.784 5,4 184 12,4 172 10,7 
Espírito Santo  17.632 5,7 21.205 6,8 1.100 74,2 617 42,5 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM; Sistema de Informações sobre 
Nascidos Vivos – SINASC. IBGE. Censos Demográficos.  

 

A Tabela 3.3.3.5.d apresenta a mortalidade geral e infantil da população dos 

municípios cuja sede está localizada na faixa da rodovia.  

 

No ano de 2000 e no ano de 2010 o município de Serra foi o que apresentou maior 

número de óbitos, representando aproximadamente 44,5% do total de óbitos do 

grupo de municípios em estudo nos dois anos levantados.  

 

No ano de 2000, as maiores taxas de mortalidade geral ocorreram em Fundão, 

Pedro Canário e Iconha. O município de Linhares, assim como Serra, também se 

destacou, com 582 óbitos, ou seja, 15% do total de óbitos do grupo de municípios 

em estudo. A média de todos os municípios ficou em torno de 5,2 óbitos por mil 

habitantes. As menores taxas de mortalidade geral ocorreram nos municípios de 

Sooretama, Ibiraçu e Rio Novo do Sul, com quatro óbitos por mil habitantes, 

aproximadamente. 

 

Em 2010, o município de Linhares foi o segundo a apresentar o maior número de 

óbitos entre as localidades desse grupo, com 711 óbitos, ou seja, quase 15% do 

total de óbitos do grupo de municípios em estudo. Outro ponto a se destacar, é que 

o número de óbitos em 2010 foi 29% maior que quantidade apresentada no ano de 

2000. Por outro lado, o número de óbitos infantis não teve crescimento, mas 

diminuiu em 6,5%, o que mostra que a alta mortalidade, foi de pessoas em idade 

adulta.   
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As maiores taxas de mortalidade geral ocorreram em João Neiva, Iconha, Rio Novo 

do Sul e Pedro Canário, com taxas que variaram entre 6,6 a 7,7 óbitos por mil 

habitantes. A taxa média do grupo de municípios manteve-se quase inalterada 

mudando de 5,2 para apenas 5,4 óbitos por mil habitantes. As menores taxas 

ocorreram nos municípios de Linhares, Serra e São Mateus. 

 

Sobre os óbitos infantis é possível observar que o município de Serra apresentou o 

maior número nos dois anos analisados, representando, 47,6% do total de óbitos 

deste município no ano de 2010 e 53,8% no ano de 2000. Os óbitos infantis 

representaram 3,6% do total de óbitos levantados em 2010 e 5% do total levantado 

em 2000 no grupo inserido na faixa da rodovia. 

 

As maiores taxas de mortalidade infantil em 2000 ocorreram em Iconha e Ibiraçu, 

variando entre 12,8 e 12,7 óbitos por mil nascidos vivos. Em 2010 foram os 

municípios de Rio Novo do Sul e Pedro Canário que apresentaram as maiores taxas 

de mortalidade infantil, com 31,5 e 17,1 óbitos por mil nascidos vivos, 

respectivamente. 

 

A Tabela 3.3.3.5.e, a seguir, apresenta a cobertura de atenção básica existente no 

município por número de visitas realizadas em julho de 2012.  

 

Tabela 3.3.3.5.e  
Municípios localizados na faixa da rodovia BR-101/E S/BA 
Cobertura de Atenção Básica – Programa de Saúde da Família - número de 
visitas em maio 2013 

Unidades territoriais  PACS PSF Total População 
2010 

% 
atendimento  

Rio Nov o do Sul  0 2.603 2.603 11.325 22,98 
Iconha  0 3.735 3.735 12.523 29,83 
Guarapari  0 0 0 105.286 0,00 
Serra  6.754 22.343 29097 409.267 7,11 
Fundão  0 4.487 4.487 17.025 26,36 
Ibiraçu  1.490 1.004 2.494 11.178 22,31 
João Neiva  1.137 3.143 4.280 15.809 27,07 
Linhares  10.259 31.049 41.308 141.306 29,23 
Sooretama  0 0 0 23.843 0,00 
São Mateus  5.061 8.591 13.652 109.028 12,52 
Pedro Canário  2.660 1.959 4.619 23.794 19,41 
Total  27.361 78.914 106.275 880.384 12,07 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB. 
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O PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde teve maior atuação no 

município de Linhares, com 10.259 visitas realizadas, seguido de Serra, com 6.754 

visitas e São Mateus com 5.061 visitas. Nos municípios de Rio Novo do Sul, Iconha, 

Guarapari, Fundão e Sooretama não houve esse tipo de atendimento nesse mês.  

 

No PSF – Programa Saúde da Família, os municípios que obtiveram maior destaque 

foram Linhares e Serra, que tiveram 31.049 e 22.343 visitas, respectivamente. O 

município de São Mateus com 8.591 visitas e Fundão com  4.487 visitas também se 

destacaram. 

 

Analisando conjuntamente os dados referentes ao PACs e ao PSF é possível 

concluir que os municípios de Serra, Linhares e São Mateus são aqueles com maior 

atendimento no grupo de municípios em estudo e são os que oferecem maior 

cobertura dos serviços de saúde para outros municípios de sua região. 

 

Na proporcionalidade entre as visitas efetuadas e o total da população, verifica-se 

que Iconha apresentou a maior porcentagem de sua população atendida entre esses 

municípios, seguido Linhares e João Neiva. 

 

De modo geral, também é importante analisar a maior participação do PSF no grupo 

de municípios em análise, superando o PACS em atendimento. 

 

Educação 

 

A Tabela 3.3.3.5.f apresenta a escolaridade da população de 10 anos ou mais de 

idade dos municípios inserido no grupo em estudo da faixa da rodovia e a taxa de 

analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade dos mesmos. 
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Tabela 3.3.3.5.f 
Municípios localizados na faixa da rodovia BR-101/E S/BA 
Escolaridade e taxa de analfabetismo da população d e 10 anos ou mais de 
idade, em porcentagem (%) – 2000 e 2010 

Unidades 
territoriais 

Total de 
Pessoas de 
10 anos ou 

mais 

Sem 
instrução 

e 
fundam. 
Incomp. 

Fund. 
completo 
e médio 
incomp. 

Médio 
completo 

e sup. 
Incomp. 

Supe 
rior 

completo  

Não 
determinado  

Taxa de 
analfabetismo 

(%) 

2010 2000 2010 
Rio Novo do Sul  9.835 60,1 15,4 19,1 5,1 0,1 10,6 8,5 
Iconha  11.116 55,1 15,4 22,8 6,1 0,5 10,5 7,8 
Guarapari  89.801 49,5 16,6 25,5 7,8 0,6 8,2 6,1 
Serra  343.632 45,1 19,3 29,4 5,6 0,7 6,9 5,2 
Fundão  14.512 56,8 16,1 21 5,9 0,2 11,9 8,7 
Ibiraçu  9.603 55,5 18,4 19,8 5,9 0,3 10,2 7,5 
João Neiva  13.859 49,3 14,6 27,8 7,3 1 10 7,2 
Linhares  118.008 52,3 16,8 23,5 6,7 0,7 12,1 8,8 
Sooretama  19.206 64,2 16,7 14,7 3,7 0,7 16,1 13,1 
São Mateus  91.475 50,1 16,5 26,3 6,5 0,6 12,3 8,8 
Pedro Canário  19.566 64,7 16,5 15,5 2,9 0,4 19,5 16,2 
Total  740.613 49,2 17,8 26,3 6,1 0,6 9,5 7,0 
Espírito Santo  3.005.851 49,5 17,2 24,4 8,3 0,5 9,8 7,5 
Brasil  161.981.299 50,2 17,4 23,4 8,3 0,6 13,6 9,6 
Fonte: IBGE, Censo Demográficos 2010. 

 

Analisando os dados apresentados acima é possível observar que em quase todos 

os municípios inseridos no corredor de estudo a população de 10 anos ou mais sem 

instrução e fundamental incompleto foi majoritária, com porcentagens entre 50,1% a 

64,7%. Três das onze localidades em estudo apresentaram médias maiores do que 

a média nacional que era de 50,2% em 2010 e foram os municípios de Pedro 

Canário, Sooretama e Rio Novo do Sul. Os municípios que se possuíam menores 

percentuais de população com esse nível de instrução entre os desse grupo eram 

Serra e João Neiva. 

 

O ensino médio completo e superior incompleto foi o segundo nível de escolaridade 

mais ocorrente entre a população dos municípios em estudo. O mesmo padrão é 

encontrado no estado da Bahia e também no Brasil. As localidades com maior 

porcentagem de população nessa escolaridade eram Serra, João Neiva, São Mateus 

e Guarapari, com valores que ficaram entre 29,4% a 25,5%. As localidades com 

menores proporcionalidades de moradores com essa escolaridade foram 

Sooretama, Pedro Canário e Rio Novo do Sul. 
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No ano de 2000, os municípios de Pedro Canário e Sooretama apresentaram taxas 

de analfabetismo superiores à média do estado e à média nacional, com taxas 

variando entre 19,5% a 16,1%. As menores taxas foram dos municípios de Serra e 

Guarapari com 6,9% e 8,2%, respectivamente.  

 

Esse quadro já foi muito diferente do ano de 2010, em que se verificou queda 

significativa em todas as taxas dos municípios desse grupo, com as localidades de 

São Mateus, Pedro Canário e Linhares, apresentando queda de 3,5 e 3,3 pontos 

percentuais.  Os demais municípios tiveram decréscimos que variaram de 1,7 a 3,0 

pontos percentuais. 

 

Analisando-se o intervalo entre os anos de 2000 e 2010, é possível observar que em 

todos os municípios inseridos na área de estudo, bem como no estado da Bahia e 

no Brasil, houve uma significativa redução da taxa de analfabetismo da população 

de 10 anos ou mais de idade. 

 

Saneamento Básico e energia elétrica 

 

A Tabela 3.3.3.5.g apresenta as condições de saneamento básico e energia elétrica 

dos municípios em estudo por meio de informações sobre o atendimento dos 

domicílios particulares permanentes por serviços de abastecimento de água, coleta 

de esgoto, coleta de lixo e serviço de energia elétrica.  
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Tabela 3.3.3.5.g  
Municípios com sedes localizadas na faixa da rodovi a 
Atendimento dos Domicílios Particulares Permanentes  por Serviços de 
abastecimento de água, coleta de esgoto, coleta de lixo e serviço de energia 
elétrica (%) – 2010   

Unidades 
territoriais 

Total de 
domicílios 

particulares 
permanentes 

% de 
atendimento 

Abastecimento 
de água por 

rede 

% de 
atendimento 

Coleta de 
esgoto por 
rede geral e 

fossa séptica  

% de 
atendimento 

Lixo 
doméstico 

coletado por 
serviço de 

limpeza 

% de 
atendimento 
Domicílios 

com energia 
elétrica 

Rio Novo do Sul  3.629 58,2 47 89,8 99,7 
Iconha  4.047 62,9 58,5 82,7 99,9 
Guarapari  33.379 89,8 65,6 95,1 99,7 
Serra  124.994 96,5 84,8 98,2 99,9 
Fundão  5.319 81,3 39,3 86,1 99,8 
Ibiraçu  3.454 86,9 77 90,9 99,7 
João Neiva  4.970 90,1 81 91,5 99,8 
Linhares  41.967 85,8 67,2 88,8 99,7 
Sooretama  6.950 72,6 45,5 69,5 99,4 
São Mateus  32.793 79,8 61,6 83,2 99,6 
Pedro Canário  7.165 91,4 51,7 90,2 98,7 
Total  268.667 89,6 72,9 92,7 99,8 
Espírito Santo  1.101.394 83,8 73,4 88,2 99,8 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010.  

 

Entre os serviços analisados, a energia elétrica foi aquela que apresentou melhora 

atendimento em relação à maioria da população residente nos municípios inseridos 

no corredor de estudo. Este serviço atingiu quase 100% de atendimento em alguns 

municípios, ultrapassando os 99% de atendimento em quase todos os onze 

municípios, com exceção de Pedro Canário que obteve o índice de 98,7%.  

 

O segundo melhor serviço prestado nos municípios inseridos no corredor de estudo 

era a coleta de lixo doméstico por serviço de limpeza, em que os índices de 

atendimento variaram de 83,2% a 98,2% de atendimento do total de domicílios 

particulares permanentes do grupo em estudo, com exceção apenas de Sooretama 

que apresentou 69,5% de domicílios atendidos.  

 

O abastecimento de água por rede foi o terceiro serviço em atendimento nos 

municípios inseridos no corredor de estudo. Neste serviço destaca-se o município de 

Serra, com 96,5% de domicílios com rede de abastecimento de água e Pedro 

Canário que apresentou 91,4% de domicílios atendidos, caracterizando ótima 
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condição de atendimento. Os municípios de Iconha e Sooretama foram os que 

apresentaram índices mais baixos de atendimento neste serviço, entre os municípios 

do grupo com 62,9% e 72,6%, respectivamente.   

 

A de coleta de esgoto por rede geral e fossa séptica é a mais precária prestação de 

serviço público nos municípios do grupo de estudo, chegando a apenas 39,3% dos 

domicílios atendidos nos municípios de Fundão e 45,5% no município de 

Sooretama. Além desses, os municípios de Rio Novo do Sul (47%) e Pedro Canário 

(51,7%) apresentaram atendimento deficitário. 

 

Os municípios de Serra (84,8%) e Linhares (67,2%) foram aqueles com melhor 

atendimento neste serviço de coleta nos domicílios particulares permanentes.  

 

3.3.4 

Comunidades Indígenas e Quilombolas 

 

3.3.4.1 

Terras Indígenas no Espírito Santo 

 

Conforme definição encontrada na Constituição Federal de 1988, artigo 231, 

parágrafo primeiro, são consideradas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 

aquelas "por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas 

atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 

necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, 

segundo seu usos, costumes e tradições".  

 

Essas terras são consideradas bens da União, mas é reconhecida aos índios a 

posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, rios e lagos nelas 

existentes, uma vez que a Constituição consagrou o princípio de que os índios são 

os primeiros moradores da terra, estabelecendo, assim, a fonte primária de seu 

direito, anterior a qualquer outro. Cabe ao Poder Público a promoção de tal 

reconhecimento, ou seja, é de responsabilidade do Estado delimitar e realizar a 
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demarcação física dos seus limites sempre que uma comunidade indígena ocupar 

determinada uma área nos moldes do artigo acima mencionado. 

 

Especificamente no estado do Espírito Santo, nos municípios que são interceptados 

ou estão na área de influência da BR-101 somente o município de Aracruz concentra 

três terras indígenas pertencentes a grupos indígenas Guarani (262 indivíduos) e 

Tupiniquim (2.625 pessoas, FUNASA/2010). Ambas as etnias compartilham duas 

terras indígenas denominadas TI Caieiras Velha II, homologada em 2004 com 57 

hectares, e TI Tupiniquim, homologada em 2010 com 14.282 hectares a partir da 

unificação do processo de demarcação em área contínua de dois antigos territórios 

conhecidos como Caieiras Velhas e Pau Brasil.  

 

Além destas terras com presença Guarani, há ainda uma terceira terra indígena 

também localizada no município de Aracruz habitada exclusivamente pelos 

Tupiniquim denominada TI Comboios, demarcada em 2010 com área de 3.800 ha e, 

na época, 418 indivíduos. 

 

Na Figura 3.3.4.1.a  são apresentadas as comunidades indígenas localizadas 

próximas à BR-101/ES/BA e as distâncias de cada uma delas em relação ao eixo da 

rodovia.  

 

3.3.4.2 

Comunidades Quilombolas em Espírito Santo 

 

Os direitos territoriais das comunidades negras remanescentes de quilombos foram 

assegurados pela Constituição Federal de 1988, cujo Artigo 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) confere aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras o reconhecimento 

da propriedade definitiva, cuja titulação é emitida pelo Estado. 

 

Observa-se que no texto constitucional utiliza-se o termo “remanescente de 

quilombo”, evocando uma “identidade histórica” que deveria ser assumida e 
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acionada na forma da lei por sujeitos históricos que existam no presente e tenham 

como condição básica o fato de ocupar uma terra que, por direito, deveria ser em 

seu nome titulada.  

 

O termo, no entanto, não corresponde à atual forma pela qual os grupos se 

autodenominam. Na tentativa de orientar e auxiliar a aplicação do Artigo 68 do 

ADCT, a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) divulgou, em 1994, um 

documento elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre Comunidades Negras Rurais 

que procura definir o termo “remanescente de quilombo” apoiando-se não mais em 

resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação 

biológica, mas, sobretudo, como grupos que desenvolveram práticas de resistência e 

reprodução de seus modos de vida característicos num determinado lugar. Nesta 

perspectiva, comunidades negras remanescentes de quilombos passam a ser 

definidos como grupos étnico-raciais que tenham também uma trajetória histórica 

própria, dotado de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 

negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida, e sua 

caracterização deve ser dada segundo critérios de auto- atribuição atestada pelas 

próprias comunidades. 

 

Especificamente no estado do Espírito Santo levantamentos realizados nos sites da 

Fundação Cultural Palmares e do Ministério de Desenvolvimento Social, além de 

bibliografia especializada (Silveira 2012; Ferreira 2009), permitiram identificar 72 

comunidades quilombolas localizadas em 14 municípios que são atravessados ou 

próximos à rodovia BR-101/ES/BA, como é possível observar no Quadro 3.3.4.2.a , a 

seguir.  

 

Quadro 3.3.4.2.a 
Comunidades Quilombolas atravessados ou próximos à rodovia BR-101/ES/BA 

Município  Comunidade  Observação  

Presidente 
Kennedy 

Boa Esperança  Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 23/082005 

Cacimbinha (ou Caçambinha) Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 23/08/2005 

Itapemirim 
Graúna Titulada pela Fundação Cultural 

Palmares em 27/12/2010 
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Quadro 3.3.4.2.a 
Comunidades Quilombolas atravessados ou próximos à rodovia BR-101/ES/BA 

Município  Comunidade  Observação  

Cachoeiro do 
Itapemirim 

Monte Alegre Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 12/09/2005 

Fazenda Cafundó   
Retiro  
São Sebastião da Vargem Grande  

Guarapari 
Alto do Iguape Titulada pela Fundação Cultural 

Palmares em 18/05/2012 
Mocambo  

Ibiraçú 
São Pedro Titulada pela Fundação Cultural 

Palmares em 12/05/2006 
Comunidade próxima a Pendenga  

São Mateus 

São Jorge (Morro das Araras, Vala 
Grande, São Jorge, Córrego do 
Sapato I e Córrego do Sapato II) 

Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 30/09/2005  

Agua Boa  
Beira-Rio e Arural 87 famílias 

Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 13/12/2006 

Córrego da Estiva  
Divino Espírito Santo  40 famílias 
Palmitinho I, Palmitinho II  
Pequi  
Santana (Santaninha) 37 famílias 
Pedra Branca  
Córrego Seco Titulada pela Fundação Cultural 

Palmares em 13/12/2006 
Santa Luzia 31 famílias 
Chiado 53 famílias 

Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 13/12/2006 

Cacimba  24 famílias 
Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 13/12/2006 

Serraria e São Cristóvão 52 famílias 
Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 28/07/2006 

Dilô Barbosa 52 famílias 
Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 13/12/2006 

Mata Sede 45 famílias 
Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 13/12/2006 

Nova Vista I e Nova Vista II 105 famílias 
Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 13/12/2006 

Palmito e Palmito II 77 famílias 
Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 13/12/2006 

São Domingos de Itauninhas 60 famílias 
Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 13/12/2006 
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Quadro 3.3.4.2.a 
Comunidades Quilombolas atravessados ou próximos à rodovia BR-101/ES/BA 

Município  Comunidade  Observação  

Conceição da Barra 

Angelim I 21 famílias 
Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 10/12/2004 

Angelim II 17 famílias 
Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 10/12/2004 

Angelim III 12 famílias  
Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 10/12/2004 

Angelim Disa 6 famílias  
Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 10/12/2004 

Córrego do Macuco 8 famílias  
Linharinho 42 famílias 

Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 30/09/2005 

Córrego São Domingos e Retiro 81 famílias 
Córrego do Sertão 14 famílias 

Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em13/12/2006 

Córrego de Santa Isabel 23 famílias 
Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em28/07/2006 

Coxi Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 13/12/2006 

Dona Guilhermina 6 famílias 
Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 13/12/2006 

Roda d’Água, Porto Grande, 
Campo Grande e Laje 

13 famílias 
Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 13/12/2006 

Santana Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 13/12/2006 

Santaninha Titulada pela Fundação Cultural 
Palmares em 13/12/2006 

Alto da Onda  
Aracatiba  
Bicame  
Córrego do Santana 33 famílias 
Dona Guilhermida  
Rio Muqui  

Mimoso do Sul  Cascata  
Atilio Vivacqua  Rio Muqui   
Rio Novo do Sul  Santa Helena   
Fundão  São Jorge   
Iconha  Monte Belo   
Anchieta  São Mateus do Sul   

Viana 
Aracatiba   
Cacambinha   
Pedra Mulata   
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Cumpre registrar que os órgãos oficiais não fornecem a localização das 

comunidades quilombolas. Sendo assim, não foram fornecidas as distâncias das 

mesmas em relação à rodovia BR-101/ES/BA. Apenas a título de primeira 

aproximação deste aspecto, são apresentadas na Figura 3.3.4.1.a  as comunidades 

quilombolas cujas localizações constam em Silva (2012); mas é importante ressaltar 

que o referido trabalho refere-se apenas às comunidades quilombolas do norte do 

Estado do Espírito Santo. 

 

3.3.5 

Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural   

 

A Constituição brasileira (1988. art. 216) define que: 

 

“[c]onstituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”. 

 

As informações sobre ocorrência de sítios arqueológicos foram colhidas da página 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), através de consulta 

ao Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA). Para fins deste estudo, 

“[c]onsideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos: 

      a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem 

testemunhos de cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como 

sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, 
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aterrados, estearias e quaisquer outras não espeficadas aqui, mas de 

significado idêntico a juízo da autoridade competente. 

      b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos 

paleoameríndios tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha; 

      c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso 

prolongado ou de aldeamento, "estações" e "cerâmicos", nos quais se 

encontram vestígios humanos de interêsse arqueológico ou 

paleoetnográfico; 

      d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de 

utensílios e outros vestígios de atividade de paleoameríndios (cf. Art.2º. 

LEI No. 3.924/ 1961). 

 

3.3.5.1 

Bens Culturais Imateriais Registrados 

 

As informações sobre a existência de bens culturais imateriais registrados em âmbito 

federal foram coletadas no Banco de Dados dos Bens Culturais Registrados (BCR), 

na página deste mesmo órgão. O estado do Espírito Santo possui dois bens 

culturais imateriais já registrados, sendo eles: o Jongo no Sudeste e o Ofício das 

Paneleiras de Goiabeiras.  

 

O Jongo no Sudeste é uma forma de expressão afro-brasileira que integra 

percussão de tambores, dança coletiva e práticas de magia e é praticado nos 

quintais das periferias urbanas e em algumas comunidades rurais do sudeste 

brasileiro. O Ofício das Paneleiras de Goiabeiras é o saber que envolve a prática 

artesanal de fabricação de panelas de barro, atividade econômica culturalmente 

enraizada na localidade de Goiabeiras, bairro de Vitória, Capital do Estado do 

Espírito Santo. Produto da cerâmica de origem indígena, o processo de produção 

das panelas de Goiabeiras conserva todas as características essenciais que a 

identificam com a prática dos grupos nativos das Américas, antes da chegada de 

europeus e africanos.  
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3.3.5.2 

Bens Imóveis Tombados 

 

As informações sobre ocorrência de bens imóveis tombados foram colhidas da 

página do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por meio de 

consulta ao Inventário Nacional de Bens Imóveis (Inbi). O estado da Bahia 

apresentou, no Trecho analisado por este estudo, o município de Porto Seguro é 

Tombado como Sítio Urbano, que é define como “bens patrimoniais autônomos que 

demandam instrumentos próprios de análise e critérios de intervenção adequados a 

essa especificidade. Estes bens não são obras de arte prontas e concluídas num 

determinado período, transpondo-lhe pura e simplesmente os procedimentos de 

restauração de edifícios, possuem natureza dinâmica e mutante típica das áreas 

urbanas”. 

 

Quadro 3.3.5.2.a 
Bens imóveis tombados 

Município Bem/Inscrição Nome 
atribuído 

Nº do 
Processo 

Livro Belas 
Artes/ Livro 

histórico 
Observação 

Anchieta 

Igreja Nossa 
Senhora da 
Assunção e 
residência que lhe é 
anexa 

Igreja Nossa 
Senhora da 
Assunção e 
residência 

0229-T-40 

Livro Histórico 
Nº inscr.: 222 
;Vol. 1 ;F. 037 

;Data: 
21/09/1943 

“O tombamento 
inclui todo o seu 
acervo, de acordo 
com a Resolução 
do Conselho 
Consultivo da 
SPHAN, de 
13/08/85, 
referente ao Proc. 
Administ. nº 
13/85/SPHAN". 

Guarapari 
Igreja de Nossa 
Senhora da 
Conceição 

 0382-T-46 

Livro Histórico 
Nº inscr.: 428 
;Vol. 1 ;F. 070 

;Data: 
16/09/1970 

 

Serra 
Igreja dos Reis 
Magos e residência 
que lhe é anexa 

Igreja dos 
Reis Magos e 
residência 

0230-T-40 

Livro Belas 
Artes Nº inscr.: 
289-A ;Vol. 1 
;F. 061 ;Data: 
21/09/1943 

“O tombamento 
inclui todo o seu 
acervo, de acordo 
com a Resolução 
do Conselho 
Consultivo da 
SPHAN, de 
13/08/85, 
referente ao Proc. 
Administ. nº 
13/85/SPHAN". "O 
tombamento 
compreende a 
praça fronteiriça à 
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Quadro 3.3.5.2.a 
Bens imóveis tombados 

Município Bem/Inscrição Nome 
atribuído 

Nº do 
Processo 

Livro Belas 
Artes/ Livro 

histórico 
Observação 

Igreja e residência 
anexa"."Passou 
para a FNPM em 
15/12/1982." 

Igreja dos Reis 
Magos e residência 
que lhe é anexa 

Igreja dos 
Reis Magos e 
residência 

 

Livro Histórico 
Nº inscr.: 223 
;Vol. 1 ;F. 037 

;Data: 
21/09/1943 

 

Viana 

Duas imagens da 
Nossa Senhora da 
Conceição, e alfaias 
de prata da Igreja 
de Nossa Senhora 
da Ajuda 

Imagens de 
Nossa 
Senhora da 
Conceição, 2 
e alfaias 

0422-T-50 
 

Livro Histórico 
Nº inscr.: 353 
;Vol. 1 ;F. 072 

;Data: 
20/03/1950 

 

Inscrição Igreja de 
Nossa Senhora da 
Ajuda 

 0422-T-50 

Livro Histórico 
Nº inscr.: 267 
;Vol. 1 ;F. 046 

;Data: 
20/03/1950 

“O tombamento 
inclui todo o seu 
acervo, de acordo 
com a Resolução 
do Conselho 
Consultivo da 
SPHAN, de 
13/08/85, 
referente ao Proc. 
Administ. nº 
13/85/SPHAN". 

Vila Velha 

Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário 

. Igreja Matriz 
de Nossa 
Senhora do 
Rosário 

0422-T-50 

Livro Histórico 
Nº inscr.: 268 
;Vol. 1 ;F. 046 

;Data: 
20/03/1950 

“O tombamento 
inclui todo o seu 
acervo, de acordo 
com a Resolução 
do Conselho 
Consultivo da 
SPHAN, de 
13/08/85, 
referente ao Proc. 
Administ. nº 
13/85/SPHAN". 

Igreja e Convento 
Nossa Senhora da 
Penha 

Convento e 
Igreja de 
Nossa 
Senhora da 
Penha 

0232-T-40 

Livro Belas 
Artes 

Nº inscr.: 290-
A ;Vol. 1 ;F. 
061 ;Data: 
21/09/1943 

 

Igreja e Convento 
Nossa Senhora da 
Penha 

Convento e 
Igreja de 
Nossa 
Senhora da 
Penha 

0232-T-40 

Livro Histórico 
Nº inscr.: 224 
;Vol. 1 ;F. 037 

;Data: 
21/09/1943 

O tombamento 
inclui todo o seu 
acervo, de acordo 
com a Resolução 
do Conselho 
Consultivo da 
SPHAN, de 
13/08/85, 
referente ao Proc. 
Administ. nº 
13/85/SPHAN.” “O 
tombamento 
compreende todo 
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Quadro 3.3.5.2.a 
Bens imóveis tombados 

Município Bem/Inscrição Nome 
atribuído 

Nº do 
Processo 

Livro Belas 
Artes/ Livro 

histórico 
Observação 

o outeiro em que o 
monumento fica 
situado". 

Imagem de Nossa 
Senhora da Penha, 
da Igreja de Nossa 
Senhora do 
Rosário 

Imagem de 
Nossa 
Senhora da 
Penha 

0422-T-50 

Livro Belas 
Artes Nº inscr.: 
354 ;Vol. 1 ;F. 

072 ;Data: 
20/03/1950 

 

 

3.3.5.3 

Sítios Arqueológicos 

 

As informações sobre ocorrência de sítios arqueológicos foram colhidas da página 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por meio de 

consulta ao Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos CNSA / SGPA, tendo sido 

localizados nos municípios da área de estudo os seguintes sítios arqueológicos 

relacionados no quadro abaixo. 

 

Tabela 3 .3.5.3.a 
Sítios arqueológicos 
Localidade  Identificação  Denominação  

Presidente Kennedy 

ES00268 Sambaqui do Rio Preto 3 
ES00269  Sambaqui do Limão 
ES00270 Sambaqui Fazenda do Limão I 
ES00271 Sambaqui Fazenda do Limão 2 
ES00272 Sambaqui Campinas 
ES00273 Samabaqui Campinas 2 
ES00274 Fazenda da Torre 
ES00275  Sambaqui da Aldeia 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

ES00260  do Canavial 
ES00021 ES-GU n°2 

Itapemirim 

ES00261  Casarão Fazenda Santa Helena 
ES00058 Chapada da "A" 
ES00059 Rio Una I 
ES00060 Rio Una II 
ES00194 UTGS 1 
ES00255 Ruínas do Rio Salinas 

Anchieta 

ES00256 III Rio Una 
ES00257 Missão do rio Salinas 
ES00258 Dona Mariinha 
ES00262 Casarão Vila dos Adolfo 
ES00281 Chapada do "A" IV 
ES00282 Ponta de Ubu III 
ES00283 Ponta de Ubu V 
ES00284 Sambaqui da Ruina 
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Tabela 3 .3.5.3.a 
Sítios arqueológicos 
Localidade  Identificação  Denominação  

Guarapari 
ES00061 Ruínas da Igreja de Nossa Sra. da Conceição 
ES00193 Areal de Guarapari 

Viana 
ES00232 Areinha de Viana 
ES00308 Viana II 

Vila Velha ES00223 nsnsns 

Cariacica 

ES00003 ES-VI n° 19 

ES00231 CFA - Centro de Formação e Aperfeiçoamento Academia da 
Policia Militar 

ES00263 Fazenda Porto das Pedras 
ES00264 Sambaqui Porto das Pedras 
ES00265 Sambaqui Santa Maria 1 

Serra 

ES00039 ES-VI n°1 
ES00040 ES-VI n°2 
ES00041 ES-VI n°3 
ES00042 ES-VI n°4 
ES00043 ES-VI n°5 
ES00044 ES-VI n° 6 
ES00045 ES-VI n°7 
ES00046 ES-VI n°8 
ES00062 ES-VI-7 
ES00067 Sambaqui do Queimado 
ES00081 Sítio do Cachimbo 
ES00082 Polidores do Alphaville 
ES00083 Sambaqui do Morro 
ES00084 Lascas do Areal 
ES00105 Sambaqui de Carapina 
ES00167 Sambaqui do Péricles I 
ES00168 Sambaqui do Péricles II 
ES00169 Sambaqui Jacuhy 
ES00192 Sambaqui do Apicum 
ES00210 Lagoa do Juara 
ES00280 Areal II 
ES00286 Via Norte I 
ES00287 Via Norte II 
ES00288 Via Norte III 

Fundão ES00020 ES-VI n°15 

Aracruz 

ES00004 Sítio Arqueológico da Ilha do Mutirão 
ES00066 Peixe Verde 
ES00068 Sambaqui da Lajinha 
ES00069 Portocel 
ES00075 Porto do Bastião 
ES00085 Vila do Mutirão 
ES00086 Ocorrência da Laje I 
ES00213 Aroldo 02 
ES00214 Irajá 03 
ES00215 Boa Vista 01 
ES00216 Aroldo 03 
ES00217 Aroldo 04 
ES00218 Lajinha 02 
ES00219 Sambaqui da Ilha da Pedra Branca 
ES00220 Sambaqui da Ilha do Aroldo 01 
ES00221 Sambaqui do Irajá 01 
ES00222 Sambaqui do Irajá 02 
ES00224 Irajá 03 
ES00225 Irajá 04 
ES00226 Dedeco 01 
ES00227 Santa Rosa 01 
ES00228 Santa Rosa 03 
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Tabela 3 .3.5.3.a 
Sítios arqueológicos 
Localidade  Identificação  Denominação  

ES00229 Santa Rosa 05 

Linhares 

ES00078 Perobas 
ES00149 Fazenda Rio Doce 
ES00150 Durão 
ES00206 Sitio Ponte da Suruaca 

Jaguaré 

ES00147 do Souza 
ES00148 Santa Rita 
ES00165 Manoel Peçanha 
ES00188 Riozinho 
ES00189 Mosquito 
ES00211 Santa Rita II 

São Mateus 

ES00032 ES-LI n°4 
ES00033 ES-LI n° 9 
ES00034 ES-LI n°6 
ES00035 ES-LI n°7 
ES00036 ES-LI n°9 
ES00037 ES-LI n° 10 
ES00038 ES-LI n°31 
ES00070 Córrego Jacarandá II 
ES00071 Córrego Jacarandá III 
ES00072 Córrego Jacarandá IV 
ES00073 Córrego Jacarandá V 
ES00074 São Jorge II 
ES00087 Porto Alegre 1 
ES00088 Fazenda Barro Novo 2 
ES00089 Fazenda Barro Novo 3 
ES00090 Canela 
ES00091 Fazenda São Paulo 2 
ES00092 São Miguel 
ES00093 Fazenda Cerejeira 3 
ES00094 Fazenda Cerejeira 4 
ES00095 Ilha Preta 1 
ES00096 Dona Rosa 
ES00097 VWV 
ES00098 Brejo Velho 
ES00099 Califórnia 
ES00100 Oitizeiro 
ES00101 Aeroporto 1 
ES00102 Aeroporto 2 
ES00103 Córrego Jacarandá I 
ES00106 São Francisco 
ES00107 Santa Bárbara 1 
ES00108 Santa Bárbara 2 
ES00109 Do Meio 
ES00110 do Macaco 1 
ES00111 do Macaco 2 
ES00112 do Macaco 3 
ES00113 do Macaco 4 
ES00114 Porto Alegre 2 
ES00115 Porto Alegre 3 
ES00116 Bonominho 
ES00117 Córrego Chiado 1 
ES00118 Córrego Chiado 2 
ES00119 Coimex 1 
ES00120 Coimex 2 
ES00121 do Macaco 5 
ES00122 Sapucaia 1 
ES00123 Sapucaia 2 
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Tabela 3 .3.5.3.a 
Sítios arqueológicos 
Localidade  Identificação  Denominação  

São Mateus 

ES00124 Sapucaia 3 
ES00125 Água Preta 
ES00126 do Brás 
ES00127 Três Porteiras 
ES00128 Colônia 1 
ES00129 Fazenda Córrego Grande 
ES00130 Rancho de Telha 
ES00131 Fazenda Pardo Suíço 
ES00132 Colônia 2 
ES00133 RPO 1 
ES00134 RPO 2 
ES00135 RPO 3 
ES00136 Fazenda Rio Preto 1 
ES00137 Fazenda Rio Preto 2 
ES00138 Fazenda Rio Preto 3 
ES00139 Fazenda Barro Novo 1 
ES00140 Fazenda Estância São Mateus 2 
ES00141 Bom Jesus 
ES00142 Ostolino 
ES00143 Dona Ana Duarte 
ES00144 Ranchinho 
ES00145 Fazenda estância São Mateus 3 
ES00146 Oiterinho 
ES00154 Coimex 3 
ES00155 Fazenda São Paulo 1 
ES00156 Cedro 
ES00157 Lagoinha 
ES00158 BR 
ES00159 Dois Irmãos 
ES00160 Fazenda Cerejeira 1 
ES00161 São Jorge I 
ES00166 Fazenda Tabatinga 
ES00170 Açaí 
ES00171 Beira Rio 
ES00172 Alceu Valença 
ES00187 Fazenda Estância São Mateus 1 
ES00199 Rio Preto I 
ES00201 ES-LI 5 
ES00202 Boa Esperança 
ES00208 Sitio dos Neves 
ES00212 Dilô Barbosa 
ES00236 Ocorrência São José 
ES00237 Areal do Chiado 
ES00238 Ocorrência Fazenda da Ponta 
ES00239 Ocorrência Barro Novo 

Conceição da Barra 

ES00012 ES-SM n°2 
ES00013 ES-LI n° 11 
ES00014 ES-LI n°12 
ES00015 ES-LI n° 3 
ES00016 ES-LI n°14 
ES00017 ES-LI n°15 
ES00018 ES-LI n°16 
ES00019 ES-LI n°17 
ES00076 Fazenda Belém 1 
ES00077 Fazenda Belém 2 
ES00151 Zé Ramalho 
ES00152 Geraldo Azevedo 
ES00153 Quadrado 
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Tabela 3 .3.5.3.a 
Sítios arqueológicos 
Localidade  Identificação  Denominação  

ES00162 Linharinho 

Conceição da Barra 

ES00163 Lagoa Sapucaia 
ES00164 Lagoa do COCB 
ES00173 Areal 1 
ES00174 Areal 2 
ES00175 Mamoeiro 
ES00176 Seu Tutu 
ES00177 Fazenda Furado 
ES00178 Fazenda Morcego 
ES00179 Raul Seixas 
ES00180 Gonzaguinha 
ES00181 Moendas 
ES00182 Edinardo 
ES00183 Tom Zé 
ES00184 Zé Geraldo 
ES00185 Gonzagão 
ES00186 Marcelo Nova 
ES00190 Praia do Tamandare 1 
ES00191 Itaúnas 1 
ES00200 ES-LI 13 
ES00203 Sítio do Josevaldo 
ES00207 Sitio Sapucaia 
ES00209 Roda D'Água 
ES00240 Itaúnas 3 
ES00241 Buraco do Bicho 2 
ES00242 Burraco do Bicho 3 
ES00243 Rigone 2 
ES00244 Rigone 3 
ES00245 Arturlino 1 
ES00246 Buraco do Bicho 1 
ES00247 Burraco do Bicho 4 
ES00248 Riacho Doce 1 
ES00249 Nilson 1 
ES00250 Itaúnas 2 
ES00251 Maria Xuxu 1 
ES00252 Adeluais 1 
ES00253 Peroba 1 
ES00254 Rigone 1 

Pinheiros ES00022 ES-SM n°1 

 

Nos seguintes municípios localizados no traçado da Rodovia BR-101/ES/BA em 

estudo e aqui caracterizados não existem sítios arqueológicos cadastrados: Mimoso 

do Sul, Atílio Vivacqua, Rio Novo do Sul, Iconha, Sooretama, Pedro Canário. 

 

4.0 

PASSIVO AMBIENTAL 

 

A identificação dos passivos ambientais da Rodovia BR-101/ES/BA foi objeto de um 

Relatório Técnico complementar que descreve a metodologia utilizada para o, os 
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tipos de passivos inventariados, as fichas de caracterização e ainda uma análise 

estatística dos dados obtidos pelo levantamento. 

 

O Relatório do Inventário de Passivos Ambientais se encontra apresentado no 

Anexo 4 . A Figura 4.0.a  apresenta a distribuição de passivo ao longo do traçado da 

BR-101/ES/BA.  

 

As ações de recuperação dos passivos ambientais estão contempladas no Programa 

de Mitigação dos Passivos Ambientais, o qual será apresentado na seção 6.0  do 

presente relatório.  

 

5.0 

IDENTIFICAÇÃO E AVALIÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

A metodologia adotada neste RCA tem como objetivo identificar e avaliar os 

impactos e riscos da operação da Rodovia BR-101/ES/BA sobre o meio ambiente. 

Para tanto, são utilizados os seguintes conceitos: 

 

• Ações Impactantes 

• Componentes Ambientais 

• Impactos Potenciais 

• Medidas Mitigadoras, Programas Ambientais de Compensação 

• Impactos Resultantes  

 

Entende-se por ações impactantes as atividades inerentes à operação da Rodovia e 

que podem resultar em alteração dos componentes ambientais identificados para a 

região. Essas atividades de operação do sistema rodoviário foram subdivididas em 

03 (três) grupos principais para cumprimento das exigências do Contrato de 

Concessão e do Plano de Exploração Rodoviária, conforme apresentado na seção 

2.2.1. Os grupos estão listados a seguir: 

 

• Obras e Serviços de Caráter Não Obrigatório; 
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• Obras e Serviço de Caráter Obrigatório; 

• Obras Condicionadas ao Volume do Tráfego. 

 

Conforme já citado anteriormente, as Obras Condicionadas ao Volume de Tráfego 

não fazem parte do escopo do RCA e serão tratadas oportunamente junto ao 

IBAMA. Para efeito de facilitar o entendimento das ações impactantes, bem como a 

avaliação de impactos ambientais, o presente estudo considerou uma divisão das 

Obras e Serviços de Caráter Não Obrigatório e Obrigatório em macro atividades, 

conforme apresentado a seguir: 

 

• Atividades de Operação: referem-se às rotinas de manutenção, conserva, 

restauração, recuperação e monitoramento e que não envolvem 

necessariamente a execução de atividades de construção; 

 

• Atividades de Construção: referem-se às atividades construtivas para 

implantação de novos elementos do Sistema Rodoviário, tais como, Praças 

de Pedágio, BSO/SAU, entre outros. 

 

Os Componentes Ambientais são os principais aspectos do meio ambiente (meios 

físico, social e biótico) que podem ser alterados pelas ações impactantes atribuíveis 

ao empreendimento em análise. Estas alterações possíveis que poderão advir nos 

componentes identificados em função das atividades de implantação e operação do 

empreendimento, são os denominados Impactos Potenciais.   

 

Medidas Mitigadoras são ações propostas na avaliação de impacto apresentada no 

RCA para prevenir, minimizar, controlar, monitorar os impactos potenciais 

identificados como possíveis de acontecer em decorrência das ações necessárias 

para operação da rodovia e que serão gerenciadas pelos Programas de controle 

ambiental. Somente nos casos em que não for possível prever medidas preventivas 

ou mitigadoras, são propostas compensações de maneira a que o componente 

afetado não sofra no final um impacto resultante negativo.   
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Os Impactos Resultantes são as alterações ou efeitos finais ou residuais sobre os 

componentes ambientais, considerando a execução de todas as ações impactantes, 

porém executadas com a aplicação de todas as medidas preventivas, mitigadoras ou 

compensatórias propostas no RCA.  

 

Para o empreendimento em tela, cada um desses conceitos básicos é aplicado a 

seguir.  

 

5.1 

Identificação de Ações Impactantes 

 

As ações impactantes atribuíveis à implantação e operação do empreendimento são 

descritas a seguir.  

 

As ações impactantes são divididas em 02 (dois) grupos. 

 

• Ações A1: Atividades de Operação 

• Ações A2: Atividades de Construção 

 

A.1 Atividades de Operação 

 

A.1.01 Operação da rodovia 

 

A ação de operação refere-se genericamente ao uso da rodovia para a circulação de 

veículos de carga e de passageiros, de acordo com o novo padrão viário atual. 

 

A.1.02 Planejamento e controle operacional 

 

O planejamento e controle operacional abrangem todas as atividades de gestão 

necessárias ao normal funcionamento da rodovia. Incluem-se entre as atividades de 

planejamento, o detalhamento das rotinas de operação normal, rotinas especiais 

para feriados e eventos específicos, procedimentos para circulação de cargas 
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excepcionais, e aspectos similares. Também inclui como ação de planejamento e 

controle operacional a programação de serviços de apoio à fiscalização do trânsito, a 

guarda e vigilância patrimonial. 

 

A.1.03 Conserva e Manutenção de Rotina 

 

As ações de conservação incluem um conjunto de serviços a serem executados 

periodicamente de forma preventiva, ou emergencialmente, de forma corretiva. 

 

Entre as atividades de conservação preventiva, merecem destaque a restauração do 

pavimento, envolvendo principalmente atividades de fresagem e recapeamento, a 

substituição periódica de componentes do sistema de sinalização vertical, os 

serviços de recuperação em obras de arte especiais e similares. 

 

A ação de manutenção rodoviária de rotina engloba um conjunto de serviços 

executados de forma permanente, incluindo as atividades de limpeza das pistas e 

acostamentos, correções pontuais do pavimento, capina e manutenção da forração 

vegetal e outros setores da faixa de domínio, reparos em obras de arte especiais, 

reparos e/ou substituição de barreiras e dispositivos de segurança, pintura periódica 

de faixas e outros dispositivos de sinalização, limpeza e desassoreamento do 

sistema de drenagem e obras de arte correntes, manutenção dos sistemas de 

iluminação e instalações elétricas, e outras atividades afins. 

 

A.1.04 Recuperação de Passivos Ambientais 

 

As atividades de recuperação dos passivos ambientais envolvem os serviços de 

estabilização de taludes de corte e aterro e de processos erosivos na faixa de 

domínio, bem como de áreas de apoio não recuperadas na faixa de domínio da 

rodovia. Além disso, existem passivos que são decorrentes da ocupação irregular da 

faixa de domínio e que demandarão ações de remanejamento/desocupação.  
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A.2 Atividades de Construção 

 

A2.1 Fase pré-construtiva 

 

A.2.1.01 Divulgação do Empreendimento 

 

Esta ação refere-se a todas as atividades que antecedem o início das obras, 

incluindo contratação de serviços de projeto e engenharia, realização de estudos 

ambientais, e atividades de consulta e divulgação das obras, envolvendo tanto 

manifestações oficiais de autoridades, quanto notícias veiculadas junto à população 

a ser beneficiada ou diretamente atingida.  

 

A.2.1.02 Estruturação Operacional Inicial 

 

Esta ação incorpora todas as atividades preliminares às obras, desde as etapas 

básicas de prospecção geotécnica e levantamentos cadastrais, topográficos, etc., 

até a colocação de placas da obra, marcações preliminares no perímetro da área 

diretamente afetada, contratação de áreas de apoio, e atividades similares. Trata-se 

de atividades preliminares que podem ter caráter administrativo, comercial ou físico. 

 

A.2.1.03 Implantação de Instalações Administrativas Provisórias 

 

Consiste na instalação de canteiro de obra com as instalações destinadas a servir de 

apoio à execução das obras. Não está prevista nesta obra a construção de 

instalações industriais provisórias, uma vez que os insumos e agregados poderão 

ser adquiridos de fornecedores comerciais regionais. A própria localização do 

canteiro em área adjacente a rodovia, com características já urbanas, evitará 

eventuais alterações impactantes nos componentes do meio físico ou biótico.  
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A.2.1.04 Recrutamento e Contratação de Mão-de-Obra 

 

Envolve a seleção e contratação de mão-de-obra direta para a obra. Essa ação é 

considerada isoladamente devido à sua relevância como vetor de impacto que se 

reflete na geração de empregos e massa salarial correspondente. 

 

A.2.2 Fase de Execução das Obras 

 

A.2.2.01 Remoção da Vegetação e Limpeza do Terreno 

 

Esta ação refere-se à raspagem e remoção do horizonte orgânico do solo nas áreas 

de intervenção, incluindo a supressão da vegetação existente (corte e/ou 

destocamento), e a demolição / remoção de edificações, pavimentos, cercas e 

outros elementos físicos pré-existentes nas áreas de intervenção.  

 

Constituem atividades também englobadas na presente ação: 

 

• Estocagem provisória do horizonte orgânico do solo para posterior 

aproveitamento; 

• Transporte e disposição de resíduos orgânico em local específico; 

• Transporte e disposição de entulho e outro material de descarte proveniente 

das atividades de demolição de edificações, pavimentos e outros. 

 

A.2.2.02 Desvios e Interrupções Provisórias do Trânsito Local 

 

Inclui-se nesta ação todas as intervenções envolvendo remanejamento do trânsito 

local no entorno da área diretamente afetada, incluindo a implantação e sinalização 

de desvios provisórios e faixas para travessia de pedestres durante as obras. Alguns 

desvios serão implantados na fase inicial e outros deverão ser implantados em 

etapas intermediárias, como atividade preparatória a uma determinada frente de 

obra. 
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A.2.2.03 Substituição e/ou Correção de Solos Moles 

 

Esta ação relaciona-se às atividades de substituição e/ou correção de solos moles 

sem capacidade de sustentação adequada para a implantação do corpo estradal 

junto às travessias de curso d’água. Em princípio, não há previsão de ocorrência de 

solos moles na área de intervenção. Nos casos de substituição, a ação engloba 

atividades de escavação para posterior remoção até áreas de bota-fora.  

 

A.2.2.04 Execução de Terraplenagem 

 

Os serviços de terraplenagem incluem a execução de cortes e aterros, realizadas 

por meio de maquinário e veículos específicos, de modo a atingir a cota projetada.  

 

A.2.2.05 Transporte de Materiais entre as Frentes de Obra as Jazidas Localizadas 

na Faixa de Domínio 

 

Esta ação engloba o transporte de materiais entre a obra e a jazida escolhida para 

aquisição de material para atividades de terraplanagem. Esse transporte deverá se 

processar principalmente com caminhões basculantes no caminho entre a frente de 

obra e a área de intervenção.  

 

A.2.2.06 Aquisição e Transporte de Pedra Britada 

 

A implantação do Empreendimento não irá gerar a abertura de novas frentes de 

lavra para a obtenção de pedra, disponibilizando-se esse material por meio de 

compra de jazidas exploradas comercialmente e já licenciadas na região. A ação 

engloba o transporte da pedra britada a ser feito entre os locais (pedreiras) 

destinados à extração e  processamento primário até o local das obras. 
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A.2.2.07 Execução do Sistema de Drenagem 

 

As ações potencialmente impactantes vinculadas à implantação do sistema de 

drenagem do empreendimento referem-se à implantação de componentes do 

sistema de drenagem incluindo uma grande diversidade de serviços de 

revestimento, instalação manual de dispositivos, e execução de concretagens e 

alvenarias de pequeno e médio porte. Os principais serviços mecanizados incluirão a 

escavação de valas e canaletas com uso de retroescavadeiras. 

 

A.2.2.08 Pavimentação 

 

A pavimentação será realizada a partir da aquisição comercial dos materiais que 

comporão as camadas de reforço do sub-leito, sub-bases, bases e revestimentos. 

 

Incluem-se nesta ação todos os serviços necessários à instalação desses materiais 

formando o pavimento ao longo de todo o traçado, que poderão envolver 

principalmente a utilização de motoniveladoras, caminhões pipa, caminhões 

basculantes com carga coberta, caminhões espargidores de asfalto, tratores 

agrícolas com grades de disco, rolos compactadores, rolos de tambor liso, rolos de 

pneus de pressão variável, distribuidores de agregados e vibroacabadora. 

 

Também está prevista pavimentação das edificações e instalações de apoio das 

praças de pedágio e bases operacionais.  

 

A.2.2.9 Operação de Instalações Administrativas  

 

As atividades de operação do canteiro de obras são agrupadas nesta ação devido 

às características específicas do seu potencial impactante, em particular no referente 

à geração de resíduos, efluentes, ruídos e emissões atmosféricas de veículos a 

serviço das obras. 
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A.2.2.10 Sinalização horizontal e vertical 

 

Consiste na execução da sinalização permanente do empreendimento, sendo 

composta por elementos físicos verticais como placas fixas e móveis, dispositivos de 

iluminação contínua ou intermitente, placas luminosas com mensagens fixas ou 

painéis móveis com mensagens variáveis; e elementos horizontais (na superfície de 

rolamento). 

 

A.2.2.11 Estabilização de Taludes e Tratamento Superficial da faixa 

 

Nos locais onde ocorrer terraplanagem com formação de saias de aterro, deverão 

ocorrer serviços de estabilização e tratamento superficial. As áreas não 

pavimentadas também deverão ser objeto de revestimento vegetal. Esses serviços 

envolverão preferencialmente a forração vegetal através de grama em placas ou 

técnicas de hidrossemeadura.   

 

A ação engloba todas as tarefas diretamente vinculadas à proteção e tratamento 

superficial de saias de aterro e taludes de corte, inclusive em áreas de empréstimo 

localizadas na faixa de domínio. 

 

A.2.2.12 Desativação das Obras e das Instalações Provisórias 

 

Os procedimentos de desativação de obra incluem as ações de desmobilização da 

mão-de-obra e restituição das áreas diretamente afetadas pelas obras.  

 

Ao final da fase de implantação do empreendimento, a mão de obra contratada 

especificamente para esta obra deverá ser gradativamente desmobilizada e 

dispensada, restando apenas os funcionários integrantes do corpo permanente das 

empresas construtoras.  
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Também haverá desativação dos desvios provisórios e restituição das condições 

normais de trafegabilidade nas vias afetadas, incluindo remoção de toda a 

sinalização provisória.  

 

Esta ação também inclui as atividades necessárias para a desativação do canteiro 

de obras, incluindo a limpeza geral das áreas afetadas.  

 

5.2 

Identificação dos Componentes Ambientais  

 

Os componentes ambientais passíveis de serem afetados pelas ações descritas 

anteriormente são classificados em três grupos. 

 

• Componentes C.1 - Meio Físico 

• Componentes C.2 - Meio Biótico 

• Componentes C.3 - Meio Antrópico 

 

C.1 Componentes do Meio Físico 

 

C.1.01 Recursos Hídricos Superficiais 

 

Os principais processos potenciais de impacto das atividades de construção sobre 

os recursos hídricos superficiais referem-se ao aumento da turbidez e riscos de 

assoreamento como decorrência do carreamento de solos durante as atividades de 

terraplenagem.  

 

Durante as atividades de operação, podem ocorrer impactos nos corpos d’água 

atravessados pela rodovia, em decorrência da geração de cargas difusas, 

provenientes de resíduos e efluentes que sob chuva são carreados pelo sistema de 

drenagem. Similarmente, pode ocorrer impacto em decorrência de acidentes com 

cargas perigosas.  
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A Seção 3.1.5  do presente relatório apresenta os principais cursos d’água 

atravessados pela BR-101/ES/BA e que podem ser impactos pelas atividades 

listadas acima. 

 

C.1.02 Recursos Hídricos Subterrâneos 

 

O impacto potencial nas águas subterrâneas refere-se aos riscos de contaminação, 

durante as atividades de construção, em decorrência de eventual infiltração de 

efluentes domésticos do canteiro de obras, e acidentes com vazamentos de 

lubrificantes e combustíveis no solo. Durante a operação, pode haver risco de 

contaminação decorrente de eventuais acidentes com cargas tóxicas ou ainda pelo 

gerenciamento inadequado de substâncias perigosas nas atividades de conserva e 

manutenção de rotina.   

 

C.1.03 Solos 

 

O aumento dos riscos de ocorrência de processos erosivos nas áreas de intervenção 

direta das obras, principalmente durante as operações de terraplenagem. Poderão 

ocorrer também contaminações decorrentes de derramamentos de lubrificantes, 

combustíveis e outros produtos tóxicos utilizados na construção.  

 

Os riscos mencionados são esperados de maneira similar nas atividades de 

operação, sendo restritos a área diretamente afetada.  

 

C.1.04 Ar 

 

Durante as atividades de construção, as possibilidades de impacto na qualidade do 

ar serão localizadas, em geral restritas às áreas de movimentação de terra e 

circulação de veículos a serviço das obras. Na operação, o empreendimento não 

deverá induzir variações sensíveis na emissão regional de poluentes atmosféricos 

por fontes móveis.  
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C.2 Componentes do Meio Biótico 

 

C.2.01 Vegetação 

A cobertura vegetal existente ao longo da área de intervenção já se encontra 

alterada. As atividades de construção tem potencial de impacto sobre a vegetação 

herbácea e arbórea remanescente em decorrência das atividades de limpeza do 

terreno onde serão realizadas as intervenções das obras. Contudo, cabe registrar as 

atividades de supressão prevista para a fase construtiva, principalmente das praças 

de pedágio, restringem-se a exemplares arbóreos isolados e não envolvem áreas 

extensas.  

 

A cobertura vegetal presente em áreas externas à área diretamente afetada é 

reduzida em função da intensa ocupação lindeira à rodovia. Essa vegetação poderá 

sofrer alterações decorrentes de incêndios ou de assoreamento de cursos d’água 

fora da faixa de domínio. Esses impactos se restringem a uma faixa relativamente 

estreita no entorno imediato da faixa de domínio. 

 

C.2.02 Fauna 

 

A maior parte da rodovia BR-101/ES/BA constitui-se basicamente da faixa de 

domínio das pistas já existentes, portanto, em áreas altamente antropizadas e 

descaracterizadas das condições de hábitats naturais. As possibilidades de impacto 

sobre os grupos da fauna estão diretamente relacionadas à condição de extrema 

fragmentação dos remanescentes existentes em áreas sob influência indireta da 

rodovia.  

 

Exceção deve ser feita na porção norte da rodovia que atravessa algumas Unidades 

de Conservação, em especial no segmento que atravessa a Reserva Biológica de 

Sooretama, a qual abriga importantes exemplares de fauna típicas de Mata de 

Tabuleiro.   
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C.3 Componentes do Meio Antrópico 

 

C.3.01 Infraestrutura Física e Social 

 

Nas áreas afetadas pelas atividades de construção poderão ocorrer interferências do 

com redes públicas de infraestrutura, tais como os sistemas de transmissão de 

energia elétrica e de telefonia, redes de água e esgoto, ruas e avenidas, e mobiliário 

urbano. 

 

Os impactos das atividades de operação da rodovia sobre a infraestrutura pública 

deverão abranger o entorno imediato das áreas urbanas interceptadas pela rodovia.  

 

C.3.02 Atividades Econômicas  

 

Durante as atividades de operação as atividades econômicas dos municípios do 

entorno podem sofrer impactos em função das atividades de conserva e manutenção 

de rotina, uma vez que é esperada a contratação de equipes para a realização 

desses serviços. Situação similar ocorrerá nas atividades de construção, 

principalmente nas obras das praças de pedágio e BSO/SAU’s, devido à 

necessidade de contratação de empresas construtoras.  

 

Outra situação que pode ocasionar interferência em atividades econômicas diz 

respeito às realocações e desocupações de pequenos comércios e também às 

áreas onde ocorrem plantios agrícolas e que atualmente ocupam irregularmente a 

faixa de domínio.  

 

C.3.03 Qualidade de Vida 

 

A qualidade de vida da população será afetada pelo empreendimento de maneira 

difusa. As atividades de operação, principalmente aquelas relacionadas à 

recuperação e restauração de elementos do sistema rodoviário poderão ser sentidos 

pelos usuários e população lindeiras aos municípios interceptados pela rodovia.  
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Os impactos na qualidade de vida mais significativos serão aqueles decorrentes 

indiretamente do aumento de segurança viária. 

 

C.3.04 Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 

 

A afetação desse componente poderá ser verificada durante as atividades de 

construção, nas áreas de intervenção das praças de pedágio e BSO/SAU’s, em 

especial no que se a ocorrência de vestígios arqueológicos. Contudo, vale destacar 

que os locais a serem diretamente afetados possuem alto grau de urbanização o 

que limita tal ocorrência.    

 

O monitoramento amostral da progressão das frentes de obras determinará o grau 

de suscetibilidade desse componente.  

 

C.3.05 Finanças Públicas 

 

As finanças públicas arrecadadas pelos municípios direta e indiretamente afetados 

poderão ser afetadas com a realização de atividades de construção, em decorrência 

de impostos recolhidos durante as obras.  

 

5.3 

Identificação dos Impactos Ambientais Potenciais 

 

Os impactos identificados, e detalhados nesta Seção, são os seguintes: 

 

Meio Físico: 

 

Recursos Hídricos Superficiais 

 

1.01: Alteração dos Níveis de Turbidez de Cursos d’água 

1.02: Assoreamento de cursos d’água 
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1.03: Risco de Contaminação das Drenagens Interceptadas pela Rodovia BR-

101/ES/BA 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

 

2.01: Risco de Contaminação das Águas Subterrâneas 

 

Impactos no Solo 

 

3.01: Susceptibilidade à Erosão 

3.02: Impermeabilização do Solo 

3.03: Risco de Contaminação do Solo 

 

Impactos no Ar 

 

4.01: Impactos de Qualidade do Ar Durante Atividades de Construção 

4.02: Alterações na Qualidade do Ar pela Variação no Volume de Poluentes de 

Combustão de Fonte Móvel Durante a Operação 

 

Meio Biótico: 

 

Impactos Sobre a Vegetação 

 

5.01: Supressão de vegetação na faixa de domínio 

5.02: Risco de Incêndio nos Fragmentos Florestais Lindeiros a Rodovia 

 

Impactos Sobre a Fauna 

 

6.01: Risco de Atropelamento de Fauna  
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Meio Antrópico: 

 

Infraestrutura Física e Social  

 

7.01: Uso, Interrupção ou Remanejamento Temporário de Vias Locais de Circulação 

7.02: Melhorias da Pista Existente nos Trechos a serem Recuperados 

7.03: Remoção ou Relocação de Redes de Utilidades Públicas ou Interferências 

Similares 

7.04: Demandas Adicionais sobre a Infraestrutura Social Local Durante a Construção 

 

Impactos nas Atividades Econômicas 

 

8.01 Geração de Emprego pelas Atividades de Construção e Operação 

 

Impactos na Qualidade de Vida da População  

 

9.01: Alteração dos Níveis de Ruído Durante as Atividades de Construção 

9.02: Alteração dos Níveis de Ruído Durante as Atividades de Operação 

9.03: Alterações na paisagem 

9.04: Redução de acidentes 

9.05: Risco de Acidentes de Trabalho durante as Atividades de Construção e 

Operação 

 

Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico  

 

10.01: Interferência com o Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 

 

Finanças Públicas 

 

11.01: Impactos nas Receitas Fiscais 
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A seguir é apresentada a descrição de cada impacto com os respectivos programas 

e medidas de maneira a permitir a avaliação do impacto. Cabe mencionar que para 

as atividades impactantes do período de obras são previstas as medidas de 

monitoramento que são os procedimentos de fiscalização e controle ambiental a 

serem efetivados durante a construção do Empreendimento. 

 

5.3.1 

Impactos no Meio Físico 

 

5.3.1.1 

Recursos Hídricos Superficiais 

 

Impacto 1.01: Alteração dos Níveis de Turbidez de Cursos d’água 

 

A ocorrência de chuvas sobre áreas de solo exposto decorrentes dos trabalhos de 

terraplenagem e pavimentação durante as atividades de construção poderá causar o 

carreamento de particulados finos em direção a cursos d’água próximos, provocando 

aumento da turbidez e consequente decréscimo da qualidade das águas durante 

períodos limitados durante as atividades de construção.  

 

As intervenções em galerias e bueiros, parte do sistema de drenagem, também se 

constitui em risco potencial de alteração dos níveis de turbidez a jusante.  

 

Esse impacto poderá afetar cursos d’água das bacias de drenagem atravessadas 

pela rodovia nos sub-trechos que passarão por obras de melhoramento e que se 

encontram imediatamente a jusante da faixa de domínio.  

 

Para minimização dos impactos mencionados acima, o presente relatório prevê a 

execução de medidas mitigadoras previstas no P1.2 – Programa Ambiental de 

Construção, que contempla a medida M.04 – Erosão e Assoreamento que 

estabelece a estabelece a exigência de desassoreamento das áreas afetadas e 

prevê a implantação de dispositivos provisórios de drenagem durante os serviços de 



 
FOLHA 183/231

 

movimentação e transporte de terra, de forma a garantir o escoamento controlado 

das águas pluviais até os cursos d’água mais próximos, através de dispositivos 

destinados a evitar o carreamento de material, e consequente assoreamento de 

cursos d´água. 

 

O controle e a fiscalização das medidas preventivas e mitigadoras associados ao 

risco de ocorrência desse impacto será realizado por meio do P1.4 – Programa de 

Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção. 

 

Impacto 1.02: Assoreamento de cursos d’água 

 

Durante as atividades de terraplenagem podem ser verificados, principalmente em 

função da exposição do solo, processos erosivos de erosão laminar, movimentos de 

massa e o surgimento de sulcos, ravinas e voçorocas. Se as atividades estiverem 

em áreas ambientalmente protegidas, como as áreas de preservação permanente, o 

escoamento superficial indisciplinado pode acarretar carreamento de material para 

os cursos d´água com consequente assoreamento. 

 

O carreamento de material particulado pode provocar o assoreamento de trechos 

dos cursos d’água interceptados a jusante da obra. Neste caso além da existência 

de processos erosivos dentro das áreas de intervenção liberando o material a ser 

carreado, interferem fatores como a capacidade de transporte de sedimentos dos 

cursos d’água receptores, que depende principalmente de seu gradiente energético, 

padrão morfológico e da vazão, formando as variáveis que controlarão a deposição 

ou o transporte de sedimentos ao longo do canal. 

 

Durante os procedimentos de terraplenagem, a extensiva exposição de material 

terroso e ocorrência de chuvas de grande intensidade constituem fatores de risco, e 

o efetivo assoreamento de cursos d’água é um impacto potencial que poderá 

ocorrer.  
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Como consequência, o assoreamento de cursos d’água gera alterações localizadas 

da morfologia fluvial dos trechos afetados, podendo originar situações de obstrução 

de drenagem com impacto na vegetação ribeirinha. A tendência dos cursos d’água 

afetados é recuperar o seu perfil de equilíbrio, o que envolve o carreamento 

gradativo do material acumulado no leito para trechos à jusante, caracterizando, 

assim, um processo de longa duração. Trata-se, entretanto, de um impacto passível 

de correção, mediante a execução de serviços (manuais ou mecânicos) destinados a 

remover material do leito objetivando a restituição da morfologia original.  

 

A melhor forma de inibição desses processos refere-se à aplicação de medidas 

preventivas para detecção da ocorrência desses processos em um estágio passível 

de reversão pela aplicação de medidas preventivas ou corretivas. Dessa forma, 

assim que foram iniciadas as atividades de movimentação de terra, devem ser 

adotadas medidas de segurança e proteção do solo contra o desencadeamento de 

processos erosivos e assoreamento das drenagens e cursos d´água naturais, com 

constante monitoramento. 

 

A medida mitigatória associada a esse impacto é a mesma mencionada para 

Impacto 1.01 anterior: M.04 – Erosão e Assoreamento, componente do P1.2 – 

Programa Ambiental de Construção. 

 

Tal como no caso do impacto anterior, o controle e a fiscalização das medidas 

preventivas e mitigadoras associados ao risco de ocorrência desse impacto será 

realizado por meio do P1.4 – Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental 

da Construção.  

 

Impacto 1.03: Risco de Contaminação das Drenagens Interceptadas pela Rodovia 

BR-101/ES/BA 

 

Após as intervenções que requerem movimentação de terra nas atividades de 

construção, quando da aplicação de sistemas de drenagem e, principalmente, 

camada asfáltica, poderá ocorrer carreamento de resíduos da construção civil, bem 
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como fresa asfáltica, para as drenagens e cursos d´água, provocando assoreamento 

dos sistemas instalados, das calhas naturais, e contaminação destes pelos produtos 

químicos oriundos. 

 

Nas atividades de operação da rodovia poderão ocorrer acidentesque os acidentes 

envolvendo cargas perigosas. 

 

As medidas preventivas previstas para minimizar o risco de contaminação estão 

previstas na M.01 – Controle de Poluição, Organização e Limpeza que apresenta os 

controles ambientais a serem executados na área da obra, principalmente nas áreas 

de armazenamento provisório de produtos químicos perigosos, resíduos sólidos, 

entre outros. Essa medida está prevista no P1.2 – Programa Ambiental de 

Construção.  

 

5.3.1.2 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

 

Impacto 2.01: Risco de Contaminação das Águas Subterrâneas 

 

O manejo inadequado de produtos químicos e substâncias perigosas durante as 

atividades de construção e também de operação (conserva e manutenção de rotina) 

poderá resultar em carreamento para o solo, com consequente afetação das águas 

subterrâneas dependendo da gravidade e persistência da fonte de contaminação, 

tais como vazamentos e derramamentos acidentais.  

 

Como medida mitigadora durante as atividades de construção prevê-se a adoção de 

controles ambientais no âmbito do P1.2 – Programa Ambiental de Construção, 

medida M.01 – Controle de Poluição, Organização e Limpeza. A verificação da 

adoção desses controles está previsto no P1.4 – Programa de Supervisão e 

Monitoramento Ambiental da Construção. 
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Para as atividades de operação, o controle desse risco, principalmente nas situações 

emergenciais envolvendo acidentes com cargas perigosas, deverá ser feito pelo 

P1.1 – Controle Ambiental de Operação e fiscalizado pelo P1.3 – Programa de 

Supervisão e Monitoramento Ambiental da Operação.  

 

5.3.1.3 

Impactos no Solo 

 

Impacto 3.01: Susceptibilidade à Erosão 

  

Este impacto resulta das várias interferências necessárias à implantação das obras, 

principalmente aquelas decorrentes de movimentação de terrenos que podem ter 

como consequência o desenvolvimento de processos erosivos associados ao 

escoamento pluvial.  

 

Com base na análise das características geomorfológicas e pedológica descritas na 

Seção 3.1.2 , nota-se que grande parte do traçado da rodovia BR-101/ES/BA está 

inserida no domínio geomorfológico denominado Faixa de Dobramentos 

Remobilizados, que apresenta susceptibilidade a processos erosivos, tais como 

escorregamentos, movimentos de massa, intensos ravinamentos, entre outros.  

 

Tendo em vista essa condição, o presente RCA propôs um Programa Ambiental de 

Construção (P1.2), com a medida M.04 – Erosão e Assoreamento apresentando 

uma série de medidas para controle dos processos listados acima nos locais de 

intervenção pelas obra. As ações de fiscalização e atendimento do Programa estão 

previstas no O P1.4 – Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da 

Construção. 

 

Para as atividades de operação, o RCA propõe P2 – Programa de Prevenção, 

Monitoramento e Controle de Processos Erosivos que tem por objetivo promover a 

adoção de medidas de manutenção e conservação dos elementos do sistema 

rodoviário tais como taludes de corte e aterro e sistema de drenagem superficial. As 
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demandas observadas por esse programa são encaminhadas para recuperação por 

meio do P4 – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.  

Paralelamente ao P2, encontra-se o P5 – Programa de Mitigação dos Passivos 

Ambientais que contém as ações de gerenciamento  

 

Impacto 3.02: Impermeabilização do Solo 

 

A pavimentação parcial da faixa de domínio do Empreendimento causará uma 

redução da permeabilidade da superfície do terreno e a susceptibilidade à erosão 

será reduzida.  

 

Impacto 3.03: Risco de Contaminação do Solo 

 

Aplica-se neste caso a mesma avaliação apresentada anteriormente com relação 

aos Impactos 1.04 e 2.01.  

 

5.1.3.4 

Impactos no Ar 

 

Impacto 4.01: Impactos de Qualidade do Ar Durante Atividades de Construção 

 

Os impactos na qualidade do ar durante a construção poderão ser basicamente 

resultado da ressuspensão de poeiras e pelo aumento nas emissões decorrentes da 

queima de combustíveis (fontes móveis). 

 

Trata-se de impactos temporários de curta duração, que somente deverão ocorrer 

quando essas atividades forem desenvolvidas após períodos suficientemente longos 

sem ocorrência de chuvas, sendo em todo caso de fácil mitigação através da 

aplicação de medidas de controle ambiental.  

 

No que tange às emissões decorrentes da queima de combustíveis durante a 

construção, os impactos serão de dois tipos: 
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• Emissões de fonte móvel, em consequência da movimentação de veículos e 

equipamentos a serviço das obras, particularmente os equipamentos de porte, 

como tratores, caminhões, retroescavadeiras, e demais equipamentos de 

terraplenagem.  

• Aumento nas emissões veiculares associadas à redução de velocidade na 

rodovia existente, em decorrência de desvios provisórios e outras 

interferências. 

 

Tendo em vista os impactos listados acima, o RCA propõe a adoção de medidas 

mitigadoras por meio do P1.2 – Programa Ambiental de Construção, com 

fiscalização do P1.4 – Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da 

Construção.  

 

Impacto 4.02: Alterações na Qualidade do Ar pela Variação no Volume de Poluentes 

de Combustão de Fonte Móvel Durante a Operação 

 

Tendo em vista que a rodovia já se encontra em operação, considera-se que não 

haverá alteração expressiva na qualidade do ar decorrentes das obras de 

melhoramento.  

 

Sendo assim, a variação será como a atual, devendo sofrer mudanças de longo 

prazo associado à alteração nos níveis de carregamento de tráfego (feriados 

prolongados, festividades, entre outros), porém em níveis reduzidos que não tendem 

a modificar o atual quadro de qualidade do ar 

 

Soma-se a isso o fato de que em função da atuação dos sistemas de circulação 

atmosférica, a região apresenta boa capacidade de dispersão de poluentes, tanto 

em função da presença de movimentos adveccionais do ar quanto em função dos 

índices pluviométricos, que além de serem considerados elevados são bem 

distribuídos ao longo do ano, conforme verificado na Seção 3.1.1 .  
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5.3.2 

Impactos no Meio Biótico 

 

5.3.2.1 

Impactos Sobre a Vegetação 

 

Impacto 5.01: Supressão de vegetação na faixa de domínio 

 

Durante as atividades de construção a cobertura vegetal que ocorre na área 

diretamente afetada pelas obras deverá ser removida, seja ela herbácea, paludal ou 

arbustiva. Os indivíduos arbóreos isolados, tanto de espécies nativas como exóticas, 

também serão removidos. 

 

A supressão de vegetação é um impacto localizado, obrigatório, permanente e 

negativo. Contudo, pode ser compensado por meio da recuperação de áreas 

degradadas. 

 

O controle da Supressão de Vegetação durante as atividades de construção deverá 

ser realizado por meio da medida mitigadora M.02 – Controle das Atividades de 

Limpeza e Supressão de Vegetação, preconizadas no P1.2 – Programa Ambiental 

de Construção. A verificação da adoção dessas medidas será realizada pelo P1.4 – 

Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção.  

 

Ações complementares serão adotadas a depender das condicionantes a serem 

exigidas por ocasião da emissão da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) 

para as obras de melhoramento previstas.  

 

Impacto 5.02: Risco de Incêndio nos Fragmentos Florestais Lindeiros a Rodovia 

 

Os fragmentos florestais nativos ou de reflorestamento situados ao longo do traçado 

da rodovia BR-101/ES/BA já se encontram sujeitos a considerável risco de fogo, 

acidental ou induzido, em virtude da ocupação antrópica de seus arredores e do 
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tangenciamento de suas bordas pela rodovia. Conforme verificado na Seção 3.2.2 , 

mais da metade (66%) das áreas de uso e ocupação do solo ao longo do traçado da 

rodovia é caracterizada como antrópica.  

 

As obras podem induzir o aumento do risco de ocorrência de incêndio devido às 

atividades próximas a fragmentos de vegetação, embora limitado a pequenas áreas.  

 

As ações preventivas a serem realizadas para minimizar o risco de ocorrência de 

incêndios estão previstas no P1.1 – Programa Ambiental de Operação, para a 

operação da rodovia e o P1.2 – Programa Ambiental de Construção, para as obras 

de melhoramento.  

 

5.3.2.2 

Impactos Sobre a Fauna 

 

Impacto 6.01: Risco de Atropelamento de Fauna  

 

A operação atual da rodovia já constitui risco para a fauna remanescente, 

principalmente nas imediações de fragmentos florestais. Esse risco é maior para as 

espécies mais frágeis, tais como os mamíferos terrestres de médio e grande porte. 

Conforme destacado anteriormente, a parte norte da BR-101/ES/BA, no segmento 

que atravessa a Reserva Biológica de Sooretama, está mais susceptível a esse tipo 

de impacto.  

 

Para minimizar o risco os efeitos desse impacto, o RCA propõe o P3 – Programa de 

Monitoramento de Atropelamento de Fauna, com o objetivo de identificar os locais 

com maior índice de atropelamento e propor ações para adequação de locais com 

maior incidência de travessia de fauna.  

 

As atividades de construção também podem induzir impactos sobre a fauna, porém 

o mesmo pode ser mitigado pela adoção de medidas preventivas e de orientação ao 

pessoal de obra, no que se refere ao transporte de material, operação das máquinas 
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e emissão de ruídos em áreas de maior suscetibilidade, como as adjacências dos 

fragmentos de mata, as quais estão listadas no P1.2 – Programa Ambiental de 

Construção.  

 

5.3.3 

Impactos no Meio Antrópico 

 

5.3.3.1 

Infraestrutura Física e Social  

 

Impacto 7.01: Uso, Interrupção ou Remanejamento Temporário de Vias Locais de 

Circulação 

O planejamento das atividades de manutenção e conserva e também de construção 

determinará os casos em que devem ocorrer desvios e/ou interrupções provisórias 

do tráfego da rodovia. 

 

A necessidade de utilização de desvios poderá acarretar lentidão pontual do fluxo de 

veículos nos locais afetados. A sinalização adequada desses desvios evita impactos 

sobre as condições de operação desse fluxo, embora as lentidões pontuais sejam 

inevitáveis.  

 

Para esse impacto, o RCA propõe o P1.2 – Programa Ambiental de Construção, 

para os trechos onde ocorrerão atividades construtivas, sendo que a fiscalização da 

adoção das medidas previstas será realizada pelo P1.4 – Programa de Supervisão e 

Monitoramento da Construção.  

 

Para atividades de operação da rodovia, o RCA propõe o Programa de 

Comunicação Social para garantir que os usuários e população dos municípios 

interceptados pelo traçado da rodovia sejam informados de eventuais alterações no 

tráfego da rodovia.  
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Impacto 7.02: Melhorias da Pista Existente nos Trechos a serem Recuperados 

 

As melhorias previstas para a pista existente da Rodovia BR-101/ES/BA se 

constituem em impactos positivos para os usuários e também para a população dos 

municípios que são interceptados pela rodovia e que fazem uso desta.  

 

Impacto 7.03: Remoção ou Relocação de Redes de Utilidades Públicas ou 

Interferências Similares 

 

As atividades de construção podem implicar na remoção ou relocação de redes de 

distribuição de energia, telefonia, água, esgotos e outras utilidades públicas. Esse 

impacto caracteriza-se por ser localizado e de curta temporalidade. Sua abrangência 

e magnitude são diretamente proporcionais à importância das redes de 

infraestruturas atingidas e ao método de relocação empregado.  

 

Podem ocorrer eventuais interrupções provisórias dos serviços associados a essas 

redes, gerando efeitos sobre a população e as atividades econômicas atendidas 

pelas mesmas. Deve-se salientar, entretanto, que na maior parte dos casos deverá 

ser possível completar os remanejamentos sem qualquer interrupção nos serviços. 

 

Poderão ocorrer ainda interrupções não programadas nos serviços públicos nos 

casos de acidentes envolvendo ruptura de redes e/ou vazamentos. Novamente, 

trata-se de um impacto de pontual e de curta duração, em caso de ocorrência.  

 

Para os casos em que seja necessária a realocação de rede de utilidades, a 

população a ser afetada deverá ser comunicada por meio de ações específicas 

previstas no P7 – Programa de Comunicação Social.  
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Impacto 7.04: Demandas Adicionais sobre a Infraestrutura Social Local Durante a 

Construção 

 

A infraestrutura social das áreas que não estão diretamente afetadas  poderá ser 

ocasionalmente solicitada durante as atividades de operação e construção em 

função do contingente de mão-de-obra a ser empregado. Essas áreas englobam os 

municípios caracterizados na Seção 3.3.3  que possuem as suas sedes a dez 

quilômetros ou mais do eixo da rodovia. 

 

A mão-de-obra a ser contratada será preferivelmente residente  das áreas do 

entorno, sem gerar fluxos migratórios que aumentem as demandas locais existentes. 

Alguma demanda poderá recair sobre a infraestrutura social existente, 

especialmente a hospitalar e de atendimento emergencial dos municípios 

interceptados pela rodovia. Trata-se de impacto de intensidade muito reduzida. 

 

5.3.3.2 

Impactos nas Atividades Econômicas 

 

Impacto 8.01 Geração de Emprego pelas Atividades de Construção e Operação 

 

Este impacto positivo refere-se basicamente aos efeitos gerados pela mobilização do 

contingente de mão-de-obra para obras previstas, bem com o as atividades de 

manutenção e conserva. Esse impacto tem vetor positivo configurando um benefício 

social.  

 

5.3.3.3 

Impactos na Qualidade de Vida da População  

 

Impacto 9.01: Alteração dos Níveis de Ruído Durante as Atividades de Construção 

 

Trata-se de impacto potencial sobre a qualidade de vida da população adjacente às 

áreas de intervenção. Dentre as várias ações impactantes relativas à emissão de 
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ruídos, destaca-se aquela provenientes de equipamentos/máquinas de porte, em 

especial os equipamentos de movimentação de terra.  

 

Vale ressaltar que o tráfego da rodovia já contribui para alteração dos níveis ruído 

para a população lindeira a rodovia, o que minimiza a interferência de ruído 

proveniente das atividades construtivas. Portanto, o impacto tende a ser reduzido se 

levado em consideração essa questão.  

 

De qualquer forma, o RCA propõe o P1.2 – Programa Ambiental de Construção que 

lista uma série de medidas a serem adotadas preventivamente para evitar que 

alterações do nível de ruído proveniente das atividades construtivas. Também de 

forma preventiva, o P1.4 – Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da 

Construção.   

 

Para minimizar também os efeitos dessa alteração para a população diretamente 

afetada, podem ser utilizadas estratégias de informação por meio do P7 – Programa 

de Comunicação Social.  

 

Impacto 9.02: Alteração dos Níveis de Ruído Durante as Atividades de Operação 

 

As atividades de operação pouco irão contribuir para a alteração do ruído causado 

pelo tráfego existente da Rodovia BR-101/ES/BA.  

 

Nesse caso, a análise recai sobre o impacto do ruído gerado da própria operação 

rodoviária e que produz efeitos sobre as ocupações imediatamente lindeiras a 

rodovia. É importante ressaltar que, historicamente a rodovia é um indutor de 

ocupação em seu entorno e somado a ausência de planejamento adequado do uso 

e ocupação do solo dos municípios lindeiros, o adensamento de população às 

margens do eixo do traçado foi inevitável.  
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Como medida para minimizar os efeitos, o P7 – Programa de Comunicação Social 

tem por objetivo informar as atividades de manutenção e conserva que podem vir a 

causar alterações nas áreas lindeiras à rodovia.  

 

Impacto 9.03: Alterações na paisagem 

 

Em grande parte a rodovia BR-101/ES/BA se encontra antropizada, com predomínio 

de áreas urbanizadas, pastagens e em alguns trechos presença de remanescentes 

florestais. As atividades de construção poderão potencializar essa alteração, porém 

de forma reduzida.  

 

Nas atividades de operação, o RCA propõe o P1.1 – Programa Ambiental da 

Operação, que possui como medida mitigadora a M.03 – Manutenção do Paisagismo 

e da Vegetação fora de APP, de maneira realizar ações corretivas e garantir a 

conservação da faixa de domínio e consolidação das áreas verdes. 

  

Impacto 9.04: Redução de acidentes 

 

As melhorias nos padrões dos elementos do sistema rodoviário, tais como correção 

do traçado da pista, restauração de pavimento, correção e implantação de 

sinalização, entre outros podem auxiliar na redução de acidentes envolvendo os 

usuários da rodovia. Esse é um impacto de vetor positivo. 

 

Impacto 9.05 Risco de Acidentes de Trabalho durante as Atividades de Construção e 

Operação 

 

Os serviços de construção e também de conserva e manutenção envolvem riscos 

para os trabalhadores neles engajados. A movimentação de máquinas e veículos 

pesados, os trabalhos desenvolvidos junto à pista existente em operação, bem como 

diversas outras atividades inerentes àqueles serviços, constituem fatores propícios à 

ocorrência de acidentes com os trabalhadores.   
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O risco de acidentes de trabalho é inerente a qualquer obra e é necessário garantir 

as melhores condições de segurança e saúde ocupacional durante todo o processo 

de execução dessas atividades.  

 

A adoção de um Plano de Segurança do Trabalho por parte das empresas 

contratadas, tanto na operação quanto na construção, baseado na adoção 

sistemática de algumas práticas relativamente simples reduz a ocorrência de 

acidentes do trabalho e/ou problemas de saúde ocupacional, possibilitando a 

atenuação de suas consequências, tanto nos trabalhos requeridos à implantação, 

quanto nas atividades posteriores de conservação rotineira da rodovia. Além disso, 

deve-se considerar a adoção imperativa de todas as normas de segurança vigentes 

estabelecidas pelo DER e pelo DENATRAN para obras rodoviárias. 

 

5.3.3.4 

Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico  

 

Impacto 10.01: Interferência com o Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 

 

No que se refere à interferência em Patrimônio Histórico e Cultural, o Diagnóstico 

Ambiental apresentado na Seção 3.3.3.6 , mostrou que a comunidade indígena mais 

próxima do traçado está localizada a 13 quilômetros da rodovia, o que demonstra 

que as atividades de construção e operação na área diretamente afetada (faixa de 

domínio) não se constituem impacto direto nessas localidades.  

 

Sendo assim, as atividades de construção que envolvem escavação e 

movimentação de terra poderão causar interferência principalmente no Patrimônio 

Arqueológico.  

 

O controle e a fiscalização das medidas preventivas e mitigadoras associados ao 

risco de ocorrência desse impacto será realizado por meio do P1.4 – Programa de 

Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção. 
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5.3.3.5 

Finanças Públicas 

 

Impacto 11.01: Impactos nas Receitas Fiscais 

 

De uma maneira geral, os impactos sobre as receitas fiscais restringem-se aos 

impostos recolhidos durante as atividades de construção e operação. Considerando 

o número reduzido de trabalhadores envolvidos quando comparado ao contingente 

de mão-de-obra empregada nos municípios que compõe a caracterização proposta 

na Seção 3.3 , pode-se afirmar que esse impacto, embora positivo, será pouco 

significativo. 

 

5.4 

Programas Ambientais 

 

Os programas ambientais e as medidas mitigadoras constantes desses programas 

propostos para mitigar os impactos decorrentes estão listados a seguir. O 

detalhamento de cada um dos Programas será apresentado na Seção 6.0 .  

 

P1 – Programa de Gestão Ambiental 

 

• P1.1 – Programa Ambiental de Operação 

 

o M.01 – Controle de Cargas Difusas 

o M.02 – Gestão de Resíduos da Operação 

o M.03 – Manutenção do Paisagismo e da Vegetação Fora de APP 

o M.04 – Controle e Monitoramento do Sistema de Drenagem da Rodovia 

o M.05 – Controle da Suficiência Hidráulica de Bueiros 

o M.06 – Racionalização do Uso da Água 

o M.07 – Gestão de Efluentes 

o M.08 – Gerenciamento de Risco / Ação Emergencial 
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• P1.2 – Programa Ambiental de Construção 

 

o M.01 – Controle de poluição, organização e limpeza; 

o M.02 – Medidas de controle das atividades de limpeza e supressão de 

vegetação 

o M.03 – Medidas de sinalização de obra 

o M.04 – Medidas de controle de erosão e assoreamento 

o M.05 – Procedimentos de desativação e recuperação. 

 

• P1.3 – Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Operação 

•  

o M.01 – Supervisão Ambiental da Operação 

o M.02 – Monitoramento de Cargas Difusas 

o M.03 – Monitoramento de Recursos Hídricos 

o M.04 – Monitoramento de Ruído 

o M.05 – Monitoramento da Faixa de Domínio 

o M.06 – Monitoramento do Fluxo de Pedestres 

 

• P.1.4 – Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção 

 

o M.01 – Estruturação organizacional para supervisão e monitoramento; 

o M.02 – Documentação ambiental da situação inicial 

o M.03 – Documentação ambiental contínua do processo de construção 

o M.04 – Elaboração dos checklists Ambientais de Obra 

o M.05 – Operacionalização seqüencial da supervisão e monitoramento 

ambiental das obras 

o M.06 – Operacionalização do Sistema de Manejo de Não-

Conformidades 

o M.07 – Operacionalização do Sistema de Controle de Documentos 

o M.08 – Avaliação do desempenho ambiental das construtoras 

o M.09 – Elaboração dos relatórios do programa 
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P2 – Programa de Prevenção, Monitoramento e Control e de Processos 

Erosivos  

 

P3 – Programa de Monitoramento de Atropelamento de Fauna  

 

P4 – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

 

P5 – Programa de Mitigação dos Passivos Ambientais 

 

P6 – Programa de Educação Ambiental 

 

P7 – Programa de Comunicação Social 

 

5.5 

Matrizes de Avaliação de Impacto Ambiental 

 

A Matriz 5.5.a  apresentada a seguir relaciona a interação entre as ações 

impactantes das atividades de construção e operação e os Componentes 

Ambientais a serem afetados. Em seguida, é apresentada a Matriz 5.5.b , a qual 

relaciona os impactos potenciais com os Programas Ambientais propostos.  
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Matriz 5.5.a 
Interação de Ações Impactantes por Componentes 

Ambientais e Impactos Decorrentes  

Componentes Ambientais 

C.1 Meio Físico C.2 Meio Biótico C.3 Meio Antrópico  

C1.01 
Recursos 
Hídricos 

Superficiais 

C1.02 
Recursos 
Hídricos 

Subterrâneos 

C1.03 
Solos 

C1.04 
Ar 

C2.01 
Vegetação 

C2.02 
Fauna 

C3.01 
Infraestrutura 

Física e Social 

C3.02 
Atividades 

Econômicas 

C3.03 Qualidade 
de Vida 

C3.04 
Patrimônio 
Histórico, 
Cultural e 

Arqueológico 

C3.05 
Finanças 
Públicas 

A
çõ

es
 Im

pa
ct

an
te

s 

A1 Atividades de Operação            

A1.01 Operação da Rodovia 1.03 2.01  4.02  6.01 7.01;7.02;7.04; 9.02;9.04    

A1.02 Planejamento e Controle Operacional       7.01;7.03 8.01    

A1.03 Conserva e Manutenção de Rotineira 1.01;1.02;1.03 2.01 3.01;3.03 4.01 5.02 6.01 7.01;7.02;7.03 8.01 9.02;9.05  11.01 

A1.04 Recuperação de Passivos Ambientais 1.01;1.02;1.03 2.01 3.01;3.03 4.01 5.01;5.02 6.01 7.01;7.02;7.03 8.01 9.01;9.02;9.05  11.01 

A2 Atividades de Construção            

A.2.1 Fase Pré-construtiva            

A.2.1.01 Divulgação do Empreendimento        8.01 7.02   

A.2.1.02 Estruturação Operacional Inicial        8.01   11.01 

A.2.1.03 
Implantação de Instalações Administrativas 
Provisórias 

 2.01 3.03 4.01 5.01;5.02 6.01 7.01;7.03 8.01 9,01;9.05 10.01 11.01 

A.2.1.04 Recrutamento e Contratação de Mão-de-Obra       7.04 8.01 9.05   

A.2.2 Fase de Execução das Obras             

A.2.2.01 Remoção da Vegetação e Limpeza do Terreno 1.01;1.02  3.01 4.01 5.01;5.02 6.01 7.01;7.03  9.01;9.03;9.05 10.01  

A.2.2.02 Desvios e Interrupções Provisórias do Trânsito Local       7.01  9.01;9.04;9.05   

A.2.2.03 Substituição e/ou Correção de Solos Moles 1.01;1.02  3.01 4.01  6.01   9.01   

A.2.2.04 Execução de Terraplenagem 1.01;1.02  3.01 4.01  6.01 7.01  9.01;9.03;9.05 10.01  

A.2.2.05 
Transporte de Materiais entre as Frentes de Obra as 
Jazidas Localizadas na Faixa de Domínio 

  3.01 4.01  6.01 7.01;7.03  9.01;9.03;9.05   

A.2.2.06 Aquisição e Transporte de Pedra Britada      6.01 7.04 8.01   11.01 

A.2.2.07 Execução do Sistema de Drenagem 1.01;1.02;1.03 2.01 3.01;3.03 4.01     9.01;9.03;9.05   

A.2.2.08 Pavimentação   3.01;3.02 4.01   7.02  9.01;9.03;9.05   

A.2.2.9 Operação de Instalações Administrativas  1.01;1.02;1.03 2.01 3.01;3.02;3.03 4.01 5.02 6.01 7.01  9.01;9.03;9.05   

A.2.2.10 Sinalização horizontal e vertical      6.01 7.01;7.02  9.04;9.05   

A.2.2.11 Estabilização de Taludes e Tratamento Superficial da 
faixa 

1.01;1.02;1.03 2.01 3.01;3.03 4.01 5.02 6.01 7.01;7.02  9.01;9.03;9.04;9.05   

A.2.2.12 Desativação das Obras e das Instalações Provisórias 1.03 2.01 3.01 4.01 5.02 6.01 7.01  9.01;9.03;9.05   
Impactos no Meio Físico  
1. Recursos Hídricos Superficiais 
1.01: Alteração dos Níveis de Turbidez de Cursos d’água 
1.02: Assoreamento de cursos d’água 
1.03: Risco de Contaminação das Drenagens Interceptadas pela Rodovia BR-101/ES/BA 
2. Recursos Hídricos Subterrâneos 
2.01: Risco de Contaminação das Águas Subterrâneas 
3. Impactos no Solo 
3.01: Susceptibilidade à Erosão 
3.02: Impermeabilização do Solo 
3.03: Risco de Contaminação do Solo 
4. Impactos no Ar 
4.01: Impactos de Qualidade do Ar Durante Atividades de Construção 
4.02: Alterações na Qualidade do Ar pela Variação no Volume de Poluentes de Combustão 
de Fonte Móvel Durante a Operação 

Impactos no Meio Biótico  
5. Impactos Sobre a Vegetação 
5.01: Supressão de vegetação na faixa de domínio 
5.02: Risco de Incêndio nos Fragmentos Florestais Lindeiros a Rodovia 
6. Impactos Sobre a Fauna 
6.01: Risco de Atropelamento de Fauna  
 
Impactos no Meio Antrópico 
7. Infraestrutura Física e Social  
7.01: Uso, Interrupção ou Remanejamento Temporário de Vias Locais de Circulação 
7.02: Melhorias da Pista Existente nos Trechos a serem Recuperados 
7.03: Remoção ou Relocação de Redes de Utilidades Públicas ou Interferências Similares 
7.04: Demandas Adicionais sobre a Infraestrutura Social Local Durante a Construção 

8. Impactos nas Atividades Econômicas 
8.01 Geração de Emprego pelas Atividades de Construção e Operação 
9. Impactos na Qualidade de Vida da População 
9.01: Alteração dos Níveis de Ruído Durante as Atividades de Construção 
9.02: Alteração dos Níveis de Ruído Durante as Atividades de Operação 
9.03: Alterações na paisagem 
9.04: Redução de acidentes 
9.05 Risco de Acidentes de Trabalho durante as Atividades de Construção e Operação 
10. Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico  
10.01: Interferência com o Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 
11. Finanças Públicas 
11.01: Impactos nas Receitas Fiscais 



 

 

Matriz  5.5.b 
Impactos Potenciais e Programas Ambientais   

Impactos Potenciais P1 – Programa de Gestão Ambiental
P1.1 P1.2 P1.3 P.1.4 P2

Meio Físico       
1. Impacto nos Recursos Hídricos Superficiais      
1.01: Alteração dos Níveis de Turbidez de Cursos d’água      
1.02: Assoreamento de cursos d’água      
1.03: Risco de Contaminação das Drenagens Interceptadas pela Rodovia BR-101/ES/BA      
2. Recursos Hídricos Subterrâneos      
2.01: Risco de Contaminação das Águas Subterrâneas      
3. Impactos no Solo      
3.01: Susceptibilidade à Erosão      
3.02: Impermeabilização do Solo      
3.03: Risco de Contaminação do Solo      
4. Impactos no Ar      
4.01: Impactos de Qualidade do Ar Durante Atividades de Construção      
4.02: Alterações na Qualidade do Ar pela Variação no Volume de Poluentes de Combustão de Fonte Móvel Durante a 
Operação* 

     

Impactos no Meio Biótico       
5. Impactos Sobre a Vegetação      
5.01: Supressão de vegetação na faixa de domínio      
5.02: Risco de Incêndio nos Fragmentos Florestais Lindeiros a Rodovia      
Impactos Sobre a Fauna      
6.01: Risco de Atropelamento de Fauna       
Impactos no Meio Socioeconômico       
7. Infraestrutura Física e Social       
7.01: Uso, Interrupção ou Remanejamento Temporário de Vias Locais de Circulação      
7.02: Melhorias da Pista Existente nos Trechos a serem Recuperados      
7.03: Remoção ou Relocação de Redes de Utilidades Públicas ou Interferências Similares      
7.04: Demandas Adicionais sobre a Infraestrutura Social Local Durante a Construção      
8. Impactos nas Atividades Econômicas      
8.01 Geração de Emprego pelas Atividades de Construção e Operação      
9. Impactos na Qualidade de Vida da População      
9.01: Alteração dos Níveis de Ruído Durante as Atividades de Construção      
9.02: Alteração dos Níveis de Ruído Durante as Atividades de Operação      
9.03: Alterações na paisagem      
9.04: Redução de acidentes      
9.05 Risco de Acidentes de Trabalho durante as Atividades de Construção e Operação      
10. Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico      
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6.0 

PLANO BÁSICO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – PBRA  

 

O Plano Básico de Regularização Ambiental (PBRA) consiste basicamente do 

detalhamento, até o nível operacional, dos Programas Ambientais exigidos pelo 

IBAMA na Portaria MMA/MT Nº 288/2013 e firmado no Termo de Compromisso 

celebrado junto a ANTT e ECO-101.  

 

Desta forma, o PBRA se constitui em um instrumento de gestão que objetiva garantir 

o cumprimento dos compromissos assumidos no trato do meio ambiente e a 

legislação ambiental. As ações que compõem os diversos Programas Ambientais 

constituem o “núcleo” de um Modelo de Gestão Ambiental que, por sua vez, exige 

uma coordenação entre programas e um relacionamento com as esferas de governo 

e com as comunidades. 

 

Em conjunto, os Programas Ambientais integrantes do PBRA objetivam: 

 

• Garantir o pleno atendimento das exigências do IBAMA; 

• Garantir o cumprimento das exigências previstas no Plano de Exploração 

Rodoviária (PER) no que diz respeito à Gestão Ambiental e aos demais 

compromissos constantes do Contrato de Concessão firmado com a agência 

reguladora (ANTT); 

• Assegurar o enquadramento das atividades desenvolvidas nas normas legais 

aplicáveis; 

• Implantar procedimentos específicos para todos os processos e atividades a 

serem executados e que tenham alguma implicação ambiental; 

• Potencializar a capacidade de monitoramento da evolução das condições 

ambientais da área de influência e dos fatores que as influenciam; 

• Potencializar a capacidade de previsão de impactos decorrentes da operação 

da rodovia, de forma a atuar antes de sua ocorrência; 

• Assegurar o monitoramento ambiental e a documentação rigorosa de todas as 

ações desenvolvidas; 
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• Prover instrumentos para que a concessionária possa atender às situações 

emergenciais que envolvam risco e/ou impacto ambiental; 

• Verificar periodicamente o desempenho ambiental da concessão, e; 

• Garantir um adequado relacionamento com as comunidades lindeiras.  

 

O detalhamento dos Programas Ambientais foi realizado de acordo com uma 

estrutura contendo, quando aplicável: 

 

• Introdução / Justificativa, onde são explicados os motivos para a formulação 

do Programa e a sua necessidade funcional no âmbito do PBRA como um 

todo; 

• Objetivos, onde são explicitados os objetivos gerais e específicos; 

• Âmbito de Aplicação, onde se definem os aspectos do empreendimento que 

serão afetados por cada programa; 

• Ações / Atividades, onde são listadas as diversas atividades técnicas e/ou 

administrativas a serem realizadas no âmbito de cada programa; 

• Distribuição de Responsabilidades, identificando todos os participantes com 

funções específicas e distribuindo as responsabilidades funcionais entre os 

mesmos; 

• Relatórios, onde é estabelecida a forma de documentação de cada programa 

e a periodicidade da consolidação da mesma em relatórios, definindo-se 

também as normas de circulação / distribuição dos mesmos; 

• Cronograma, onde são estipuladas as datas marco de início e fim de cada 

programa, apresentando-se quando possível, informações mais detalhadas 

sobre a programação de atividades específicas; 

• Recursos Humanos e Materiais a serem Alocados, onde se discriminam os 

recursos a serem alocados de maneira específica, especialmente nos casos 

de programas que necessitam da estruturação de equipes especializadas 

próprias; 

• Relação com outros Programas, onde as sinergias entre programas 

integrantes do PBRA são sumariamente descritas. 
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Complementarmente à descrição individual de cada Programa Ambiental de acordo 

com a estrutura acima descrita, o PBRA inclui outros elementos técnicos, na forma 

de “Instruções Ambientais”, ou outros elementos necessários para garantir a 

operacionalização expedita dos programas. Esses elementos técnicos 

complementares são sempre vinculados a Programas Ambientais específicos, na 

forma de Anexos.  

 

Os Programas Ambientais definidos para operação da Rodovia ECO-101 estão 

apresentados a seguir: 

 

• P1 – Programa de Gestão Ambiental, estruturado pelos seguintes Programas: 

o P1.1 – Programa Ambiental da Operação 

o P1.2 – Programa Ambiental da Construção 

o P1.3 – Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da 

Construção 

o P1.4 – Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da 

Operação 

• P2 – Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos 

Erosivos; 

• P3 – Programa de Monitoramento de Atropelamento de Fauna; 

• P4 – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 

• P5 – Programa de Mitigação dos Passivos Ambientais; 

• P6 – Programa de Educação Ambiental; 

• P7 – Programa de Comunicação Social. 

 

O detalhamento dos Programas Ambientais listados acima se encontra apresentado 

no Anexo 5 . Cumpre registrar que o Programa Ambiental da Construção, o 

Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção, o Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas e o Programa de Prevenção, Monitoramento e 

Controle de Processos Erosivos foram encaminhados ao IBAMA após a assinatura 

do Termo de Compromisso assinado com a ANTT e a ECO-101, por meio da 

correspondência CE-GEN-026/2013, protocolada em 09/07/2013, que se encontra 
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apresentada no Anexo 6 . 

 

Assim como os impactos estão inter-relacionados, originando efeitos cumulativos, os 

Programas Ambientais são interdependentes no tempo e no espaço. As principais 

relações de sinergia / interdependência entre os Programas Ambientais integrantes 

do PBRA encontram-se consolidadas na Matriz de Interdependência entre 

Programas Ambientais, apresentada na sequência (Matriz 6.0.a ). 

 



 
FOLHA 206/231

 

Matriz 6.0.a  
Interdependência entre Programas Ambientais do PBRA  
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P1 – Programa de Gestão Ambiental            

P1.1 – Programa Ambiental da Operação            

P1.2 – Programa Ambiental da Construção            

P1.3 – Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Operação            

P1.4 – Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção            

P2 – Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos            

P3 – Programa de Monitoramento de Atropelamento de Fauna            

P4 – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas            

P5 – Programa de Mitigação dos Passivos Ambientais            

P6 – Programa de Educação Ambiental            

P7 – Programa de Comunicação Social            
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6.1 

Estrutura Organizacional para Implantação do PBRA 

 

A implementação do PBRA exigirá a montagem de uma estrutura organizacional que 

garanta a funcionalidade das interfaces entre os diversos agentes a serem 

envolvidos nos 07 Programas Ambientais a serem implantados de maneira 

coordenada. A estrutura organizacional básica será a seguinte: 

 

• A Gerencia Ambiental Corporativa da Ecorodovias prestará apoio à Gerência 

Ambiental da Concessionária ECO-101, na orientação técnica quanto a 

execução das atividades dos Programas Ambientais. Além disso, prestará 

apoio nas gestões institucionais. 

 

• A Área de Gestão Ambiental da Concessionária ECO-101 responderá 

diretamente pelas ações de supervisão e monitoramento ambiental. O 

dimensionamento da equipe e da carga horária poderá ser ajustado durante a 

operação e andamento das obras de melhoramento caso se verifique a 

necessidade, ou conforme a demanda de cada programa.  

 

Para a supervisão e monitoramento de obras, a Área de Gestão Ambiental da 

Concessionária poderá contratar empresas terceirizadas especializadas em gestão 

ambiental de obras. Da mesma forma, contratará empresas especializadas de 

acordo com as demandas relativas aos Programas Ambientais.  

 

A Concessionária também se apoiará nas equipes de gestão ambiental das 

construtoras contratadas, cuja atribuição é garantir a adoção das diretrizes de 

controle ambiental aplicáveis, atendendo às recomendações e exigências da área de 

gestão ambiental da ECO-101.  

 

• A Gerência da Concessionária ECO-101 será responsável pela execução de 

todas as ações relativas aos programas relacionados diretamente com 

operação e manutenção da rodovia, incorporando à gestão da operação 
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todos os requisitos ambientais que compõem o PBRA, incluindo 

relacionamento com as comunidades lindeiras, atendimento a emergências, e 

outras que se vinculam ao dia a dia operacional. A Gerência Operacional da 

Concessionária atuará, no que tange ao controle ambiental das suas 

atividades, sob orientação e supervisão da Área de Gestão Ambiental. 

 

6.2 

Encaminhamento de Relatório Periódicos 

 

Periodicamente, serão encaminhados Relatórios de Acompanhamento do PBRA ao 

IBAMA, conforme será definido na Licença Ambiental de Operação Corretiva. Esses 

relatórios contemplarão as principais atividades realizadas em cada Programa 

Ambiental proposto, de acordo com a estrutura definida em cada um deles.  

 

6.3 

Cronograma de Implantação do PBRA 

 

Os Programas Ambientais terão diferentes períodos de duração, considerando-se as 

diferentes atividades integrantes de cada um. No entanto, a maioria deles possui 

atividade de monitoramento contínuo até o final do período de concessão. 

 

Conforme se verifica no Cronograma de Implantação do PBRA, apresentado na 

Matriz 6.3.a . Vale Ressaltar que esse Cronograma é estimado com base nos prazos 

definidos no Plano de Exploração Rodoviária e no Contrato de Concessão e também 

não considera as obras relacionadas ao volume de tráfego, como no caso das 

duplicações dos segmentos pré-estabelecidos.  

 

Além disso, o cronograma para o Programa Ambiental da Construção e o de 

Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção leva em conta o prazo 

estabelecido para as atividades de recuperação, ou seja, os 05 (cinco) primeiros 

anos da Concessão, conforme apresentado na Seção 2.2.1 .  
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Matriz 6.3.a  
Cronograma de Implantação do PBRA 

Programa Ambiental 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º A no ...... 25º 
Ano 

P1 – Programa de Gestão Ambiental        
P1.1 – Programa Ambiental da Operação        
P1.2 – Programa Ambiental da Construção        
P1.3 – Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Operação        
P1.4 – Programa de Supervisão e Monitoramento Ambiental da Construção        

P2 – Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos        
P3 – Programa de Monitoramento de Atropelamento de Fauna        
P4 – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas        
P5 – Programa de Mitigação dos Passivos Ambientais        
P6 – Programa de Educação Ambiental        
P7 – Programa de Comunicação Social        
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Anexo 1 – Termo de Compromisso  
 



 

 

 
 
Anexo 2 – Anotações de Responsabilidade Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Anexo 3 – Exemplo de Projeto Executivo de Sinalizaç ão Horizontal, 

Vertical, Dispositivos Auxiliares e de Segurança  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Anexo 4 – Relatório do Inventário de Passivos Ambie ntais 
 
 



 

 

O Relatório do Inventário de Passivos Ambientais foi apresentado em um volume 
à parte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Anexo 5 – Plano Básico de Regularização Ambiental -  PBRA 
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