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 5.5 DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

 
A análise integrada tem como finalidade apresentar a sintetização das informações apresentadas no diagnóstico 
dos meios físico, biótico e socioeconômico, com vista à subsidiar e qualificar a identificação e avaliação dos 
impactos e as respectivas discussões técnicas posteriores sobre a viabilidade ambiental do projeto. 
 
Deve-se ainda apresentar conclusões acerca da situação atual do ambiente sob o olhar multidisciplinar 
desenvolvido ao longo do diagnóstico e tecer conclusões sobre as tendências ambientais atuais da área de 
estudo ressaltando as relações entre os atributos ambientais que compõem aquele recorte geográfico, 
apontando às potencialidades e vulnerabilidades identificadas.  
 
Sobre a tendência, uma particularidade deste empreendimento é que a área pretendida para implantação da 
UTE Sudeste está inserida dentro da área já devidamente licenciada do Complexo Industrial Portuário do Porto 
Central (Processo COPAH/DILIC/IBAMA Nº 02001006386/2011-40) e é importante ressaltar que a fase de pré-
instalação do Porto Central está em andamento com a realização de programas e atividades prévias ao início 
das obras, em conformidade com as diretrizes acordadas no licenciamento e na respectiva Licença de 
Instalação n° 1203/2018. 
 
Neste sentido, é importante esclarecer que as tendências apresentadas a seguir para cada um dos meios 
consideram, no presente Capítulo, as condições ambientais atuais da área de estudo sem considerar o cenário 
de implantação do Porto Central que, independente da UTE Sudeste, prevê a implantação de um complexo 
industrial portuário com área total de 1.517,6741 ha e que está previsto para ser implantado em três fases 
distintas ao longo dos próximos 15 anos pelo menos.  
 
As sínteses do diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico são apresentadas a seguir, 
acompanhadas das devidas conclusões sobre as tendências ambientais atuais desconsiderando a implantação.  
 

 Meio Físico 
 
A área de estudo (AE) está localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana, constituindo uma área de 
drenagem de 4.875 km², que inclui 18 municípios dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. 
No Estado do Espírito Santo, a área de drenagem é de aproximadamente 2.696 km². Essa área abrange 
completamente os municípios de Divino de São Lourenço, Guaçuí, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, 
Apiacá e Mimoso do Sul e parcialmente os municípios de Dores do Rio Preto, Muqui e Presidente Kennedy, 
apresentando uma população, estimada por projeção, de 118.382 habitantes no ano de 2017.  
  
A área de estudo (AE) está localizada próximo ao estuário do rio Itabapoana, sobre relevo plano, onde destacam-
se a Planície Marinha ou Acumulação Marinha (Am), caracterizados formações geológicas, denominadas 
Cordões Litorâneos Recentes (Q2cl), constituídos por sedimentos arenosos e argilo-arenosos costeiros, datados 
do Holoceno, que formam um aquífero relativamente raso composto por sedimentos inconsolidados, e a Planície 
Fluvial ou Acumulação Fluvial (Am), caracterizados formações geológicas, denominadas Depósitos Flúvio-
lagunares Recentes, constituídos por sedimentos areno-argilosos ricos em matéria orgânica, podendo 
frequentemente conter grande quantidade de conchas de moluscos de ambientes lagunares, representando 
bons aquíferos subterrâneos, devido à facilidade de recarga. 
 
Nessa Planície Costeira, a Acumulação Marinha (Am), apresenta cotas entre 2 e 6,5 metros, e são recobertas 
pelo Neossolos Quartzrênicos, também conhecidos pelos moradores locais, como areias de praia, 
caracterizando toda a praia das Neves, e a Acumulação Fluvial (Af), com cotas variando entre 0 e 2 metros, 
recobertas pelos solos hidromórficos associados, denominados Associação de Gleissolo Háplico + Organossolo 
+ Neossolo Flúvico, que são conhecidos popularmente pelos moradores locais, como “solos de turfa”, 
caracterizando toda a área de inundação do córrego Marobá e a planície de inundação do rio Itabapoana. 
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 Nestes locais mais baixos, com cotas variando entre 0 e 2 metros, o nível de água se situa bastante próximo à 

superfície, de tal forma que mesmo escavações rasas resultam em pequenas lagoas, características de aquífero 
subaflorante. Os principais exutórios do aquífero da área de estudo (AE), incluindo a área prevista para 
implantação do empreendimento (ADA), correspondem ao rio Itabapoana e canais afluentes, com destaque 
para o córrego Marobá. Nestes locais a água acumulada na forma de lençol eleva-se quando a zona de 
saturação recebe mais água de infiltração e desce nos períodos de seca, quando a água armazenada se dirige 
para os pontos de descarga de água subterrânea. 
  
Destaca-se a forte influência do córrego Marobá na recarga do aquifero local, onde pode ser observado a carga 
piezométrica de 4 metros, na área de inundação do corpo hídrico, em áreas cobertas por  solos hidromórficos 
associados, denominados Associação de Gleissolo Háplico + Organossolo + Neossolo Flúvico, que são 
conhecidos popularmente pelos moradores locais, como “solos de turfa”. 
 
As águas subterrâneas da área de estudo sofrem forte influência das altas precipitações pluviométricas, o que 
influencia a grande variação de níveis de lençol freático. Vale destacar que essas as águas subterrâneas são 
pouco utilizadas devido, principalmente, à coloração escura, sendo que, essas quando captadas são utilizadas 
predominantemente para regas de planta e lavagem de utensílios.  
  
Considerando os limites preconizados pela Resolução CONAMA 396/2008 para uso preponderante consumo 
humano, dessedentação de animais, irrigação e recreação, essas águas são impróprias para os respectivos 
usos, sendo assim podemos afirmar que a inexistência de fontes poluidoras industriais significativas nas 
pequenas bacias contribuintes para a área de estudo, e os valores relativamente baixos de coliformes 
termotolerantes observados, indicam que as diversas violações de limites para águas subterrâneas são 
causadas predominantemente pelas características geoquímicas do solo e subsolo prevalentes na região.   
  
A disponibilidade hídrica na área de estudo (AE) é muito variável, em função das precipitações pluviométricas 
nas bacias locais e do Itabapoana. Em períodos secos canais se apresentam praticamente secos, enquanto em 
períodos mais chuvosos estes transbordam, inundando vasta área. Desta forma, ocorre grande variação de 
níveis de lençol freático em anos nos quais ocorrem altas precipitações pluviométricas. 
 
Os cursos d'água superficiais existentes na área de estudo apresentam naturalmente baixas capacidades de 
autodepuração, principalmente em períodos de baixa precipitação pluviométrica. Nenhum dos cursos avaliados 
anteriormente apresentou características naturais nos locais de monitoramento, tendo sido impactados por 
diversas ações antrópicas, incluindo lançamento de esgotos sanitários “in natura”, retificação e drenagem, 
construção e operação de estradas, produção agropecuária e desmatamento das bacias de contribuição.  
 
Como consequência das condições naturais e das interferências antrópicas, nenhum dos cursos d’água 
superficiais apresentou todos os parâmetros monitorados satisfazendo aos requisitos para águas doces Classe 
2 segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005. PH, Oxigênio Dissolvido, Fósforo Total, Alumínio Dissolvido, 
Cádmio Total, Ferro Dissolvido, e Manganês Total foram os parâmetros cujos valores se apresentaram em 
maiores números de amostragens fora dos respectivos limites CONAMA 357/2005.  
 
A inexistência de fontes poluidoras industriais significativas nas pequenas bacias contribuintes para a área 
prevista para implantação do empreendimento e os valores relativamente baixos de coliformes termotolerantes 
observados indicam que as diversas violações de limites para águas superficiais e subterrâneas são causadas 
predominantemente pelas características geoquímicas do solo e subsolo prevalentes na região.   
 
Conclui-se que as condições qualitativas das águas superficiais e subterrâneas existentes na área de estudo 
(AE) se apresentam inadequadas para diversos possíveis usos, considerando diversos parâmetros com valores 
fora de padrões, incluindo Cor Real e diversos metais pesados. 
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  Em relação as águas salinas, com base nos resultados obtidos ao longo desse diagnóstico e tendo como base 

os valores de baseline e os níveis de enquadramento da Resolução CONAMA 357/2005 – águas salinas classe 
1, pode-se concluir que: os níveis de Oxigênio Dissolvido se mantiveram dentro dos padrões estabelecidos pela 
legislação em toda a malha amostral, assim como o pH que também apresentou características neutras em 
toda a malha amostral. 
 
A temperatura e a salinidade mostraram um padrão de domínio de águas tropicais, sendo homogênea em toda 
a malha amostral, apresentando pequenas variações. Com relação a maioria dos sais, metais e compostos 
orgânicos (sendo eles VOCs, SVOCs Fenóis e surfactantes), em todos os pontos monitorados apresentaram 
concentração inferiores ao limite de quantificação, logo, atendendo os limites de enquadramento para águas 
salinas classe 1. 
 
Do ponto de vista dos nutrientes só foi detectada a presença de fósforo total, sendo que um ponto com 
resultados acima dos limites máximos estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005. Dos metais e semi-
metais analisados somente o Boro apresentou concentrações acima dos padrões da legislação em toda a malha 
amostral, e Zinco total em três delas. 
 
Quanto aos parâmetros biológicos somente foi identificada a presença de coliformes termotolerantes num dos 
pontos, e mesmo assim atendendo os requisitos estabelecidos pela legislação. 
 
Portanto, quanto ao ambiente marinho, os resultados amostrais, de uma maneira geral, mostraram que a área 
avaliada apresenta um padrão satisfatório e que os resultados estão dentro dos limites já registrados para área 
monitorada, mostrando que o ambiente marinho possui uma baixa influencia antrópica 
 
No trecho marinho, observando os resultados amostrais quando comparados ao histórico, os resultados indicam 
que a tendência seria de manutenção da baixa influencia antrópica e das atuais condições de qualidade 
observadas no levantamento realizado uma vez que estes indicam que os níveis de nutrientes e matéria orgânica 
também continuam baixos nos compartimentos marinhos, indicando que não existem aportes significativos de 
efluentes que possam inverter drasticamente esse cenário.  
 
Por outro lado, com relação a qualidade ambiental dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 
considerando o diagnóstico apresentado, podemos inferir que a tendência na área de estudo do 
empreendimento seria minimamente a manutenção das atuais condições observadas no levantamento 
realizado e que indicou diversos parâmetros fora dos respectivos limites preconizados pelas Resoluções 
CONAMA 357/2005 e 396/2008.  
 
Os recursos hídricos superficiais existentes continuarão a ser influenciados por inundações decorrentes de 
cheias nas bacias locais e também deverão ser afetados por ações antrópicas que já ocorrem na região 
relacionadas principalmente com desmatamentos, lançamentos de esgotos sanitários, erosão e lixiviação de 
dejetos de animais. Muitos destes corpos de água apresentam baixas capacidades de diluição e autodepuração 
e, considerando-se a ausência de rede de esgotamento e as características naturais dos solos da planície 
costeira, poderá haver a piora ao longo do tempo desse quadro de degradação, relacionado principalmente aos 
níveis de Fósforo, Alumínio Dissolvido, Cádmio Total, Ferro Dissolvido, DBO e Oxigênio dissolvido. 
 
Com relação à qualidade do ar, as condições atuais são satisfatórias na região, com níveis de concentrações 
de PTS, PM10, SO2, NO2, CO e O3 abaixo dos padrões primários estabelecidos na Resolução CONAMA 003/90.  
 
Quanto aos níveis de ruídos atualmente existentes na região, são característicos de um ambiente com ausência 
de atividades industriais bem como de baixíssima movimentação automotiva e esta situação tenderia a manter-
se ao longo do tempo considerando a manutenção do cenário hoje existente. 
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  Meio Biótico 

 
Com relação à caracterização da biota aquática continental, durante os estudos para licenciamento do Porto 
Central (ECONSERVATION, 13a) o fitoplâncton das lagoas costeiras foi composto por espécies dulcículas, sendo 
as classes cianofícea, clorofícea e bacilariofícea as mais abundantes enquanto que a comunidade 
zooplanctônica foi composta exclusivamente por espécies límnicas, sendo as espécies mais abundantes 
características de ambientes oligotrófico e mesotróficos. A comunidade bentônica foi dominada por espécies 
oportunistas, com abundância associada a ambientes com presença de nutrientes ou matéria orgânica em 
decomposição, e com a ocorrência de Olygochaeta e família Chironomidae, e da espécie bioinvasora M. 
tuberculata, corroborando a predominância de ambientes com presença de nutrientes orgânicos nos pontos 
amostrais, ao longo das duas campanhas realizadas na época. Desta forma, o ambiente continental estudado 
apresentou baixa qualidade ambiental, indicando que o mesmo estaria sob forte estresse ambiental, gerado 
dentre outros fatores, pela atividade agropastoril da região. 
 
Em relação à comunidade de peixes de água doce da área de influência foram capturados apenas oito indivíduos 
nos sistemas aquáticos devido ao reduzido volume de água durante os estudos para licenciamento do Porto 
Central (ECONSERVATION, 13a). Na estação chuvosa, entretanto, foram capturados 50 organismos em um total 
de sete táxons em sete famílias de peixes, sendo todas elas encontradas nas bacias hidrográficas do Espírito 
Santo. 
 
De maneira geral, na área de influência do Porto Central foram registradas 14 espécies de peixes entre dados 
primários e secundários, sendo que sete apresentam importância comercial, como a traíra (Hoplias 
malabaricus), e três são consideradas espécies introduzidas, lembrando que as três espécies classificadas 
como tal são provenientes dos dados secundários, sendo a partir das coletas de dados primários não foram 
registradas espécies introduzidas. Em relação aos status de conservação dessas espécies, nenhuma se 
encontra em listas de espécies em extinção ou ameaçadas de sobre-exploração do IBAMA, entretanto, o 
barrigudinho Phalloceros elachistos é considerada uma espécie endêmica do Espírito Santo, comum nas 
vegetações marginais dos sistemas aquáticos do Estado.  
 
Com a relação a flora, a lista florística da área de estudo do empreendimento foi formada pelas espécies 
amostradas nas análises fitossociológicas, inventário florestal e das observadas na campanha de campo, além 
de dados secundários oriundos da consulta ao SpeciesLink (CRIA, 2019) e EIA/RIMA do Porto Central 
(TPK/ECONSERVATION, 2013).  
 
A listagem florística final é composta por 237 espécies, distribuídas em 76 famílias, sendo as de maior riqueza 
Fabaceae (24 espécies), Myrtaceae (21 espécies), Bromeliaceae (13), Cyperaceae (12), Poaceae (10), 
Euphorbiaceae (8), Orchidaceae e Rubiaceae (7 cada), Apocynaceae, Sapotaceae, Cactaceae e Malpighiaceae 
(6 cada) e Sapindaceae (5). 
 
Essas 13 famílias representam 55% da totalidade de espécies encontradas na área de estudo, enquanto 47% 
das famílias está presente com apenas uma espécie. A ocorrência de várias famílias com poucas espécies é 
comum nas restingas (PEREIRA & ARAUJO, 2000; PEREIRA et al., 1998), evidenciando uma característica de 
alta biodiversidade também nesse ecossistema. 
 
Na região de estudo da UTE Sudeste as tipologias vegetais são predominantemente de porte arbustivo, com 
alguns trechos apresentando vegetação arbórea secundária de restinga com destaque, em extensão, para os 
estágios inicial e médio de regeneração. 
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 Pelo exposto verifica-se que a implantação irá suprimir 67,94 ha de ambientes com diferentes tipologias 

vegetais e estágios sucessionais do ecossistema restinga (EAAB, EMABI, EMA, EAA, EIA, EIAB, B) e causará 
intervenção em 0,90 ha situados em área de preservação permanente (APP)1. 
 
Apresentamos abaixo o quadro de áreas e dados consolidados da estimativa de supressão de vegetação para 
a implantação da UTE Sudeste. 
 

Classes de Uso do Solo Sigla 
Volume Estimado 

(m³) 
Fora de 

APP 
Em 

APP1 
Total 
(ha) 

Acesso Viário AV 0,76  0,76 

Brejo B 0,28  0,28 

Estágio Avançado de Regeneração da Vegetação Arbórea de Restinga EAA 1,37 0,05  0,05 
Estágio Avançado de Vegetação Arbustiva Aberta de Restinga e entre 
Moitas EAAB 216,61 47,49  47,49 

Estágio Inicial de Regeneração de Vegetação Arbórea de Restinga EIA 5,33 1,79  1,79 

Estágio Inicial de Regeneração de Vegetação Arbustiva de Restinga EIAB 0,00 0,38 0,38 

Estágio Médio de Regeneração de Vegetação Arbórea de Restinga EMA 38,02 1,44 0,52 1,97 
Estágio Médio de Regeneração de Vegetação Arbustiva Aberta de 
Restinga Inundável 

EMAA
BI 

0,45 0,78  0,78 

Pastagem P 75,70 8,87  8,87 

Pastagem Alagável PA 1,52 4,91  4,91 

Floresta Plantada de Exóticas FPE 6,73 0,66  0,66 

TOTAL 345,726 67,04 0,90 67,94 

 
 
Com relação a fauna, o levantamento da entomofauna, especificamente de abelhas, indicou a espécie Xylocopa 
ordinaria como a mais abundante. Houve várias espécies com baixa abundância na campanha realizada na 
estação seca e a análise de sazonalidade mostra que a comunidade de abelhas é mais abundante em períodos 
chuvosos com um número de 200 indivíduos e representando 69,9% de todo o volume de indivíduos 
amostrados enquanto no período seco é menos pronunciada (n=86), representado apenas 30,07%, do 
montante de indivíduos coletados. 
 
Quanto aos besouros a espécie mais abundante foi Ateuchus sp.1 e Ateuchus sp. 2  e, assim como para 
abelhas, comparativamente o período chuvoso foi o de maior ocorrência de indivíduos de besouros, 
representando um total de 67,3% do universo amostral, ultrapassando significativamente o período seco que 
teve a representação de apenas 32% do número total de indivíduos. 
 
Diferentemente dos demais grupos, no levantamento de mosquitos, o período seco foi responsável pela 
capturada de cerca de 30% a mais de indivíduos que no período chuvoso, e que compuseram uma comunidade 
de 35 espécies, sendo que 5 foram novas ocorrências para a região e entre elas uma espécie potencialmente 
vetora da malária (Anopheles sp.2.). De todas as espécies de anofelinos identificadas, Anopheles darling é o 
transmissor primário da malária, sendo que os outros passam a ser transmissores quando coexistem com o 
congênere, que é o caso. Vale ressaltar que a presença dos vetores não implica a ocorrência ou prevalência de 
enfermidades, mas indica o potencial de se instalarem se houver a presença de humanos infectados. 
 
Para dípteros vetores de doenças geralmente é observado uma sazonalidade marcante com predomínio no 
período chuvoso. Dessa forma, fatores como a fase da lua e a velocidade do vento podem ter influenciado 
pontualmente na coleta, levando ao baixo número de indivíduos coletados ao longo da estação chuvosa.  
 

 
1 Considerou-se a delimitação de APP de 300m da CONAMA 303/02 conforme definido no licenciamento do Porto Central. 
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 Com relação aos vertebrados, mais especificamente a avifauna, a partir dos estudos de campo realizados na 

Área de Estudo (AE) da UTE Sudeste foi possível constatar uma riqueza de 142 espécies de aves, o que 
representa 25,3% de todas avifauna conhecida para o estado do Espírito Santo 
 
Do total de espécies registradas, 69% (66 spp.) são independentes (66 spp.) ou semi-dependentes (32 spp.) 
de ambientes florestados. Este montante, associado à grande representatividade de espécies dependentes de 
ambientes úmidos (21,8%, 31 spp.) apontam para uma avifauna essencialmente de paisagens abertas ou 
pouco desenvolvidas e com forte presença de ambientes alagados, o que associado a dominância de espécies 
de baixa sensibilidade aos distúrbios de origem antrópica (78,9%) apontam para uma comunidade formada por 
elementos bastante generalistas e de elevada plasticidade ambiental 
 
Com relação aos répteis, foi possível observar através dos estudos primários e secundários realizados na região, 
um total de 20 espécies de répteis. Para a Área de Estudo (AE) da UTE Sudeste temos 17 espécies de ocorrência 
ao considerarmos as fitofisionomias amostradas. 
 
A maioria das espécies registrada é considerada frequente na natureza (Tropidurus torquatus, Ameiva ameiva, 
Hemidactylus mabouia e Gymnodactylus darwinii), sendo algumas menos frequentes, como o lagartinho 
Leposoma scincoides e as serpentes Corallus hortulanus e Micrurus lemniscatus carvalhoi.  
 
Observou-se uma grande variação nos táxons registrados, pois as 17 espécies de possível ocorrência na área 
da UTE Sudeste, estão distribuídas em 14 famílias e 16 gêneros, tratando-se de uma comunidade bastante 
diversificada, aumentando sua importância para o equilíbrio do ambiente. 
 
Com relação aos anfíbios, os levantamentos das comunidades de anfíbios na Área de Estudo (AE), identificaram 
para a região 31 espécies de anfíbios, sendo todos da ordem Anura. Ao considerarmos apenas as espécies 
registradas nas fitofisionomias que também compõem a área da UTE Sudeste, temos estes mesmos anfíbios 
de provável ocorrência nesta área. Assim, o número de espécies de provável ocorrência na UTE Sudeste pode 
ser de 31 táxons 
 
De um modo geral, as espécies registradas nos estudos possuem considerável plasticidade ambiental, 
habitando também ambientes descaracterizados. A perereca de capacete Aparasphenodon brunoi e a 
pererequinha Phyllodytes luteolus, são exceções, pois são anfíbios adaptados à vida nas bromélias (Schineider 
et al., 2001; Teixeira et al., 2002) enquanto que duas espécies de microhylideos registradas na região, 
Stereocyclops parkeri e Stereocyclops incrassatus, são mais exigentes quanto à conservação do ambiente e 
possuem habito criptozóico. 
 
Embora algumas das formações vegetais (arbustivas e arbóreas) amostradas apresentem elevada similaridade, 
em função do grau de regeneração ou status de conservação, como o caso das vegetações em estágios 
primário e avançado, a riqueza de espécies de anfíbios nestas fitofisionomias variou de um a treze táxons, ou 
seja, apresentou-se bastante distinta. Já em ambientes aquáticos, a similaridade foi elevada, bem como a 
riqueza de espécies, que variou de 14 a 24 táxons. As diferenças na composição de espécies de anfíbios 
encontradas entre as fitofisionomias amostradas podem ser atribuídas às características peculiares de cada 
ponto, como micro clima, diversidade de habitats, estado de conservação do ambiente, entre outros. Para 
alguns autores (CARDOSO et al.,1989; CONTE e ROSSA-FERES, 2006; BASTAZINI et al., 2007), diversos 
fatores ambientais, como o micro clima, a estratificação vertical, a heterogeneidade e o grau de conservação 
do habitat, interferem na riqueza de anuros de um dado ambiente. 
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 Quanto a mastofauna da Área de Estudo (AE) da UTE Sudeste, o cachorro-do-mato (C. thous) e o gambá (D. 

aurita) estão entre as espécies mais abundantes e se destacam por serem espécies generalistas e pouco 
sensíveis aos efeitos da perda e fragmentação de habitat e, assim como alguns outros mesopredadores, tendem 
a se tornar mais abundantes em áreas naturais na ausência de predadores de topo de cadeia alimentar como 
as onças (Panthera onca e Puma concolor), bem como em áreas mais urbanizadas (CHIARELLO, 1999; 
CÁCERES, 2003; PASSAMANI et al., 2005; CALDARA-JUNIOR e LEITE, 2007; PASSAMANI e FERNANDEZ, 
2011). A terceira espécie mais frequente foi o cachorro-doméstico (Canis lupus familiaris) que foi registrada 
em todos os fragmentos amostrados e que demanda uma atenção especial em áreas naturais.  
 
Embora não tenham apresentado alta frequência de ocorrência, foram registradas três espécies bastante 
dependentes de ambientes aquáticos, o mão-pelada (P. cancrivorous), a capivara (H. hydrochaeris) e a lontra 
(Lontra longicaudis).  
 
As únicas espécies incluídas em alguma lista de ameaças foram a lontra (L. longicaudis), considerada quase 
ameaçada pela lista mundial da IUCN e o rato-de-chão (C. goytaca) considerada em perigo  pela lista nacional 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2018). A Lontra longicaudis, embora ocorra em quase todo o território 
nacional, só habita locais onde as condições dos corpos d’água são propícias, e o Cerradomys goytaca é a 
única espécie das registradas nessa amostragem que é endêmica da Restinga. 
 
Dos táxons registrados três espécies são consideradas endêmicas do Bioma Mata Atlântica, o gambá-de-
orelha-preta (D. aurita), o saguí-da-cara-branca (C. geoffroyi) e o rato-do-chão (Cerradomys goytaca) 
(FONSECA, 1996). O gambá e o saguí são comuns em todo o estado do Espírito Santo e em todo o bioma de 
Mata Atlântica e portanto, não são consideradas sensíveis pelo seu endemismo.  Por outro lado, o rato-de-chão 
(C. goytaca), conforme já citado, é o único do gênero que habita exclusivamente a Restinga do litoral oriental, 
sendo encontrado nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, além de ser também o único mamífero 
conhecidamente endêmico para esse tipo de ambiente (BONVICINO et al., 2008). 
 
Nenhuma das demais espécies de mamíferos capturadas ou registradas encontra-se ameaçada de extinção 
segundo as listas consultadas e são também comuns a outras fitofisionomias do bioma Mata Atlântica, a maioria 
delas sendo também encontrada nos biomas Cerrado, Amazônia e Pantanal (REIS et al., 2006; BONVICINO et 
al., 2008). 
 
Não foi observada nenhuma espécie de quelônios durante as atividades de campo durante o presente estudo, 
o que já era esperado, uma vez que o período de maior atividade reprodutiva destas espécies no litoral brasileiro 
concentra-se principalmente a partir do mês de outubro até final de março, tendo seu ápice geralmente em 
janeiro. Vale lembrar contudo que durante os estudos para licenciamento do Porto Central (ECONSERVATION, 
13a) foi identificada a ocorrência de desovas na área de influência para Caretta caretta e de alimentação para 
Chelonia mydas e Eretmochelys imbricata, tendo sido previsto um programa específico para o monitoramento 
destas espécies para a área como um todo e que prevê acompanhamento também pelo TAMAR, inclusive com 
uma das linhas de ação com foco no uso de radiotransmissores para maior conhecimento do uso do ambiente 
e avaliação e acompanhamento de eventuais influências pela implantação das obras marítimas. 
 
Com relação ao ambiente marinho ressalta-se que os táxons fitoplanctônicos identificados na atual campanha 
de julho são comuns em regiões costeiras do Brasil, que corrobora também com os dados históricos das regiões 
costeiras do Espírito Santo, não sendo identificadas espécies cuja ocorrência já não tenha sido registrada 
anteriormente nestas águas. Além disso, destaca-se que não foram encontradas espécies raras, exóticas, 
endêmicas ou em processo de extinção (IUCN, 2020), sendo que a classe Bacillariophyceae foi dominante em 
riqueza de espécies e em quantitativo de organismos contabilizados, a qual correspondeu a 75% do total de 
táxons registrados na área de monitoramento e 85% da abundância total observada.  
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 Com relação à comunidade zooplanctônica foi observado que a comunidade é caracterizada tipicamente por 

organismos de regiões costeiras, sendo a composição desta dominada por Copepoda, não tendo sido 
encontrada nenhuma espécie considerada exótica, com exceção do táxon Temora turbinata, o qual é invasor, 
mas já está estabelecida para ambientes costeiros do Brasil (MUXAGATA e GLOEDEN 1995). Além disso, cabe 
ressaltar que este táxon é considerado um dos melhores exemplos de espécie exótica que compartilha o espaço 
com uma espécie nativa estabelecida na costa brasileira (Temora stylifera), sem proporcionar padrões de 
alteração na comunidade em questão. Vale lembrar que esse táxon é recorrente em estudos realizados nas 
regiões costeiras do Espírito Santo. 
 
A estrutura da comunidade bentônica de substrato inconsolidado apresentou composição taxonômica e 
distribuição típicas de regiões costeiras da região sudeste, com dominância de crustáceos e poliquetas que 
corrobora também com os dados históricos das regiões costeiras do Espírito Santo.  
 
Na caracterização da comunidade ictiofaunística foram identificados 25 táxons e 715 indivíduos, capturados. 
As espécies mais abundantes foram Pellona harroweri e Stellifer sp. Para literatura local, um total de seis 
espécies com registros na região como um todo encontra-se listada em alguma das categorias da IUCN (2020), 
sendo que duas também se encontram na lista nacional de espécies ameaçadas. Cinco são Deficientes de 
Dados (DD) e não podem ser classificadas quanto ao risco de extinção; uma (Pseudobatos percellens) foi 
classificada como Quase Ameaçadas (NT), ou seja, está próxima de ser qualificada como uma espécie 
ameaçada; e três foram classificadas como vulnerável (VU), sendo todas raias. Deve-se levar em consideração 
as raias Atlantoraja platana e Zapteryx brevirostris pois ambas possuem o status de vulnerável e a tendência 
da população é decrescente. Rioraja agassizi, também é considerada em perigo (EN) pela lista nacional. 
Destaca-se que essas espécies não ocorreram no atual levantamento. 
 
Com relação a campanha atual a família Sciaenidae apresentou a maior riqueza no levantamento e esta família 
apresenta grande importância para a pesca, visto que praticamente todas as espécies têm importância 
comercial. Segundo ESCHMEYER, (2015), outras famílias como Haemulidae, Ariidae, Pristigasteridae, 
Carangidae e Engraulidae além de apresentarem espécies que são um importante recurso para a pesca, 
também exercem um importante papel ecológico (PEREIRA; FERREIRA, 2013; HELFMAN et al., 1982). A maior 
riqueza da família Sciaenidae registrada na atual campanha é corroborada pelos registros históricos de 
monitoramentos em regiões costeiras do Espírito Santo. 
 
De maneira geral, a região de inserção do empreendimento apresenta características típicas de ambientes 
costeiros da região sudeste, sendo que pode ser considerada uma área com boa qualidade ambiental de acordo 
com os resultados do presente estudo, com a presença de espécies de características estuarinas, costeiras e 
oceânicas.  
 
Em relação ao ambiente marinho em geral não há sinais de que esta condição favorável a biota venha a ser 
alterada e a tendência é de manutenção das condições atuais na região com previsão de que as comunidades 
planctônica, bentônica marinha e fauna associada mantenham as suas características ecológicas de 
composição, abundância, variação sazonal e espacial. 
 
Em relação ao trecho continental a situação atual vigente da vegetação e das populações animais associadas 
nas áreas avaliadas não deverá apresentar tendência de mudança significativa, uma vez que as áreas em 
questão já se encontram, em sua grande parte, antropizadas e os impactos hoje existentes continuariam 
ocorrendo com baixa magnitude, como pastoreio em alguns trechos pelo gado e pequenas ocupações em 
trechos que já estão sendo urbanizados na região.  
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 Ou seja, o tipo de interferência hoje observada seria mantido nos próximos anos e a interferência não 

aconteceria de forma rápida e forte e sim lenta e com fraca magnitude. Isto se deve já que a localidade não 
apresenta perfil primariamente turístico e nem oferece dinâmica atual para favorecer um aporte populacional 
muito elevado, lembrando que o turismo atual é de praia e sol e de pessoas que procuram o contato com a 
natureza. 
 
Por outro lado, destaca-se que esta restinga já vem sofrendo ao longo do tempo alterações por ações antrópicas 
variadas e difusas que, ainda que não seja de forma intensa, vêm alterando a vegetação e interferindo na fauna 
local, tanto terrestre como a aquática, sendo que este processo de degradação ambiental na qual se encontra 
inserida a área de estudo deverá afetar a comunidade faunística a médio e longo prazo.  
 
Em relação a fauna terrestre em geral, a principal questão observada na região de estudo refere-se à 
fragmentação do hábitat em que os mesmos se encontram inseridos, devido à intensa degradação das áreas 
de restinga em escala regional, causada pelo crescente aumento do perímetro urbano principalmente das 
cidades do entorno e da implantação ou ampliação das rodovias na região, além do desequilíbrio que tende a 
aumentar com o aumento da ocorrência de espécies exóticas e/ou aquelas associadas a este processo de 
antropização. 
 
A região do empreendimento inclui ainda uma variedade de sistemas aquáticos que, considerando os estudos 
realizados anteriormente, se destacam pelas características peculiares de cada sistema, assim como pela 
grande conectividade entre eles, essencial em determinadas fases do ciclo de vida de muitas espécies 
ocorrentes na região.  
 
A previsão, conforme já discutida no meio físico, é que tais ambientes aquático, em sua porção continental, 
deverão continuar sendo afetados por ações antrópicas que já ocorrem na região, relacionadas principalmente 
com desmatamentos, lançamentos de esgotos sanitários, erosão e lixiviação de dejetos de animais e, neste 
sentido, considerando-se a ausência de rede de esgotamento e as características naturais dos solos da planície 
costeira, poderá implicar na piora ao longo do tempo desse quadro de degradação no que tange a qualidade 
da água, sendo que os efeitos sobre as comunidades biológicas dependerão não somente desta piora como 
também da influência de obras ao longo da bacia e das enchentes associadas na região do estudo.  
 
Vale lembrar ainda que os sistemas marinhos abrangidos da região do empreendimento são marcados pela 
grande influência que sofrem dos ambientes dulcícolas, principalmente nas regiões de ecótone, como por 
exemplo o estuário na foz do Rio Itabapoana. Segundo estudos realizados na região larvas de peixes de interesse 
comercial foram encontradas em grande abundância tanto na região costeira quanto na região de mar aberto, 
em diferentes épocas de amostragem, evidenciando a importância da manutenção da conectividade destes 
ambientes para o ciclo de vida de determinadas espécies. 
 
Ou seja, os ambientes dulcícolas e estuários servem de áreas de alimentação e refúgio para juvenis de muitas 
espécies de peixes e, portanto, devem ser consideradas de grande sensibilidade e interesse de preservação já 
que a manutenção da qualidade do ambiente marinho possui relevância não somente ambiental mas também 
socioeconomômica condicionada à atividade pesqueira da região (vide próximo item).  
 
Desta forma, para que seja mantida a biota e o nicho ecológico local equilibrado, seria necessária a criação de 
mais espaços protegidos nos quais pudessem ser viabilizados projetos de conservação ambiental, priorizando 
a manutenção das áreas naturais consideradas fechadas e e principalmente as áreas alagáveis e úmidas, de 
forma que estas poderão representar refúgios para as espécies, tanto aquática como aquelas terrestres que 
dependem destes ambientes, contribuindo para a manutenção das populações nestes locais, além de 
favorecerem a manutenção da qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos na região.  
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 Caso esta ação não ocorra, é inevitável que a degradação do ambiente, ainda que paulatina, acarrete 

determinados desequilíbrios e danos ambientais, devendo variar apenas em relação ao prazo e velocidade de 
ocorrência dos processos de acordo com o avanço destes processos degradatórios na região. 
 
 

 Meio Socioeconômico 
 
O Município de Presidente Kennedy se originou na localidade da Fazenda Muribeca com a chegada de Padres 
Jesuítas e o processo de catequisação dos Indios Puris, Goitacazes e Boitocudos. Antes da sua emancipação 
o município era chamado de Batalha, sendo renomeado para Presidente Kennedy quando de sua emancipação. 
A região onde se insere o empreendimento é de relevância pré-histórica e histórica, com o litoral sendo ocupado 
intensamente por popullaão indígena, sendo também, o litoral, a primeira área colonizada pelos europeus. 
 
O município foi elevado à categoria de município pela Lei estadual nº 1.918, de 30-12-1963, desmembrado 
de Itapemirim, constituído somente pelo distrito sede em quatro de abril de 1964. O município se insere na 
região sul do Espírito Santo, se localizando no extremo sul do estado. Analisando o contexto da região sul, o 
município de Presidente Kennedy, área de estudo, possui a maior área em Km2 e a menor densidade 
populacional. 
 
Até a década de 90 o município apresentou os menores indicadores sociais e econômicos do Estado do Espírito 
Santo, sendo as comunidades quilombolas áreas de maior concentração da pobreza. Entretanto, data do 
mesmo período a descoberta de petróleo e o recebimento de royalties, o que começaria a beneficiar o 
município.  
 
A caracterização atual da área de estudo, município de Presidente Kennedy, é dada pela predominância das 
áreas de pastagens extensiva e a presença de grandes vazios territoriais. As matas e florestas plantadas 
encontram-se dispersas no território municipal. A região litorânea é proeminente uma grande área de restinga 
enquanto as áreas utilizadas pela agricultura concentram-se na porção leste do município. 
 
Devido estas características da economia local da área de estudo apresenta baixo grau de dinamismo, 
concentrando-se em atividades produtivas de ramos tradicionais, com destaque para a pecuária. Estas 
atividades apresentam baixos níveis de agregação de valor e tem cadeia produtiva limitada. A pesca tem 
importância pontual para algumas comunidades com inexistência de estrutura de apoio e sem agregação de 
valor que mereça destaque.  
 
Ao observarmos o PIB Per Capita do litoral sul do Espírito Santo, identificamos facilmente que o município de 
Presidente Kennedy se destaca, com PIB Per Capita muito acima da média da Microregião e do estado, 
chegando a superar a média do estado do Espírito santo em mais de 600%. Grande parte desse valor se deve 
a recebimentos de royalties do petróleo, ao qual o município tem direito. 
 
Com relação à produção econômica, considerando os dados de 2006, esse município encontrou no setor 
secundário (indústria do petróleo) o maior responsável pela geração do seu PIB: 70,93%, que corresponde à 
geração de royalties a partir das atividades de produção de petróleo offshore. Em ordem de importância segue 
o setor de serviços com 15,05% e, próximo deste, o setor primário, com 13,02%. 
 
Esta conformação da economia se reflete na geração de emprego e renda no Município, sendo que o Poder 
Público predomina como maior empregador formal. As atividades geradoras de renda estão concentradas na 
Sede do Município e não apresentam empreendimentos significativos implantados no contexto da economia 
estadual. Isso dificulta a possibilidade de elevação da capacidade de consumo da população e, por via de 
conseqüência, o acesso aos produtos e serviços necessários à maior qualidade de vida da mesma. 
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 As atividades turísticas são centralizadas nas belezas naturais e festas religiosas, destacando-se a Festa de 

Nossa Senhora das Neves e o sítio histórico da Igreja. A Praia das Neves e Praia de Marobá atrai visitantes em 
função da praia, sol e tranquildade, pois a região possui poucos eventos e pouca infraestrutura. Ou seja, de 
forma geral, o turismo no município se relaciona com atrativos naturais e históricos, porém com infraestrutura 
extremamente deficiente, elevada sazonalidade e baixo dinamismo.  
 
Apesar do elevado PIB Per Capita os indicadores sociais do município estão entre os piores da microrregião sul 
do estado. Esse cenário configura uma economia local de elevada fragilidade e baixa capacidade de absorver 
e superar processos de crise, seja conjuntural ou estrutural. Em termos de senvolvimento social, esse quadro 
se reflete na vulnerabilidade social elevado no municpio. Observando-se o Índice de Vulnerabilidade Social, que 
aponta as características de qualidade de três dimensões, Infraestrutura Urbana, Capital Humano e Renda e 
Trabalho identificamos que o município de Presidente Kennedy, área de estudo é o mais vulnerável na 
microrregião Litoral Sul. Enquanto o município de Iconha possui a menor vulnerabilidade social, com IVS 0,168, 
o município de Presidente Kennedy possui IVS de 0,311.  
 
Os baixos números atuais dos indicadores de desenvolvimento municipal, que incluem, “educação”, ”emprego 
e renda” e “saúde” revelam a discrepância entre o ingresso de recursos nos cofres públicos e a repercussão 
destes recursos na qualidade de vida da sociedade local.  
 
A baixa escolarização da população dificulta a empregabilidade da população economicamente ativa (PEA), 
sendo merecedora de atenção por parte do Poder Público e demais instituições dedicadas à qualificação da 
mão de obra. O município apresenta médias de atendimento da população abaixo do registrado para o Espírito 
Santo em termos de abastecimento de água e coleta de lixo e esgoto. Destacamos ainda que em se tratando 
de coleta de esgoto o município apresenta o menor índice do litoral sul do estado. 
 
No que tange a ocupação no entorno da área do empreendimento, entre os anos de 2002 e 2019, pode-se 
observar uma expansão urbana nas comunidades de Areinha, Campo Novo, Jaqueira, Marobá, Praia das Neves 
e Santo Eduardo, consolidando áreas urbanizadas fragmentadas localizadas entre extensos vazios urbanos. 
 
Sobre a expansão urbana das comunidades no entorno do empreendimento, divergem entre o que preconiza o 
PDM municipal e o que de fato ocorre atualmente. Os casos mais significativos são das comunidades de 
Marobá, Campo Novo e Areinha e Jaqueira. A comunidade de Marobá apresenta uma das áreas de crescimento 
urbano avançando sobre área de APP do córrego Marobá, enquanto a comunidade de Campo Novo avança a 
expansão sobre área de Desenvolvimento Sustentável, definida pelo PDM municipal. Esse avanço ainda ocorre 
em direção a área licenciada para instalação do Porto Central, e apesar de não apresentar indícios de chegar 
a área do porto em si, tende a se espraiar sobre um acesso projetado para esse empreendimento. As 
comunidades de Jaqueira e Areinha avançam, ainda que de forma lenta, sobre pastagem alagável, também 
em direção a área de instalação do Porto Central, o que poderá levar a futuros problemas com alagamento de 
ruas e residências. 

Além da caracterização socioeconômico da região, e importante destacar que a região onde se insere a área 
de estudo é de relevância pré-histórica e histórica, como indicado pelos vestígios registrados e descritos 
anteriormente em estudos realizados na região. O litoral sofreu intensa ocupação indígena, testemunhada pelos 
dados etnográficos e pelos sítios pré-históricos registrados, sendo também a primeira área colonizada pelos 
europeus. As hostilidades dos índios ali encontrados são frequentes em diversos relatos, até meados do século 
XIX. 
 
Com relação aos sítios arqueológicos vale dizer que os mesmos atrativos encontrados pelo homem pré-histórico 
para se fixar em um local, como variedade de recursos alimentares, disponibilidade de água potável e 
acessibilidade, foram também buscados pelos colonizadores. Com isso, muitos assentamentos coloniais se 
deram em locais anteriormente habitados pelas populações nativas. A expansão do povoamento no litoral 
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 agravou o processo de destruição de sítios arqueológicos. Dessa forma, os sítios arqueológicos litorâneos e 

próximos a áreas povoadas acabaram por se tornar raros, aumentando seu valor para estudos. Neste sentido, 
os estudos arqueológicos anteriores indicavam que os sítios prováveis no contexto do empreendimento 
poderiam ser tanto acampamentos de pequena duração para coleta de recursos alimentares, quanto sítios para 
habitação de longa duração, por diferentes grupos culturais, tanto pré-históricos quanto históricos.  
 
Contudo, o levantamento realizado anteriormente na área não apresentou presença de vestígios de interesse 
arqueológico, tendo sido observado vestígios nitidamente contemporâneos. Sendo assim, considerando que 
área a ser afetada pelo Porto Central, onde se insere a área da UTE Sudeste, é em grande parte recentemente 
antropizada, principalmente por atividades agropecuárias (de forma extensiva) e exploração de areia (mais 
intensiva mas pontual) e que os trechos ainda preservados fazem parte de áreas destinadas para criação 
da RPPN do Porto Central e que serão preservadas, e que a Igreja Nossa Senhora das Neves, embora esteja 
rodeada pelo empreendimento, não localiza-se especificamente dentro da mesma e que o sítio em questão não 
seria afetado pela sua implantação, o Iphan concluiu pela não necessidade de prospecção na área e 
favoravelmente à emissão da Licença de Instalação para o Complexo Industrial Portuário do Porto Central. 
 
Quanto as comunidades tradicionais identificadas na região, registramos a presença de comunidades 
quilombolas e de pescadores na área de estudo. O diagnóstico dessas comunidades foi realizado pelo Estudo 
de Licenciamento do Porto Central, que será o empreendimento que gerará alteração sobre os modos de vida 
dessas populações. Considerando esse contexto, a presença da UTE Sudeste não implica em incremento de 
impactos sobre tais comunidades. 

Quanto as comunidades quilombolas existentes na área de estudo, as que se localizam mais próximas ao 
empreendimento da UTE Sudeste estão a uma distância cerca de seis (6) e nove (9) quilômetros. Ambas estão 
incluídas num programa ambiental específico do Porto Central destinado para atendimento às comunidades 
quilombolas da região, que garantirá ações para o fortalecimento da identidade quilombola bem como a 
preservação, proteção e salvaguarda desses territórios, através de estratégias e mecanismos já apresentados 
no PBA do Porto Central estando em conformidade com as exigências da Fundação Cultural Palmares e que 
culminou no parecer favorável para este empreendimento.  

Quanto a comunidades pesqueiras, a única comunidade identificada na área de estudo foi a comunidade de 
Marobrá, localizada a cerca de sete (7) quilômetros da UTE Sudeste. A pesca realizada na comunidade de 
Marobá é feita por meio de barcos a vela e barcos a remos, não existindo qualquer estrutura de apoio à pesca 
nessa localidade. Os desembarques realizados na região são feitos pela praia e a manutenção necessária das 
embarcações e petrechos é realizada pelos próprios pescadores. Essa comunidade deverá ser 
significativamente impactada com a implantação do Porto Central, que previu em seu processo de 
licenciamento um Programa de Compensação da Atividade Pesqueira, que foi contruído e validado de forma 
participativa, e abrange as comunidades pesqueiras de toda a região do empreendimento. Além disso, o Porto 
Central prevê outros programas como o Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental que atenderão 
também a essa comunidade, abarcando qualquer possível interferência que a UTE Sudeste pudesse ter sobre 
esse grupo social. 

Atualmente a economia local apresenta baixo grau de dinamismo, concentrada em atividades produtivas de 
ramos tradicionais, com destaque para a pecuária. A localidade não apresenta perfil primariamente turístico e 
nem oferece infraestrutura atual para favorecer a dinamização neste sentido, lembrando que o turismo atual é 
de praia e sol e de pouco peso para economia local. Considerando isso, podemos inferir que não há sinais de 
que a condição hoje observada seja alterada e a tendência é de manutenção ao longo dos anos dessa dinâmica. 
 
Esta conformação da economia se reflete na geração de emprego e renda no Município, além disso, 
considerando a baixa escolarização da população, a tendência é também de manutenção dos baixos índices 
de empregabilidade da população economicamente ativa (PEA). 
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 Com relação às finanças do Município, a perspectiva da diminuição do recebimento dos royalties derivados das 

atividades petrolíferas localizadas no litoral, em função das iniciativas no Congresso Nacional no sentido de 
uma redistribuição dos Royalties com a participação dos municípios não produtores a nível nacional, a situação 
tende a se agravar, principalmente aqueles que dependem de investimentos públicos. 
 
Sobre a expansão urbana a tendência é de continuidade do avanço das comunidades sobre áreas que divergem 
em termos de uso com o que o PDM municipal preconiza. Em se tratando de coleta de esgoto o município 
apresenta o menor índice do litoral sul do estado e neste sentido, é importante ressaltar também que, apesar 
dos incrementos nos índices de saneamento verificada nos últimos anos, ainda existe uma grande carência 
neste atendimento sendo que a tendência é que esse cenário se agrave ao longo dos anos, principalmente num 
cenário de diminuição do recebimento dos royalties. 
 
Por fim, considerando esta dinâmica com baixo dinamismo atual da economia local, a expectativa é de poucas 
alterações no quadro socioeconômico geral vigente, o que é mais preocupante para as comunidades 
tradicionais considerando o cenário existente e que pode se agravar no caso de diminuição do recebimento dos 
royalties, uma vez que elas já apresentam pouca inserção no cenário econômico local e que dependem, em 
grande maioria, de mais ações do Poder Público.  
 

 Sensibilidade Ambiental 
 
Segundo SANTOS (2004), o Planejamento Ambiental fundamenta-se na integração e interação dos sistemas 
que compõem o ambiente. Este planejamento tem o papel de estabelecer as relações entre os sistemas 
ecológicos e os processos da sociedade, das necessidades socioculturais, atividades e interesses econômicos 
a fim de manter a máxima integridade possível de seus elementos componentes. É importante acrescentar-se 
a SANTOS as colocações de ROSS (1990 e 2001) que define que os estudos integrados de um determinado 
território pressupõem o entendimento da dinâmica de funcionamento do ambiente natural com ou sem as 
intervenções humanas. Assim, para a Análise da Sensibilidade da região do empreendimento, o conhecimento 
da qualidade ambiental por temas e a sobreposição destas informações tornou isso possível. 
 

Esta definição da Sensibilidade Ambiental expressa espacialmente uma importante ferramenta técnico-
gerencial para a priorização dos ambientes a serem protegidos e ou considerados prioritários para a aplicação 
de medidas mitigadoras e ou compensatórias quando o dano é irreversível.  
 
Conforme já apresentado anteriormente, uma particularidade deste empreendimento é que a área pretendida 
para implantação da UTE Sudeste está inserida dentro do Porto Central, uma área já devidamente licenciada 
destinada para implantação de um complexo industrial portuário com 1.517,6741 ha (Licença de Instalação n° 
1203/2018 - Processo COPAH/DILIC/IBAMA Nº 02001006386/2011-40).  
 
Desta forma, é apresentado a seguir o Mapa de Sensibilidade Ambiental elaborado quando do licenciamento 
deste que considera o recorte mais amplo e abrangente do cenário de implantação do Complexo Industrial 
Portuário, na qual se insere a área de implantação da UTE Sudeste, e que prevê diversas modificações na 
região como um todo, relacionadas à implantação de toda a infraestrutura básica e de suporte deste complexo, 
além de outras obras e ações de responsabilidade também de outros agentes tais como Governo Estadual, 
Municipal e autarquias, conforme acordos e parcerias estabelecidas quando de seu licenciamento e que visam 
o desenvolvimento da região sul do estado para criação da denominada “Plataforma Logística Sul Capixaba” 2. 
 
  

 
2 https://www.es.gov.br/Noticia/sedes-debate-desenvolvimento-da-regiao-sul-do-estado-em-evento-virtual 
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 O mapa apresentado na Figura 5.5-1 fornece a informações atualizadas geomorfológicas, biológicas e 

socioeconômicas de forma fácil para leitura e compreensão e contribuem para o entendimento da situação 
atual e, no próximo Capítulo, para a identificação e avaliação dos potenciais impactos quando da implantação 
do empreendimento proposto. Neste mapa se definiram os níveis de sensibilidade levando-se em consideração 
o conceito de que se trata da qualidade da área definida a partir de uma opção política de vocação do uso, em 
função da menor capacidade de manter e recuperar a situação de equilíbrio do ecossistema, alterada por uma 
determinada agressão. E a fragilidade ambiental que tem a ver com a susceptibilidade do ambiente a qualquer 
tipo de modificação e/ou dano, inclusive poluição. Estes níveis foram definidos, para recursos biológicos 
terrestres e marinhos, ambientes costeiros, de praias e marinhos, recursos pesqueiros, e aspectos 
socioeconômicos face as ações do cenário de implantação do Complexo Industrial Portuário do Porto Central 
em que se insere a UTE Sudeste e em função da sensibilidade, levando-se em consideração a capacidade das 
áreas em manterem e recuperarem a situação de equilíbrio, quer espacial como no tempo. Associou-se na 
análise a questão da legislação vigente, já citada em outros itens deste documento, no que se refere às Áreas 
Protegidas, Unidades de Conservação e, ainda, às indicações das Áreas Prioritárias para a Conservação. 
 
No caso da porção continental do território, detalharam-se classes de sensibilidade alta, média e baixa 
associadas à Vegetação, e além de todos os critérios já descritos no diagnóstico, também levou-se em 
consideração o “status” de conservação da restinga e da fauna associada. As áreas destacadas como Alta 
Sensibilidade são as áreas onde a vegetação e a fauna têm mais sensibilidade às alterações, levando a 
mudanças nos processos ecológicos presentes. As áreas de Baixa Sensibilidade são aquelas em que se 
encontra a vegetação alterada e a fauna tipicamente de ambientes alterados. As áreas de Média Sensibilidade 
incluem muitas vezes áreas úmidas onde, apesar a fauna de locais abertos ser abundante, em muitos casos, 
já têm alterações na sua composição e, em outros casos, são utilizadas para pastagem. 
 
No caso do ambiente marinho e costeiro, é importante enfatizar que, de acordo com o diagnóstico para 
identificação de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade brasileira (MMA, 2002), a zona costeira 
e marinha da área sul do estado do Espírito Santo, que engloba os municípios de Itapemirim, Marataízes e 
Presidente Kennedy, é identificada como área de prioridade extremamente alta para a conservação e os 
principais ecossistemas da zona costeira e marinha indicados para a conservação no estado do Espírito Santo 
são os estuários, manguezais, lagoas costeiras, praias e costões rochosos. As áreas com prioridade 
extremamente alta para a conservação são aquelas com alta riqueza de espécies endêmicas, ameaçadas e 
raras, ou com ocorrência de fenômenos biológicos ou processos ecológicos especiais. 
 
Os ambientes de estuários, manguezais e lagoas costeiras são ambientes frágeis devido ao seu complexo 
dinamismo e às suas conformações e dimensões. A grande densidade demográfica da região sudeste torna 
esses ambientes vulneráveis á poluição, degradação de habitat e extinção local de espécies e funções 
ecológicas. As praias do estado do Espírito Santo são apontadas como insuficientemente conhecidas, apesar 
da grande importância ecológicas deste sistema. De modo geral, as praias sofrem crescente descaracterização 
devido ao uso urbano desordenado, especulação imobiliária e o aporte de efluentes domésticos e industriais. 
Também é apontada uma insuficiência de conhecimento e necessidade de inventariados para os costões 
rochosos do estado do Espírito Santo. Os costões rochosos são negativamente afetados pelo desmatamento 
das encostas, principalmente visando a construção de condomínios e marinas.  
 
A região do empreendimento apresenta, como esperado, uma grande diversidade físico-biótica dos 
ecossistemas litorâneos. Esse trecho do litoral é caracterizado pelo pouco desenvolvimento nas planícies 
costeiras (restingas), estando o maior desenvolvimento nos vales fluviais e planícies fluviomarinhas, como a do 
rio Itabapoana. Excetuando-se os centros urbanos, as regiões de litoral concentram atividades econômicas 
informais e sazonais relacionadas muitas vezes ao turismo. No entanto, é fato que os processos atuais de 
ocupação e exploração econômica causam fragilidade à região.  
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 Os ecossistemas costeiros de destaque na região são as praias arenosas e restingas (predominantes), os 

sistemas fluviolacustres e os manguezais e, ainda, os bancos de rodolitos na proção marinha. De maneira geral, 
os ecossistemas apresentam-se com um bom grau de preservação devido à baixa ocupação da zona costeira, 
sobretudo nos municípios de Presidente Kennedy e São Francisco de Itabapoana. Nos demais municípios o 
desenvolvimento do turismo (sazonal) e a presença de algumas comunidades fixas aumentam a fragilidade 
desses ecossistemas. A zona costeira do litoral entre São João da Barra e Itapemirim apresenta locais de grande 
sensibilidade, tanto do ponto de vista socioeconômico (atividade pesqueira principalmente) como ambiental 
(áreas de concentração de pequenos cetáceos e de ocorrência esporádica de grandes cetáceos, áreas de 
alimentação e desova de tartarugas marinhas, bancos de algas calcárias, restingas, sistemas fluviolacustres e 
manguezais). Vale dizer que a pesca marítima se apresenta como atividade econômica significativa para a 
região mais sob o ponto de vista social, com sua história, tradição e pelo número de pessoas envolvidas na 
atividade, do que pelo aspecto econômico. Destaca-se ainda que as áreas mais próximas da costa são as mais 
exploradas pela atividade pesqueira devido ao predomínio dos pescadores artesanais sobre industriais. Ainda 
que a região de Presidente Kennedy-ES não seja considerada área prioritária para a preservação de tartarugas 
(CONAMA 10/96), durante os estudos foi identificada a ocorrência de desovas na área de influência do Porto 
Central para Caretta caretta e de alimentação para Chelonia mydas e Eretmochelys imbricata.  
 
Portanto, no que se refere á área do entorno do Porto Central, a investigação da fauna das zonas costeiras e 
marinhas elaborada para a região ao longo dos anos corrobora a necessidade de conservação de áreas chaves, 
uma vez que foram encontradas espécies endêmicas, ameaçadas e processos ecológicos especiais. As áreas 
chaves mais frequentes na região e, portanto, indicadas aqui como de grande sensibilidade ambiental ao 
empreendimento são as áreas de estuário, manguezais, lagoas costeiras (áreas úmidas) e praias. 
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