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Conforme a Resolução CONAMA 001/86, dentro do contexto de um Estudo de Impacto 
Ambiental, o diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento deve 
apresentar uma completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, 
de modo a caracterizar a situação ambiental antes da implantação do projeto. 
 
Assim sendo, o diagnóstico ambiental deverá retratar a qualidade ambiental atual da área 
de abrangência dos estudos, indicando as principais características dos diversos fatores 
que compõem o sistema ambiental, de forma a permitir o entendimento da dinâmica e das 
interações existentes entre os meios físico, biótico e socioeconômico da área diretamente 
afetada. 
 
Visando atender as diretrizes acima especificadas e cumprir o Termo de Referência 
estabelecido pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, o 
presente diagnóstico ambiental foi subdividido em três tópicos principais conforme 
apresentado a seguir: 
 
 Meio Físico: climatologia, geologia, geomorfologia, recursos hídricos e qualidade das 

águas superficiais e ruídos. 
 
 Meio Biótico: vegetação e fauna. 

 
 Meio Antrópico: dinâmica populacional, economia, infraestrutura, uso e ocupação do 

solo, organização social. 
 

O desenvolvimento do Diagnóstico Ambiental baseou-se em três vertentes fundamentais, 
a saber: 

 
 Levantamento de Dados Secundários. 

 

 Sensoriamento Remoto. 
 

 Levantamento de Campo (Dados Primários). 
 

Para todos os tópicos abordados foi realizado, inicialmente, um levantamento de dados 
secundários que incluiu a obtenção de informações bibliográficas e cartográficas em 
diversas instituições de pesquisa e estatística, como por exemplo: INMET - Instituto 
Nacional de Meteorologia, Fundação IBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, DNAEE - Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, EMBRAPA - 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, IEMA – Instituto Estadual de Meio 
Ambiente, entre outros. 
 
Para todos os meios foram realizados levantamentos de campo procurando-se conhecer, 
com mais detalhe, a área onde será implantado o empreendimento e seu entorno. Foram 
feitas caracterizações da vegetação e da fauna (inclusive da biota aquática) através de 
amostragens de campo, além da caracterização da qualidade da água, através de coleta 
e análise da água. Com relação ao meio antrópico, foram realizadas entrevistas com 
representantes de diversos segmentos da sociedade local e da municipalidade. 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

RT 642/08 
Fevereiro/09 

3/330 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
de Implantação da Central de Tratamento 

de Resíduos - Terramar
Rev. 00

 

5.1 MEIO FÍSICO 
 

 CLIMATOLOGIA 
 
 Introdução 

 
Os principais centros de pressão que atuam sobre o sul do Estado do Espírito Santo, 
onde se localiza o município de Itapemirim, local previsto para a implantação da Central 
de Tratamento de Resíduos Terramar, são o anticiclone semifixo do Atlântico Sul e o 
anticiclone polar móvel. 
 
O anticiclone semifixo do Atlântico Sul é responsável pelas condições de bom tempo 
(insolação, altas temperaturas e ventos alísios do quadrante Este) que ocorrem na Costa 
Leste do Brasil. 
 
O anticiclone polar móvel é o centro de pressão responsável pelas intrusões das frentes 
frias, provenientes do extremo sul do continente (nebulosidade, baixas temperaturas e 
ventos do quadrante sul). Essas frentes frias, que na primavera e no verão raramente 
atingem o litoral capixaba podem, durante o inverno, ultrapassar o estado do Espírito 
Santo e atingir o litoral nordeste brasileiro. 
 
As frentes polares muitas vezes não conseguem chegar ao estado do Espírito Santo, pois 
estacionam no Sul do Brasil, dirigindo-se para o mar. Algumas vezes, o deslocamento da 
massa fria para o mar permite a invasão da massa quente, precedida por uma frente 
quente que se move para o sul, causando mau tempo persistente. A formação de frentes 
quentes, muito comuns no verão, é responsável pelas maiores precipitações 
pluviométricas nesse período. 
 
A estação meteorológica apresentando dados consistidos e normais de longo período de 
tempo, localizada mais próximo ao futuro empreendimento, situa-se em Cachoeiro do 
Itapemirim, latitude 20o51’ e longitude 41o06’, sendo operada pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia.  
 
A Tabela 5.1-1 mostra as normais climatológicas anuais para dois períodos de 30 anos 
(1931/1960 e 1961/1990), para a Estação Meteorológica de Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Tabela 5.1-1: Normais Climatológicas Anuais para a Estação Meteorológica de Cachoeiro 
de Itapemirim. 
 

  PERÍODO 
  1931- 1960 1961- 1990 1931-1990 

 Pressão Atmosférica Anual        = 1013,1 mb 1008,2 mb 1010,7 mb 
 Temperatura Média Anual     = 23,1 ºC 23,7 ºC 23,4 ºC 
 Temperatura Máxima Anual    = 29,9 ºC 30,1 ºC 30,1 ºC 
 Temperatura Mínima Anual    = 17,7 ºC 19,5 ºC 17,7 ºC 
 Temperatura Máxima Absoluta     = 41,5 ºC 40,5 ºC 41,5 ºC 
 Temperatura Mínima Absoluta    = 5,4 ºC 9,0 ºC 5,4 ºC 
 Precipitação Média Anual     = 969,7 mm 1062,7 mm 1016,2 mm 
 Precipitação Máxima 24 horas     = 81,9 mm 169,0 mm 169,0mm 
 Umidade Relativa   = 79,6% 77% 78,3% 
 Nebulosidade    = 5,3 5,0 5,2 
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 Precipitação Pluviométrica, Evapotranspiração e Evaporação 
 
O ano hidrológico na região onde está Itapemirim começa no mês de outubro, ocorrendo 
o semestre úmido geralmente entre esse mês e março, enquanto que o semestre seco 
ocorre entre abril e setembro.  
 
A Tabela 5.1-2 mostra as precipitações para Cachoeiro de Itapemirim, onde se situa a 
estação meteorológica mais próxima do local previsto para implantação do 
empreendimento nos períodos entre 1931/1960 e 1961/1990. A Figura 5.1-1 mostra as 
precipitações médias mensais para o período 1931/1990.  

 
Tabela 5.1-2: Precipitações Pluviométricas na Estação Meteorológica de Cachoeiro de 
Itapemirim (Período 1931/1990). 
 

PRECIPITAÇÕES (mm) 
PERÍODO 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual
 1931/1960 114,9 75,5 104,3 83,6 48,8 42,2 29,2 24,1 45,0 87,5 125,6 189,0 969,7
 1961/1990 139,7 82,5 92,9 93,9 55,6 23,6 41,2 39,9 52,4 102,8 171,6 166,6 1062,7

 1931/1990 127,3 79,0 98,6 88,7 52,2 32,9 35,2 32,0 48,7 95,2 148,6 177,8 1016,2
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Figura 5.1-1: Precipitações Pluviométricas Médias Mensais – 
Cachoeiro de Itapemirim (1931/1990). 

 
 
A precipitação pluviométrica anual média é próxima de 1016 mm. O mês de dezembro 
apresenta média próxima a 178 mm, enquanto o mês de agosto apresenta média de 32 
mm.  
 
 
− Precipitação Máxima 
 
A Tabela 5.1-3 mostra as precipitações máximas de 24 horas para Cachoeiro de 
Itapemirim correspondentes ao período entre 1931 e 1990.  
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Tabela 5.1-3: Precipitações Máximas de 24 horas (Período 1931/1990). 
 

PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS DE 24 HORAS (mm) 
PERÍODO 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual
1931/1960 62,6 66,6 57,6 81,9 65,6 62,8 38,5 25,0 47,0 45,3 66,8 75,9 81,9 
1961/1990 97,1 83,3 70,2 168,0 98,0 31,5 53,5 70,5 64,0 92,0 112,4 101,0 168,0

1931/1990 97,1 83,3 70,2 168,0 98,0 62,8 53,5 70,5 64,0 92,0 112,4 101,0 168,0

 
 
A Figura 5.1-2 mostra as precipitações máximas para o período entre 1931 e 1990. 
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Figura 5.1-2: Precipitações Máximas de 24 horas em Cachoeiro de Itapemirim  
(Período 1931/1990). 

 
 
Pode ser observado na Tabela 5.1-3 e na Figura 5.1-2 que a máxima precipitação de 24 
horas foi 168 mm, tendo ocorrido em um mês de abril. 
 
 
− Evaporação 
 
A Tabela 5.1-4 e a Figura 5.1-3 mostram a evaporação mensal em Cachoeiro para o 
período compreendido entre os anos de 1961 e1990. 
 
Tabela 5.1-4: Evaporação mensal para Cachoeiro de Itapemirim. 

 

EVAPORAÇÃO (mm) 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
98,2 94,6 95,8 75,8 72,4 71,2 78,7 94,1 90,7 82,6 84,4 87,0 1025,4
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Figura 5.1-3: Evaporação – Cachoeiro de Itapemirim (1961/1990). 
 
 
A Tabela 5.1-4 e a Figura 5.1-3 mostram que a evaporação média de longo termo para 
Cachoeiro corresponde a 1025,4, sendo que o mês com maior média é janeiro, enquanto 
o de menor é junho. 
 
 
− Nebulosidade  
 
A Tabela 5.1-5 e a Figura 5.1-4 mostram que a maior média de nebulosidade, em 
Cachoeiro de Itapemirim ocorreu nos meses de novembro e dezembro (6,9), enquanto 
que o mês de agosto apresentou as menores médias (4,0).  
 
Tabela 5.1-5: Nebulosidade - Período 1931/1990. 
 

NEBULOSIDADE (0-10) 
PERÍODO 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual
1931/1960 5,3 4,9 5,3 5,2 4,7 4,1 4,5 3,9 5,6 6,2 6,7 6,7 5,3 
1961/1990 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 6,0 7,0 7,0 7,0 5,0 

1931/1990 5,7 5,0 5,2 5,1 4,9 4,1 4,3 4,0 5,8 6,6 6,9 6,9 5,2 
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Figura 5.1-4: Nebulosidade – Cachoeiro de Itapemirim (1931/1990). 
 
 

 GEOLOGIA 
 
 Considerações Gerais 

 
A região prevista para implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR da 
Terramar, composta por células, galpões e demais instalações necessárias às atividades 
previstas na área, encontra-se localizada no município de Itapemirim, região sul do estado 
do Espírito Santo. Nesse local ocorrem com total predominância as rochas gnáissicas 
proterozóicas da unidade litoestratigráfica denominada Complexo Paraíba do Sul. 
 
Assim, com base nas ocorrências das unidades litoestratigráficas na área de estudo, a 
presente caracterização da geologia não irá abordar as unidades que se encontram em 
outras posições na coluna geológica do estado, ficando voltada esta caracterização 
apenas para as rochas Pré-Cambrianas de idade proterozóica, de composição gnáissica 
que ocorrem na área de estudo e seu entorno imediato. 
 
No entanto, em função da grande escala de mapeamento adotada na presente 
caracterização geológica da área de estudo, associada a uma extensa área com 
depósitos brejosos no seu interior, foi possível a individualização na cartografia geológica 
de alguns depósitos sedimentares recentes (Quaternário Holocênico Aluvionar), que 
foram representados como uma unidade de mapeamento individualizada. 
 
Esses sedimentos que ocorrem na área de estudo correspondem a sedimentos 
quaternários inconsolidados, que se distribuem ao longo das baixadas e drenagens 
existentes na área de estudo. Ressalta-se que embora muito restritos em termos de 
espessura de pacote sedimentar, esses depósitos também são descritos neste 
levantamento. 
 
Desta forma, mesmo apresentando a predominância de uma única unidade 
litoestratigráfica na área de implantação do empreendimento, a presente caracterização 
da geologia apresenta um mapa geológico da área de estudo.  
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A abordagem do tema referente à geologia neste levantamento inicia-se pela descrição 
da estratigrafia da área de estudo, fazendo-se em seguida considerações referentes à 
presença/ocorrências de requerimentos de substâncias minerais na área de implantação 
do empreendimento, com base em levantamentos no Departamento Nacional da 
Produção Mineral – DNPM, e finalizando com informações sobre os aspectos geotécnicos 
da área em referência. 
 
 
 Metodologia 

 
A metodologia utilizada no presente levantamento constou basicamente de três atividades 
principais: 
 

− Levantamento bibliográfico com consultas a vários documentos, podendo ser 
destacado o Levantamento de Recursos Naturais/Projeto Radambrasil – Volume 32 - 
Folha Rio de Janeiro-Vitória (Ministério das Minas e Energia, 1983) e o Programa 
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil – Folha Cachoeiro de Itapemirim, CPRM 
(Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) e DNPM (Departamento Nacional da 
Produção Mineral) – 1993 - Escala 1:100.000. 

 

− Campanha de campo, onde se percorreu toda a área de intervenção para implantação 
do empreendimento em questão, procurando reconhecer as litologias e unidades 
litoestratigráficas já definidas nos trabalhos anteriores, bem como a coleta de dados “in 
situ” para a presente caracterização da geologia. 

 

− Finalmente, uma etapa onde se desenvolveram os trabalhos de escritório objetivando 
a execução do relatório final da presente caracterização geológica da área estudada. 

 
 
 Estratigrafia 

 
Como na área de influência do empreendimento somente ocorrem as rochas do 
Complexo Paraíba do Sul, além dos sedimentos quaternários holocênicos, a descrição 
estratigráfica da área de influência do empreendimento aborda somente essas duas 
unidades litoestratigráficas. A Tabela 5.1-6, a seguir, apresenta a coluna geológica para a 
região de estudo e seu entorno, onde são identificadas a era geológica, a unidade 
litoestratigráfica e as suas respectivas litologias principais. 
 
Tabela 5.1-6: Coluna Geológica na região de estudo. 
 

COLUNA GEOLÓGICA DA REGIÃO DE ESTUDO 

ERA/PERÍODO UNIDADE LITOESTRATIGRÁFICA PRINCIPAIS 
LITOLOGIAS 

Quaternário 
Holoceno - Sedimentos Areno-argilosos 

Pré-Cambriano 
Proterozóico 

Complexo 
Paraíba do Sul 

Gnaisses e migmatitos com lentes de 
quartzito, metabásicas e anfibolitos 

Fonte: Adaptado de Levantamento de Recursos Naturais – Volume 32 (Ministério das Minas e Energia, 1983) 
 
 
Descrevem-se a seguir as principais características das duas unidades litoestratigráficas 
abordadas no presente levantamento, enquanto o Mapa Geológico, apresentado na 
Figura 5.1-5, indica a distribuição dessas unidades na área de estudo. 
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 Complexo Paraíba do Sul 
 
O Complexo Paraíba do Sul distribui-se desde o bordo meridional do Estado da Bahia até 
o litoral paulista. As rochas desse complexo estruturam importantes entidades 
morfológicas do Sudeste brasileiro, como a Serra do Mar, parte da Serra da Mantiqueira e 
a Baixada Fluminense. 
 
No vale do Paraíba do Sul, onde a unidade foi inicialmente descrita, a denominação é 
utilizada para abranger um agrupamento de rochas compostas dominantemente por 
gnaisses e migmatitos, incluindo ainda rochas kinzigíticas, charnockíticas e granitoides, 
além de lentes de quartzitos, calcossilicáticas, anfibolitos, metabásicas e mármores. 
 
Este Complexo vem sendo estudado nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Bahia há vários anos e por diversos autores, tendo iniciado por Lamego em 
1936, quando de levantamentos no vale do rio Paraíba do Sul. Neste intervalo de tempo, 
a unidade litoestratigráfica vem sendo alvo de diversas correlações e tentativas de 
subdivisões de suas diversas litologias. 
 
Nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, as rochas deste complexo já apresentam 
diversas subdivisões formais, sendo representadas cartograficamente nos mapas 
geológicos desses estados com outras denominações. No estado do Espírito Santo, 
alguns trabalhos do DNPM/CPRM também já subdividiram as rochas deste complexo em 
várias unidades, mas apenas de forma localizada, sem uma proposta que envolva toda 
sua área de ocorrência no estado. No entanto, o local exato onde se propõe a 
implantação do empreendimento não é coberto por estes levantamentos do DNPM/CPRM.  
 
No Rio de Janeiro, onde o levantamento geológico cobrindo todo o estado vem sendo 
realizado em escala 1:50.000, este complexo encontra-se subdividido em várias unidades 
litoestratigráficas formais amplamente utilizadas na geologia do estado desde a década de 
1980. 
 
As rochas Pré-Cambrianas do Complexo Paraíba do Sul representam as mais antigas 
rochas na porção sul do estado do Espírito Santo e, de modo geral, na área de estudo 
apresentam-se bastante intemperizadas, com poucos afloramentos onde seja possível 
observar as rochas frescas. 
 
O Complexo Paraíba do Sul é uma entidade submetida a eventos tectonotermais ao longo 
de todo o Pré-Cambriano. Constitui o embasamento do Cinturão Móvel Atlântico e, devido 
à tectônica, grande parte das rochas que o compõem encontra-se intimamente imbricada 
com o embasamento.  
 
Este complexo, no âmbito dos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, para efeito do 
mapeamento geológico realizado pelo Projeto RADAMBRASIL (Ministério das Minas e 
Energia, 1983), foi subdividido por Machado Filho et alii em quatro unidades informais de 
mapeamento, além de uma unidade indivisa, conforme a seguir: 
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I) silimanita-granada-gnaisses (gnaisses kinzigíticos); 
 
II) rochas enderbíticas e charnockíticas; 
 
III) gnaisses granitoides de composição granítica a tonalítica; 
 
IV) silimanita-granada gnaisses granitoides (gnaisses granatíferos); 
 
V) unidade indivisa composta por gnaisses bandados e migmatitos com diversas 

inclusões e lentes de quartzito, rochas calcossilicáticas, metabásicas, anfibolitos e 
mármores. 

 
As rochas do Complexo Paraíba do Sul que afloram na área prevista para implantação da 
Central de Tratamento de Resíduos referem-se à unidade indivisa, composta 
predominantemente por gnaisses levemente bandados.  
 
Na década passada, diversos outros trabalhos de cunho regional foram desenvolvidos nas 
áreas do Complexo Paraíba do Sul no estado do Espírito Santo, destacando-se os 
mapeamentos da CPRM-DNPM de 1993 (escala 1:100.000)  em uma extensa faixa desde 
Cachoeiro de Itapemirim até Colatina, e da CPRM de 1997 (escala 1:250.000), referente à 
Folha Cachoeiro de Itapemirim, sendo ambos pertencentes ao Programa Levantamentos 
Geológicos Básicos (PLGB) do Brasil. Esses dois levantamentos, embora próximos da 
área prevista para o empreendimento da Terramar, situam-se ao norte da área. 
 
No levantamento da CPRM-DNPM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – 
Departamento Nacional da Produção Mineral,1993), também em função do permitido pela 
maior escala de trabalho utilizada, a coluna geológica para a região foi bastante alterada. 
Inicialmente o Complexo Paraíba do Sul foi citado como de idade proterozóica e 
subdividido em apenas duas unidades, ambas com quase total predominância de 
gnaisses, enquanto todas as demais rochas intrusivas ou plutônicas da região, como os 
granitos, granitoides e demais rochas, após confirmação através de estudo petroquímico, 
análise petrográfica e datação radiométrica, foram subdivididas em outras nove unidades 
e posicionadas em locais superiores na coluna geológica, com idades Ordoviciano, 
Cambriano e Proterozóico Superior, em que algumas receberam nomes formais, como 
Maciço Rio Novo do Sul e Maciço Iconha. 
 
Ainda segundo este levantamento, a unidade superior do Complexo Paraíba do Sul é 
composta por grafita-silimanita-cordierita-granada-biotita gnaisses, genericamente 
chamada de gnaisses aluminosos, com a rocha variando de coloração cinza a cinza 
escuro, com granulação média, apresentando bandamento, dobrado e localmente 
migmatizado. Apresentam ainda lentes de rocha calcossilacática, raras lentes de anfibolito 
e ocorrência restrita de quartzito. A unidade inferior do Complexo Paraíba do Sul é 
composta predominantemente por silimanita-biotita gnaisses e anfibólio-biotita gnaisses, 
sendo genericamente chamado de gnaisses quartzosos. 
 
Mais recentemente, em 1997, em continuidade ao Programa Levantamentos Geológicos 
Básicos do Brasil, a CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) editou a 
Folha Cachoeiro de Itapemirim em escala 1:250.000. 
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Neste mais novo mapeamento, as regiões centro e sul do estado do Espírito Santo 
tiveram as rochas granitoides de regime compressivo separadas das rochas do Complexo 
Paraíba do Sul, ambas subdivididas em várias unidades de mapeamento.  
 
O Complexo Paraíba do Sul foi subdividido em nove unidades, enquanto as Rochas 
Intrusivas Gnaissificadas de Regime Compressivo foram consideradas mais novas e 
subdivididas em cinco diferentes unidades de mapeamento. Ressalta-se que nenhuma 
destas unidades recebeu nomes formais, mas foram apenas classificadas pelos nomes 
das formações rochosas predominantes na unidade. 
 
No entanto, a área onde se pretende a implantação da Central de Tratamento de 
Resíduos da Terramar encontra-se localizada fora dos limites das áreas mapeadas nestes 
dois projetos, localizando-se um pouco mais para sul delas, adotando-se neste 
diagnóstico da geologia da área de estudo a referência do Projeto Levantamento de 
Recursos Naturais (Op. Cit., 1983). 
 
Na área de intervenção para implantação do empreendimento, as rochas do Complexo 
Paraíba do Sul, em sua unidade indivisa, que se encontram presentes, referem-se às 
rochas gnáissicas que em grande parte dos afloramentos já se apresentam parcialmente 
alteradas ou decompostas, conforme ilustram as Figuras 5.1-6 e 5.1-7. 
 
Estes gnaisses podem se apresentar na forma de grandes lajes horizontalizadas nas 
regiões mais planas e baixas da área de estudo, sendo comum a presença de veios de 
quartzo de dimensões variadas cortando a xistosidade da rocha em várias direções. Estas 
rochas apresentam um leve bandamento conforme se apresenta nas Figuras 5.1-6 e 5.1-
7, a seguir, sendo a última em amostra de mão. 
 

  
 

Figuras 5.1-6 e 5.1-7: Rochas gnáissicas da unidade indivisa do Complexo Paraíba do Sul, parcialmente 
alteradas na área do empreendimento pretendido. 

 
 
Cabe observar que em grande parte da área essas rochas não se encontram aflorantes, 
mas apenas em subsuperfície, ou nos locais ao longo das baixadas e drenagens (Figuras 
5.1-8 e 5.1-9), uma vez que na maior parte da área prevista para o local de implantação 
das células da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) pode ser observado um 
espesso manto de intemperismo a partir da decomposição total das rochas gnáissicas, 
conforme ilustra a Figura 5.1-10 e 5.1-11. As Figuras 5.1-12 e 5.1-13 ilustram o espesso 
manto de alteração na área em questão. 
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Figuras 5.1-8 e 5.1-9: Imagens mostrando o leve bandamento dos gnaisses da unidade 
indivisa do Complexo Paraíba do Sul na área de estudo. 

 
 

  
 

Figura 5.1-10: Rochas gnáissicas da unidade indivisa 
do Complexo Paraíba do Sul, aflorando ao longo de 

drenagem área de estudo. 

 

Figura 5.1-11: Rochas gnáissicas alteradas gerando 
espesso manto de intemperismo na área de estudo. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figuras 5.1-12 e 5.1-13: Imagens mostrando o espesso manto de alteração na área de estudo formado a partir de 
alteração das rochas gnáissicas da unidade indivisa do Complexo Paraíba do Sul. 
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Os diversos furos de sondagem SPT na área de estudo, cujos boletins se encontram no 
Anexo II, indicaram a presença desta rocha a partir de profundidades que variaram de 1,0 
a 24,40 metros, considerando-se os diversos locais perfurados. Até estas profundidades 
somente ocorrem rochas completamente decompostas ou já em processo de pedogênese 
(formação de solos). 
 
Deste modo, estas perfurações confirmaram que não existe um pacote de rochas 
gnáissicas imediatamente em subsuperfície nas partes mais elevadas, mas apenas a 
maiores profundidades, o que garante que na parte interna dos morros se tenham apenas 
solos e rochas decompostas. 
 
Os gnaisses da área de estudo possuem composição predominantemente quartzosa, 
textura porfirítica, e coloração variando de cinza-claro a amarelada, granulação fina a 
média e localmente com pórfiros milimétricos esbranquiçados. Mineralogicamente podem 
ser distinguidos em amostras de mão o quartzo, o feldspato, a biotita e a muscovita. 
 
Foi observada uma segunda litologia na área de estudo, cujos afloramentos foram mais 
bem visualizados na porção leste da área. Possivelmente trata-se de uma rocha 
metabásica que ocorre na forma de diques mais novos que os gnaisses e que foram 
intrudidos no seu interior. A Figura 5.1-14 apresenta um pequeno afloramento dessa 
rocha metabásica. 
 

 
 

Figura 5.1-14: Imagem mostrando afloramento de rocha metabásica  
pertencente à unidade indivisa do Complexo Paraíba do Sul na área de estudo. 

 
 
Essa rocha possui coloração cinza-escuro, o que determina um caráter máfico a ela, 
apresenta granulometria fina, textura afanítica e orientação pouco marcante, 
características de rochas básicas. As Figuras 5.1-15 e 5.1-16 a seguir, apresentam 
imagens desta rocha em amostras de mão. 
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Figuras 5.1-15 e 5.1-16: Imagens mostrando a rocha metabásica, com textura 
afanítica e coloração cinza-escuro. 

 
 
Embora se esteja supondo que essas rochas metabásicas correspondam a um dique, 
cabe observar que nos afloramentos onde elas foram observadas não foi possível 
visualizar suas relações de contato com os gnaisses encaixantes. 
 
No Levantamento de Recursos Naturais (op.cit., 1983), o posicionamento do Complexo 
Paraíba do Sul é tido como de idade básica arqueana em função de ser, em parte, 
resultante do retrabalhamento de unidades mais antigas. As rochas deste complexo, no 
Proterozóico Superior, foram submetidas a intensa deformação oriunda de esforços 
compressivos de direção SE-NW, e certamente de movimentos tangenciais deles 
resultantes. No mesmo período, sucederam-se também intrusões graníticas, granitização 
e potassificação generalizadas, eventos esses que transformaram quase por completo as 
características anteriores das rochas. 
 
Segundo a maior parte dos diversos estudos realizados nesta unidade, o Complexo 
Paraíba do Sul compreende uma sequência proterozóica de rochas supracrustais de 
características vulcano-sedimentares, fortemente migmatizada e granitizada. Alguns 
autores também a consideram como uma unidade de origem quase exclusivamente 
sedimentar. 
 
Ainda segundo o Levantamento de Recursos Naturais (op. cit., 1983), o principal 
mecanismo de estruturação deste complexo e de formação das grandes zonas de falhas 
foi a compressão, não se descartando a possibilidade de existência de deslocamentos 
tangenciais sobre as falhas principais (RADAMBRASIL, 1983 e CPRM, 1993 e 1997). As 
rochas que compõem esta unidade encontram-se bastante deformadas em decorrência 
de sua proximidade ao Cinturão Móvel Atlântico. 
 
Em determinadas regiões, o Complexo Paraíba do Sul, além de constituir uma unidade 
litoestratigráfica, representa também uma unidade tectônica, já que as rochas que o 
compõem, na sua grande parte, nada mais são que litologias das unidades adjacentes, 
dispostas lado a lado por esforços tectônicos. 
 
Devido à sua grande complexidade em termos estruturais e à sua extensa área de 
ocorrência, existem também divergências quanto às datações radiométricas realizadas 
nas diversas rochas componentes do Complexo Paraíba do Sul. 
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 Sedimentos Quaternários 
 
De modo geral, os depósitos sedimentares holocênicos que se encontram distribuídos ao 
longo da costa e dos rios brasileiros vêm recebendo nomes informais como “aluviões 
quaternários”, “sedimentos de praia e rios” ou simplesmente “quaternário”. Raros são os 
sedimentos quaternários que acumulam atributos suficientes para conferir a eles uma 
terminologia específica. 
 
Estes sedimentos inconsolidados do Quaternário Aluvionar que ocorrem na área de 
estudo possuem origem fluvial continental e se distribuem nas partes topograficamente 
mais baixas da área, preenchendo vales muito abertos, pouco profundos, de fundos 
chatos, compondo o eixo dos pequenos talvegues que recebem as águas pluviais que 
caem sobre as vertentes e as áreas elevadas que circundam as baixadas.  
 
As Figuras 5.1-17, 5.1-18, 5.1-19 e 5.1-20 ilustram quatro áreas de ocorrência de 
sedimentos quaternários na área de estudo, correspondendo a áreas de talvegues, que 
incluem as várzeas dos pequenos cursos de água, denominados de córrego Variante e 
córrego do Ouro que drenam as partes baixas da área de estudo. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Figuras 5.1-17, 5.1-18, 5.1-19  e 5.1-20: Talvegues no interior da área de estudo  
onde se acumulam os sedimentos quaternários aluvionares. 
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Localmente, como pode ser observado nas figuras anteriores, esses sedimentos 
assumem aspectos de depósitos de brejos, onde se encontra retida uma elevada 
quantidade de água. Nestes locais pode ser observada a presença de vegetação de área 
úmida recobrindo os sedimentos desta unidade. 
 
Os sedimentos quaternários referenciados no presente levantamento correspondem a 
depósitos predominantemente argilosos, com contribuições arenosas, que ocorrem nos 
trechos mais planos dos vales da área de estudo. Esses vales apresentam baixo 
gradiente topográfico, o que permite a deposição dos sedimentos carreados pelos cursos 
d’água, principalmente na época das cheias, formando pequenos depósitos laterais à 
calha principal do rio. 
 
Esses sedimentos quaternários aluvionares holocênicos na área de estudo ocorrem 
principalmente preenchendo os vales abertos que existem em meio à unidade mais 
antiga, representada pelo Complexo Paraíba do Sul, conforme pode ser observado no 
Mapa Geológico apresentado anteriormente.  
 
O principal constituinte dos depósitos brejosos quaternários da área de estudo 
corresponde a um material inorgânico, representado por argilas escuras, siltes e areias 
argilosas de coloração cinza-escuro, com contribuição de matéria orgânica e restos 
vegetais. Esse material inconsolidado assenta-se diretamente sobre a rocha nos fundos 
de vales, conforme pode ser observado nas Figuras 5.1-21 e 5.1-22, a seguir. 
 

 

 
 

 

 

 

Figuras 5.1-21  e 5.1-22: Pequena espessura dos depósitos quaternários, 
que se encontram assentados diretamente sobre a rocha na área de estudo. 

 
 
Este material argiloso, quando se conserva abaixo do nível de água, assume uma 
coloração negra com tons esverdeados. Contudo, nos locais apenas periodicamente 
inundáveis, ela toma uma coloração marrom-escura a amarelada, em virtude da oxidação 
sofrida durante o período de exposição ao ar. 
 
Nestes sedimentos não foram observadas estruturas sedimentares mais proeminentes, 
que de modo geral se encontram encobertos por vegetação típica de áreas úmidas. No 
entanto, de modo geral, este tipo de acumulação apresenta abundante matéria orgânica e 
contém estratificações, em geral indistintas, como resultado da intensa bioturbação por 
vegetais. 
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Como áreas fontes para esses sedimentos destacam-se as litologias do Complexo 
Paraíba do Sul que se encontram a montante lateralmente a esses depósitos 
quaternários, em posição topográfica mais elevada. 
 
Os sedimentos aluvionares constituem-se, na região onde se pretende implantar o 
empreendimento, em depósitos de porte muito pequeno em termos de espessura de 
pacote sedimentar e de distribuição areal, podendo ser classificados como inexpressivos 
em relação à região. 
 
Praticamente em todos os trechos das planícies que compõem esta unidade já ocorreram 
retilinizações dos cursos de água, o que contribui significativamente para a redução do 
volume de água retido nos sedimentos e aumento dos volumes escoados. Essas 
retilinizações dos cursos de água permitem a melhor e maior utilização agrícola das 
áreas, tornando-as mais propícias ao aproveitamento agrícola. As Figuras 5.1-23 e 5.1-24 
apresentam essas retilinizações na área de estudo. 
 

 

 
 

 

 
 

Figuras 5.1-23 e 5.1-24: Vale do córrego Areinha preenchido por aluviões quaternários,  
em local imediatamente a jusante da área proposta para implantação do empreendimento. 

 
 
Conforme pode ser observado no Mapa Geológico, esta unidade possui uma distribuição 
significativa na área de estudo, e na área prevista para implantação do empreendimento 
estes sedimentos se apresentam principalmente na forma de extensas e estreitas faixas 
cortando toda a área de estudo, com direções predominantes nos sentidos oeste-leste (W-
E) e norte-sul (N-S). Essas direções representam as direções e orientações locais dos 
vales e drenagens presentes na área de estudo, ao longo dos quais se verificam os 
sedimentos quaternários. 
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 Recursos Minerais 
 
Para o presente levantamento das áreas requeridas para pesquisa mineral na região de 
propriedade da Terramar onde se pretende instalar a Central de Tratamento de Resíduos 
da empresa, foram analisados os “over-lays” eletrônicos do Programa Sigmine do DNPM - 
Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, onde constam os diversos tipos de 
requerimentos existentes para uma determinada área em análise. Os tipos de processos 
no DNPM podem ser de requerimento de pesquisa mineral, de autorização de pesquisa 
mineral, de requerimento de concessão de lavra, entre outros. 
 
Os resultados da pesquisa indicaram que não existe nenhum processo mineral requerido 
para a área correspondente à propriedade na qual se pretende implantar a Central de 
Tratamento de Resíduos da Terramar. Esta informação se refere ao mês de abril de 2008. 
 
 
 Características Geotécnicas 

 
Visando determinar as condições geotécnicas dos terrenos onde se pretende instalar os 
equipamentos da Central de Tratamento de Resíduos, representados por células para 
resíduos Classe I, IIA e IIB, galpões de triagem e armazenamento e demais instalações 
físicas, procedeu-se a uma extensa campanha de furos de sonda SPT em diversos locais 
de forma a avaliar a estabilidade dos maciços da área.  
 
A Figura 5.1-25 apresenta a localização desses furos e a Tabela 5.1-7, a seguir, mostra os 
principais resultados dessas perfurações, como o nível da água do lençol freático, a 
profundidade da rocha sã em subsuperfície e a descrição do material perfurado. O Anexo 
II apresenta os boletins de sondagens.  
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Tabela 5.1-7: Resumo dos resultados das sondagens SPT na área proposta para a CTR 
Terramar. 
 

NÚMERO DA 
SONDAGEM NÍVEL DE ÁGUA PROFUNDIDADE DA 

ROCHA DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

SP1-01 SECO 13,74 Silte e argila 
SP1-02 SECO 17,35 Silte 
SP1-03 SECO 15,91 Silte e argila 
SP1-04 SECO 19,91 Areia e silte 
SP1-05 SECO 11,45 (limite) Argila e silte 
SP1-06 SECO 15,38 (limite) Silte 
SP1-07 SECO 8,71 Argila e areia 
SP1-08 4,05 10,45 (limite) Argila 
SP1-09 7,40 11,74 Argila e silte 
SP1-10 SECO 24,40 Silte 
SP1-11 3,85 9,87 Argila e silte 

SP3 SECO 18,45 (limite) Silte 
SP3-01 SECO 14,91 Silte 
SP3-02 SECO 15,45 Argila e silte 
SP3-03 0,50 12,81 Silte e areia 
SP3-04 SECO 18,58 Argila e silte 
SP3-05 SECO 8,13 Silte e areia 
SP4-01 SECO 18,45 (limite) Silte 
SP4-02 0,40 12,45 (limite) Argila e silte 
SP4-03 SECO 16,45 (limite) Silte, argila e areia fina 
SP4-04 SECO 19,45 (limite) Silte 
SP4-05 0,50 14,45 (limite) Silte, argila e areia fina 

SP4-06A SECO 17,45 (limite) Silte 
SP4-06B SECO 16,37 (limite) Silte 
SP4-07 SECO 13,45 (limite) Silte e areia média 
SP6-01 SECO 14,45 (limite) Silte e argila 
SP6-02 SECO 12,40 Silte 
SP6-03 SECO 16,45 (limite) Silte 
SP7-01 SECO 16,45 (limite) Silte, argila e areia 
SP7-02 SECO 18,37 (limite) Silte 
SP7-03 SECO 16,45 (limite) Argila e silte 
SP7-04 SECO 22,40 (limite) Silte 
SP7-05 SECO 22,45 (limite) Argila e silte 
SP7-06 SECO 16,45 (limite) Silte 
SP7-07 SECO 18,45 (limite) Silte, argila e areia fina 
SP7-08 SECO 20,45 (limite) Silte 
SP7-09 0,10 15,00 Areia 
SP7-10 SECO 1,12 Silte 

SP7-10A SECO 1,14 Silte 
SP7-10B SECO 1,02 Silte 
SP7-10C SECO 1,13 Silte 
SP7-10D SECO 1,00 Silte 

OBS: Na coluna “Profundidade da Rocha”, os locais onde se encontra indicado “(limite)” não significa que o furo encontrou 
a rocha sã na profundidade indicada, mas sim que foi atingido o limite de golpes de SPT conforme previsto na norma 
utilizada.  
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Os resultados das sondagens SPT indicaram que, de forma geral, do ponto de vista 
geotécnico, as rochas locais, representadas pelos gnaisses do Complexo Paraíba do Sul, 
embora alteradas, apresentam-se maciças, não suscetíveis a rebaixamentos, conferindo 
ao local um suporte de fundação geotécnica suficientemente seguro e condizente com a 
implantação das instalações necessárias para a plena operação da Central de Tratamento 
de Resíduos. 
 
As restrições ocorrem apenas em alguns fundos de vales, por onde escoam os cursos 
d’água que drenam a área de estudo, e que podem apresentar limitações para um uso 
mais intensivo, uma vez que correspondem a regiões com elevada umidade e presença 
de material argilo-arenoso inconsolidado, encontrando-se eventualmente encharcados. 
Para a utilização desses locais será necessária a realização de drenagens dos pequenos 
cursos de água, avaliando-se ainda a necessidade da adoção de outras medidas de 
proteção. 
 
Considerando-se as porções mais elevadas do terreno, observa-se que as rochas sãs se 
encontram em profundidades bastante significativas, da ordem de 10 a 25 metros, o que 
corresponde a uma profundidade plenamente satisfatória para realizar a pretendida 
terraplenagem dos topos e a abertura de células sem a necessidade de realizar cortes 
diretamente nas rochas sãs de subsuperfície.  
 
Além das sondagens, foram realizados alguns ensaios e testes em laboratórios 
especializados de forma a melhor avaliar a textura e granulonometria dos solos da área 
onde se pretende implantar o empreendimento proposto, cujos resultados encontram-se 
na Tabela 5.1-8, a seguir. Os locais nos quais foram retiradas as amostras (pontos 842 e 
848) encontram-se no diagnóstico do tema Solos. O Anexo II apresenta os resultados dos 
testes de granulometria e textura dos solos. 
 
Tabela 5.1-8: Granulometria dos solos na área de estudo. 
 

AMOSTRA AREIA (%) ARGILA (%) SILTE (%) 
842 Horizonte A 65,24 23.56 11,20 

842 Horizonte AB 57,88  31,16 10,66 
842 Horizonte B 47,10 43,77 9,13 
848 Horizonte A 65,23 21,10 13,67 
848 Horizonte B 44,45 39,27 16,28 

 
 
Para as amostras coletadas nos pontos 842 e 848 observa-se, com o aumento da 
profundidade, uma nítida redução dos teores de areia e uma acentuada elevação do 
percentual de argila. Tal situação é bastante favorável à construção de células da CTR, 
uma vez que demonstra uma maior impermeabilidade com o aumento da profundidade. 
 
Também foram realizados ensaios de perda de água sob pressão em furos de sondagens 
visando à determinação dos coeficientes de permeabilidade dos solos para alguns pontos 
na Área de Influência Direta. A Tabela 5.1-9, a seguir, apresenta 3 perfis nos quais foram 
realizados esses testes, que foram conduzidos em cinco estágios diferentes 
correspondentes a vazões crescentes. Para cada perfil foi considerado um valor médio de 
permeabilidade. A Figura 5.1-25, apresentada anteriormente, ilustra a localização desses 
pontos, enquanto o Anexo III apresenta os resultados dos testes de perda de água nos 
furos de sondagem.  
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Tabela 5.1-9: Ensaios de perda de água para determinação da permeabilidade dos solos. 
 

PERFIL ESTÁGIOS 
COEFICIENTE DE 

PERMEABILIDADE 
(cm/s) 

COEFICIENTE DE 
PERMEABILIDADE MÉDIO 

(cm/s) 
1° Estágio 1,2188 -5 
2° Estágio 1,1117 -5 
3° Estágio 1,1208 -5 
4° Estágio 6,5397 -6 

SM 103 

5° Estágio 4,8750 -6 

9,18554 -6 

1° Estágio 2,9971 -6 
2° Estágio 4,9025 -6 
3° Estágio 1,2843 -5 
4° Estágio 1,1031 -5 

SM 104 

5° Estágio 5,9942 -6 

7,55356 -6 

1° Estágio - 
2° Estágio 1,0020 -6 
3° Estágio 1,0792 -6 
4° Estágio - 

SM 302 

5° Estágio - 

1,0406 -6 

 
 
Para as amostras coletadas nos pontos 842 e 848 observa-se, com o aumento da profundidade, 
uma nítida redução dos teores de areia e uma acentuada elevação do percentual de argila. Tal 
situação é bastante favorável à construção de células da CTR, uma vez que demonstra uma 
maior impermeabilidade com o aumento da profundidade. 
 
 

 GEOMORFOLOGIA 
 
 Considerações Gerais 

 
A área de estudo localiza-se no município de Itapemirim, na porção sul do estado do 
Espírito Santo, e insere-se em sua totalidade, segundo classificação adotada pelo Projeto 
Levantamento de Recursos Naturais (MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, 1983), em 
apenas um domínio morfoestrutural representado pela Faixa de Dobramentos 
Remobilizados. 
 
Esse domínio morfoestrutural se estende por uma ampla região nos estados do Espírito 
Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo dividido em várias regiões 
geomorfológicas, e estas, por sua vez, subdivididas em unidades geomorfológicas 
distintas.  
 
A unidade geomorfológica na qual se insere a área prevista para implantação do 
empreendimento é representada apenas pela unidade denominada de Colinas e Maciços 
Costeiros, que se distribui por uma extensa região na porção litorânea do estado do 
Espírito Santo. A poucos quilômetros do local do empreendimento observa-se a unidade 
geomorfológica denominada de Patamares Escalonados do Sul Capixaba, que ocorre em 
uma vasta região na porção centro sul do estado do Espírito Santo. 
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Embora a área de estudo apresente apenas a unidade geomorfológica das Colinas e 
Maciços Costeiros, a escala utilizada na presente caracterização permitiu a identificação e 
interpretação de microcompartimentos locais de relevo, resultando no mapeamento de 
duas distintas unidades geomorfológicas locais e informais para o relevo da região. 
 
Desta forma, mesmo considerando-se a bibliografia especializada, que estabelece a 
existência de uma única unidade geomorfológica para a região, o presente levantamento 
subdivide, informalmente, a área de estudo em duas unidades com características 
distintas e que podem ser representadas individualmente na cartografia geomorfológica 
da região estudada. 
 
No presente diagnóstico da geomorfologia da área de estudo é apresentado um Mapa de 
Unidades Geomorfológicas que mostra a divisão e distribuição de cada unidade de 
mapeamento, acompanhado de uma descrição da compartimentação do relevo que 
mostra as formas de ocorrência e os tipos de modelados que predominam em cada 
unidade geomorfológica identificada na área, bem como das principais características 
dessas unidades. 
 
Apresenta-se ainda para a área de estudo uma avaliação morfodinâmica em relação aos 
fenômenos e processos atuantes na área, em que se procurou evidenciar as 
susceptibilidades a processos erosivos, inundações, assoreamentos e instabilidade dos 
terrenos. 
 
Ressalta-se que a área de estudo, embora de dimensões condizentes com as 
necessidades do empreendimento previsto para ser ali implantado, para efeito de 
avaliação geomorfológica pode ser considerada uma área pequena, e, sobretudo sem a 
presença de elementos de relevo que possam ser representados cartograficamente, a 
exemplo de cristas, escarpas, linhas de cumeada, falésias e outras estruturas que 
pudessem constar em mapa, permitindo uma movimentação no Mapa de Unidades 
Geomorfológicas da área de estudo. No entanto, mesmo considerando a pequena 
variação altimétrica da área, foi possível um bom entendimento das principais 
características presentes nas unidades identificadas e mapeadas. 
 
 
 Metodologia 

 
A metodologia utilizada no presente levantamento constou basicamente de três etapas 
principais: 
 

− Levantamento bibliográfico com consultas a vários documentos, onde se destacam o 
Levantamento de Recursos Naturais, Volume 32 - Folha Rio de Janeiro - Vitória 
(MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, 1983), que cobre a área de estudo. Também 
de grande valia foi a restituição aerofotogramétrica fornecida pelo empreendedor e, 
sobretudo, o levantamento topográfico planialtimétrico realizado para a área em 
avaliação.  

 

− Campanhas de campo, onde se percorreu toda a área de estudo, procurando 
reconhecer as feições geomorfológicas já definidas para a região sul do estado do 
Espírito Santo, mais especificamente para a unidade geomorfológica das Colinas e 
Maciços Costeiros, além de buscar dados específicos referentes àquela área. 
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− Finalmente uma etapa onde se desenvolveram os trabalhos de escritório objetivando a 
consolidação dos dados levantados e execução do relatório final da presente 
caracterização geomorfológica da área estudada. 

 
 
 Hipsometria e Declividade do Terreno 

 
Antes de tratar de compartimentação do relevo da área de implantação do 
empreendimento, apresenta-se na Figura 5.1-26, a seguir, o Mapa Hipsométrico do 
terreno contemplando toda a área de estudo. 
 
Analisando-se este mapa, é possível observar as faixas de altitudes dominantes na área 
prevista para implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR da Terramar, 
onde se verifica um predomínio da faixa de altitude de 160 a 190 metros para a porção 
mais elevada do terreno, e da faixa de 90 a 110 metros para as porções mais baixas do 
terreno, onde se encontram os depósitos quaternários recentes.  
 
Analisando-se a Figura 5.1-26, anteriormente citada, observa-se uma grande alternância 
entre porções mais rebaixadas e partes mais elevadas na área de estudo. Tal situação 
decorre da presença de inúmeros vales por onde correm as drenagens e das colinas que 
circundam esses vales, tornando-se uma feição repetitiva para os diversos setores da 
área. 
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FIGUR 5.1-26: MAPA HIPSOMÉTRICO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CTR TERRAMAR

FONTE DE DADOS:

Levantamento detalhado de campo, 2008
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Coordenadas UTM
Datum SAD69
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ESCALA GRÁFICA: DATA:
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FEV/2009140 0 14070 Metros



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

RT 642/08 
Fevereiro/09 

27/330 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
de Implantação da Central de Tratamento 

de Resíduos - Terramar
Rev. 00

 

Deste modo, o Mapa Hipsométrico representa nitidamente a elevação das altitudes 
médias a partir dos vales em direção aos topos das colinas, que em seguida, após atingir 
o máximo altimétrico no topo, começam novamente a cair em direção ao próximo vale. 
 
Além do Mapa Hipsométrico apresentado anteriormente, apresenta-se o Mapa de 
Declividade da área de estudo na Figura 5.1-27. 
 
Nesse Mapa de Declividade é possível observar diversos alinhamentos indicados com 
baixa declividade, na ordem de 0% a 8%, que correspondem às diversas planícies 
fluviais, muito planas, por onde escoam os pequenos cursos de água que drenam a área.  
 
A faixa entre 8% e 17% indica a parte superior das colinas, correspondente aos topos, 
onde se tem seguimentos mais planos a ondulados, enquanto a faixa entre 17% e 26% 
representa as vertentes das colinas. Quanto à última faixa, mais íngreme, com 
declividades entre 26% e 34%, observa-se que estas praticamente ocorrem na porção 
inferior das encostas, quando se tem o contato com as planícies fluviais.  
 
Deste modo, o Mapa de Declividade mostra um padrão nítido de relevo plano para as 
planícies, com uma maior declividade no início das encostas, tendendo a ser reduzida 
rumo ao topo da colina. Este padrão ocorre disseminado nos diversos setores da área de 
estudo. 
 
 
 Compartimentação do Relevo e Unidades Geomorfológicas 

 
Como já dito anteriormente, a área de estudo apresenta um único domínio 
morfoestrutural, representado pela Faixa de Dobramentos Remobilizados, cuja subdivisão 
indica, para esta área, apenas a presença da unidade geomorfológica das Colinas e 
Maciços Costeiros (MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, Op.Cit.). Esse Domínio 
apresenta outras unidades geomorfológicas distribuídas ao longo de sua área de 
ocorrência, porém todas fora da área de estudo. 
 
A unidade geomorfológica das Colinas e Maciços Costeiros se estende por uma ampla 
região no estado do Espírito Santo, sempre na região próxima ao litoral, estendendo-se 
desde o extremo norte do estado até o extremo sul, de onde se prolonga para o estado do 
Rio de Janeiro. Em função dessa extensa área de ocorrência, pode-se dizer que esta 
unidade geomorfológica se encontra muito bem representada no estado do Espírito 
Santo. 
 
A unidade das Colinas e Maciços Costeiros distribui-se ao longo da costa em todo o 
estado do Espírito Santo, chegando a atingir a linha de costa em alguns locais, a exemplo 
das cidades de Vitória, Vila Velha e Guarapari, dentre outras localidades junto à linha de 
costa onde se observa a presença desta unidade. 
 
A seguir encontra-se o Mapa de Declividade na Figura 5.1-27. 
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Para esta unidade, na área de implantação do empreendimento foram identificados 
compartimentos de relevo onde prevalecem tipos de arranjos morfoestruturais distintos, 
justificando a subdivisão em duas unidades geomorfológicas informais, denominadas de 
Subunidade das Planícies Fluviais e Subunidade dos Terrenos Colinosos. 
 
De modo geral, essas duas unidades geomorfológicas informalmente definidas para a 
área de estudo, embora não possuam variações altimétricas significativas entre si, 
apresentam características bastante distintas na região onde ocorrem, representando 
diferentes compartimentos locais de relevo onde prevalecem tipos distintos de modelados, 
sobretudo em função de processos de erosão e sedimentação que atuam sobre o 
arcabouço geológico da região, gerando tais diferenças no relevo que justificam a 
cartografia geomorfológica com a diferenciação destas duas subunidades para a região 
de estudo. 
 
A Tabela 5.1-10, a seguir, apresenta o domínio morfoestrutural, a unidade geomorfológica 
definida formalmente para a região na qual se insere a área de estudo e as duas 
subunidades de relevo definidas informalmente neste diagnóstico. Estas subunidades 
geomorfológicas encontram-se representadas no Mapa de Unidades Geomorfológicas da 
área de estudo que se encontra na Figura 5.1-28. 
 
Tabela 5.1-10: Compartimentação do relevo da área de estudo. 
 

 
COMPARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICA 

 
Domínio 

Morfoestrutural 
Unidade 

Geomorfológica Subunidades Locais de Relevo 

Subunidade das Planícies Fluviais Faixa de Dobramentos Remobilizados Colinas e Maciços Costeiros 
Subunidade dos Terrenos Colinosos 

Fonte: Adaptado de Projeto Levantamento de Recursos Naturais (Ministério das Minas e Energia, 1983). 
 
 
A área de estudo não apresenta acidentes de relevo significativos ou marcantes, como 
elevações residuais que se destacam na paisagem ou cursos de água de maior porte, 
prevalecendo as formas de relevo de topos arredondados e vales abertos com pouca 
profundidade, além de pequenos cursos de água. 
 
A área estudada onde se pretende instalar a Central de Tratamento de Resíduos – CTR 
Terramar se encontra atualmente ocupada na sua totalidade por pastagens introduzidas 
pelo homem visando à atividade de pecuária. 
 
Com relação à bacia hidrográfica, a área proposta para a implantação do 
empreendimento em questão pertence à bacia hidrográfica do rio Itapemirim em seu baixo 
curso.  
 
A Figura 5.1-29 apresenta o mapa contendo um levantamento planialtimétrico realizado 
para a área de influência direta da CTR Terramar.  No mapa são apresentadas curvas de 
nível de metro em metro e a indicação de todos os detalhes significativos do terreno e 
vizinhança.   
 
Descreve-se a seguir a compartimentação do relevo da área de estudo segundo a 
ocorrência e distribuição das subunidades geomorfológicas identificadas, apresentando-
se as principais características morfológicas de cada uma dessas unidades presentes na 
área de estudo. 



Terrenos Colinosos

Planicie Fluvial

Planicie Fluvial

Terrenos Colinosos

Planicie Fluvial

Planicie Fluvial

Planicie Fluvial

283500

283500

284000

284000

284500

284500

285000

285000

76
79

00
0

76
79

00
0

76
79

50
0

76
79

50
0

76
80

00
0

76
80

00
0

76
80

50
0

76
80

50
0

76
81

00
0

76
81

00
0

FIGURA 5.1-28: MAPA DE UNIDADES
GEOMORFOLÓGICAS

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CTR TERRAMAR

FONTE DE DADOS:

Levantamento detalhado de campo, 2008
Planta Planialtimetrica, 1/5000

DADOS CARTOGRÁFICOS:
Coordenadas UTM
Datum SAD69
MC -39°W

ESCALA GRÁFICA: DATA:

FEV/2009

PROJETO:

PLANÍCIE FLUVIAL

TERRENOS COLINOSOS 0 80 16040
m

Legenda:

Limite CTR (Central de Tratamento de Residuos)

Área do Empreendimento





 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

RT 642/08 
Fevereiro/09 

32/330 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
de Implantação da Central de Tratamento 

de Resíduos - Terramar
Rev. 00

 

− Subunidade dos Terrenos Colinosos 
 
Esta unidade corresponde, no âmbito da área de estudo, às porções de relevo localizadas 
entre os topos das colinas e os vales e planícies da área de estudo, representando a 
porção de relevo mais elevada da área de estudo e ainda a subunidade com maior 
distribuição areal.  
 
Este conjunto de relevo ora se apresenta formando colinas mais suaves, definindo um 
relevo suave a médio ondulado, ora formando vertentes com fortes inclinações, que 
caracterizam um relevo médio a forte ondulado. Contudo, corresponde a um relevo sem 
escarpas abruptas ou grandes desníveis. As Figuras 5.1-30, 5.1-31, 5.1-32 e 5.1-33 
ilustram o relevo da subunidade dos Terrenos Colinosos da área de estudo. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Figuras 5.1-30, 5.1-31, 5.1-32 e 5.1-33: Unidade dos Terrenos Colinosos mostrando  
relevo que varia de suave a forte ondulado e topos arredondados. 

 
 
Estas colinas, de modo geral, apresentam declividades homogêneas, embora possam, 
localmente, apresentar trechos com maiores declividades. As partes superiores dessas 
colinas possuem topos arredondados compondo um relevo conhecido como “meia 
laranja”, conforme ilustrado nas figuras anteriores.  
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O relevo com predominância de colinas que caracteriza esta subunidade encontra-se 
distribuído em todas as porções da área de estudo, conforme pode ser observado no 
Mapa de Unidades Geomorfológicas, cedendo espaço para a subunidade das Planícies 
Fluviais apenas nos trechos junto às drenagens. 
 
Os terrenos que compõem esta unidade apresentam-se com formação de solos mais 
espessos, frutos de um profundo manto de intemperismo formado pela decomposição das 
rochas gnáissicas, não se verificando nos topos ou nas encostas afloramentos rochosos. 
 
As altimetrias nas quais esta unidade ocorre variam de um mínimo topográfico junto às 
planícies, onde se verificam cotas em torno de 110 metros, até o topo das colinas onde 
prevalecem cotas topográficas de 170 a 180 metros de altitude, e eventualmente de 189 a 
190 metros. Esta diferença, da ordem de 70 metros, corresponde a uma baixa amplitude 
altimétrica desta subunidade dos Terrenos Colinosos. 
 
A disposição das subunidades na área de estudo faz com que esta subunidade dos 
Terrenos Colinosos se apresente sempre envolvendo a subunidade das Planícies 
Fluviais, sendo o contato definido exclusivamente pela topografia. Esta situação pode ser 
verificada no Mapa de Unidades Geomorfológicas. 
 
Nesta subunidade não existem cursos d’água perenes, mas apenas canais intermitentes 
de escoamento superficial das águas pluviais, que ocorre de forma difusa, geralmente 
retilínea, ao longo das encostas. 
 
A parte central da área, onde se observa um extenso platô, circundado pela subunidade 
das Planícies Fluviais, corresponde a terrenos da subunidade dos Terrenos Colinosos 
onde haverá a intervenção para a implantação de diversos equipamentos de apoio ao 
empreendimento, como galpões e células de resíduos. Da mesma forma, a parte de 
montante das quatro células para resíduos domésticos previstas para serem implantadas 
se dará também nesta subunidade, enquanto a parte de jusante destas células ocorrerá 
na subunidade das Planícies Fluviais.  
 
As Figuras 5.1-34 e 5.1-35, a seguir, ilustram áreas previstas para a implantação de 
células de resíduos domésticos, cuja porção média a superior pertence à subunidade dos 
Terrenos Colinosos. 
 

 

 
 

 

 
 

Figuras 5.1-34 e 5.1-35: Unidade dos Terrenos Colinosos mostrando relevo que varia  
de suave a forte ondulado e topos arredondados. 
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Não existem feições geomorfológicas nesta unidade que sejam responsáveis pela quebra 
da homogeneidade morfológica local, predominando um relevo de colinas baixas, de 
topos arredondados, com vertentes curtas e alinhamento preferencial paralelo aos vales. 
Este padrão se estende para fora da área de estudo. 
 
Em toda a subunidade não se observa mais a cobertura vegetal arbórea, mas sim uma 
total ocupação com pastagens implantadas onde apenas esparsamente se verifica a 
presença de árvores isoladas. À exceção da pecuária extensiva, que utiliza estas 
pastagens nas encostas, não se observa nesta subunidade nenhum outro tipo de uso do 
solo.  
 
Esta subunidade corresponde a um modelado de dissecação diferencial decorrente de 
processos que se impuseram sobre as rochas gnáissicas alteradas do Complexo Paraíba 
do Sul ao longo de milhões de anos. No local de estudo, a drenagem apresenta um fraco 
aprofundamento, da ordem de até 100 metros, considerando-se o desnível entre o ponto 
inferior no vale e o topo da crista desse mesmo vale. 
 
 
− Subunidade das Planícies Fluviais 
 
A região compreendida pela subunidade geomorfológica das Planícies Fluviais 
corresponde a uma região muito plana onde se encontram os vales da área de estudo e 
representa a porção de relevo mais rebaixado de toda a Área de Influência do 
empreendimento.  
 
Embora não se apresente com a mesma distribuição areal da subunidade dos Terrenos 
Colinosos, esta subunidade possui uma significativa distribuição na área, conforme pode 
ser observado no Mapa de Unidades Geomorfológicas, ocorrendo de forma bastante 
dispersa por todos os setores da área de estudo. 
 
Considerando-se a totalidade da área de estudo, este conjunto de relevo rebaixado se 
apresenta com cotas topográficas variando entre 93 e 110 metros de altitude, ressaltando 
que estas diferenças topográficas decorrem mais das distâncias entre os pontos extremos 
da área do que de alterações topográficas pontuais, uma vez que a subunidade se 
apresenta com relevo muito plano, conforme ilustram as Figuras 5.1-36, 5.1-37, 5.1-38 e 
5.1-39. 
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Figuras 5.1-36, 5.1-37, 5.1-38  e 5.1-39: Unidade das Planícies Fluviais mostrando  
o relevo extremamente plano. 

 
 
As planícies fluviais da área proposta para implantação da Central de Tratamento de 
Resíduos distribuem-se ao longo dos córregos da Variante e do Ouro e de seus pequenos 
formadores, e durante parte do ano encontram-se cobertas por água de chuva que ficam 
retidas entre os sedimentos, além de apresentarem vegetação típica de áreas inundáveis. 
 
Originalmente existia uma elevada dificuldade de escoamento de água nessas planícies 
fluviais em função do baixo gradiente hidráulico ao longo dos cursos d’água, fazendo com 
que fossem abertos canais de drenagem para favorecer a drenagem da área e facilitar o 
escoamento.  
 
O baixo gradiente de escoamento deste canal permite a retenção e o acúmulo de 
sedimentos finos que vão se depositando em seu leito, necessitando periodicamente de 
manutenção com dragagens de forma a mantê-lo aberto. Todavia, a falta de uma 
manutenção mais rigorosa nos canais não vem contribuindo para que ocorra a perfeita 
drenagem da área, predominando locais recobertos por vegetação típica de áreas 
úmidas. 
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Esses dois cursos d’água, assim como outros pequenos tributários que se encontram no 
interior da área, embora perenes, correspondem a filetes de água que escoam 
suavemente na planície sobre o terreno composto por gnaisses alterados, com baixo 
gradiente hidráulico e sem energia suficiente para aprofundar-se na rocha fresca de 
subsuperfície.  
 
Ainda assim, em um determinado ponto do córrego da Variante observa-se uma pequena 
cachoeira ao longo deste curso, conforme ilustram as Figuras 5.1-40 e 5.1-41, a seguir, 
representando uma pequena quebra de relevo nesta unidade. Além dessa pequena 
cachoeira, não se observa nenhuma outra feição fisiográfica mais marcante dominando a 
paisagem da unidade os vales afogados e suas planícies fluviais ao longo dos pequenos 
cursos d’água. 
 

 

 
 

 

 

 

Figuras 5.1-40 e 5.1-41: Vista de cachoeira quebrando o relevo na Unidade das Planícies Fluviais. 
 
 
Os vales onde se encontram as planícies fluviais possuem fundo chato, em forma de “U”, 
onde se acumulam sedimentos carreados pelo escoamento das águas pluviais, 
representados principalmente por argilas e siltes provenientes das rochas gnáissicas 
dispostas lateralmente e a montante da área. Esses vales são bastante largos, sobretudo 
se considerada a dimensão dos córregos, sugerindo uma significativa dissecação fluvial 
pelos cursos d’água locais. 
 
O contato desta unidade se faz com os Terrenos Colinosos em diversos pontos da área, 
ocorrendo sempre de forma brusca no sopé das colinas, acompanhado de uma nítida 
quebra de relevo, que passa de plano nas planícies a inclinado ao longo das vertentes. 
Como pode ser verificado no Mapa de Unidades Geomorfológicas, esta unidade se 
encontra distribuída por entre os Terrenos Colinosos em praticamente toda a área de 
estudo. 
 
A subunidade geomorfológica das Planícies Fluviais corresponde a um modelado de 
acumulação fluvial sedimentar, que ocorre em vales amplos, abertos e pouco profundos, 
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decorrente de processos atuais, representados pela sedimentação fluvial ao longo dos 
talvegues de baixa energia onde são depositados aluviões a partir de sedimentos 
continentais carreados pelos pequenos cursos d’água. Contribui também para esta 
sedimentação fluvial os sedimentos carreados diretamente das encostas que cercam 
estes vales, depositando-se em suas planícies de inundação. Este processo de 
acumulação é decorrente do baixo gradiente de escoamento dos talvegues, possibilitando 
a retenção e o acúmulo de sedimentos que vão se depositando e construindo a 
morfogênese local. 
 
Esta subunidade, em grande parte de sua área de ocorrência, encontra-se integralmente 
aproveitada com pastagens para pecuária extensiva. 
 
 
 Avaliação Morfodinâmica 

 
Embora a área de estudo possua uma pequena dimensão, o que, de modo geral, 
restringe e dificulta a análise, apresenta-se neste item uma avaliação morfodinâmica que 
procurou identificar os processos físicos atuais que estão ocorrendo no interior da área de 
estudo. 
 
Dentre os processos físicos passíveis de serem avaliados na área de estudo, podem ser 
destacadas as áreas sujeitas a alagamentos ou encharcamentos, os processos erosivos e 
as áreas com instabilidade de taludes. 
 
Considerando-se que na área de estudo não exista uma sedimentação carbonática, 
também não são formadas cavernas, grutas ou outras cavidades naturais que são mais 
comuns em regiões calcárias. Assim, não existe nesta área relevo cárstico com presença 
de dolinas, ou qualquer outro monumento natural cadastrado como patrimonio natural. 
 
Descrevem-se a seguir, as formas como cada um dos processos morfodinâmicos atuais 
se manifestam na área de estudo. 
 
 
 Áreas Sujeitas a Alagamentos ou Encharcamentos 

 
A área de estudo, dependendo da unidade geomorfológica considerada, apresenta 
características e suscetibilidades diferentes frente às possibilidades de alagamentos ou 
encharcamentos.  
 
Os Terrenos Colinosos da área de estudo, em função da própria topografia que 
apresentam, possuem nula suscetibilidade para o empoçamento e alagamento de suas 
áreas, mesmo nos topos, uma vez que, mesmo sendo as áreas com menor declividade, 
ainda apresentam caimento para as bordas, o que evita o empoçamento de água. 
 
Contribui para a baixa possibilidade de alagamentos nesta subunidade a total ausência de 
cursos d’água que a drenam, associada ainda ao fato de o terreno não apresentar áreas 
rebaixadas internamente, mas apenas declividades voltadas para as bordas, o que 
permite o escoamento das águas pluviais para as vertentes e lagoas.  
 
Quanto à região ocupada pelas planícies fluviais, distribuídas por toda a área de estudo, 
que se apresentam com relevo bastante plano, verifica-se uma elevada suscetibilidade a 
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este fenômeno, contribuindo como evidência a presença de vegetação de área de brejo, 
conforme ilustram as Figuras 5.1-42, 5.1-43 e 5.1-44.  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figuras 5.1-42, 5.1-43 e 5.1-44: Trechos da subunidades das Planícies Fluviais apresentando tendências e 
suscetibilidade ao encharcamento e empoçamento de águas, inclusive com presença de vegetação típica de 

áreas úmidas. 
 
 
Cabe registrar que, embora tenham sido verificados diversos trechos encharcados nestas 
planícies, este processo somente não foi maior em função de existir um sistema de 
drenos que facilita o escoamento superficial em diversos trechos das planícies. Registre-
se ainda que, em períodos secos, o encharcamento e alagamento das planícies são 
menores e menos evidentes. 
 
Nestas planícies observa-se o lençol freático muito próximo à superfície, não permitindo a 
infiltração das águas ao longo do perfil do solo, e, encontrando-se este ponto no nível de 
base da área, que possui baixo gradiente hidráulico e não permite o pleno escoamento de 
suas águas, torna-se uma tendência natural o acúmulo de água na subsuperficie e 
superfície do terreno. Assim, as áreas rebaixadas e planas das planícies fluviais 
apresentam uma característica bem definida para empoçamento ou alagamento de 
águas. 
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− Processos Erosivos 
 
O relevo totalmente plano que domina a unidade das Planícies Fluviais na área de estudo 
permite classificá-la como uma área detentora de nula suscetibilidade à ocorrência de 
processos erosivos.  
 
Tal tendência se deve também ao fato de estas planícies fluviais ocorrerem nos níveis de 
base da área e se constituírem em modelados de sedimentação, ou seja, locais onde 
ocorre a deposição de sedimentos e não a sua erosão. Contribui ainda a presença da 
cobertura vegetal em praticamente toda a área, que de certa forma protege o solo contra 
a ação direta das águas pluviais.  
 
No entanto, em relação à unidade dos Terrenos Colinosos, observa-se uma nítida 
suscetibilidade ao desencadeamento de processos erosivos, muitos dos quais já 
implantados, conforme ilustram as Figuras 5.1-45, 5.1-46, 5.1-47 e 5.1-48. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figuras 5.1-45, 5.1-46, 5.1-47 e 5.1-48: Processos erosivos já implantados na área de estudo. 
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A área dos terrenos colinosos se mostra bastante argilosa, o que impede a boa infiltração 
das águas pluviais que incidem na área, e que, associada ao relevo com presença de 
vertentes, induz a um maior escoamento superficial. Tal escoamento quando atinge a 
base das vertentes que apresentam maiores declividades se torna crítico em termos de 
energia de escavação, que acaba por erodir os solos locais.  
 
Além da suscetibilidade natural do terreno e do relevo, diversos outros fatores contribuem 
diretamente para o desencadeamento de processos erosivos nesta área, podendo-se citar 
a forte interferência antrópica com criação de gado em áreas com elevada declividade, 
representadas pela porção inferior das vertentes, e ainda a presença de uma cobertura 
vegetal com gramíneas que durante algumas épocas do ano não cobrem de forma 
adequada todo o solo, deixando extensas partes expostas a intempéries. 
 
A utilização intensiva do terreno com gado tende a compactar o solo e impedir ainda mais 
a infiltração de parte das águas pluviais, aumentando o fluxo de escoamento superficial, 
que, associado à elevada declividade dos terrenos, tende a escavar o solo e iniciar 
processos erosivos. As partes mais íngremes das vertentes próximas às planícies onde 
se encontram os cursos de água, e por isso mais utilizadas pelo gado, são incapazes de 
suportar um intenso pisoteio, onde se desencadeam tais processos erosivos. 
 
Desta forma, um aspecto importante em relação aos processos erosivos futuros na área 
de estudo, a partir das intervenções para a implantação do empreendimento pretendido, é 
a necessidade de adoção de medidas conservacionistas para o efetivo controle dos 
processos erosivos. 
 
 
− Áreas com Instabilidade de Taludes 
 
Em relação à subunidade das Planícies Fluviais, a inexistência de desníveis topográficos 
impede até mesmo a presença de taludes, e neste sentido, as áreas desta unidade se 
apresentam com nula suscetibilidade à instabilidade de taludes. 
 
No entanto, cabe ressaltar a existência de algumas restrições para utilização destes 
fundos de vales da área de estudo, que apresentam limitações para a circulação de 
máquinário pesado em seu interior, uma vez que correspondem a regiões com elevada 
umidade e presença de material argilo-arenoso inconsolidado, encontrando-se 
periodicamente encharcadas, o que acarreta instabilidade de piso e possibilidade de seu 
afundamento. Tal fato gera a necessidade de utilizar aterros sobre ele. 
 
Quanto à subunidade dos Terrenos Colinosos, deve ser enfatizado que a área 
correspondente se caracteriza pela presença de uma rocha gnáissica em grande parte da 
área já bastante intemperizada formando um manto de intemperismo, e que, em pontos 
específicos se apresenta em afloramentos de rochas sãs. Deve-se ressaltar que embora 
alteradas, estas rochas apresentam-se maciças, não suscetíveis a rebaixamentos, 
conferindo ao local um suporte de fundação geotécnica suficientemente seguro e 
condizente com a implantação do empreendimento proposto, bem como das instalações 
de apoio necessárias ao empreendimento. 
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Do ponto de vista geotécnico, deve ser ainda enfatizado que na área prevista para 
implantação do empreendimento não existem depósitos de tálus, relevo cárstico com 
presença de cavidades subterrâneas, ou vertentes abruptas e muito íngremes, situação 
esta que não exigirá durante as obras a adoção de técnicas de escoramento de solos ou 
rochas, nem a utilização de sistemas não convencionais de contenção de material terroso 
ou rochoso, mas apenas de instrumentos de controle de erosão. 
 
Ainda assim, a área de estudo pode ser classificada como de média suscetibilidade à 
instabilidade dos taludes, o que determina uma série de cuidados específicos durante as 
obras de implantação do empreendimento, notadamente ao longo das estradas e acessos 
a serem construídos na área.  
 
O primeiro cuidado será a implantação de tais vias sem a execução de aterros e cortes 
profundos e extensos. Estas técnicas permitirão que o empreendimento se instale sem a 
criação de cortes e aterros e sem grandes movimentos de terra, não gerando desta forma 
taludes com acentuada declividade, o que torna reduzido o risco de desequilíbrio. 
 
Considerando-se que haverá grandes intervenções e movimentações de terra nos topos 
das colinas, com execução de terraplenagem, e em algumas áreas planas de planícies, 
que deverão passar por aterramento, além das vias de acesso já citadas, dentre outras 
intervenções que exigirão a confecção de taludes de cortes e aterros, será imperativo 
avaliar a necessidade de adoção de medidas de controle de tais taludes de forma a 
garantir que não venham a ocorrer seus rompimentos e consequente implantação de 
processos erosivos.  
 
De modo geral, neste tipo de terreno os fenômenos de instabilidade morfodinâmica são 
registrados principalmente nas encostas após a intervenção antrópica para execução de 
taludes, encontrando-se, ainda, associados à dificuldade de drenagem ao longo do perfil 
dos solos e alto escoamento superficial facilitado pelas declividades das encostas.  
 
Neste sentido, existe grande relação entre os causadores dos processos erosivos e de 
instabilidade de taludes. Assim, os mesmos condicionantes naturais (elevada declividade 
dos terrenos e elevada taxa de pluviosidade) e antrópicos (retirada da cobertura vegetal, 
abertura de estradas e criação de gado) que induzem ao desencadeamento de processos 
erosivos são também aqueles que levam ao rompimento do terreno nas áreas com 
presença de espessos mantos de intemperismo. Cabe registrar que não se encontra 
prevista a formação de bota-fora de material terroso, o que elimina a possibilidade de 
instabilidades nos taludes deste tipo de estrutura. 
 
Embora não possa ser considerada como ruptibilidade ou instabilidade do terreno, a 
queda de blocos rochosos na região não apresenta maiores riscos, sobretudo pela 
ausência de grandes blocos soltos em áreas de maior declividade.  
 
Quanto à instabilidade natural e de maiores dimensões, é interessante destacar que em 
toda a área de estudo e seu entorno não são observadas cicatrizes de antigos 
escorregamentos de vertentes ou abatimento de encostas. 
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 PEDOLOGIA E APTIDÃO AGRÍCOLA 
 
 Introdução 

 
O solo é o principal sustentáculo de ecossistemas terrestres e meio de vida para diversas 
espécies que passam toda ou parte de seu ciclo vital em seu interior. É também 
sustentáculo de atividades do setor primário e suas limitações condicionam o tipo de 
manejo e culturas que poderão ser executadas sobre ele, assim como sua lucratividade. 
 
Estudos pedológicos apresentam especial importância nos Estudos de Impactos 
Ambientais para a construção e operações das células da Central de Tratamento de 
Resíduos devido aos impactos aos solos causados pela implantação do empreendimento, 
assim como ao fato de o solo receber resíduos das suas atividades de operação, 
principalmente no interior das células de armazenamento. Por outro lado, as 
características do solo devem, obrigatoriamente, ser compatíveis com as atividades do 
empreendimento para possibilitar a implantação deste no local pretendido e minimizar os 
impactos sobre o meio ambiente. 
 
Poucos são os estudos pedológicos detalhados conduzidos no Espírito Santo. Estes são 
normalmente conduzidos em áreas limitadas e com objetivos específicos, na maior parte 
dos casos, ligados ao licenciamento de empreendimentos. A área em apreço foi 
abrangida por dois estudos pedológicos anteriores, Embrapa (1978) e 
IBGE/RADAMBRASIL (1987), que resultaram, respectivamente, no Mapa Exploratório de 
Solos do ES, em escala de 1:400.000 e na carta de solos ao milionésimo. Os citados 
estudos foram realizados com objetivo exploratório e não apresentam o grau de detalhe 
necessário às necessidades do presente estudo. Além disso, as classes de solo 
mapeadas apresentam nomenclatura em desconformidade com a nomenclatura oficial 
adotada atualmente no Brasil.  
 
Desta forma, decidiu-se pela realização de um estudo mais detalhado que os existentes, 
visando melhor caracterizar e espacializar seus solos e a aptidão agrícola das terras, de 
modo a subsidiar o prognóstico dos impactos ambientais decorrentes da construção e 
operação da Central de Tratamento de Resíduos (CTR), apresentados mais adiante neste 
trabalho. 
 
O objetivo do presente trabalho é apresentar os resultados dos estudos conduzidos em 
campo e escritório, os quais seguiram o Termo de Referência apresentado pelo 
empreendedor e aprovado pelo IEMA, órgão responsável pelo licenciamento das 
atividades em questão. 
 
 
 Metodologia 

 
− Pedologia 
 
Para a realização deste relatório, primeiramente foi feita a revisão de um conjunto de 
trabalhos correlatos já publicados sobre a área, dos mapas de solos existentes, assim 
como dos desenhos e relatórios fornecidos pelo empreendedor.  
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Informações cartográficas e da literatura consultada foram complementadas por duas 
campanhas de campo realizadas exclusivamente para este trabalho, ocorridas nos dias 
02 e 31 de março de 2008. 
 
Durante as campanhas de campo, os solos da área foram estudados em termos da 
posição que ocupam na paisagem e através de observações de perfis em taludes de 
estradas. Foram colhidas amostras de solo dos horizontes A, AB e B de posições 
consideradas estratégicas para o desenvolvimento deste trabalho, as quais foram 
encaminhadas a laboratório especializado para análise química e textural. O caminho 
percorrido durante as campanhas de campo e os pontos de observação de solo e 
paisagem estão apresentados na Figura 5.1-49. 
 

 
 

Figura 5.1-49: Pontos de observação de solo. 
 
 
As informações foram consolidadas em escritório e complementadas com informações de 
imagem de satélite em ambiente computacional, e foi elaborado o Mapa Pedológico e de 
Aptidão Agrícola da área (Figura 5.1-50). 
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GLEISSOLO HÁPLICO + NEOSSOLO FLÚVICO

Aptidão Agrícola :
4 (p) f.e. - Sem aptidão para cultivos agrícolas, aptidão restrita para pastagens plantadas. 
Restrições por baixa fertilidade e propensão à erosão.
5N o.m. - Sem aptidão agrícola, aptidão para pastagens naturais.
Restrições pela deficiência de oxigênio e dificuldades de mecanização.
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 E DE APTIDÃO AGRÍCOLA
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 Aptidão Agrícola da Terra 
 
A discussão da aptidão agrícola da terra foi feita utilizando os critérios apresentados em 
Ramalho Filho et al. (1978), citado por Prado (1995).  
 
A metodologia tem por finalidade a apresentação da aptidão das terras, fundamentada no 
melhor uso do solo, sendo considerados três níveis de manejo: Alto, Médio e Baixo, e 
quatro classes de aptidão: Boa, Regular, Restrita e Inapta. 
 
 
− Critérios Básicos 
 
A metodologia da interpretação da aptidão agrícola da terra segue orientação contida no 
“Soil Survey Manual” do USDA e na metodologia da FAO (1976), que recomendam ser a 
avaliação da aptidão agrícola das terras baseada em resultados de levantamentos 
sistemáticos, realizados com base nos vários atributos das terras: solo, clima, vegetação, 
geomorfologia, etc. 
 
Como a classificação da aptidão agrícola das terras é um processo interpretativo, seu 
caráter é efêmero, podendo sofrer variações com a evolução tecnológica. Portanto, está 
em função da tecnologia vigente na época de sua realização. 
 
 
− Níveis de Manejo Considerados 
 
São considerados três níveis de manejo, visando diagnosticar o comportamento das 
terras em diferentes níveis tecnológicos. Sua indicação é feita através das letras A, B e C, 
segundo as classes de aptidão que apresentem as terras, em cada um dos níveis 
adotados. 
 
 

 Nível de Manejo A 
 
Baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo nível tecnológico. Praticamente não 
há aplicação de capital para manejo, melhoramento e conservação das condições das 
terras e das lavouras. As práticas agrícolas dependem do trabalho braçal, podendo ser 
utilizada alguma tração animal com implementos agrícolas simples. 
 
 

 Nível de Manejo B 
 
Baseado em práticas agrícolas que refletem um nível tecnológico médio, caracteriza-se 
pela modesta aplicação de capital e de resultados de pesquisas para manejo, 
melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. As práticas 
agrícolas estão condicionadas, principalmente, à tração animal. 
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 Nível de Manejo C 
 
Baseado em práticas que refletem um alto nível tecnológico, caracteriza-se pela aplicação 
intensiva de capital e de resultados de pesquisas para manejo, melhoramento e 
conservação das condições das terras e das lavouras. A motomecanização está presente 
nas diversas fases da operação agrícola. 
 
As terras consideradas viáveis para total ou parcial melhoramento mediante a aplicação 
de fertilizantes e corretivos ou o emprego de técnicas como drenagem, controle à erosão, 
proteção contra inundações, remoção de pedras, etc. são classificadas de acordo com as 
limitações persistentes, tendo em vista os níveis de manejo considerados. No caso do 
nível de manejo A, a classificação é feita de acordo com as condições naturais da terra, 
uma vez que esse nível não implica técnicas de melhoramento. 
 
 
− Classes de Aptidão  
 
As limitações atribuídas a cada uma das unidades de solo são utilizadas na classificação 
de sua aptidão agrícola. São consideradas as classes Boa, Regular, Restrita e Inapta. 
 
 

 Classe de Aptidão Boa  
 
Terras sem limitações significativas para a produção sustentada de um determinado tipo 
de utilização, observando as condições do manejo considerado. Há um mínimo de 
restrições que não reduzem a produtividade ou benefícios expressivamente e não 
aumentam os insumos acima de um nível aceitável. 
 
Nesta classe, os diversos tipos de utilização das terras são representados pelos seguintes 
símbolos: 
 
I) A, B e C  – lavouras 
II) P     – pastagem plantada 
III) S     – silvicultura 
IV) N            – pastagem natural 
 
 

 Classe de Aptidão Regular  
 
Terras que apresentam limitações moderadas para a produção sustentada de um 
determinado tipo de utilização, observando as condições do manejo considerado. As 
limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, elevando a necessidade de insumos 
de forma a aumentar as vantagens globais a serem obtidas do uso. Ainda que atrativas, 
essas vantagens são sensivelmente inferiores àquelas auferidas das terras de classe 
Boa. 
 
Nesta classe, os diversos tipos de utilização das terras são representados pelos seguintes 
símbolos: 
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I) a, b e c  –   lavouras 
II) p           –   pastagem plantada 
III) s           –   silvicultura 
IV) n           –   pastagem natural 
 
 

 Classe de Aptidão  Restrita 
 
Terras que apresentam limitações fortes para a produção sustentada de um determinado 
tipo de utilização, observando as condições do manejo considerado. As limitações 
reduzem a produtividade ou os benefícios, ou então aumentam os insumos necessários, 
de tal maneira que os custos só seriam justificados marginalmente. 
 
Nesta classe, os diversos tipos de utilização das terras são representados pelos seguintes 
símbolos: 
 

I) (a), (b) e (c)  –   Lavouras 
II) (p)   –   Pastagem plantada 
III) (s)  –  Silvicultura 
IV) (n)             –  pastagem natural 
 
 

 Classe de Aptidão Inapta 
 
Terras apresentando condições que parecem excluir a produção sustentada do tipo de 
utilização em questão. Ao contrário das demais, esta classe não é representada por 
símbolos. Sua interpretação é feita pela ausência das letras no tipo de utilização 
considerado.  
 
A Tabela 5.1-11 apresenta a simbologia correspondente às classes de aptidão agrícola 
das terras. 
 
Tabela 5.1-11: Simbologia correspondente às classes de aptidão agrícola das terras. 
 

TIPO DE UTILIZAÇÃO 

LAVOURAS 

Nível de Manejo 
Classe de Aptidão 

da Terra 

A B C 

PASTAGEM 
PLANTADA SILVICULTURA PASTAGEM 

NATURAL 

BOA A B C P S N 
REGULAR a b c P S n 
RESTRITA (a) (b) (c) (p) (s) (n) 

INAPTA - - - - - - 

 
 
− Grupo de Aptidão  
 
Identifica o tipo de utilização mais intensivo das terras, ou seja, sua melhor aptidão. Os 
grupos 1, 2 e 3, além da identificação de lavouras como tipos de utilização, 
desempenham a função de representar, no subgrupo, as melhores classes de aptidão das 
terras indicadas para lavouras, conforme os níveis de manejo. Os grupos 4, 5 e 6 apenas 
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identificam tipos de utilização (pastagem plantada, silvicultura e/ou pastagem natural e 
preservação da flora e da fauna, respectivamente), independente da classe de aptidão. 
 
A representação dos grupos é feita com algarismos de 1 a 6 em escalas decrescentes, 
segundo as possibilidades de utilização das terras. As limitações que afetam os diversos 
tipos de utilização aumentam do grupo 1 para o grupo 6, diminuindo, consequentemente, 
as alternativas de uso e a intensidade com que as terras podem ser utilizadas, conforme 
apresentado na Tabela 5.1-12. 
 
Tabela 5.1-12: Alternativas de utilização das terras de acordo com os grupos de aptidão 
agrícola. 
 

AUMENTO DA INTENSIDADE DE USO 

Lavouras 
Grupo de 
Aptidão 

das terras 
Preservação 
da Flora e da 

Fauna 

Silvicultura 
e/ou pastagem 

Natural 
Pastagem 
Plantada Aptidão 

Restrita Aptidão Regular Aptidão Boa 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Fonte: Prado, 1995 
 
 
Observa-se que os três primeiros grupos são aptos para lavouras; o grupo 4 é indicado, 
basicamente, para pastagem plantada, e o grupo 5 para silvicultura e/ou pastagem 
natural, enquanto que o grupo 6, reunindo terras sem aptidão agrícola, não apresenta 
alternativa senão a preservação da natureza. 
 
Para atender às variações que se verificam dentro do grupo, adotou-se a categoria de 
subgrupo de aptidão. 
 
 
− Subgrupo de Aptidão  
 
É o resultado conjunto da avaliação da classe de aptidão, relacionada com o nível de 
manejo, indicando o tipo de utilização das terras. 
 
No exemplo 1(a)bC, o algarismo 1, indicativo do grupo, representa a melhor classe de 
aptidão dos componentes do subgrupo, uma vez que as terras pertencem à classe de 
aptidão boa no nível de manejo C (grupo 1), classe de aptidão regular no nível de manejo 
B (grupo 2) e classe de aptidão restrita no nível de manejo A (grupo 3). 
 
Em certos casos, o subgrupo refere-se somente a um nível de manejo relacionado a uma 
única classe de aptidão agrícola. 
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Neste trabalho são indicadas as subclasses de aptidão agrícola (boa, regular, restrita e 
inapta), especificando-se os seguintes fatores de limitação de uso:  
 
I) f  -  deficiência de fertilidade 
II) a - deficiência na retenção de água ou déficit hídrico elevado 
III) o  -  excesso de água ou deficiência de oxigênio 
IV) e  -  suscetibilidade à erosão 
V) m  -  impedimentos à mecanização 
VI) r -  dificuldade de crescimento radicular 
 
A indicação dos subgrupos de aptidão agrícola está apresentada no Mapa Pedológico e 
de Aptidão Agrícola da área. 
 
 
 Características dos Solos da Área  

 
Os solos da área de influência direta do empreendimento encontram-se associados de 
acordo com a posição que ocupam na paisagem. Foram identificadas cinco classes de 
solo na área: Gleissolo, Neossolo Flúvico, Argissolo e Neossolo Litólico. Enquanto a 
associação entre Gleissolo e Neossolo Flúvico compõe as partes mais baixas da 
paisagem, os Argissolos dominam nas elevações. A Figura 5.1-51 apresenta a 
espacialização dos principais solos na paisagem, enquanto o Mapa Pedológico e de 
Aptidão agrícola apresenta a distribuição dos principais tipos de solo na área. A seguir 
estão descritas as principais características de cada classe de solo, suas restrições e 
aptidão agrícola.  
 

 

Argissolos

Argissolos

Gleissolo + 
Neossolo 
Flúvico

 
 

Figura 5.1-51: Espacialização dos principais solos na paisagem. 
 

 
− Argissolos 
 
Argissolos eram denominados Podzólicos pela classificação anteriormente utilizada no 
Brasil. Segundo Embrapa (1999), são solos constituídos por material mineral, 
apresentando horizonte B textural com argila de atividade baixa imediatamente abaixo de 
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um horizonte A ou E não tendo horizonte Plíntico ou Glei acima nem coincidente com a 
parte superior do horizonte B textural. 
 
Horizonte B textural é um horizonte mineral subsuperficial com textura franco arenosa ou 
mais fina (mais que 15% de argila) onde houve incremento de argila, orientada ou não, 
desde que não exclusivamente por descontinuidade, resultante de acumulação ou 
concentração absoluta ou relativa decorrentes de processos de iluviação e/ou formação in 
situ e/ou herdada do material de origem e/ou infiltração de argila ou argila + silte com ou 
sem matéria orgânica e/ou destruição de argila do horizonte A e/ou perda de argila do 
horizonte A por erosão diferencial (EMBRAPA, 1999).  
 
Podem apresentar cerosidade formada pela deposição de argila sobre as diferentes faces 
dos agregados do horizonte textural, formando película de colóides minerais, que 
conferem a ele, se bem desenvolvida, um aspecto lustroso e brilho graxo (EMBRAPA, 
1999).  
 
Para ser considerado horizonte textural, este deve ter espessura com as seguintes 
características: 
 

 ter pelo menos 10% da soma das espessuras dos horizontes sobrejacentes e no 
mínimo 7,7 cm; ou 

 
 ter 15 cm ou mais, se os horizontes A e B somarem mais que 150 cm; ou 

 
 ter 15 cm ou mais se a textura do horizonte E ou A for areia franca ou areia; ou 

 
 se o horizonte B for inteiramente constituído por lamelas, estas devem ter, em 

conjunto, espessura superior a 15 cm; ou 
 

 se a textura for média ou argilosa, o horizonte B textural deve ter espessura de pelo 
menos 7,5 cm. 

 
Em adição às características de espessura acima citadas, o horizonte b textural deve 
atender a um ou a mais de uma lista de requisitos descritos em Embrapa (1999).  Dentre 
eles, destaca-se o incremento de argila total do horizonte A para B, o suficiente para que 
a relação textural B/A satisfaça a uma das seguintes condições: 
 

 nos solos com mais de 40% de argila no horizonte A, relação maior que 1,5; ou 
 

 nos solos com 15% a 40% de argila no horizonte A, relação maior que 1,7; ou 
 

 nos solos com menos de 15% de argila no horizonte A, relação maior que 1,8. 
 
Os Argissolos ocupam a maior parte da área em estudo, formando, juntamente com o 
Latossolo Vermelho Amarelo, a pedologia das elevações que a compõem. Foram 
observados Argissolo Vermelho e Argissolo Vermelho Amarelo, cujas principais 
características estão descritas a seguir.  
 
Dois perfis de Argissolo Vermelho foram visualizados nos pontos 842 e 848. A Figura 5.1-
52 apresenta o perfil do solo no ponto 842, enquanto a Tabela 5.1-13 apresenta 
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características químicas e texturais de amostras dos horizontes A, AB e B deste solo, que, 
neste ponto apresenta as seguintes características: 
 

 Horizonte A:  0-15 cm - cor 2,5 YR 4/3; 
 

 Horizonte AB: 15-47 cm -  cor 2,5 YR 5/8; 
 

 Horizonte B:  > 47 cm - cor 2,5 YR 5/8 
 
 

 
 

Figura 5.1-52: Perfil de Argissolo Vermelho no ponto 842. 
 
 
Tabela 5.1-13: Características químicas e texturais de amostras dos horizontes A e B de 
Argissolo Amarelo no ponto 842. 
 

RESULTADO PARÂMETRO UNIDADE 
Horizonte A Horizonte AB Horizonte B 

pH (H2O)   5,62 5,04 5,07 
Fósforo   (P)  mg/dm3 < 2,00 < 2,00 < 2,00 
Potássio  (K)  mg/dm3 81,50 74,60 73,30 
Cálcio  (Ca)  cmolc/dm3 0,73 0,25 0,28 
Magnésio  (Mg)  cmolc/dm3 1,90 1,33 0,69 
Alumínio (Al)  cmolc/dm3 0,30 0,55 0,35 
Acidez potencial (H+Al)  cmolc/dm3 4,97 4,22 3,15 
Soma de bases  cmolc/dm3 2,84 1,77 1,16 
Capacidade de troca catiônica (CTC)  cmolc/dm3 7,81 5,99 4,31 
Saturação de bases (V)  % 36,35 29,56 26,87 
Matéria orgânica  dag / dm3 2,37 1,42 < 1,00 
Areia           % 65,24 57,88 47,10 
Silte             % 11,20 10,66 9,13 
Argila % 23,56 31,46 43,77 
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Este solo foi classificado como Argissolo Vermelho Distrófico latossólico. A significativa 
diferenciação textural entre os horizontes A e B,  aliada à matiz 2,5 YR de seus horizontes 
subsuperficiais e baixa saturação de base (CTC < 50%) permitem classificá-lo como 
Argissolo Vermelho Distrófico. Entretanto, algumas características como horizonte B 
(inclusive BA e BC) maior que 150 cm, CTC < 17 cmolc/kg argila e relação silte/argila 
<0,7, características de horizonte B latossólico, permitem classificar este solo como 
latossólico no quarto nível categórico. 
 
A Figura 5.1-53 apresenta o perfil do solo no ponto 848, enquanto a Tabela 5.1-14 
apresenta características químicas e texturais de amostras dos horizontes A e B deste 
solo, que, neste ponto, apresenta as seguintes características:  
 

 Horizonte A:   0-15 cm - cor 5 YR 4/3 
 Horizonte AB:  15-60 cm -  cor 5 YR 5/6 
 Horizonte B:   > 60 cm - cor 2,5 YR 4/6 

 
 

 
 

Figura 5.1-53: Perfil de Argissolo Vermelho no ponto 848. 
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Tabela 5.1-14: Características químicas e texturais de amostras dos horizontes A e B de 
Argissolo Amarelo no ponto 848. 
 

RESULTADO 
PARÂMETRO UNIDADE 

Horizonte A Horizonte B 
pH (H2O)   4,89 5,43 
Fósforo   (P)  mg/dm3 < 2,00 < 2,00 
Potássio  (K)  mg/dm3 81,60 77,50 
Cálcio  (Ca)  cmolc/dm3 0,28 < 0,10 
Magnésio  (Mg)  cmolc/dm3 1,13 1,13 
Alumínio (Al)  cmolc/dm3 0,90 < 0,10 
Acidez potencial (H+Al)  cmolc/dm3 5,55 2,73 
Soma de bases  cmolc/dm3 1,62 1,33 
Capacidade de troca catiônica (CTC)  cmolc/dm3 7,17 4,06 
Saturação de bases (V)  % 22,58 32,73 
Matéria orgânica  dag / dm3 2,19 < 1,00 
Areia           % 65,23 44,45 
Silte             % 13,67 16,28 
Argila % 21,10 39,27 
 
 
Neste ponto, o solo apresenta características que também permitem classificá-lo como 
Argissolo Vermelho Distrófico latossólico. 
 
No ponto 843, foi visualizado um perfil de Argissolo Vermelho Amarelo com horizontes B a 
profundidades abaixo de 94 cm e cor 5 YR 5/8. Os resultados das análises química e 
textural estão apresentados na Tabela 5.1-15. 
 
Tabela 5.1-15: Características químicas e texturais de amostras dos horizontes A e B de 
Argissolo Amarelo no ponto 843. 
 

RESULTADO 
PARÂMETRO UNIDADE 

Horizonte B 
pH (H2O)   4,64 
Fósforo   (P)  mg/dm3 < 2,00 
Potássio  (K)  mg/dm3 92,20 
Cálcio  (Ca)  cmolc/dm3 0,57 
Magnésio  (Mg)  cmolc/dm3 0,44 
Alumínio (Al)  cmolc/dm3 0,25 
Acidez potencial (H+Al)  cmolc/dm3 3,48 
Soma de bases  cmolc/dm3 1,25 
Capacidade de troca catiônica (CTC)  cmolc/dm3 4,73 
Saturação de bases (V)  % 26,36 
Matéria orgânica  dag / dm3 < 1,00 
Areia           % 41,80 
Silte             % 4,80 
Argila % 53,40 
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Quanto à aptidão agrícola, os Argissolos da área deste solo apresentam restrições ligadas 
à sua baixa fertilidade, dada sua baixa CTC e baixa atividade da argila e alta 
erodibilidade. Além disso, está assentado em áreas onde predominam altas declividades, 
o que favorece a instalação de processos erosivos. A Figura 5.1-54 apresenta uma 
encosta com Argissolo Vermelho Amarelo com ocorrência de erosão laminar. 
 

 
 

Figura 5.1-54: Erosão laminar em encosta encoberta por  
Argissolo Vermelho Amarelo sob pastagem. 

 
 
Desta forma, foi classificado como do subgrupo 4 (p) f.e. Sem aptidão para cultivos 
agrícolas, com aptidão restrita para pastagens plantadas, com restrições provocadas pela 
baixa fertilidade e propensão à instalação de processos erosivos. 
 
Por ser um solo profundo e com razoáveis teores de argila no perfil, é considerado apto 
para a atividade em estudo; entretanto, o alto teor de areia no horizonte superficial é uma 
limitação que tende a requerer maiores cuidados para a compactação. 
 
 
− Gleissolo Háplico 
 
São os solos classificados como Glei Húmico e Glei Pouco Húmico pela classificação de 
solos utilizada anteriormente pela EMBRAPA. Gleissolos são solos constituídos por 
material mineral com horizonte glei imediatamente abaixo do horizonte A ou de horizonte 
hístico com menos de 40 cm de espessura, ou horizonte glei começando dentro de 50 cm 
da superfície do solo. Horizonte Glei é um horizonte mineral subsuperficial ou 
eventualmente superficial, com espessura de 15 cm ou mais, caracterizado por redução 
de ferro e prevalência do estado reduzido em todo ou em parte, devido principalmente à 
água estagnada, como evidenciado por cores neutras ou próximas de neutras na matriz 
do horizonte, com ou sem mosqueado de cores mais vivas. Trata-se de horizonte 
fortemente influenciado pelo lençol freático e regime de umidade redutor, virtualmente 
livre de oxigênio dissolvido em razão da saturação por água durante todo o ano ou pelo 
menos por um longo período, associada à demanda de oxigênio pela atividade biológica 
(EMBRAPA, 1999).  
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O Gleissolo Háplico encontra-se associado a Neossolo Flúvico nas partes mais baixas da 
paisagem, ao longo dos cursos d’água que cortam a área. A Figura 5.1-55 apresenta 
superfície onde ocorre esta associação, nas proximidades do ponto 823. 
 

 
 

Figura 5.1-55: Em primeiro plano, área encoberta pela associação  
Gleissolo Háplico e Neossolo Flúvico no interior da área em estudo. 

 
 
São solos típicos dos vales da região, encobertos por vegetação de pastagem e brejo 
herbáceo, normalmente em associação com solos aluviais (Neossolos Flúvicos).  
 
A principal limitação de uso dos Gleissolos é a presença de lençol freático muito próximo 
à superfície, o que promove dificuldades na mecanização. Entretanto, esses solos são 
muito utilizados no Brasil no plantio de arroz e pastagens, após a execução de trabalhos 
de drenagem.  
Quanto à aptidão agrícola, as áreas com Gleissolos foram classificadas como do 
subgrupo 5N o.m. Sem aptidão agrícola, mas com aptidão para pastagens naturais devido 
às restrições impostas pela deficiência de oxigênio na zona radicular e dificuldades de 
mecanização.   
 
Deve-se salientar que a baixa resistência geotécnica, o constante encharcamento e a 
possibilidade de inundação deste solo são fatores que limitam sua aptidão para usos que 
exijam a montagem de estruturas construtivas sobre eles.   
 
Deve-se também observar que grande parte das áreas ocupadas por estes solos são 
consideradas como de proteção permanente pela legislação ambiental brasileira. Têm 
ainda uma forte vocação preservacionista tanto pela posição próxima aos corpos d’água 
quanto pela fauna a ele normalmente associada. 
 
 
− Neossolo Flúvico (Solos Aluviais) 
 
São solos derivados de sedimentos aluviais com horizonte A assente sobre horizonte C 
constituído de camadas estratificadas, sem relação pedogenética entre si, apresentando 
ambos ou um dos seguintes requisitos (EMBRAPA, 1999): 
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 decréscimo irregular do conteúdo de carbono orgânico em profundidade, dentro de 200 
cm da superfície do solo; e/ou 

 

 camadas estratificadas em 25% ou mais do volume do solo, dentro de 200 cm da 
superfície do solo. 

 
Na área em estudo, Neossolos Flúvicos estão associados a Gleissolos, ocupando as áreas 
mais baixas da paisagem, nas margens dos cursos d’água. Apresentam as mesmas 
limitações e aptidão agrícola do Gleissolo Háplico. 
 
 
− Neossolo Litólico 
 
São solos em que o horizonte A repousa diretamente sobre a rocha ou mesmo sobre um 
horizonte C em evolução. De textura, profundidade e fertilidade variável, estes solos foram 
identificados espalhados pela área, em pequenas manchas ao redor dos poucos 
afloramentos de rocha no seu interior. 
 
Além da baixa disponibilidade hídrica, estes solos são de alta erodibilidade devido 
principalmente ao pequeno volume de terra sobre a rocha, o que proporciona um rápido 
encharcamento e a formação de zonas de escorrimento de águas infiltradas ao longo da 
interface solo-rocha, favorecendo o deslizamento de terra. 
 
As principais restrições para uso agrícola dos Neossolos Litólicos são sua baixa 
profundidade, que limita o volume de solo explorado pelas raízes e alta declividade, já que 
estes ocorrem normalmente nas encostas de áreas onde ocorrem afloramentos de rocha. 
 
Quanto à aptidão agrícola, as áreas encobertas por Neossolos Litólicos foram classificados 
como 1Ab m. e. r. – Aptas para agricultura com manejo A, aptidão regular para manejo B e 
inapta para a utilização de manejo C, com restrições causadas pela dificuldade de 
mecanização, dificuldade de crescimento de raízes e propensão à erosão. 
 
Deve-se lembrar que estes solos ocupam áreas muito restritas no interior da área em 
estudo, não sendo possível o posicionamento das suas manchas no Mapa Pedológico. 
 
 
− Conclusões 
 
Pode-se concluir que a área apresenta-se encoberta por duas associações de solo. A 
primeira, formada por Argissolo Vermelho e Argissolo Vermelho Amarelo, ambos distrófico 
e latossólico, ocupa as encostas, enquanto a segunda, formada por Gleissolo Háplico e 
Neossolo Flúvico ocupa as partes mais baixas da paisagem.   
 
Os Argissolos ocupam a maior parte da área e são solos sem aptidão agrícola. Entretanto, 
apresentam características que fazem com que as áreas por eles encobertas sejam 
consideradas aptas à instalação do empreendimento em estudo.  
 
As áreas encobertas pela associação formada por Gleissolo Háplico e Neossolo Flúvico, 
além de terem uma forte vocação preservacionista tanto pela posição próxima aos corpos 
d’água quanto pela fauna a ele normalmente associada, apresentam baixa resistência 
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geotécnica, constante encharcamento e possibilidade de inundação, o que limitam sua 
aptidão para usos que exijam a montagem de estruturas construtivas sobre eles.   
 
 

 RECURSOS HÍDRICOS 
 
 Recursos Hídricos Superficiais 

 
− Hidrografia e Bacias Hidrográficas 
 
A localização da Central de Tratamento de Resíduos Terramar está prevista para a bacia 
do rio Itapemirim.  
 
A bacia do rio Itapemirim se localiza na Região Hidrográfica 11, conforme divisão do 
Estado do Espírito Santo (Figuras 5.1-56 e 5.1-57), se limitando ao Norte com a bacia do 
rio Doce, ao Nordeste com as bacias dos rios Jucu, Benevente e Novo, ao sul com a 
bacia do Itabapoana e ao Leste com o Oceano Atlântico. 
 
A bacia apresenta uma área de drenagem de 6.014 km2, precipitação média de 1.320 mm 
e vazão média em sua foz 96 m3/s. 
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Figura 5.1-56: Divisão do Estado do Espírito Santo em regiões hidrográficas (FONTE: IEMA). 



Oceano Atlântico

Rio Itapemirim
Lagoa Sete Pontas

Lagoa da Tiririca
Lagoa da Boa Vista

Ri
o 

Nor
te

Rio Castelo
R

io
 S

an
ta

 C
la

ra

Rio N
ovo

Rio Benevente

Ri
o 

Pr
et

o

Rio Iconha

Rio Itabapoana

Rio M
uqui d

o N
orte

R
io P

ardo

R
io José Pedro

Rio M
uqui do Sul

Ri
o 

do
 V

ea
do

Rio Jucu Braço Sul

R
ib

ei
rã

o 
C

on
ce

iç
ão

R
io

 d
o 

P
ei

xe

Sem To
poním

ia 
na C

arta
 Im

pre
ss

a

R
io P

reto

225000

225000

250000

250000

275000

275000

300000

300000

325000

325000

76
75

00
0

76
75

00
0

77
00

00
0

77
00

00
0

77
25

00
0

77
25

00
0

77
50

00
0

77
50

00
0

Legenda:

Curvas de Nível

Bacia do Itapemirim

FEV/2009
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− Vazões em microbacias situadas na região do empreendimento  
 
Foi desenvolvido estudo hidrológico para estimativas de vazões máximas de projeto e 
campanha para medição de vazões em seções transversais de cursos d’água de 
interesse para o planejamento da Central de Tratamento de Resíduos Terramar.  
 
As estimativas de vazões máximas de projeto foram realizadas com o uso do método 
racional modificado. As medições de vazões foram desenvolvidas com o uso de molinete 
fluviométrico e de vertedouros. 
    
Para medições de vazões foram consideradas seis seções transversais, localizadas nos 
Pontos P1.1, P1.2, P3, P4, P5 e P7, apresentados na Figura 5.1-58 (Tabela 5.1-16). 
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A Tabela 5.1-16: apresenta as áreas de drenagem correspondentes às seções 
transversais consideradas, obtidas a partir das planimetrias realizadas nas bacias 
traçadas no mapa da Figura 5.1-59.  
 

Bacia Área da Bacia 
(km²) 

Área da Bacia 
(ha) 

1.1 0,1443 14,43 
1.2 0,4258 42,58 
3 0,0966 9,66 
4 0,1811 18,11 
5 6,1476 614,76 
7 0,0935 9,35 
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− Estimativas de vazões máximas 
 
Considerando as áreas das bacias hidrográficas das seções transversais para as quais 
foram feitas estimativas de vazões máximas de projeto, todas inferiores a 8 km2, adotou-
se a equação do Método Racional, corrigida em relação à declividade: 
 

ϕ= CIA0,275Q                            
n L10

1
⋅

=ϕ  

 
Q  = vazão de pico em m3/s; 
C  = coeficiente de escoamento superficial, adimensional 
I  = intensidade média da chuva em mm/hora; 
A  = área da bacia em km2; 
L  = comprimento da bacia, em km; 
n  = 3,5    declividades maiores que 2,5%; 
n  = 3,0    declividades até 2,5%; 
n  = 2,5    declividades inferiores a 1%. 
 
A intensidade média da chuva foi considerada constante e calculada para uma duração 
igual ao tempo de concentração. 
 
Os efeitos de armazenamento para as bacias até 8 Km2 foram desprezados. Assim, o 
coeficiente C, na fórmula, está exprimindo a parcela, da chuva total, que se transforma em 
chuva excedente (Tabela 5.1-17).  
 
Tabela 5.1-17 - Valores de coeficientes de escoamento superficial direto. 
Períodos de retorno de 5 a 10 anos. 
 

ZONAS C 

Edificação muito densa: Partes centrais, densamente construídas 
de uma cidade com ruas e calçadas pavimentadas. 0,70 - 0,95 

Edificação não muito densa: Partes adjacentes ao centro,  
de menos densidade de habitações, mas com ruas e calçadas pavimentadas. 0,60 - 0,70 

Edificações com poucas superfícies livres: 
Partes residenciais com construções cerradas, ruas pavimentadas. 0,50 - 0,60 

Edificações com muitas superfícies livres: 
Partes residenciais com ruas macadamizadas ou pavimentadas. 0,25 - 0,50 

Subúrbios com alguma edificação: 
Partes de arrabaldes e subúrbios com pequena densidade de construção. 0,10 - 0,25 

Matas, parques e campos de esporte: Partes rurais, áreas verdes, superfícies arborizadas, parques 
ajardinados, campos de esporte sem pavimentação. 0,05 - 0,10 

 
No Método Racional, a intensidade da precipitação é obtida por meio de curvas de 
intensidade x duração x freqüência, ou fórmulas empíricas equivalentes. As relações são 
elaboradas com base em dados de postos pluviográficos existentes em cada região. 
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Tendo em vista a inexistência de registros pluviométricos de longo prazo confiáveis para o 
local do empreendimento, no estudo hidrológico foram utilizados dados da estação 
pluviométrica de Atílio Vivácqua devido à distância do local de implantação da Central e 
ao longo período de registros. 
 
Os dados pluviométricos desta estação estão disponíveis no Sistema de Informações 
Hidrológicas da Agência Nacional de Águas, para o período de observação de 01/03/1944 
a 28/02/2006. 
 
A partir dos dados de precipitações diárias máximas anuais, registrados durante 62 anos 
na Estação Atílio Vivácqua, foram estimadas as chuvas máximas anuais de projeto, para 
períodos de retorno, de 2 a 100 anos. Foram utilizadas as seguintes distribuições 
estatísticas: 
 

 Normal truncada; 
 

 Lognormal 2 parâmetros; 
 

 Lognormal 3 parâmetros; 
 

 Valores Extremos Tipo I (Gumbel); 
 

 Pearson Tipo III; 
 

 LogPearson Tipo III. 
 
Os ajustes foram feitos pelos métodos dos momentos e da máxima verossimilhança. 
Excetuando-se a distribuição normal truncada, todas as distribuições apresentaram bons 
ajustes. A distribuição adotada foi a de Valores Extremos Tipo I (Gumbel).  
 
As chuvas diárias máximas anuais estimadas para períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50 
e 100 anos foram transformadas em chuvas de durações de 5 min a 24 horas, através de 
relações entre alturas pluviométricas desenvolvidas pelo DNOS.  
 
A Tabela 5.1-18 mostra as chuvas diárias máximas anuais, obtidas pelo ajuste da 
distribuição probabilística de Gumbel. 
 
Tabela 5.1-18 - Chuvas diárias máximas anuais. Estação Atílio Vivácqua. 
 

PERÍODO DE RETORNO (anos) 
2 5 10 20 50 100 Chuva (mm) 

65 95 110 124 144 157 

 
 
A Tabela 5.1-19 mostra as chuvas diárias máximas anuais estimadas para períodos de 
retorno de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos correspondentes a chuvas de durações de 5 min a 
24 horas, obtidas através de relações entre alturas pluviométricas desenvolvidas pelo 
DNOS.  
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Tabela 5.1-19: Chuvas máximas de projeto para várias durações e períodos de retorno, 
na região de estudo. 
 

Chuva (mm) 
Período de retorno (anos) 

Duração 
2 5 10 20 50 100 

5 min 7,8 11,4 13,3 14,9 17,3 18,9 
10 min 12,4 18,2 21,0 23,7 27,6 30,0 
15 min 16,1 23,6 27,3 30,8 35,7 38,9 
20 min 18,7 27,3 31,6 35,6 41,3 45,1 
25 min 21,0 30,6 35,5 40,0 46,4 50,6 
30 min 23,0 33,7 39,0 43,9 51,0 55,6 

1h 31,1 45,5 52,7 59,4 68,9 75,2 
6h 53,4 78,0 90,3 101,8 118,2 128,9 
8h 57,8 84,5 97,8 110,3 128,0 139,6 
10h 60,8 88,8 102,8 115,9 134,6 146,8 
12h 63,0 92,1 106,6 120,2 139,5 152,1 
24h 74,1 108,3 125,4 141,4 164,2 179,0 

       

1 dia 65 95 110 124 144 157 
 
 
Com os dados das precipitações máximas anuais estimadas para períodos de retorno de 
2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos e durações de 5 min a 24 horas foram calculadas as 
respectivas intensidades máximas anuais, apresentadas na Tabela 5.1-20. 
 
Tabela 5.1-20: Intensidades máximas de projeto para várias durações e períodos de 
retorno, na região de estudo. 
 

Intensidade de Chuva em mm/min 
Período de retorno (anos) 

Duração 
2 5 10 20 50 100 

5 min 1,566 2,289 2,650 2,988 3,469 3,783 
10 min 1,244 1,818 2,105 2,372 2,755 3,004 
15 min 1,075 1,571 1,819 2,050 2,381 2,596 
20 min 0,933 1,363 1,578 1,779 2,066 2,253 
25 min 0,838 1,225 1,419 1,599 1,857 2,025 
30 min 0,768 1,122 1,299 1,464 1,701 1,854 

1h 0,519 0,758 0,878 0,990 1,149 1,253 
6h 0,148 0,217 0,251 0,283 0,328 0,358 
8h 0,120 0,176 0,204 0,230 0,267 0,291 

10h 0,101 0,148 0,171 0,193 0,224 0,245 
12h 0,087 0,128 0,148 0,167 0,194 0,211 
24h 0,051 0,075 0,087 0,098 0,114 0,124 

 
 
O tempo de concentração corresponde ao espaço de tempo decorrido desde o início de 
uma precipitação torrencial sobre a bacia até o instante em que toda esta bacia passa a 
contribuir para o escoamento na sua secção de jusante. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

RT 642/08 
Fevereiro/09 

67/330 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
de Implantação da Central de Tratamento 

de Resíduos - Terramar
Rev. 00

 

A estimativa do tempo de concentração considera as dimensões, declividades, usos do 
solo e cobertura vegetal da bacia de contribuição.  
 
No cálculo dos tempos de concentração foram utilizadas três diferentes equações:  
 

 Fórmula de Kirpich - desenvolvida a partir de dados de sete bacias rurais do 
Tennessee, obtidos pelo Soil Conservation Service - SCS,  

 
385,077,0989,3 −××= SLt tc  

 
tc  = tempo de concentração, em min; Lt= comprimento do talvegue, em km e S= 

declividade do talvegue, em m/m. 
 
 

 Fórmula de Dooge –  
 

17,041,088,21 −⋅⋅= SAtc  
 
tc  = tempo de concentração, em min; A= área da bacia, em km2 e S= declividade do 

talvegue, em m/m . 
 
 

 “Lag Formula”, desenvolvida pelo United States Soil Conservation Service  
 

( )[ ] 5,07,08,0 9/100042,3 −⋅−⋅⋅= SCNLt tc  

 
tc  = tempo de concentração, em min; L= comprimento do talvegue, em km; S= 

declividade do talvegue, em m/m e CN= número da curva (método do SCS). 
 
Para escolha do CN foi utilizada tabela desenvolvida por Seltzer e Porto, adaptando 
tabela do SCS a solos do Brasil 
 
Adotaram-se, para a bacia, as características médias: Solos barrentos com teores de 
argila de 20% a 30%, mas sem camadas argilosas impermeáveis ou contendo pedras até 
a profundidade de 1,2 m.  
 
Adotou-se um misto de Pastagem velha com arbustos com Semeadura densa ou a lanço; 
cobertura curta, mas densa, como a das leguminosas e dos pastos rodízio. A favor da 
segurança, adotou-se Situação hidrológica de infiltração má, estimando-se um CN 70.  
 
Foi adotado o valor 0,1 para o coeficiente de runoff, considerando as condições de 
predominância de campos com pastagens nas bacias estudadas. 
 
As Tabelas 5.1-21, 5.1-22 e 5.1-23 mostram os valores das intensidades médias de 
precipitação estimadas, considerando um período de retorno de 10 anos, obtidos para 
tempos de concentração obtidos a partir dos métodos de Kirpich, SCS Lag e Dooge. 
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Tabela 5.1-21: Intensidades médias de precipitação (Método de Kirpich). 
 

 
Bacia 

 
Área da Bacia 

(km²) 
Comprimento do 

talvegue (m) 
Desnível

(m) 
Tempo de Concentração 

Kirpich (min) 
Intensidade média 

de precipitação (mm/h)

1.1 0,1443 397 75 3,72 159,00 
1.2 0,4258 926 82 9,561 129,17 
3 0,0966 353 62 3,495 159,00 
4 0,1811 441 64 4,465 159,00 
5 6,1476 5205 84 69,581 51,48 
7 0,0935 309 89 2,608 159,00 

 
 
Tabela 5.1-22: Intensidades médias de precipitação (Método SCS Lag). 
 

 
Bacia 

 
Área da Bacia 

(km²) 
Comprimento do 

talvegue (m) 
Desnível

(m) 
Tempo de Concentração 

SCS Lag (min) 
Intensidade média 

de precipitação (mm/h)

1.1 0,1443 397 75 8,061 138,98 
1.2 0,4258 926 82 15,873 106,62 
3 0,0966 353 62 7,338 143,71 
4 0,1811 441 64 8,768 134,36 
5 6,1476 5205 84 63,169 52,28 
7 0,0935 309 89 6,597 148,56 

 
 
Tabela 5.1-23: Intensidades médias de precipitação (Método de Dooge). 
 

 
Bacia 

 
Área da Bacia 

(km²) 
Comprimento do 

talvegue (m) 
Desnível

(m) 
Tempo de Concentração 

Dooge (min) 
Intensidade média 

de precipitação (mm/h)

1.1 0,1443 397 75 11,561 120,94 
1.2 0,4258 926 82 18,017 100,41 
3 0,0966 353 62 9,807 127,56 
4 0,1811 441 64 12,689 117,07 
5 6,1476 5205 84 53,835 57,87 
7 0,0935 309 89 9,677 128,41 

 
 
Dentre as intensidades, optou-se pelas obtidas pelo método do Soil Conservation Service, 
que obtiveram valores intermediários e apresentam melhor fundamentação teórica que a 
de Kirpich para as condições das bacias em estudo. 
  
A Tabela 5.1-24 apresenta as vazões estimadas, considerando um coeficiente de “runoff” 
0,1 e fatores de correção relativos às declividades. 
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Tabela 5.1-24: Vazões máximas de projeto (TR = 10 anos). 
 

BACIA 
VAZÃO MÁXIMA DE PROJETO 

(TR = 10 anos) 
(m3/s) 

VAZÃO MÁXIMA DE PROJETO 
(TR = 10 anos) 

(L/s) 
1.1 0,33 330 
1.2 0,58 580 
3 0,26 260 
4 0,38 380 
5 2,29 2.290 
7 0,41 410 

 
 
− Estimativas de  vazões mínimas Q7,10 
 
Pela inexistência de séries de longo prazo de vazões para as bacias hidrográficas do local 
de implantação da Central de Tratamento de Resíduos, a estimativa de disponibilidade 
hídrica foi realizada através da aplicação de técnica de regionalização. 
 
A regionalização consiste em um conjunto de ferramentas que explora ao máximo as 
informações existentes de bacias hidrográficas semelhantes, visando à estimativa de 
variáveis hidrológicas em locais sem dados ou com dados insuficientes.  
 
A aplicação da técnica de regionalização abrange as seguintes atividades: 
 

 Estudo probabilístico de vazões para os postos fluviométricos situados na região onde 
estão localizadas as bacias em estudo. 
 

 Estudo de precipitações pluviométricas anuais e traçado de mapas de isoietas. 
 

 Cálculo de chuvas médias nas bacias dos postos fluviométricos e das bacias de 
contribuição para as possíveis seções de captação. 

 

 Ajuste de equações regionais hidrológicas para vazões mínimas em função das áreas 
das bacias hidrográficas e de precipitações pluviométricas para os postos 
fluviométricos. 

 

 Aplicação das equações obtidas pelo método de regionalização às bacias das 
possíveis seções de captação para abastecimento do Polo Cação. 

 

 Estimativa de vazões mínimas Q7,10 para as possíveis seções transversais de 
captação. 

 

 Estimativas de vazões de regularização, a partir de vazões médias de longo termo. 
 
Foi considerado neste diagnóstico o método de regionalização aplicado por Coser, 
orientada por Mendonça, em Dissertação de Mestrado em Engenharia Ambiental da 
UFES, desenvolvida em 2003, por ser o mais recente, com fundamentação científica.  
 
Pelo referido método, foi desenvolvido estudo de estimativa de vazões mínimas de sete 
dias consecutivos com período de retorno 10 anos (Q7,10)   para bacias hidrográficas do 
estado do Espírito Santo, a partir de registros de postos fluviométricos individuais e de 
registros de grupos de postos (regionalização). Foi realizada a regionalização de vazões 
Q7,10 para o estado do Espírito Santo utilizando os métodos de regressão múltipla e da 
Eletrobrás. 
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Na regionalização foram utilizadas as características físicas, áreas de drenagem (A) e as 
precipitações médias anuais (P). Os modelos probabilísticos de distribuição de eventos 
extremos ajustados para as séries de vazões mínimas anuais com sete dias de duração, 
para os dois métodos, foram: Weibull dois e três parâmetros e Log-Normal dois e três 
parâmetros. Após a identificação do modelo probabilístico com melhor ajuste aos dados, 
foram obtidas, para cada estação fluviométrica, as vazões mínimas de 7 dias de duração 
com período de retorno de 10 anos. 
 
A partir de 53 estações fluviométricas localizadas no estado do Espírito Santo e regiões 
próximas, foram selecionadas 38 para serem utilizadas no estudo de regionalização, em 
função dos tamanhos das séries de registros. 
 
Para o cálculo das precipitações médias anuais foram analisadas as estações 
pluviométricas existentes no estado do Espírito Santo e entorno, sendo observadas várias 
estações com pequenas séries de medição ou com falhas em suas séries.  Desta forma, 
iniciou-se o estudo com 136 estações pluviométricas sendo escolhidas apenas 87 
estações, as quais apresentaram séries com no mínimo 30 anos de registros.  
 
As regiões hidrologicamente homogêneas foram definidas em função da distribuição 
geográfica das estações, sendo respeitada a divisão das bacias hidrográficas existentes 
no estado do Espírito Santo. 
 
Para o desenvolvimento deste estudo de regionalização de vazões mínimas de sete dias 
consecutivos com período de retorno de 10 anos (Q7,10) foram utilizados dois métodos, 
sendo:  o método de Regressão Múltipla e o da Eletrobrás. 
 
No estudo hidrológico, desenvolvido por Coser (2003), orientada por Mendonça, o Estado 
do Espírito Santo foi dividido em quatro regiões homogêneas.  
 
A área prevista para a Central de Tratamento se localiza na região homogênea IV, que 
abrange toda a bacia do rio Itapemirim. 
 
A Tabela 5.1-25 mostra o modelo recomendado, pelo método de regressão múltipla, para 
a região IV do Espírito Santo, onde está prevista a implantação da Central de Tratamento. 
 
Tabela 5.1-25: Modelos de regressão recomendados para a representação da vazão 
mínima (Q7,10,m3s-1) e parâmetros estatísticos a eles associados nas três regiões 
hidrologicamente homogêneas, para o método da regressão múltipla 
 

REGIÃO MODELOS RECOMENDADOS R2 R2
a σF F(%) 

IV 83528,0
10,7 01146,0 AQ =  94,7 94,2 1,24 0,000 

 
 
A Tabela 5.1-26 mostra o modelo recomendado, pelo método da Eletrobrás, para a região 
prevista para implantação da Central de Tratamento. 
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Tabela 5.1.26: Modelos de regressão recomendados para a  representação  da  vazão  
mínima  (Q7,10,m3s-1) e parâmetros estatísticos a eles associados nas três regiões 
hidrologicamente homogêneas, para o método da Eletrobrás 
 

REGIÃO MODELOS RECOMENDADOS R2 R2
a σF F(%) 

IV 94261,03
10,7 1076932,5 AxQ −=  97,6 97,2 1,21 0,000 

 
 
Utilizando-se os modelos de regressão escolhidos na regionalização hidrológica para a 
região homogênea onde está prevista a implantação do empreendimento, por regressão 
múltipla e pelo método Eletrobrás, obtiveram-se as vazões Q7,10 para as bacias dos 
pontos considerados (Tabela 5.1-27). 
 
Tabela 5.1-27: Vazões Q7,10 estimadas (l/s). 
 

BACIA ÁREA DA BACIA 
(km²) 

VAZÃO MÍNIMA(l/s) 
Regressão múltipla 

VAZÃO MÍNIMA(l/s) 
Eletrobrás 

1.1 0,1443 2,27 0,93 
1.2 0,4258 5,62 2,58 
3 0,0966 1,63 0,64 
4 0,1811 2,75 1,15 
5 6,1476 52,23 31,96 
7 0,0935 1,58 0,62 

 
 
Tendo em vista os resultados das análises dos ajustes dos modelos obtidos pelos 
métodos da regressão múltipla e da Eletrobrás a favor da segurança, conclui-se que as 
melhores estimativas para as vazões Q7,10 são aquelas obtidas pelo último método, que 
apresentou menores valores e apresentou maior coeficiente de determinação (Tabela 5.1-
28). 
 
Tabela 5.1-28: Vazões Q7,10 estimadas para os pontos considerados (l/s). 
 

BACIA ÁREA DA BACIA 
(km²) 

VAZÃO MÍNIMA(l/s) 
Q7,10 

1.1 0,1443 0,93 
1.2 0,4258 2,58 
3 0,0966 0,64 
4 0,1811 1,15 
5 6,1476 31,96 
7 0,0935 0,62 

 
 
− Estimativa de Vazões Médias 
 
Para estimativa das vazões médias para as bacias consideradas, devido também à falta 
de dados hidrológicos para o local do empreendimento, foi adotado o método da vazão 
específica, considerando as vazões médias de longo termo do posto fluviométrico Usina 
Paineiras, situado na bacia do rio Itapemirim. 
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A Tabela 5.1-29 mostra a descrição das estações Usinas Paineiras e Cachoeiro de 
Itapemirim e as respectivas vazões médias de longo termo, calculadas a partir de dados 
fluviométricos disponibilizados pela Agência Nacional de Águas. 
 
Tabela 5.1-29: Vazões médias de longo termo para as estações fluviométricas Cachoeiro 
de Itapemirim e Usina Paineiras 

 

CÓDIGO NOME DA ESTAÇÃO ÁREA 
(km²) 

VAZÃO MÉDIA 
(m3/s) 

57560000 Cachoeiro do Itapemirim no 
rio Itapemirim 4890 75,1 

57580000 Usina Paineiras no rio 
Itapemirim 5166 77,6 

 
 
A partir das vazões e áreas de drenagem, foi obtido, pelo método da vazão específica, um 
valor de aproximadamente 9 l/s/km2 para a região que contribui com águas de drenagem 
para o trecho do rio Itapemirim situado entre os dois postos fluviométricos e onde está 
prevista a implantação da Central de Tratamento.  
 
Desta forma, para as bacias consideradas, as vazões médias de longo termo estimadas 
são apresentadas na Tabela 5.1-30. 
 
Tabela 5.1-30: Vazões médias estimadas para possíveis pontos de captação (l/s). 
 

BACIA ÁREA DA BACIA 
(km²) VAZÃO MÉDIA(l/s) 

1.1 0,1443 1,30 
1.2 0,4258 3,83 
3 0,0966 0,87 
4 0,1811 1,63 
5 6,1476 55,33 
7 0,0935 0,84 

 
 
− Medições de Vazões 
 
Para medições de vazões foi desenvolvida campanha de campo, nos dias 26 e 27 de 
fevereiro de 2008.  
 
Para medição de velocidades na seção transversal relativa ao ponto P5, foi utilizado 
molinete fluviométrico da marca General Oceanics, sendo feitos registros em 5 verticais, 
nas profundidades correspondentes a 20, 60 e 80% das respectivas profundidades totais. 
 
Para as seções relativas a P1-1, P1-2, P3, P4 e P7, foram utilizados vertedores 
triangulares, sendo medidas profundidades em relação às suas cristas.  
 
A Tabela 5.1-31 apresenta as vazões medidas nas diversas seções transversais em 28 de 
fevereiro de 2008.  
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Tabela 5.1-31: Vazões medidas em 28 de fevereiro de 2008. 
 

 
BACIA 

 
MÉTODO DE MEDIÇÃO VAZÃO 

(m3/s) 
VAZÃO 

(L/s) 

1.1 Vertedor Triangular 0,002 1,51 

1.2 
Vertedor Triangular com 

transferência por correlação 
de área de bacia (x1,25) 

0,004 4,25 

3 
Vertedor Triangular com 

transferência por correlação 
de área de bacia (x1,15) 

0,000 0,48 

4 Vertedor Triangular 0,002 1,81 
5 Molinete Fluviométrico 0,055 55,18 
7 Vertedor Triangular 0,002 1,74 

 
 
A Tabela 5.1-32 apresenta a planilha de medição de vazões no ponto 5, para a qual foi 
utilizado molinete fluviométrico. 
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Tabela 5.1-32: Planilha de medição de vazões em 28 de fevereiro de 2008 – Ponto 5 – Córrego do Ouro, a jusante de travessia de 
estrada. 
 

Posição Prof. total 20% da prof. 60% da prof. 80% da prof. Velocidade Área Vazão 
Vertical 

(m) (m) 
Obs. 

Dist. em 15s Vel. (m/s) Dist. em 15s Vel. (m/s) Dist. em 15s Vel. (m/s) Média (m/s) (m²) (m³/s) 

0 0,00 0,40 Marg Esquerda 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,07 0,08 0,01 

1 0,20 0,42  2,5 0,17 2,1 0,14 1,2 0,08 0,14 0,09 0,01 

2 0,40 0,47  2,5 0,17 2,4 0,16 1,6 0,11 0,15 0,10 0,01 

3 0,60 0,51  2,2 0,15 2,7 0,18 1,6 0,11 0,13 0,10 0,01 

4 0,80 0,50  2,2 0,15 1,5 0,10 1,4 0,09 0,13 0,06 0,01 

5 1,00 0,12  2,3 0,15 2,3 0,15 2,3 0,15 0,08 0,01 0,00 

6 1,20 0,02 Marg Direita 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Vel. Média (m/s) Área (m²) Vazão (m³/s) 

         Total 0,12 0,45 0,05518 
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− Considerações a Respeito das Vazões Medidas e Estimadas 
 
A Tabela 5.1-33 mostra os valores medidos em 28 de fevereiro de 2008 e as vazões 
médias, mínimas e máximas estimadas para as bacias consideradas. 
 
Tabela 5.1-33: Vazões mínimas, médias e máximas estimadas para as bacias 
consideradas. 
 

Bacia Área da Bacia 
(km²) 

Vazão mínima(l/s) 
Q7,10 

Vazão 
média(l/s) 

Vazão máxima(l/s) 
Tr = 10 anos Vazão medida(l/s) 

1.1 0,1443 0,93 1,30 330 1,51 
1.2 0,4258 2,58 3,83 580 4,25 
3 0,0966 0,64 0,87 260 0,48 
4 0,1811 1,15 1,63 380 1,81 
5 6,1476 31,96 55,33 2.290 55,18 
7 0,0935 0,62 0,84 410 1,74 

 
 
Os valores medidos são muito inferiores às vazões máximas de projeto devido ao fato de 
estas representarem picos de vazões que ocorrem em média de 10 em 10 anos, 
enquanto que as vazões medidas correspondem a condições de final de um semestre 
úmido que apresentou baixas precipitações pluviométricas. Além disto, não ocorreram 
chuvas intensas nos momentos de medições de velocidades e de batimetrias em campo. 
 
Os valores medidos nas bacias se situaram, excetuando-se os correspondentes à bacia 3, 
com menor vazão medida, superiores às vazões Q7,10 estimadas. 
 
Comparativamente às vazões médias estimadas, as vazões medidas foram próximas ou 
pouco superiores para as bacias 1.1, 1.2, 4 e 5. Para as bacias 3 e 7, as vazões medidas 
foram próximas da metade e do dobro, respectivamente. 
 
 
− Qualidade de Água 
 
Foi desenvolvida para o presente estudo campanha de monitoramento no dia 27 de 
fevereiro de 2008, visando à obtenção de dados atualizados de qualidade de água de 
cursos d’água situados na área de influência direta do empreendimento. 
 
As coletas e a preservação de amostras foram feitas de acordo com o Manual de Coleta e 
Preservação de Amostras, publicado pela CETESB.  
 
Foi realizado monitoramento “in situ”, com aparelho portátil Hydrolab/Quanta, dos 
parâmetros Temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido(O.D.), Saturação de Oxigênio 
Dissolvido, Salinidade, Condutividade e Turbidez.  As análises laboratoriais foram 
realizadas de acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater, publicado pela APHA et al.  
 
A Figura 5.1-60 mostra a localização dos pontos de monitoramento. 
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FIGURA 5.1-60 : MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS
PONTOS DE MONITORAMENTO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CTR TERRAMAR

FONTE DE DADOS:

Base IBGE, Escala 1:50.000, 1979
Planta Planialtimetrica, 1/5000

DADOS CARTOGRÁFICOS: Coordenadas UTM
Datum SAD69
MC -39°W

ESCALA GRÁFICA: DATA:

FEV/20090 250
m

PROJETO:
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As Tabelas 5.1-34 a 5.1-39 mostram os resultados do monitoramento 
 
Tabela 5.1-34: Resultados do monitoramento – Ponto 1 - Coordenadas SAD69: 285022/ 
7680483. 
 

PARÂMETROS Limites -Resolução 
CONAMA 357/2005 RESULTADOS 

Hora da Coleta  11:00 

pH  6,00 - 9,00 6,35 

Temperatura  24,1 

Oxigênio Dissolvido (mg O2 / l)  5,00 2,78 

Alcalinidade Total (mg CaCO3 / l)  n.e. 22,62 

Cádmio (mg Cd / l)  0,001 0,003 

Cálcio (mg Ca / l)  n.e. 2,40 

Chumbo (mg Pb / l)  0,01 0,02 

Cloretos (mg Cl / l)  250,00 21,90 

Cobre (mg Cu / l)  n.e. 0,002 

Cromo Total (mg Cr / l)  0,05 0,014 

D.B.O – Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg O2 / l)  5,00 1,73 

D.Q.O – Demanda Química de Oxigênio (mg O2 / l)  n.e. 13,73 

Ferro Total (mg Fe / l)  n.e. 0,82 

Fósforo Total (mg P / l)  0,10 0,30 

Magnésio (mg Mg /l)  n.e. 0,15 

Níquel (mg Ni / l)  0,025 0,003 

Nitrato (mg N-NO3 / l)  10,00 < 0,01 

Nitrito (mg N-NO2 / l)  1,00 0,002 

Nitrogênio Amoniacal (mg N-NH3 / l)  3,70 0,17 

Nitrogênio Kjeldahl (mg N / l)  n.e. 0,40 

Nitrogênio Orgânico (mg N / l)  n.e. 0,23 

Nitrogênio Total (mg N / l)  n.e. 0,40 

Potássio (mg K / l)  n.e. 12,25 

Sódio (mg Na / l)  n.e. 13,00 

Sólidos Suspensos Totais (mg / l)  n.e. 2,00 

Sólidos Totais (mg / l)  n.e. 49,00 

Sulfatos (mg SO4 / l)  250,00 7,40 

Turbidez (UT)  100,00 6,29 

Zinco (mg Zn / l)  0,18 0,10 

Coliformes Termotolerantes (NMP/ 100 ml)  máx. 1,0 x 103 93 
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Tabela 5.1-35: Resultados do monitoramento – Ponto 2 - Coordenadas SAD69: 284899/ 
7679483. 
 

PARÂMETROS Limites -Resolução 
CONAMA 357/2005 RESULTADOS 

Hora da Coleta  7:50 

pH  6,00 - 9,00 6,29 

Temperatura  23,9 

Oxigênio Dissolvido (mg O2 / l)  5,00 2,69 

Alcalinidade Total (mg CaCO3 / l)  n.e. 15,84 

Cádmio (mg Cd / l)  0,001 0,003 

Cálcio (mg Ca / l)  n.e. 4,00 

Chumbo (mg Pb / l)  0,01 0,01 

Cloretos (mg Cl / l)  250,00 20,90 

Cobre (mg Cu / l)  n.e. 0,004 

Cromo Total (mg Cr / l)  0,05 0,013 

D.B.O – Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg O2 / l)  5,00 2,40 

D.Q.O – Demanda Química de Oxigênio (mg O2 / l)  n.e. 13,73 

Ferro Total (mg Fe / l)  n.e. 1,09 

Fósforo Total (mg P / l)  0,10 0,15 

Magnésio (mg Mg /l)  n.e. 0,07 

Níquel (mg Ni / l)  0,025 < 0,0005 

Nitrato (mg N-NO3 / l)  10,00 < 0,01 

Nitrito (mg N-NO2 / l)  1,00 < 0,001 

Nitrogênio Amoniacal (mg N-NH3 / l)  3,70 0,17 

Nitrogênio Kjeldahl (mg N / l)  n.e. 0,46 

Nitrogênio Orgânico (mg N / l)  n.e. 0,29 

Nitrogênio Total (mg N / l)  n.e. 0,46 

Potássio (mg K / l)  n.e. 13,77 

Sódio (mg Na / l)  n.e. 12,63 

Sólidos Suspensos Totais (mg / l)  n.e. < 1,00 

Sólidos Totais (mg / l)  n.e. 73,00 

Sulfatos (mg SO4 / l)  250,00 10,79 

Turbidez (UT)  100,00 6,41 

Zinco (mg Zn / l)  0,18 0,04 

Coliformes Termotolerantes (NMP/ 100 ml)  1,0 x 103 2,4 x 102 
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Tabela 5.1-36: Resultados do monitoramento – Ponto 3 - Coordenadas SAD69: 284219/ 
7679059. 
 

PARÂMETROS Limites -Resolução 
CONAMA 357/2005 RESULTADOS 

Hora da Coleta  8:40 

pH  6,00 - 9,00 6,65 

Temperatura  23,6 

Oxigênio Dissolvido (mg O2 / l)  5,00 9,42 

Alcalinidade Total (mg CaCO3 / l)  n.e. 18,10 

Cálcio (mg Ca / l)  n.e. 4,00 

Cloretos (mg Cl / l)  250,00 22,90 

D.B.O – Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg O2 / l)  5,00 2,01 

D.Q.O – Demanda Química de Oxigênio (mg O2 / l)  n.e. 20,59 

Fósforo Total (mg P / l)  0,10 0,04 

Magnésio (mg Mg /l)  n.e. 0,12 

Nitrato (mg N-NO3 / l)  10,00 < 0,01 

Nitrito (mg N-NO2 / l)  1,00 0,001 

Nitrogênio Amoniacal (mg N-NH3 / l)  3,70 0,18 

Nitrogênio Kjeldahl (mg N / l)  n.e. 0,49 

Nitrogênio Orgânico (mg N / l)  n.e. 0,31 

Nitrogênio Total (mg N / l)  n.e. 0,49 

Potássio (mg K / l)  n.e. 12,72 

Sódio (mg Na / l)  n.e. 12,50 

Sólidos Suspensos Totais (mg / l)  n.e. 1,00 

Sólidos Totais (mg / l)  n.e. 96,00 

Sulfatos (mg SO4 / l)  250,00 9,83 

Turbidez (UT)  100,00 17,41 

Coliformes Termotolerantes (NMP/ 100 ml)  1,0 x 103 1,1 x 103 
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Tabela 5.1-37: Resultados do monitoramento – Ponto 4 - Coordenadas SAD69: 284533/ 
7679440. 
 

PARÂMETROS Limites -Resolução 
CONAMA 357/2005 RESULTADOS 

Hora da Coleta  8:55 

pH  6,00 - 9,00 6,11 

Temperatura  23,1 

Oxigênio Dissolvido (mg O2 / l)  5,00 0,48 

Alcalinidade Total (mg CaCO3 / l)  n.e. 42,98 

Cálcio (mg Ca / l)  n.e. 6,41 

Cloretos (mg Cl / l)  250,00 35,84 

D.B.O – Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg O2 / l)  5,00 1,15 

D.Q.O – Demanda Química de Oxigênio (mg O2 / l)  n.e. 20,59 

Fósforo Total (mg P / l)  0,10 < 0,01 

Magnésio (mg Mg /l)  n.e. 0,17 

Nitrato (mg N-NO3 / l)  10,00 < 0,01 

Nitrito (mg N-NO2 / l)  1,00 0,001 

Nitrogênio Amoniacal (mg N-NH3 / l)  3,70 0,28 

Nitrogênio Kjeldahl (mg N / l)  n.e. 1,11 

Nitrogênio Orgânico (mg N / l)  n.e. 0,83 

Nitrogênio Total (mg N / l)  n.e. 1,11 

Potássio (mg K / l)  n.e. 19,40 

Sódio (mg Na / l)  n.e. 24,00 

Sólidos Suspensos Totais (mg / l)  n.e. 19,00 

Sólidos Totais (mg / l)  n.e. 232,00 

Sulfatos (mg SO4 / l)  250,00 9,13 

Turbidez (UT)  100,00 41,30 

Coliformes Termotolerantes (NMP/ 100 ml)  1,0 x 103 4,6 x 102 
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Tabela 5.1-38: Resultados do monitoramento – Ponto 5 - Coordenadas SAD69: 284932/ 
7680356. 
 

PARÂMETROS Limites -Resolução 
CONAMA 357/2005 RESULTADOS 

Hora da Coleta  10:45 

pH  6,00 - 9,00 6,22 

Temperatura  24,3 

Oxigênio Dissolvido (mg O2 / l)  5,00 5,76 

Alcalinidade Total (mg CaCO3 / l)  n.e. 22,62 

Cálcio (mg Ca / l)  n.e. 4,00 

Cloretos (mg Cl / l)  250,00 36,84 

D.B.O – Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg O2 / l)  5,00 1,24 

D.Q.O – Demanda Química de Oxigênio (mg O2 / l)  n.e. 17,16 

Fósforo Total (mg P / l)  0,10 0,17 

Magnésio (mg Mg /l)  n.e. 0,17 

Nitrato (mg N-NO3 / l)  10,00 < 0,01 

Nitrito (mg N-NO2 / l)  1,00 0,001 

Nitrogênio Amoniacal (mg N-NH3 / l)  3,70 0,16 

Nitrogênio Kjeldahl (mg N / l)  n.e. 0,56 

Nitrogênio Orgânico (mg N / l)  n.e. 0,40 

Nitrogênio Total (mg N / l)  n.e. 0,56 

Potássio (mg K / l)  n.e. 27,30 

Sódio (mg Na / l)  n.e. 25,00 

Sólidos Suspensos Totais (mg / l)  n.e. < 1,00 

Sólidos Totais (mg / l)  n.e. 125,00 

Sulfatos (mg SO4 / l)  250,00 10,33 

Turbidez (UT)  100,00 5,51 

Coliformes Termotolerantes (NMP/ 100 ml)  1,0 x 103 1,1 x 104 
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Tabela 5.1-39: Resultados do monitoramento – Ponto 6 - Coordenadas SAD69: 283781/ 
7680549. 
 

PARÂMETROS Limites -Resolução 
CONAMA 357/2005 RESULTADOS 

Hora da Coleta  12:30 

pH  6,00 - 9,00 6,19 

Temperatura  12:30 

Oxigênio Dissolvido (mg O2 / l)  5,00 2,78 

Alcalinidade Total (mg CaCO3 / l)  n.e. 18,10 

Cálcio (mg Ca / l)  n.e. 3,20 

Cloretos (mg Cl / l)  250,00 18,90 

D.B.O – Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg O2 / l)  5,00 2,21 

D.Q.O – Demanda Química de Oxigênio (mg O2 / l)  n.e. 20,59 

Fósforo Total (mg P / l)  0,10 0,10 

Magnésio (mg Mg /l)  n.e. 0,15 

Nitrato (mg N-NO3 / l)  10,00 < 0,01 

Nitrito (mg N-NO2 / l)  1,00 < 0,001 

Nitrogênio Amoniacal (mg N-NH3 / l)  3,70 0,23 

Nitrogênio Kjeldahl (mg N / l)  n.e. 0,55 

Nitrogênio Orgânico (mg N / l)  n.e. 0,32 

Nitrogênio Total (mg N / l)  n.e. 0,55 

Potássio (mg K / l)  n.e. 11,55 

Sódio (mg Na / l)  n.e. 9,00 

Sólidos Suspensos Totais (mg / l)  n.e. 6,00 

Sólidos Totais (mg / l)  n.e. 130,00 

Sulfatos (mg SO4 / l)  250,00 9,94 

Turbidez (UT)  100,00 8,87 

Coliformes Termotolerantes (NMP/ 100 ml)  1,0 x 103 4,6 x 102 

 
 
Pode ser observado nas tabelas anteriores que os parâmetros situados fora dos 
respectivos limites, hachurados em amarelo, para os diferentes pontos foram: 
 

 Ponto 1 – Oxigênio Dissolvido, Cádmio, Chumbo e Fósforo Total 
 Ponto 2 – Oxigênio Dissolvido, Cádmio e Fósforo Total 
 Ponto 3 – Coliformes Termotolerantes  
 Ponto 5 – Coliformes Termotolerantes  
 Ponto 6 -  Oxigênio Dissolvido 

 
Cabe salientar que os resultados são representativos das condições observadas na 
ocasião da campanha de monitoramento. 
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− Usos da Água 
 
A atividade predominante nas bacias hidrográficas da região do empreendimento está 
relacionada com a pecuária. O principal uso das águas superficiais na área de influência 
direta do empreendimento é a dessendentação de animais. O abastecimento humano é 
feito através de cacimbas e nascentes.  
 
 
 Recursos Hídricos Subterrâneos  

 
A água subterrânea pode ocorrer em rochas de todas as idades, em maior ou menor 
quantidade, desde as mais antigas até as mais recentes. Estas últimas, classificadas no 
Terciário e Quaternário, de modo geral, são aquíferos melhores que as primeiras, fruto da 
redução da porosidade e permeabilidade por que passaram as rochas mais antigas, uma 
vez que já foram comprimidas e cimentadas. 
 
No caso do embasamento cristalino, o sistema de aquífero caracteriza-se pela 
concentração e circulação de água através de fissuras, juntas, diáclases e fraturas 
existentes nas rochas. É o conjunto desses interespaços que determina a capacidade de 
armazenar e produzir água subterrânea. Por outro lado, o volume de vazios de fissuração 
depende do tipo, densidade, extensão e profundidade das fraturas, que estão diretamente 
relacionados ao tipo e intensidade do tectonismo que atuou na região onde se encontram 
estas rochas. 
 
Quanto à hidrogeologia da região em estudo, procurou-se abordar os sistemas de 
aquíferos rasos e profundos passíveis de existirem na área, suas principais características 
e suas potencialidades de produção e explotação. Descrevem-se a seguir esses sistemas 
de aquíferos, que foram divididos em aquíferos rasos e aquíferos profundos. 
 
 
− Tipos de Aquíferos 
 

 Aquífero Raso 
 
A área onde se pretende instalar a Central de Tratamento de Resíduos da empresa 
Terramar e seu entorno apresenta um aquífero freático constituído por material areno-
argiloso do manto de alteração dos gnaisses da unidade indivisa do Complexo Paraíba do 
Sul, cujo nível de água está situado a uma profundidade que varia conforme a localização 
considerada. Em regra geral, esta profundidade é muito menor nas porções mais baixas 
do terreno onde se encontram as várzeas.  
 
Na propriedade onde se pretende implantar a Central de Tratamento de Resíduos não há 
nenhum poço de monitoramento das águas subterrâneas, uma vez que nunca existiu na 
área atividade alguma que justificasse a instalação desse instrumento de controle. No 
entanto, existe na parte central da área um pequeno poço cacimba no qual a família de 
moradores da propriedade realizava a captação de água para abastecimento doméstico. 
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Este poço cacimba realiza a captação de água no lençol freático da área e encontra-se 
localizado em uma parte mais baixa do terreno, porém fora das planícies mais rebaixadas 
da área de estudo. As Figuras 5.1-61 e 5.1-62, a seguir, ilustram este poço cacimba.  
 
O nível de água neste aquífero raso encontrava-se a 1,10 metro de profundidade, 
podendo ser considerado muito raso, praticamente subaflorante. Segundo os antigos 
usuários, esta fonte de água vem sendo utilizada há muitos anos e nunca secou, sendo o 
uso da água para todos os fins, incluindo a ingestão humana, o uso doméstico (banho e 
confecção de alimentos) e a dessedentação de pequenos animais domésticos, dentre 
outros.   
 

 

 
 

 

 
 

 

Figuras 5.1-61 e 5.1-62: Poço cacimba para captação de águas do lençol freático na área da propriedade em 
que se pretende implantar a CTR Terramar. 

 
 
A pequena profundidade das águas do lençol freático nas porções mais baixas do terreno 
na área do empreendimento e seu entorno podem ser confirmadas também pela presença 
de várzeas encharcadas de água, conforme ilustra a Figura 5.1-63, inclusive com 
vegetação típica de áreas úmidas em alguns locais, nas quais uma pequena abertura de 
buracos no solo chega a expor as águas desse lençol freático. 
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Figura 5.1-63: Imagem mostrando uma várzea com lençol freático subaflorante  
na região prevista para implantação do empreendimento. 

 
 
A realização de algumas sondagens SPT nas áreas mais baixas, correspondendo às 
planícies fluviais, indicou o nível de águas deste aquífero raso a cerca de 0,40 a 0,50 
metro de profundidade. 
 
A superfície desse lençol não é estacionária, movendo-se periodicamente para cima e 
para baixo, elevando-se quando a zona de saturação recebe mais água de infiltração 
vertical e descendo nos períodos de estiagem, quando a água armazenada previamente 
flui para as lagoas, canais de drenagem, minas e outros pontos de descarga de água 
subterrânea.  
 
A recarga desse aquífero na área de implantação do empreendimento se dá diretamente 
a partir da infiltração das águas pluviais que incidem sobre a região, e se armazena no 
manto de alteração. Outro fator que contribui para a manutenção das reservas hídricas do 
aquífero freático nas porções mais baixas do terreno é o fato representar o nível de base 
local, para onde drenam todas as águas superficiais que incidem na área. 
 
Desta forma, a água percolada e infiltrada se incorpora ao manancial subterrâneo gerando 
uma superfície potenciométrica próxima do nível do terreno, caracterizando desta forma 
este aquífero como lençol freático ou aquífero livre. Pode-se ainda citar como 
característica deste sistema de aquífero raso a infiltração vertical para as formações 
inferiores. 
 
Com relação a esse aquífero raso nas áreas mais elevadas do terreno, foram realizados 
diversos furos de sondagem SPT, nos quais foram observados níveis de água a diferentes 
profundidades, variando de 4,0 a 8,0 metros nas partes mais baixas dos morros. Cabe 
registrar que nos furos realizados nas partes mais elevadas dos morros, onde a rocha sã 
foi encontrada a profundidades de até 20,0 metros, não se observou a presença de águas 
subterrâneas ao longo dos perfis desses poços. Neste caso, possivelmente pelo baixo 
índice pluviométrico do último ano, não havia a presença do aquífero raso nessas áreas. 
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A ausência de poços de monitoramento das águas do lençol freático na área de estudo 
impede que se obtenha com exatidão a direção preferencial do fluxo das águas 
subterrâneas do aquífero freático na área de estudo. No entanto, com base na topografia 
da área, pode-se admitir com segurança que os fluxos subterrâneos ocorrem em sentido 
radial, partindo das partes mais elevadas dos morros para todas as direções no entorno, 
cujas partes mais baixas representam o nível de base local, para onde as águas 
subterrâneas também são direcionadas. Nesses locais, onde predomina um baixo 
gradiente hidráulico, as águas subterrâneas devem se deslocar para jusante, com baixa 
velocidade. 
 
Quanto à velocidade aparente de fluxo das águas subterrâneas nas áreas dos aquíferos 
freáticos, esta pode apresentar grandes variações conforme o local considerado, uma vez 
que essa velocidade é fruto das variações composicionais (mais arenosa ou mais 
argilosa) e da topografia do local considerado. A implantação, no futuro, de poços de 
monitoramento e a realização de testes de permeabilidade permitirão a determinação da 
velocidade aparente dos fluxos das águas subterrâneas deste aquífero raso. 
 
Quanto à presença de fontes potenciais de contaminação das águas subterrâneas do 
aquífero freático no local proposto para a CTR Terramar, pode-se concluir que tais fontes 
relacionam-se principalmente ao uso de compostos agroquímicos nas pastagens 
existentes na área, uma vez que nunca existiu nenhuma atividade industrial ou de 
serviços no local. 
 
Com relação ao potencial de produção deste aquífero freático, pode-se dizer que, de 
modo geral, as águas freáticas dos aquíferos livres não permitem uma captação 
condizente com as necessidades de abastecimento de grandes populações ou mesmo o 
abastecimento industrial de médio ou grande porte, à exceção de aquíferos muito 
especiais. Todavia, embora este aquífero na área de estudo tenha atendido de forma 
satisfatória as pequenas demandas domésticas dos seus antigos usuários, pode-se 
afirmar que sua capacidade de produção é bastante baixa, sobretudo em função da pouca 
espessura dos sedimentos da várzea e da ausência de água nas partes em que o manto 
de alteração se mostra mais espesso.  
 
Cabe observar que o bombeamento das águas além da capacidade de produção de um 
aquífero freático pode comprometer outros usuários através do rebaixamento do lençol ou 
mesmo secagem temporária do aquífero. 
 
 

 Aquífero Profundo 
 
Quanto aos aquíferos profundos, que são, em tese, capazes de produzir água 
subterrânea em volumes significativos para uso industrial em instalações de médio ou 
grande porte, a região específica de implantação do empreendimento também não possui 
estudo hidrogeológico neste sentido, assim como também não existe nenhum poço 
tubular profundo (poço artesiano) na área.  
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Esses aquíferos profundos na área de estudo são formados pelas rochas sãs ou pouco 
alteradas do Complexo Paraíba do Sul, de idade proterozoica. Essas rochas compõem 
um sistema de aquífero conhecido como aquífero fraturado e se caracteriza por ser 
formado pelo conjunto de fissuras, juntas, diáclases e fraturas existentes nas rochas 
gnáissicas locais, que permite a concentração de volumes variáveis de água em seu 
interior.  
 
De modo geral, as áreas de rochas cristalinas não caracterizam um bom sistema de 
aquífero, não sendo favoráveis ao armazenamento de água subterrânea. No entanto, 
como se trata de área afetada por tectônicas diversas que resultaram num fraturamento 
da rocha, esses gnaisses podem apresentar capacidade de armazenamento de água 
subterrânea nessas fraturas. 
 
As rochas que compõem este tipo de aquífero fraturado se caracterizam por apresentar 
permeabilidade primária muito baixa a nula, de forma que o armazenamento de água fica 
restrito às fraturas e às demais superfícies de descontinuidade. Desta forma, em geral, 
correspondem a aquíferos que variam de pobres a muito pobres, e que somente em 
condições muito favoráveis de intensidade de fraturamento e recarga podem apresentar 
condições satisfatórias de explotação. 
 
Além destas características, para este tipo de aquífero ser considerado um bom 
reservatório de água, não basta a intensidade de fraturamento. É necessário que haja 
uma interconexão entre as fraturas para que exista a possibilidade de armazenamento de 
água no aquífero. 
 
Como principal área de recarga deste aquífero fraturado, deve-se ressaltar a existência 
das várzeas e barragens existentes na região de estudo que favorecem a infiltração 
vertical das águas superficiais, que se infiltram no subsolo e geram uma superfície 
saturada no lençol freático, e que, gradativamente, pode incorporar-se ao manancial 
subterrâneo profundo através de uma contínua e lenta infiltração para as formações 
inferiores. 
 
Considerando-se as rochas gnáissicas que se encontram na área de estudo, a área é 
caracterizada, segundo o Mapa Hidrogeológico do Brasil (DNPM-1983), em uma região 
que apresenta aquíferos locais restritos a zonas compostas por rochas fraturadas, com 
importância hidrogeológica relativamente pequena, com permeabilidade geralmente baixa 
e com boa qualidade química das águas. Somente localmente esses aquíferos têm seu 
potencial ampliado nos trechos onde ocorre a associação com rochas porosas no manto 
de intemperismo em regiões com maiores índices pluviométricos.  
 
Ainda segundo esta fonte, o potencial desse aquífero encontra-se classificado como de 
produtividade média a fraca (3,25 e 25 m3/h). No entanto, como se trata de um aquífero 
fraturado em rocha gnáissica, o potencial de produção encontra-se diretamente 
relacionado à intensidade de fissuras, juntas, diáclases e fraturas existentes nas rochas, 
bem como do tipo, densidade e profundidade das fraturas.  
 
Com relação às possibilidades de contaminação, esse aquífero mais profundo apresenta 
diversas vantagens em relação às captações freáticas, pois em geral são menos passíveis 
de contaminação, necessitando apenas de uma simples desinfecção para cumprir as 
exigências de potabilidade. 
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Embora o empreendimento proposto não pretenda utilizar águas a partir de fontes 
subsuperficiais, cabe ressaltar que é recomendada, no caso de buscas de aquíferos 
fraturados, a utilização de levantamentos geofísicos à base de métodos eletromagnéticos 
e elétricos, cuja aplicação vem apresentando resultados que indicam o potencial do 
aquífero local, além de subsidiarem as melhores locações de poços tubulares para 
produção de água. 
 
 

 RUÍDO 
 
 Introdução 

 
Nesta seção é apresentado um estudo preliminar de avaliação de nível de pressão sonora 
(NPS) referente à implantação do projeto “Central de Tratamento de Resíduos – 
Terramar”, no município de Itapemirim – ES, objetivando adequar o projeto ao ambiente 
sonoro da região, sem entretanto causar desconforto para os moradores da região, assim 
como influenciar no comportamento da fauna presente nos fragmentos florestais  
existentes nas proximidades do futuro empreendimento. 
 
Este estudo prevê ainda a aplicação de enfoques estatísticos de dados de níveis sonoros 
obtidos nas unidades residenciais e fragmentos florestais definidos como área de 
influência direta (AID), permitindo predizer, com o auxílio de um modelo matemático de 
propagação acústica, se os níveis sonoros irão afetar a qualidade sonora da região. 
 
 
 Descrição da Área 

 
A área de localização do futuro empreendimento possui características típicas rurais com 
fragmentos florestais e unidades residenciais espaçadas entre um local e outro, sendo 
predominante uma área com vegetação composta por pastagens. A ocupação da área é 
pequena, sendo que isto permite antever medidas de controle mais localizadas caso 
sejam necessárias. 
 
 
 Classificação da Área 

 
A localização do novo empreendimento, após a fase de construção, deve ser definida pela 
NBR-10151, como sendo uma “área predominantemente industrial” com NPS em LAeq de 
70 dB (A) no período diurno e 60dB (A) no período noturno, conforme tabela 5.1-40. 
 
Esses valores não devem ultrapassar os limites da indústria para a área externa ou atingir 
um nível de ruído de mais de 10dB(A) acima do ruído de fundo existente no local sem 
tráfego, segundo a portaria 092/80 do Ministério do Interior. 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

RT 642/08 
Fevereiro/09 

89/330 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
de Implantação da Central de Tratamento 

de Resíduos - Terramar
Rev. 00

 

 Bases Legais e Técnicas 
 
As condições exigidas para a avaliação do nível de pressão sonora em vias de influência 
direta são definidas através da Portaria nº 092 de 19.06.1980, do Ministério do Interior e 
Resolução CONAMA nº 001 de 08.03.1990, publicada no Diário Oficial da União de 
02.04.1990, cujos procedimentos indicam a metodologia de avaliação estabelecida na 
NBR 10151 de 1987 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, atualizada 
em junho de 2000. 
 
 
 Instrumental Utilizado 

 

− Medidor de nível de pressão sonora CEL 328, tipo 2 com filtros de bandas de oitava, 
que atende às normas IEC-60651/1979 e 60804/1985 – Inglaterra. 

 

− Calibrador marca CEL 282, tipo 2, que atende à norma 60942/1988. 
 

− Protetor de microfone de espuma de borracha (Scrim). 
 

− GPS modelo 12 GARMIM-USA. 
 
 
 Metodologia Aplicada 

 
Para elaboração do presente estudo, foram realizados: 
 

− Identificação de unidades habitacionais nas proximidades do empreendimento. 
 

− Avaliação dos níveis de pressão sonora nas unidades mais próximas ao 
empreendimento. 

 

− Avaliação de ruído de fundo em ambiente natural (fragmentos florestais), mais próximo 
do novo empreendimento. 

 

 
As medições foram efetuadas na ausência da fonte objeto de estudo no horário e 
ambiente considerados, ignorando-se eventuais ruídos transitórios, tais como os veículos 
automotores, aeronaves e outras fontes passageiras dignas de nota (trovões e chuvas). O 
medidor de nível de pressão sonora foi programado para operar na curva de 
compensação “A”, com circuito de resposta ajustado para a posição lenta (slow) e na 
função LAeq. O instrumento foi calibrado antes e depois de cada grupo de medições, a 
fim de certificar-se de seu bom desempenho. 
 
As avaliações do nível de ruído foram efetuadas de acordo com os padrões estabelecidos 
pela NBR 10151 da ABNT (“Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando ao Conforto 
da Comunidade”). Tais padrões de ruído são apresentados na Tabela 5.1-40, a seguir: 
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Tabela 5.1-40: “Nível Critério de Avaliação para Ambientes Externos”, da NBR – 10151 da 
ABNT, em NPS dB(A). 
 

TIPOS DE ÁREA DIURNO NOTURNO 
- Áreas de sítios e fazendas 40 35 
- Área estritamente residencial urbana ou de Hospitais ou de Escolas 50 45 
- Área mista, predominantemente residencial  55 50 
- Área mista, com vocação comercial e administrativa  60 55 
- Área mista, com vocação recreacional  65 55 
- Área predominantemente industrial 70 60 

 
 
 Diagnóstico das Condições Atuais da Região 

 
− Avaliação de Níveis de Pressão Sonora nas Unidades Residenciais Próximas ao 

Empreendimento 
 
A Tabela 5.1-41 apresenta, nas condições atuais, os resultados das medições de campo 
nas comunidades das unidades residenciais mais próximas do empreendimento, cujos 
níveis são ilustrados graficamente na Figura 5.1-64.  
 
A equação a seguir foi utilizada para a obtenção de LAeq: 
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Onde:  
 
n = número total de dados amostrados para uma localidade; 
Fi = frequência de dados para um nível Li; 
Li = nível sonoro (dB(A)). 
 
Tabela 5.1-41: Avaliação de níveis de pressão sonora nas comunidades adjacentes. 
 

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EM 
dB(A) 

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EM 
dB(A) 

Período Diurno Período Noturno PONTO LOCALIZAÇÃO 
POSIÇÃO 

(UTM) 
SAD 69 

LAeq L99 L90 L50 L10 L1 LAeq L99 L90 L50 L10 L1 
284060 

01 
Casa do Sr. 
José Augusto 
Almeida  7679756 

40,7 38,3 38,8 40,3 42,1 42,6 38,8 37,9 38,0 38,9 39,5 39,7

283688 
02 

Casa do Sr. 
Rômulo dos 
Santos  7680543 

40,2 35,6 37,0 38,7 40,2 44,3 38,5 37,8 37,9 38,4 39,1 39,4

284581 
03 

Casa do Sr. 
Arlindo dos 
Santos 7680078 

39,6 36,6 36,8 38,5 40,7 42,6 38,4 37,2 37,3 38,5 39,2 39,7

285061 
04 Casa do Sr. 

Luciano Lostosa  7679330 
46,9 43,4 43,5 46,4 48,6 49,4 38,7 38,1 38,2 38,7 39,3 39,4
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Foi determinado, como origem das coordenadas, um ponto localizado na primeira célula a 
ser construída – UTM 283899 – 7680895. 
 

Gráfico Demonstrativo dos NPS nas Comunidades 
Adjacentes
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Figura 5.1-64: Gráfico Demonstrativo dos Níveis de Pressão Sonora. 
 

 
Os índices estatísticos apresentados foram calculados de acordo com as leis estatísticas 
de distribuição de ocorrência e comparados com os valores de referência da Tabela 5.1-
40 baseada na NBR 10151. 
 
As suas aplicações indicam as interferências sonoras nos pontos avaliados e possibilitam 
a otimização dos procedimentos de controle. Caso seja necessário, serve também como 
referência para evitar a elevação gradual do ruído de fundo, com o decorrer do tempo, e 
manter a qualidade sonora da região. 
 
Os valores do nível equivalente (LAeq) foram obtidos com o tempo mínimo de três 
minutos, além dos índices estatísticos L10 e L90, complementados por L1,L50 e L99. O 
índice Ln indica o nível de pressão sonora que foi superado em n% do tempo, durante a 
medição do LAeq. 
 
As aplicações práticas dos índices indicam que o L90 é o que mais se aproxima do ruído 
de fundo em um ambiente na ausência da fonte sonora, objeto de estudo, e livre de ruídos 
eventuais transitórios. 
 
O L10 pode ser visto como uma aproximação para o nível com maior potencial de 
incômodo no período, e a diferença entre os dois (L10 e L90) fornece informação referente 
à variabilidade do ruído no ambiente em estudo. 
 
Os registros de níveis de ruído que deram origem às informações apresentadas na Tabela 
5.1-41 foram feitos nos dias 12 e 13/12/2008, durante os períodos diurno e noturno, entre 
17h e 17h45min e entre 22h40min e 23h45min, com incidência de vento nordeste, com 
intensidade moderada durante o dia e fraca durante a noite. A localização dos pontos de 
medição dos níveis de pressão sonora está demarcada na Figura 5.1-65. 
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− Análise dos Resultados de NPS das Unidades Residenciais 
 
Os índices estatísticos de NPS apresentados registram basicamente o ambiente sonoro 
da região onde vai ser implantado o novo empreendimento.  
 
As unidades residenciais avaliadas em pontos isolados apresentaram níveis de pressão 
sonora bem nivelados nos pontos 1, 2 e 3, durante o período diurno, com exceção do 
ponto 4, devido à presença acentuada de espécies de aves que no momento da medição 
provocaram algazarras, fazendo elevar discretamente os níveis sonoros ambientais (ruído 
de fundo). Com relação ao período noturno, observa-se que os valores de NPS 
apresentados ficaram rigorosamente nivelados com uma discreta variação para mais, sem 
importância alguma. 
 
Cabe ressaltar que os níveis de ruído apresentados fazem parte do cotidiano de uma 
zona tipicamente rural, portanto, não devem ser considerados como não conformidade os 
níveis de ruído cujas variações são mais perceptíveis de sons advindos da natureza, 
mesmo que tenham se apresentado discretamente acima dos valores de referência 
(ABNT NBR-10.151). 
 
 

 Avaliação de nível de ruído de fundo em fragmentos florestais. 
 
O nível de ruído de fundo (ambiente natural) foi medido em quatro fragmentos florestais 
localizados na fazenda “Córrego do Ouro” nos seguintes pontos: 
 
1) Próximo à 1ª célula a ser construída, com coordenadas UTM-283899-7680895. 
 
2) Célula da CTR no terreno do Sr. Arlindo, com coordenadas UTM 284407-7680535. 
 
3) Célula da CTR da fazenda Córrego do Ouro com coordenadas UTM 284184-7680533. 
 
4) Fragmento florestal da Usina Paineiras, com coordenadas  UTM 286702-7679946 

(UTM – Datum Sad 69). 
 
Todos os fragmentos florestais ficam localizados no entorno do futuro empreendimento. 
 
As medições foram efetuadas penetrando-se no interior de cada fragmento florestal, o 
necessário para tornar imperceptível qualquer interferência humana, com exceção da 
mata da Usina Paineiras, que foi penetrada numa distância de 350 metros de sua borda. 
 
As medições foram feitas nos dias 9 e 10/02/2008, às 15h45 e 9h30, 11h35 e 12h00, com 
incidência de vento nordeste, no entanto, sem influenciar nos resultados, uma vez que no 
local tinha-se proteção da vegetação.  
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 Resultados das análises 
 
Os dados obtidos para determinação do ruído de fundo, nos fragmentos florestais 
avaliados, encontram-se na Tabela 5.1-42. Com base nos dados desta tabela, foram 
calculados analiticamente os valores de níveis de pressão sonora (NPS) apresentados na 
tabela 5.1-43. 
 
Tabela 5.1-42: níveis de ruído de fundo obtidos nos fragmentos. 
 

Nível de Pressão Sonora em dB(A) 
Ponto Localização 

Posição 
(UTM) 

SAD 69 LAeq L10 L50 L90 

284159 
1 Defronte à mata do Sr. Luciano Lustosa 

7679143 
43 46 43 40 

284717 
2 Mata no terreno do Sr. Arlindo 

7679920 
38 40 38 36 

284498 
3 Mata da fazenda Córrego do Ouro 

7680228 
44 46 44 37 

286702 
4 Mata da Usina Paineiras 

7679946 
37 38 37 36 

 
 
O nível estatístico L90 pode ser aceito como sendo um ruído de fundo, visto que ele 
indica o nível de ruído que foi ultrapassado durante quase todo o tempo de medição 
(GERGES, 2000). E o L10 pode ser aceito aproximadamente como valores de pico, pois 
ele indica valores que foram excedidos durante apenas 10% do tempo total de medição. 
Com relação aos resultados apresentados, pode-se observar que o ruído de fundo (L90) 
manteve-se nivelado nos pontos 2,3 e 4. 
 
Quanto ao ponto 1, trata-se de um fragmento florestal bastante prejudicado, sendo mais 
vulnerável a vegetação ciliar. 
 
Para todos os fragmentos florestais, o que deve ocorrer durante a fase de construção é 
um aumento gradual do ruído de fundo, podendo influenciar no comportamento da fauna, 
devendo seus representantes sentir os impactos gerados pelas atividades operacionais  
da CTR, que poderão acarretar a perda do habitat para as diversas espécies adaptadas 
ao ambiente ciliar, podendo refugiar-se em regiões mais distantes ou adaptar-se à nova 
situação. As Figuras 5.1-66 a 5.1-70 apresentam os fragmentos florestais. 
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Figura 5.1-66: Célula n.º 01. 
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Figura 5-1-67: Célula n.º 02. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

RT 642/08 
Fevereiro/09 

97/330 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
de Implantação da Central de Tratamento 

de Resíduos - Terramar
Rev. 00

 

 

283000 283500 284000 284500 285000 285500 286000
7679000

7679500

7680000

7680500

7681000

7681500

283000 283500 284000 284500 285000 285500 286000
7679000

7679500

7680000

7680500

7681000

7681500

 
 

Figura 5.1-68: Célula n.º 03. 
 

 
 

 

 

 
 

Figura 5.1-69: Residência localizada na AID. 
 

 

Figura 5.1-70: Residência localizada na AID. 
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 Simulações Acústicas 
 
O critério utilizado para realização da modelagem sonora aplicada no “Estudo de Impacto 
Ambiental” da Central de Tratamento de Resíduos – Terramar, Itapemirim-ES foi baseado 
nas análises de equipamentos similares àqueles que vão fazer parte do novo 
empreendimento. São, então, apropriados para compor a modelagem prevista, sob 
condições de entrada de dados bastante conservadoras (pior condição) relativamente às 
emissões sonoras das fontes que vão fazer parte da construção da CTR, assim como no 
processo operacional. Dentre os equipamentos analisados, destacam-se os emissores de 
níveis de ruído de maior amplitude, de acordo com os dados extraídos da tabela de limites 
máximos de emissão de ruído para fiscalização de veículos em circulação, na condição 
parado (conforme NBR 9714). A Tabela 5.1-43 a seguir apresenta os níveis de pressão 
sonora de possíveis veículos utilizados na futura CTR. 
 
Tabela 5.1-43: Níveis de pressão sonora de veículos do futuro empreendimento. 
 

VEÍCULO POTÊNCIA DO MOTOR (CV) NÍVEL MÁXIMO DE EMISSÃO 
SONORA (dB (A)) 

L 1620 M. BENZ  ROLL-ON  ROLL-
OFF 211 96,5 

L 1620 M. BENZ  ROLL-ON  ROLL-
OFF 211 96,5 

1420 M. BENZ-BRUCK 211 97,3 
1420 M. BENZ-BRUCK 211 97,3 

1718K M. BENZ COMPACTADOR 
CXA 170 95,8 

 
 
Para os cálculos de projeção dos níveis de ruído do perímetro de localização do 
empreendimento até as comunidades situadas no seu entorno, será considerado que: 
 

 Cada fonte pode ser descrita por uma fonte pontual que será modelada considerando 
todos os valores de níveis de pressão sonora dos equipamentos principais das Linhas 
1 e 2. 

 
 O solo é totalmente refletor, o que é positivo para as comunidades circunvizinhas. 

 
 O efeito de absorção pela atmosfera pode ser aproximado por uma redução de nível 

de pressão sonora em torno de 1dB(A) para cada 200 metros de distância entre a 
fonte e um receptor aleatório residente na comunidade mais próxima. 

 
 A perda por difração (devido ao fato de que o observador nos limites da cerca do novo 

empreendimento não consegue avistar a maioria das fontes) pode ser aproximada de 
5dB(A) para os ruídos provenientes de todas as fontes. 

 
Para os valores de nível de pressão sonora apresentados na tabela 5.1-43, que 
incorporam a correção devido à difração, a potência sonora total corresponde a 
103,7dB(A) modelada com fontes pontuais acima de 90dB(A), obtida através da seguinte 
equação: 
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Onde: 
 
Li = nível de ruído da fonte i 
Ln = nível de ruído de n fontes 
n = número de fontes 
 
Com base nestes dados (valor máximo de ruído medido e fontes concentradas) pode-se 
efetuar o cálculo de projeção do nível de ruído máximo (103,7dB(A)) para fora do 
perímetro da Terramar, admitindo a inexistência de obstáculos e barreiras acústicas entre 
as fontes e os receptores externos (comunidades), com aplicação da seguinte equação: 
(GERGES, 1992) (Tabela 5.1-44) 
 

NPS = NWS – DI(θ) -20log(r) - 11 
 

Onde: 
 
NPS = nível de pressão sonora em dB(A); 
NWS = nível de potência sonora em dB; 
DI(θ) = índice de diretividade da fonte; 
r = distância entre a fonte e as comunidades localizadas no entorno da CTR. 

 
Tabela 5.1-44: Níveis de pressão sonora projetados para as comunidades adjacentes. 
 

NÍVEL DE 
PRESSÃO 

SONORA – I  

NÍVEL DE 
PRESSÃO 

SONORA - II 
SOMA 

NPS I + NPS II PONTO LOCALIZAÇÃO 
DISTÂNCIA 

DA 
TERRAMAR 

(METRO) Medido dB(A) Projetado dB(A) Projetado dB(A)
1 Residência Sr. José Augusto 795,4 40,7 34,6 41,6 
2 Residência Sr. Rômulo Santos 410,4 40,2 40,4 43,3 
3 Residência Sr. Arlindo 1064,2 39,6 32,1 40,3 
4 Residência Sr. Luciano 1949,2 46,9 26,9 46,9 

 
 
As figuras 5.1- 71 a 5.1-79 ilustram os pontos das residências avaliadas. 
 
 
 Conclusão 

 
A caracterização do ambiente sonoro da área destinada à Central de Tratamento de 
Resíduos TERRAMAR foi realizada com abordagem de diversos enfoques de avaliações 
de ruído nas zonas mais sensíveis. De acordo com a legislação ambiental vigente, esta 
região é classificada como pouco ruidosa conforme resultados apresentados.  
 
As figuras apresentadas a seguir ilustram os pontos avaliados. 
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Figura 5.1-71: Residência localizada na AID. 
 

 

Figura 5.1-72: Fragmentos Florestais 1. 
 
 

 
 

Figura 5.1-73: Fragmentos Florestais 2. 
 

 

Figura 5.1-74: Fragmentos Florestais 3. 
 
 

 
 

Figura 5.1-75: Fragmentos Florestais 4. 
 

 

Figura 5.1-76: Fragmentos Florestais 5. 
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Figura 5.1-77: Fragmentos Florestais 6. 
 

 

Figura 5.1-78: Fragmentos Florestais 7. 
 
 

 
 

Figura 5.1-79: Fragmentos Florestais 8. 
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5.2 MEIO BIÓTICO 
 

 FLORA 
 
 Introdução 

 
Este diagnóstico realizado na área prevista para implantação da CTR Terramar, que se 
encontra localizada na Fazenda Córrego do Ouro, no município de Itapemirim/ES, 
apresenta dados que objetivam promover o conhecimento das diferentes tipologias 
vegetais existentes na área pretendida para o empreendimento em referência, fornecendo 
elementos que possam subsidiar a sua implantação mediante ações que, se bem 
planejadas e orientadas, tanto no aspecto de concepção estrutural como no ambiental, 
podem ter seus impactos reduzidos ao mínimo em função das características da área. 
 
 
 Aspectos Conceituais 

 
A vegetação de uma região é composta por comunidades vegetais (WALTER, 1996) e 
sua estrutura pode ser definida baseando-se nos seus estratos, que de maneira geral 
podem ser separados em arbóreo, arbustivo e herbáceo, além de musgos e liquens 
(MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974). Essas comunidades vegetais podem ser 
determinadas segundo a fisionomia das unidades de vegetação, a composição florística e 
a homogeneidade dos seus representantes (BRAUN-BLANQUET, 1979). 

 
A Floresta Atlântica que originalmente ocupava cerca de 1.100.000 km2 do território 
brasileiro e se estendia numa faixa de 120 a 160 km de largura, desde o Rio Grande do 
Norte até o Rio Grande do Sul, foi o primeiro conjunto de ecossistemas a entrar em 
contato com os colonizadores, e a forma de relacionamento sempre foi de exploração por 
parte do homem. Até hoje, a exploração para várias atividades vem sendo predatória, 
levando muitas espécies à extinção.  
 
A extração do pau-brasil foi a primeira forma de degradação sofrida pela Floresta 
Atlântica, seguida de outros grandes ciclos econômicos como o da cana-de-açúcar e o do 
café, além da mineração (DEAN, 1996). Outro fator que potencializou a devastação da 
Floresta Atlântica foi a instalação e o respectivo crescimento das cidades na sua faixa de 
ocupação, ocorrendo a supressão da vegetação em função do inevitável avanço da malha 
urbana e dos núcleos industriais. 
 
Ruschi (1950) e Radambrasil (1983) classificaram a vegetação do Estado do Espírito 
Santo em várias formações, e essa vegetação sofreu intensa alteração, notadamente no 
último século, devido principalmente à agricultura, pecuária e instalação de indústrias e 
núcleos urbanos. Estudos mostram um acentuado ritmo de substituição de extensas 
áreas de florestas nativas, restando hoje cerca de 8% de sua área original (LIMA; 
CAPOBIANCO, 1997). 
 
Apesar da exuberância da Floresta Atlântica descrita por pesquisadores que aqui 
empreenderam expedições científicas, como Saint-Hilaire em 1819 (SAINT-HILAIRE, 
1974), em função da ocupação desordenada, a vegetação nativa se encontra restrita 
praticamente às unidades de conservação na Reserva Florestal de Linhares e Biológica 
de Sooretama, que juntas chegam a aproximadamente 45.000 ha de floresta contínua, 
além de fragmentos pontuais que ainda existem em outras unidades de conservação e 
em propriedades privadas ao longo do estado. 
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Conforme citado por Martins (2001), o processo de ocupação do Brasil caracterizou-se 
pela falta de planejamento e consequente exploração de boa parte dos recursos naturais, 
particularmente as florestas. As matas ciliares não escaparam, sendo até hoje alvo de 
ações antrópicas, em função principalmente das atividades agropecuárias e do 
surgimento de muitos núcleos urbanos no entorno dos rios e outros corpos d’água, onde a 
vegetação deu lugar às edificações residenciais e industriais, por meio de uma ocupação 
desordenada, pagando-se um alto preço por isto, através das inundações constantes e da 
redução da qualidade desses ambientes tão importantes para a sobrevivência humana. 
Mesmo assim, apesar da reconhecida importância ecológica, ainda mais evidente nesta 
virada de século, em que a água é considerada o recurso mais importante para a 
humanidade, as matas ciliares continuam sendo eliminadas ou sofrendo algum tipo de 
agressão pelo homem. 

 
Paiva (2002) cita que nos últimos anos o pensamento ecológico mudou muito a maneira 
de o homem pensar e perceber o meio ambiente. Desde uma atitude denunciativa até 
uma atitude politicamente correta, o caminho trilhado vem favorecendo positivamente as 
questões ligadas ao meio ambiente. Assim, a paisagem passa a ser vista como uma 
interação de fatores envolvendo valores ecológicos para uma melhor qualidade de vida, 
tendo o homem como elemento principal. Neste contexto, a vegetação constitui um dos 
principais elementos na melhoria da paisagem. 
 
Segundo Ryan (1976), o ser humano tem a necessidade de beleza em sua vida, tão 
essencial para seu bem-estar físico e mental, como são a boa alimentação e a existência 
de ar puro para respirar. Dentro desse enfoque, a vegetação, de maneira geral, 
principalmente arbórea, contribui para a beleza dos ambientes urbanos e rurais, sendo, 
com certeza, um dos fatores importantes de satisfação da vida humana. 
 
A área objeto deste trabalho se encontra sob o espaço territorial da Floresta Atlântica em 
região de Floresta Estacional Semidecidual Submontana. Segundo a classificação do 
Radambrasil (1983) e de acordo com Veloso et al. (1991), esta formação vegetal está sob 
influência de duas estações: uma chuvosa e outra seca, as quais condicionam uma 
estacionalidade aos elementos foliares arbóreos, o que representa uma adaptação 
fisiológica à deficiência hídrica ou à baixa temperatura, durante certo período do ano. 
Atualmente apresenta a maior porção recoberta por vegetação graminoide de origem 
antrópica, cujas espécies vasculares observadas se encontram citadas no texto relativo à 
cobertura vegetal existente ao longo da área e visualizada por meio de fotografias 
apresentadas e do mapa de cobertura vegetal (Figura 5.2-1). 
 
Nas Florestas Semideciduais, a percentagem de árvores caducifólias, em geral, e não 
isoladamente, situa-se em torno de 20% a 50% em épocas desfavoráveis. Ruschi (1950) 
menciona a exuberância desta floresta no passado, cuja copa das árvores alcançava mais 
de 40 metros de altura, porém, já naquela época apresentava sinais de devastação. 
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Figura 5.2-1: Mapa de Cobertura Vegetal
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 Objetivo  
 
Conforme referido em seu conteúdo descritivo, acervo fotográfico e respectivo mapa de 
cobertura vegetal (Figura 5.2-1), este documento ambiental tem como objetivo específico 
apresentar dados relativos à cobertura vegetal, com ênfase na florística e estrutura. 
 
 
 Metodologia 

 
− Classificação das Formações Vegetais 
 
As fitofisionomias (formações vegetais) foram mapeadas e classificadas, e seus principais 
componentes identificados, utilizando-se de campanhas de campo nos dias 15, 16 e 27 
de fevereiro de 2008.  A vegetação existente foi classificada e descrita em conformidade 
com a literatura disponível (RUSCHI, 1950; RIZZINI, 1979; RADAMBRASIL, 1983; 
VELOSO et al., 1991) e a legislação vigente (Leis Federais nºs 4.771/65 e 7.511/86, Lei 
Estadual nº 5.361/96 e Resoluções CONAMA números 010, de 01/10/1993; 29, de 
07/12/1994). 
 
 
− Identificação das Espécies Predominantes nas Formações Vegetais 
 
A identificação das espécies vegetais foi realizada através de observações de campo e 
através de literatura disponível (BARROSO, 1978, 1984, 1991 e 1999; LEWIS, 1987; 
RIZZINI, 1971; LORENZI, 1991 e 1992; CARVALHO, 1994). 
 
Vale ressaltar que a realização de um levantamento florístico restrito a apenas um mês 
concentrado em uma estação do ano não permite a identificação de todos os indivíduos 
existentes na área.  Para isto, seriam necessárias coletas de material botânico 
abrangendo as quatro estações do ano, por período superior a um ano, além do envio e a 
identificação por especialistas em grupos específicos daquelas espécies indeterminadas. 
 
 
− Espécies Ameaçadas de Extinção 
 
Através das campanhas de campo, foi realizado em levantamento para verificar a 
ocorrência ou não de espécies ameaçadas de extinção em conformidade com a 
legislação vigente (Instrução Normativa No 6 - IBAMA de 2008 e DECRETO ESTADUAL 
n° 1.499-R, de 14 de junho de 2005). 

 
 
− Análise Quali-Quantitativa das Espécies Componentes das Formações Vegetais 
 
Esta análise foi realizada através de amostragens ecológicas rápidas (fitossociológicas) 
nas fitofisionomias que se encontram na área de influência direta. No estágio inicial, 
médio e avançado, as amostragens foram realizadas através do método de parcelas 
(MUELLER-DUMBOIS; ELLENBERG, 1974; MATANATIVA, 2006).  
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No estágio inicial foram utilizadas três parcelas de 10x20 m representando 0,06 ha de 
área amostral; no médio e avançado, foram utilizadas quatro parcelas de 10x20 m, 
representando 0,08 ha de área amostral em cada estágio. Nestas foram amostrados 
todos os indivíduos com diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 10 cm e verificada a presença 
de cipó apoiando-se no tronco a 1,30m do solo. E a regeneração do sub-bosque foi 
amostrada em uma subparcela de 5x10 m por parcela, onde foram amostrados todos os 
indivíduos com 2,5 cm ≤ DAP < 10 cm. Também foram estimadas as alturas de todos os 
indivíduos amostrados. 
 
 
− Inventário Florestal 
 
Neste foram utilizados os resultados do levantamento fitossociológico. O fator de forma 
utilizado para o cálculo volumétrico do material lenhoso foi de 0,82, obtido para um 
remanescente de floresta nativa no município de Lavras/MG e o fator de empilhamento de 
1,57 (SCOLFORO, 1993; SCOLFORO e MELLO, 1993 e 1997). 
 
 
− Resultados 
 
No levantamento realizado, constatou-se que a área de influência direta encontra-se 
ocupada predominantemente por pastagem, além de pomar, brejo, estágio inicial, médio e 
avançado de regeneração da Floresta Atlântica, e na área de influência indireta pelas 
seguintes fitofisionomias: agricultura, pastagem, estágios inicial, médio e avançado de 
regeneração da Floresta Atlântica. Vale ressaltar que as florestas que outrora existiam na 
região foram transformadas em áreas para uso agropecuário, e existem apenas alguns 
trechos em fase de regeneração. 
 
 
− Florística 

 
No levantamento florístico foram observadas e amostradas 27 famílias botânicas e 68 
espécies. Destas, nenhuma é considerada endêmica ou ameaçada de extinção (Tabela 
5.2-1). 

 
Tabela 5.2-1: Famílias e espécies observadas nas diversas fitofisionomias nas áreas de 
influência direta da CTR Terramar, Itapemirim/ES. 
 

FAMÍLIA ESPÉCIE N COMUM HÁB EST 

Anacardiaceae Astronium graveolens  Aderne A EM/EA 
Anacardiaceae Mangifera indica Mangueira A Po 
Anacardiaceae Tapirira guianensis Cupuba A EA 
Annonaceae Annonaceae sp.1  A EM 
Annonaceae Xylopia sericea Pindaíba-branca A EA 
Apocynaceae Aspidosperma pyricollum Pequiá-sobre A EM/EA 
Apocynaceae Geissospermum laeve Pau-pereira A EI/EM/EA 
Arecaceae Coccos nucifera Coqueiro A Po 
Asteraceae Gochnatia polymorpha Camará A EI/EM/P 
Asteraceae Vernonia scorpioides Casadinha Arb EI 
Bignoniaceae Adenocalyma sp. Cipó L EI/EM/EA 
Boraginaceae Cordia sellowiana  Baba-de-boi A EM 
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Tabela 5.2-1: Famílias e espécies observadas nas diversas fitofisionomias nas áreas de 
influência direta da CTR Terramar, Itapemirim/ES. Continuação 
 

FAMÍLIA ESPÉCIE N COMUM HÁB EST 

Boraginaceae Cordia sp.1  A EM/EA 
Bromeliaceae Tillandsia gardneri Bromélia H EA 
Bromeliaceae Tillandsia stricta Bromélia H EM/EA 
Clusiaceae Kielmeyera menbranacea   A EM 
Cyperaceae Cyperus haspan Tiririca H B 
Cyperaceae Cyperus sp. Tiririca H B 
Cyperaceae Scleria scans Tiririca H B 
Dileniaceae Davila sp. Cipó-caboclo L EI/EM/EA 
Euphorbiaceae Manihot sculenta  Mandioca Arb Ag 
Euphorbiaceae Pera leandri  Virote A EI/EM 
Flacourtiacae Casearia sylvestris Cafezinho-do-mato A P 
Flacourtiaceae Casearia decandra  Café-do-mato A EM/EA 
Indeterminada Indeterminada sp.1  A EA 
Indeterminada Indeterminada sp.2  A EA 
Indeterminada Indeterminada sp.3   A EA 
Indeterminada Indeterminada sp.4  A EA 
Indeterminada Indeterminada sp.5  A EA 
Indeterminada Indeterminada sp.6  A EM 
Indeterminada Indeterminada sp.7 Araticum  A EA 
Indeterminada Indeterminada sp.8  A EA 
Indeterminada Indeterminada sp.9  A EM 
Lauraceae Ocotea lobbii  Regina A EM 
Lauraceae Ocotea sp.1  A EA 
Lecythidaceae Eschweilera ovata Imbiriba A EM 
Leguminoae Albizia polycephala Manjolo A P 
Leguminosae Acosmium lentiscifolium  Murta A EM 
Leguminosae Andira anthelmia  Angelim-da-baixada A EM 
Leguminosae Hymenaea rubiflora Jatobá-vermelho A EA 
Leguminosae Myrocarpus fastigiatus  Óleo-pardo A EM 
Leguminosae Parapiptadenia pterosperma  Angico-vermelho A EA 
Leguminosae Peltophorum dubium  Angico-canjiquinha A EA 
Leguminosae Pseudopiptadenia contorta Angico-rosa A EM/EA 
Leguminosae Swartzia sp.1  A EA 
Malvaceae Sida rhombifolia Vassourinha Arb EI 
Meliaceae Guarea guidonia  Peloteira A EA 
Meliaceae Trichilia pallens Cedro-amargoso A EM 
Moraceae Artocarphus sp. Jaqueira A P 
Moraceae Brosimum guianense  Vaquinha A EM/EA 
Moraceae Ficus clisiaefolia Gameleira A EM 
Moraceae Ficus sp.1 Mulembá A EM 
Moraceae Sorocea guilleminiana Folha-de-serra A EM/EA 
Musaceae Musa paradisiaca Bananeira H Ag 
Myrtaceae Campomanesia guazumifolia Gabiroba A EA 
Myrtaceae Marlierea sp.1  A EA 
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Tabela 5.2-1: Famílias e espécies observadas nas diversas fitofisionomias nas áreas de 
influência direta da CTR Terramar, Itapemirim/ES. Continuação 
 

FAMÍLIA ESPÉCIE N COMUM HÁB FITOFISIONOMIA

Myrtaceae Myrtaceae sp.1  A EA 
Myrtaceae Psidium guajava Goiabeira A Po 
Nyctaginaceae Guapira opposita  João-mole A EM 
Poaceae Brachiaria spp. Braquiária H P, EI, B 
Poaceae Zea sp. Milho H Ag 
Poaceae Panicum laxum  H B 
Rutaceae Citrus sp. Limoeiro Arb P 
Rutaceae Pilocarpus grandiflora  Arapoca-de-penca A EM 
Sapindaceae Cupania bracteosa  Cambuatá-de-vara  A EA 
Sapindaceae Cupania rugosa  Pau-magro A EM/EA 
Sapindaceae Cupania scrobiculata  Cambuatá A EM/EA 
Sapindaceae Pseudima frutescens  Amescla-preta A EA 
Sapotaceae Pouteria sp.1  A EM/EA 
Sterculiaceae Pterygota brasiliensis  Farinha-seca A EM/EA 
Typhaceae Typha dominguensis Taboa H B 
Obs.:  
Háb = Hábito (Ar- arbóreo, H – herbáceo, Arb – arbustivo, L - liana); 
Fitofisionomia: 
EI - estágio inicial;  
EM - estágio médio;  
EA - estágio avançado; 
B = Brejo; 
P = Pastagem; 
Po = Pomar; 
Ag = Agricultura. 
 
 
− Descrição da Vegetação 
 

 Pastagem 
 
A vegetação  de pastagem encontra-se distribuída ao longo da área destinada à 
implantação da CTR (Terramar), também presente na área de influência indireta,  
conforme indicado no mapa de cobertura vegetal (Figura 5.2-1). Sendo representada 
predominantemente pela gramínea Brachiaria spp. (Braquiária), introduzida da África para 
ser utilizada na alimentação de animais domésticos, em alguns pontos dispersos na 
pastagem observou-se a presença de exemplares adultos de espécies arbóreas como: 
Gochnatia polymorpha (Camará), Casearia sylvestris (Cafezinho-do-mato), Albizia 
polycephala (Manjolo), Artocarphus sp. (Jaqueira), Citrus sp. (Limoeiro), entre outras, 
(Figuras 5.2-2 a 5.2-5).   
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Figura 5.2-2: Aspecto geral da pastagem na área de 
influência direta da CTR. 

 

Figura 5.2-3: Outro aspecto geral da pastagem na área 
de influência direta da CTR. 

 
 

  
 

Figura 5.2-4: Outro aspecto da pastagem suja, na área 
destinada à instalação da CTR (Terramar). 

 

Figura 5.2-5: Outro aspecto da pastagem com 
Braquiaria spp., na área destinada à instalação da CTR 

(Terramar). 
 
 

 Estágio Inicial de Regeneração da Floresta Atlântica 
 
A vegetação em estágio inicial de regeneração da Floresta Atlântica se encontra 
localizada nas áreas de influência direta e indireta da Central de Tratamento de Resíduos 
(CTR Terramar) e  sofrerá supressão (Figura 5.2-6), conforme indicado na Figura 5.2-1 
mapa de cobertura vegetal. Esta apresenta fisionomia aberta, sendo constituída por: Sida 
sp. (Vassourinha), Brachiaria spp. (Braquiária), Vernonia scorpioides (Casadinha), entre 
outras, além das amostradas (Tabela 5.2-2). Ocorre ainda presença de cipós, além de 
serrapilheira em fase inicial de acumulação (Figura 5.2-7).  
 
A vegetação em estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica estabelecida na área 
encontra-se em franco processo de regeneração natural e possui porte arbustivo, 
apresentando fisionomia aberta. Nesse estágio há ocorrência de fina camada de 
serrapilheira contínua em alguns pontos e ausente em outros, em fase inicial de 
acumulação e decomposição. 
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Na amostragem detectou-se apenas 6% dos indivíduos com cipós subindo pelo tronco à 
altura do peito (1,30m do solo). Esta baixa infestação por cipós pode ser pelo fato de que 
o estágio inicial se encontra em fase inicial de regeneração.  
 
 

 Indivíduos Amostrados (2,5 cm ≤ DAP < 10 cm)  
 
A área basal totalizou 5,14 m2/ha, com diâmetros: máximo de 8 cm, médio de 5 cm e 
mínimo de 2,5 cm. Alturas: máxima de 5 m, média de 3 m e mínima de 2 m. O índice de 
diversidade de Shannon-Weaver (H') e a equabilidade (J = H'/lnS) foram muito baixos 
devido ao baixo número de espécies e ao predomínio da Gochnatia polymorpha 
(Camará).  
 
A densidade detectada foi de 1400 indivíduos/ha, constituída por três espécies 
distribuídas entre três famílias. Entre as espécies amostradas, destacou-se em primeiro 
lugar pelo valor de importância (VI) e de cobertura (VC) Gochnatia polymorpha (Camará), 
influenciada pelo número de indivíduos, (Tabela 5.2-2). 
 
 

 Indivíduos Amostrados com Diâmetro à Altura do Peito (DAP)  ≥ 10 cm 
 
A área basal totalizou 0,41 m2/ha, com diâmetros: máximo de 10,5 cm, médio de 10,2 cm 
e mínimo de 10 cm. Alturas: máxima de 5 m, média de 3 m e mínima de 2 m. O índice de 
diversidade de Shannon-Weaver (H') e a equabilidade (J = H'/lnS) foram muito baixos 
devido ao baixo número de espécies e ao predomínio da Gochnatia polymorpha 
(Camará).  
 
A densidade detectada foi de 50 indivíduos/ha, constituída por uma espécie, que foi 
Gochnatia polymorpha (Camará), (Tabela 5.2-2). 
 
Tabela 5.2-2: Parâmetros fitossociológicos da vegetação arbórea componente do estágio 
inicial existente ao longo da área de influência direta da Central de Tratamento de 
Resíduos Terramar, município de Itapemirim/ES.  
  

2,5 cm ≤ DAP < 10 cm DAP ≥ 10 cm 
NOME CIENTÍFICO 

NI NA ABI VC VI NI NA ABI VC VI 
Gochnatia polymorpha 19 3 0,0687 179 239 3 3 0,0247 200 300 

Pera leandri 1 1 0,0081 15 35      
Geissospermum laeve 1 1 0,0005 5 25      

NI = número de indivíduos, NA = número de amostras; ABI= área basal individual; VC = valor de cobertura e VI= valor de 
importância.  
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Figura 5.2-6: Estágio inicial de regeneração na área de 
intervenção. 

 

Figura 5.2-7: Serrapilheira no estágio inicial de 
regeneração próximo à área de intervenção. 

 
 

 Vegetação em Estágio Médio de Regeneração 
 
A vegetação em estágio médio de regeneração da Floresta Atlântica se encontra 
localizada nas áreas de influência direta e indireta da CTR Terramar, e sofrerá supressão 
(Figuras 5.2-8 a 5.2-9), conforme indicado no mapa de cobertura vegetal (Figura 5.2-1). 
Esta apresenta fisionomia fechada, sendo constituída por lianas como Davila sp. (cipó 
caboclo), Adenocalima sp. (Cipó), além de poucas epífitas como Tillandsia stricta, 
Tillandsia gardneri, entre outras, além das amostradas (Tabela 5.2-1). Ocorre ainda 
presença de serrapilheira em fase de acumulação e decomposição (Figuras 5.2-10 e 5.2-
11).  
 
A vegetação em estágio médio de regeneração da Mata Atlântica estabelecida na área 
encontra-se em franco processo de regeneração natural e possui dossel com porte 
arbóreo.  
 
Na amostragem detectou-se 59% dos indivíduos com cipós subindo pelo tronco à altura 
do peito (1,30m do solo). Fato este comum em áreas secundárias e bordaduras de 
florestas tropicais. Apesar de ocorrer de forma natural ou por ação antrópica, em curto 
período de tempo pode prejudicar o desenvolvimento e a regeneração da floresta. 
 
 

 Indivíduos Amostrados (2,5 cm ≤ DAP < 10 cm)  
 
A área basal totalizou 5,14 m2/ha, com diâmetros: máximo de 8 cm, médio de 5 cm e 
mínimo de 2,5 cm. Alturas: máxima de 6 m, média de 3 m e mínima de 2 m. O índice de 
diversidade de Shannon-Weaver (H') foi de 2,35 nats/indivíduo e a equabilidade (J = 
H'/lnS) de 0,92.  
  
A densidade detectada foi de 650 indivíduos/ha, constituída por 11 espécies distribuídas 
entre nove famílias. Entre as espécies amostradas, destacou-se em primeiro lugar pelo 
valor de importância (VI) e de cobertura (VC) Cordia selowiana (Baba-de-boi) e Andira 
anthelmia (Angelim-da-baixada) que se manteve em segundo lugar, determinado pelas 
menores densidade e dominância (Tabela 5.2-4). 
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 Indivíduos Amostrados com Diâmetro à Altura do Peito (DAP)  ≥ 10 cm 
 
A área basal totalizou 13,97 m2/ha, com diâmetros: máximo de 33 cm, médio de 26 cm e 
mínimo de 10 cm. Alturas: máxima de 18 m, média de 9 m e mínima de 5 m. O índice de 
diversidade de Shannon-Weaver (H') foi de 2,64 nats/indivíduo e a equabilidade (J = 
H'/lnS) de 0,60.  
 
A densidade detectada foi de 337 indivíduos por hectare, constituída por 18 espécies 
distribuídas entre 15 famílias. Entre as espécies amostradas, destacaram-se pelo valor de 
importância (VI): Cupania scrobiculata (Cambuatá) em primeiro lugar e Casearia decandra 
(Café-do-mato) que se manteve em segundo lugar quanto ao VI, determinado pelas 
menores densidade e dominância (Tabela 5.2-3). 
 
Tabela 5.2-3: Parâmetros fitossociológicos da vegetação arbórea componente do estágio 
médio existente ao longo da área de influência direta da CTR Terramar, Itapemirim/ES.  
  

2,5 cm ≤ DAP < 10 cm DAP ≥ 10 cm 
NOME CIENTÍFICO 

NI NA ABI VC VI NI NA ABI VC VI 

Ficus sp.1 1 1 0,0005 10 17      

Kielmeyera menbranacea 1 1 0,0005 10 18      

Sorocea guilleminiana 1 1 0,0005 10 18      

Brosimum guianense 1 1 0,0007 11 18      

Indeterminada sp.9 1 1 0,0012 13 20      

Pterygota brasiliensis  1 1 0,0013 13 21      

Annonaceae sp.1 1 1 0,0016 14 22      

Astronium graveolens 1 1 0,0023 17 25 2 2 0,0541 12 22 

Pilocarpus grandiflora  1 1 0,0023 17 25      

Andira anthelmia 2 2 0,0060 40 56      

Cordia sellowiana 2 2 0,0070 45 60      

Cupania scrobiculata      7 2 0,3531 58 67 

Casearia decandra       2 1 0,1149 18 22 

Astrocaryum aculeatissimum      2 2 0,0294 10 20 

Ocotea lobbii       1 1 0,0922 12 17 

Ficus clisiaefolia      1 1 0,0894 12 16 

Pseudopiptadenia contorta      1 1 0,0625 9 14 

Cupania rugosa      1 1 0,0482 8 13 

Eschweilera ovata      1 1 0,0530 8 13 

Guapira opposita      1 1 0,0463 8 13 

Gochnatia polymorpha       1 1 0,0353 7 12 

Myrocarpus fastigiatus       1 1 0,0259 6 11 

Pouteria sp.1      1 1 0,0311 6 11 

Acosmium lentiscifolium       1 1 0,0215 6 10 

Cordia sp.1      1 1 0,0120 5 10 

Indeterminada sp.6      1 1 0,0199 5 10 

Trichilia pallens      1 1 0,0199 5 10 

Pera leandri       1 1 0,0094 5 9 
NI = número de indivíduos, NA = número de amostras; ABI= área basal individual; VC = valor de cobertura e VI= valor de 
importância.  
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Figura 5.2-8: Vegetação em estágio médio na área de 
intervenção. 

Figura 5.2-9: Interior da vegetação em estágio médio. 

 
 

  
 

Figura 5.2-10: Aspecto da serrapilheira no estágio 
médio. 

 

Figura 5.2-11: Outro aspecto da serrapilheira no 
estágio médio.   

 
 

 Vegetação em Estágio Avançado de Regeneração 
 
A vegetação em estágio avançado de regeneração da Floresta Atlântica se encontra 
localizada nas áreas de influência direta e indireta da CTR (Terramar), e  não sofrerá 
supressão (Figura 5.2-12), conforme indicado no mapa de cobertura vegetal (Figura 5.2-
1). Esta apresenta fisionomia fechada, sendo constituída por lianas como Davila sp. (cipó-
caboclo), Adenocalima sp. (Cipó), além de poucas epífitas como Tillandsia stricta, 
Tillandsia gardneri, entre outras, além das amostradas (Tabela 5.2-5). Ocorre ainda 
presença de serrapilheira em fase de acumulação e decomposição (Figura 5.2-13).  
 
A vegetação em estágio avançado de regeneração da Mata Atlântica estabelecida na 
área encontra-se em franco processo de regeneração natural e possui dossel com porte 
arbóreo.  
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Na amostragem detectou-se 60% dos indivíduos com cipós subindo pelo tronco à altura 
do peito (1,30m do solo), fato este comum em áreas de alteradas e bordaduras de 
florestas tropicais. Apesar de ocorrer de forma natural ou por ação antrópica, em curto 
período de tempo pode prejudicar o desenvolvimento e a regeneração da floresta. 
 
 

 Indivíduos Amostrados (2,5 cm ≤ DAP < 10 cm)  
 
A área basal totalizou 2,28 m2/ha, com diâmetros: máximo de 10 cm, médio de 5 cm e 
mínimo de 2,5 cm. Alturas: máxima de 7 m, média de 5 m e mínima de 2 m. O índice de 
diversidade de Shannon-Weaver (H') foi de 2,4 nats/indivíduo e a equabilidade (J = H'/lnS) 
de 0,95.  
  
A densidade detectada foi de 900 indivíduos/ha, constituída por 12 espécies distribuídas 
entre seis famílias. Entre as espécies amostradas, destacou-se em primeiro lugar pelo 
valor de importância (VI) e de cobertura (VC) Hymenaea rubiflora (Jatobá) e 
Campomanesia guazumifolia (Gabiroba) que se manteve em segundo lugar, determinado 
pelas menores densidade e dominância (Tabela 5.2-5). 
 
 

 Indivíduos Amostrados com Diâmetro à Altura do Peito (DAP)  ≥ 10 cm 
 
A área basal totalizou 24,00 m2/ha, com diâmetros: máximo de 107 cm, médio de 21 cm e 
mínimo de 10 cm. Alturas: máxima de 22 m, média de 14 m e mínima de 5 m. O índice de 
diversidade de Shannon-Weaver (H') foi de 2,94 nats/indivíduo e a equabilidade (J = 
H'/lnS) de 0,91.  
 
A densidade detectada foi de 465 indivíduos por hectare, constituída por 23 espécies 
distribuídas entre 16 famílias. Entre as espécies amostradas, destacaram-se pelo valor de 
importância (VI): Peltophorum dubim (Angico-canjiquinha) em primeiro lugar e Astronium 
graveolens (Aderne) que se manteve em segundo lugar quanto ao VI, determinado pela 
menor dominância (Tabela 5.2-4). 
 
Tabela 5.2-4: Parâmetros fitossociológicos da vegetação arbórea componente do estágio 
avançado existente ao longo da área de influência direta da CTR Terramar, 
Itapemirim/ES. 
  

2,5 cm ≤ DAP < 10 cm DAP ≥ 10 cm NOME CIENTÍFICO 
NI NA ABI VC VI NI NA ABI VC VI 

Hymenaea rubiflora  3 2 0,0053 28 42      
Campomanesia guazumifolia  2 2 0,0067 26 39      
Brosimum guianense  2 2 0,0058 24 37      
Cupania scrobiculata 2 1 0,0055 23 30 1 1 0,0292 4 8 
Astrocaryum aculeatissimum  1 1 0,0072 21 28      
Indeterminada sp.1 1 1 0,0052 17 24      
Indeterminada sp.2 1 1 0,0040 14 21      
Myrtaceae sp.1 2 1 0,0014 14 21      
Sorocea guilleminiana 1 1 0,0019 10 16      
Marlierea sp.1 1 1 0,0018 9 16      
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Tabela 5.2-4: Parâmetros fitossociológicos da vegetação arbórea componente do estágio 
avançado existente ao longo da área de influência direta da CTR Terramar, 
Itapemirim/ES. Continuação. 
  

2,5 cm ≤ DAP < 10 cm DAP ≥ 10 cm NOME CIENTÍFICO 
NI NA ABI VC VI NI NA ABI VC VI 

Indeterminada sp.3 1 1 0,0006 7 13      
Cupania bracteosa 1 1 0,0005 7 13 1 1 0,0224 4 7 
Peltophorum dubium      1 1 0,9091 48 52 
Astronium graveolens      6 2 0,1017 21 28 
Pseudopiptadenia contorta      3 3 0,1853 17 27 
Pouteria sp.1      2 2 0,1589 13 20 
Indeterminada sp.5      3 2 0,0809 12 19 
Pterygota brasiliensis      3 2 0,0580 11 18 
Indeterminada sp.4      2 2 0,0365 7 14 
Ocotea sp.1      2 1 0,0531 8 11 
Indeterminada sp.8      1 1 0,0828 7 10 
Tapirira guianensis      1 1 0,0825 7 10 
Cupania rugosa      1 1 0,0347 4 8 
Aspidosperma pyricollum      1 1 0,0158 3 7 
Geissospermum laeve      1 1 0,0124 3 7 
Guarea guidonia      1 1 0,0277 4 7 
Indeterminada sp.7      1 1 0,0118 3 7 
Parapiptadenia pterosperma      1 1 0,0140 3 7 
Pseudima frutescens      1 1 0,0168 4 7 
Swartzia sp.1      1 1 0,0268 4 7 
Xylopia sericea      1 1 0,0183 4 7 
Casearia decandra      1 1 0,0084 3 6 
Cordia sp.1      1 1 0,0079 3 6 

NI = número de indivíduos, NA = número de amostras; ABI= área basal individual; VC = valor de cobertura e VI= valor de 
importância.  
 
 

 
 

 
 

Figura 5.2-12: Ã esquerda vegetação em estágio médio 
e à direita estágio avançado. 

Figura 5.2-13: Serrapilheira na faixa de servidão da 
linha de transmissão. 
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 Brejo  
 
A vegetação  de brejo existente na área de influência direta e indireta (Figuras 5.2-14 e 
5.2-15) apresenta fitofisionomia herbácea com até 2,5m de altura localizada nos fundos 
de vale em área de preservação permanente, conforme indicado no mapa de cobertura 
vegetal (Figura 5.2-1). É representado por estreita faixa alagada com predominância de 
espécies herbáceas, tais como: Cyperus sp. (Tiririca), Cyperus haspan, Panicum laxum, 
Scleria secans, Typha dominguensis (Taboa), além da presença de Brachiaria spp. 
(Braquiária).  
 

  
 

Figura 5.2-14: Aspecto geral da vegetação de brejo.  
 

Figura 5.2-15: Outro aspecto da vegetação de brejo. 
 
 

 Pomar 
 
Área localizada na área de influência indireta e direta do empreendimento, no entorno de 
residências, conforme indicado no mapa de cobertura vegetal (Figura 5.2-1), com 
predomínio de espécies exóticas, frutíferas e ornamentais como Coccos nucifera 
(Coqueiro), Mangifera indica (Mangueira), Citrus spp. (Laranjeira, Mexeriqueira), Psidium 
guajava (Goiabeira), além da presença de espécies nativas esparsas, entre outras 
(Figuras 5.2-16 e 5.2-17). 
 

 
 

 
 

Figura 5.2-16: Aspecto geral do Pomar localizado nas 
proximidades de antiga residência. 

Figura 5.2-17: Aspecto de outro Pomar na área de 
influência direta. 
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 Agricultura 
 
Área localizada na área de influência indireta do empreendimento, no entorno de 
residências, conforme indicado no mapa de cobertura vegetal (Figura 5.2-1), com 
predomínio de espécies exóticas, para produção de alimento de subsistência como Musa 
paradisíaca (Bananeira), Manihot sculenta (Mandioca) e Zea sp. (Milho), entre outras 
(Figuras 5.2-18 e 5.2-19). 
 

  
 

Figura 5.2-18: Aspecto geral da Agricultura localizada. 
 

Figura 5.2-19: Outro aspecto da agricultura. 
 
 
− Vegetação a Ser Suprimida 
 
Com base no mapa de cobertura vegetal (Figura 5.2-1), elaborado a partir da planta 
original e campanhas de campo, foi calculada a vegetação a ser suprimida (Tabela 5.2-5).  
 
Tabela 5.2-5: Vegetação a ser suprimida ao longo dos locais previstos para instalação da 
CTR (Terramar), Itapemirim/ES. 
 

ITEM FITOFISIONOMIA VEGETAÇÃO A SER SUPRIMIDA 
- ha - 

   
01 Estágio médio 2,65 
02 Estágio inicial 0,15 
03 Pastagem 57,75 
   

TOTAL 60,55 

 
 

 Inventário Florestal 
 
Na fase de implantação do empreendimento serão suprimidas diferentes fisionomias de 
vegetação para instalação da infraestrutura referente à Central de Tratamento de 
Resíduos. Somente nos locais com vegetação em estágio inicial e médio de regeneração 
da Mata Atlântica irá ocorrer geração de material lenhoso aproveitável oriundo de 
vegetação nativa (Tabela 5.2-6). 
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Assim, com base no mapa de cobertura vegetal elaborado a partir da planta original e 
campanhas de campo, foi elaborado o inventário florestal simplificado para as áreas com 
as fitofisionomias acima mencionadas, onde a vegetação a ser suprimida irá gerar algum 
material lenhoso aproveitável, que pode ser aproveitado para escoras, estacas para 
cerca, lenha, carvoejamento e outros fins. Os cálculos foram efetuados com base nos 
seguintes parâmetros: área em ha, altura média do tronco menos 1,5 m de galhada fina, 
área basal média por ha à altura do peito, fator de forma de 0,82 e fator de empilhamento 
de 1,57, resultando em 227,74 m³ de madeira, correspondendo a 357,57 metros estéreos 
(Tabela 5.2-6). 
 
Tabela 5.2-6: Vegetação a ser suprimida que irá gerar material lenhoso ao longo do local 
previsto para implantação da CTR TERRAMAR, Itapemirim/ES. 
 

FITOFISIONOMIA Ab/ha 
(m2) 

HM 
(m) FF 

VEGETAÇÃO A 
SER SUPRIMIDA 

- ha - 
V 

(m3) FE V 
(St) 

Estágio médio 13,97 7,50 0,82 2,65 227,67 1,57 357,45 

Estágio inicial 0,41 1,50 0,82 0,15 0,07 1,57 0,12 
TOTAL  227,74 - 357,57

Observações:  
Ab/ha = área basal por hectare; HM = altura média menos 1,5 m de galhada fina; FF = fator de forma dos fustes; V (m3) = 
volume em metros cúbicos; FE = fator de empilhamento; V (St) = volume em metros estéreos. 

 
 

 Preservação Permanente 
 

Na área haverá supressão de vegetação considerada de preservação permanente (APP) 
em estágio médio com 2,65 ha (Tabelas 5.2-6 e 5.2-7), além da ocupação de  4,22 ha de 
pasto em área de preservação permanente ao longo de córregos  e da represa. 
 
 

 Espécies Ameaçadas de Extinção 
 

Na área de intervenção do empreendimento não foi detectada nenhuma das espécies 
consideradas ameaçadas de extinção pelo Decreto Estadual n° 1.499-R, de 14 de junho 
de 2005. Com exceção de Dalbergia nigra (Jacarandá), que apesar de constar na lista 
das espécies ameaçadas do IBAMA ( Instrução Normativa no 6, 2008 ), é muito comum 
em áreas secundárias em todo o Estado do Espírito Santo. 
 
 

 FAUNA 
 
Este diagnóstico apresenta a composição e caracterização da fauna de vertebrados 
terrestres (anfíbios, répteis, aves e mamíferos) encontrada na área de influência direta do 
empreendimento, buscando dar informações sobre estes grupos quanto à diversidade 
biológica e o status das populações que os compõem, identificando espécies e 
comunidades ligadas aos ambientes estudados. 
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 Ambientes Analisados 
 
Os estudos da fauna foram realizados em três ambientes distintos: pastagens, brejos e 
fragmentos florestais. 
 
 
− Pastagens 
 
A tipologia vegetal classificada por pastagem (Figuras 5.2-20 e 5.2-21) é um ambiente 
desprovido de cobertura vegetal arbórea e composto por gramíneas como a braquiária 
(Brachiaria sp. - Poaceae) e outros capins, como Rhynchelitrum repens (capim- favorito) e 
Digitaria insularis (capim-amargoso), sendo este último nativo da América do Sul. 
Algumas áreas de pastagem, principalmente aquelas localizadas em locais planos e 
próximos aos cursos d’água, no período deste estudo, apresentavam-se alagadas devido 
à grande quantidade de chuvas decorrentes nesta época do ano (Figura 5.2-22). 
 

 
 

Figura 5.2-20: As pastagens são ambientes 
desprovidos de cobertura vegetal arbórea e 

constituídos basicamente por gramíneas exóticas. 
Detalhe entre os segmentos das coordenadas UTM 

284670/7680768 (a) e 284861/7680823 (b). Foto: Dário, 
F.R. 

 
 

Figura 5.2-21: Detalhe entre os segmentos das 
coordenadas UTM 284838/7680308 (a) e 

284670/7680127 (b), onde observa-se a predominância 
de áreas de pastagens e a reserva florestal da Usina 

Paineiras (ao fundo), numa área de aproximadamente 
2.000 hectares. Foto: Dário, F.R. 

 

 
 

Figura 5.2-22: Em alguns pontos, nas baixadas mais planas e próximo aos cursos d’água, como entre os 
segmentos das coordenadas UTM 284066/7680696 (a) e 284380/7680876 (b), as pastagens encontravam-se 

parcialmente alagadas. Foto: Dário, F.R. 
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− Brejos 
 
As áreas de brejo encontram-se adjacentes às áreas de pastagens e se mostram de 
extrema importância, principalmente na manutenção de populações de aves aquáticas e 
paludícolas, podendo atrair um considerável número de espécies de aves, mamíferos, 
répteis e anfíbios, além de constituírem o habitat da ictiofauna. O estudo também foi 
realizado nas bordas destes ambientes, constituído por espécies herbáceas, gramíneas, 
ciperáceas e pela taboa Typha dominguensis (Typhaceae), espécie típica de ambientes 
de águas paradas e rasas (Figura 5.2-23). 
 

 
 

Figura 5.2-23: Brejo próximo da coordenada UTM 284066/7680696, com predominância da espécie Typha 
dominguensis. Este ambiente é bastante importante na sustentação da fauna aquática e paludícola. Ao fundo 

observa-se a reserva florestal da Usina Paineiras. Foto: Dário, F.R. 
 
 
− Fragmentos Florestais 
 
Nos quatro fragmentos florestais existentes no empreendimento, observa-se que parte da 
vegetação se apresenta em estágio inicial e parte em estágio médio de sucessão 
secundária. 
 

a) Estágio Inicial de Sucessão Secundária: Na análise da estrutura vertical, verifica-se 
que nas bordas dos fragmentos prevalecem árvores cujos diâmetros dos troncos não 
ultrapassam os 10cm e cujas alturas estão entre 2m e 6m. A diversidade vegetal é 
baixa, havendo a predominância de espécies pioneiras e tipicamente heliófilas, como a 
Cecropia spp. (embaúba - Cecropiaceae), Trema micrantha (candiúba - Ulmaceae), 
aroeira-vermelha (Schinus terenbinthifolius - Anacardiaceae) e cambará (Gochnatia 
polymorpha - Asteraceae). 

 

A estrutura vertical é simples, não apresentando estratos definidos e também não 
existindo uma cobertura contínua do dossel pelas copas das árvores. A fisionomia 
vegetal, caracterizada como arbustivo-arbórea, é bastante inferior se comparada com 
a estrutura da vegetação da reserva florestal da Usina Paineiras, que faz divisa com o 
empreendimento, no que diz respeito à estratificação arbórea, sub-bosque, densidade 
e diversidade de espécies vegetais, que estão diretamente ligados ao estágio 
sucessional, pois grande parte da vegetação da reserva florestal da Usina Paineiras 
encontra-se em estágio médio e avançado de sucessão secundária. 
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Em razão da excessiva incidência de luz na borda dos fragmentos, pode-se observar 
um considerável efeito de borda, caracterizado sob o aspecto fisionômico e florístico 
como antropizado, com a proliferação de gramíneas, de espécies invasoras de porte 
herbáceo, além da visível passagem de fogo, que deve ter iniciado a partir da 
pastagem adjacente, pois é comum nesta região a utilização do fogo na renovação 
das pastagens (Figura 5.2-24). 

 
O sub-bosque é ralo e em alguns pontos inexistente, formado por indivíduos jovens 
das espécies de maior densidade, mas a grande quantidade de cipós e lianas (Figura 
5.2-24) impede a regeneração e o desenvolvimento das espécies arbóreas. A 
serrapilheira é descontínua, formando uma camada fina pouco decomposta, estando o 
solo exposto em alguns pontos. 

 

 
 

Figura 5.2-24: Detalhe do fragmento florestal próximo da coordenada UTM 284021/7680112, onde se observa o 
efeito de borda com a passagem do fogo e a proliferação de cipós e lianas sobre as árvores. Foto: Dário, F.R. 

 
 

b) Estágio Médio de Sucessão Secundária: O interior dos fragmentos encontra-se em 
estágio médio de sucessão secundária, porém a extração seletiva de madeira ao 
longo dos anos causou severos danos na estrutura da vegetação e um considerável 
empobrecimento na diversidade vegetal. Algumas árvores de grande porte ainda 
podem ser vistas no interior desses fragmentos, mas a supressão da maior parte da 
vegetação arbórea transformou-os em ambientes bastante alterados, com pouca 
estratificação arbórea, cuja estrutura vertical da vegetação é composta por um dossel 
aberto e um sub-bosque pouco denso. 

 
A fisionomia florestal pode ser caracterizada como arbustivo-arbórea, apresentando 
árvores de vários tamanhos. Desta forma, a estrutura da vegetação apresenta dois 
estratos, sendo um dossel superior não contínuo, com árvores cujas alturas variam de 
15m a 20m. O sub-bosque é pouco denso e representa o estrato inferior, onde as 
alturas das árvores e arbustos não ultrapassam 3m. Observam-se ainda algumas 
árvores emergentes (remanescentes da floresta original), cujas alturas chegam a 
ultrapassar os 20m (Figura 5.2-25). No entanto, a distribuição diamétrica das árvores 
apresenta amplitude moderada, com predomínio de pequenos diâmetros, mas 
podendo gerar razoável produto lenhoso. 
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Desta forma, dentro desses fragmentos existem ambientes onde a cobertura vegetal é 
mais fechada e outros mais abertos (Figura 5.2-26), onde há maior incidência de luz, o 
que favorece o desenvolvimento de espécies arbóreas tipicamente pioneiras, como a 
embaúba (Cecropia pachystachya) e a candiúba (Trema micrantha). O sub-bosque nas 
áreas mais sombreadas é formado principalmente por piperáceas, heliconiáceas, 
pteridófitas e indivíduos jovens das espécies arbóreas existentes. 
 
As epífitas (bromélias, orquídeas e cactáceas) são bastante raras e são encontradas 
principalmente consorciadas às árvores de maior porte, sofrendo a influência negativa dos 
cipós e lianas invasoras, assim como as espécies de trepadeiras lenhosas, principalmente 
no interior do fragmento e nos ambientes mais úmidos. A serrapilheira apresenta-se com 
variada espessura. Apesar da degradação deste ambiente, há uma considerável 
diversidade vegetal. 
 

 
 

Figura 5.2-25: Vista do fragmento florestal entre as 
coordenadas UTM 284558/7679902 e 284763/7679748, 
onde se  observa a fisionomia arbustivo-arbórea, com 
árvores que chegam a ultrapassar os 20m de altura. A 

borda encontra-se em estágio inicial e o interior no 
estágio médio de sucessão. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 5.2-26: O dossel aberto permite uma grande 
incidência de luz no interior dos fragmentos. Detalhe 

para fragmento florestal (coordenada UTM 
284187/7679119). Foto: Dário, F.R. 

 

 
 

 ANFÍBIOS 
 
 Introdução 

 
A Floresta Atlântica destaca-se como o mais rico bioma na composição da fauna de 
anuros, abrigando mais de 380 espécies, com 20 gêneros endêmicos (DUELLMAN, 1999) 
e muitas espécies ainda sendo descritas a cada ano. Atualmente esse bioma está restrito 
a cerca de 7,6% de sua extensão original e os últimos fragmentos de floresta ainda se 
encontram sob intensa pressão antrópica e risco iminente de extinção (MORELLATO;  
HADDAD, 2000). 
 
Segundo Feio e Ferreira (2005), o alto grau de substituição de ambientes florestais por 
atividades antrópicas restringe a ocorrência de muitas das espécies de anfíbios 
tipicamente florestais e amplia a distribuição de espécies adaptadas às condições de 
áreas abertas.  
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Assim, tendo em vista a presença de alguns fragmentos florestais cercados por áreas 
alteradas, tanto no interior quanto ao redor da área de instalação da Central de 
Tratamento de Resíduos – Terramar, este estudo teve como objetivo descrever e 
caracterizar a fauna de anfíbios associada à área do referido empreendimento, 
considerando-se locais de ocorrência, sítios de reprodução e situação de conservação. 
 
 
 Metodologia 

 
Os pontos amostrais foram escolhidos previamente para que fossem abordadas, em 
campo, as diferentes formações vegetacionais do interior e do entorno da área de 
instalação da Central de Tratamento de Resíduos, em especial os remanescentes 
florestais em diferentes estágios de regeneração. Também foram abordados com especial 
atenção os corpos hídricos com vegetação, já que estes locais são utilizados por anuros 
para reprodução. Assim, córregos, ambientes brejosos e trilhas de interior de mata foram 
identificados através de mapas, entrevistas com moradores locais e observações diretas, 
e foram posteriormente amostrados.  
 
De maneira geral, os pontos amostrais puderam ser divididos em três categorias distintas:  
 
1) ambientes brejosos cortados por córregos, caracterizados pelo terreno encharcado e 

coberto por gramíneas e/ou vegetação arbustiva (Figura 5.2-27);  
 
2) ambientes florestais em estágio recente de regeneração, localizados em topos de 

morros e caracterizados por um sub-bosque sujo (Figura 5.2-28);  
 
3) ambiente florestal em estágio avançado de regeneração (mata da Usina Paineiras), 

abrangendo tanto topos de morros quanto áreas de baixada com corpos hídricos e 
caracterizado por um sub-bosque limpo (Figura 5.2-29). Os pontos amostrais 
escolhidos são apresentados na Figura 5.2-30. Suas coordenadas geográficas estão 
relacionadas na Tabela 5.2-7. 

 

 
 

Figura 5.2-27: Ambiente brejoso (UTM 
7680758/0284928) situado no terreno de implantação 
da Central de Tratamento de Resíduos – Terramar. 

 
 

Figura 5.2-28: Ambiente florestal em estágio recente 
de regeneração (UTM 7679249/0284123), parcialmente 

situado no terreno de implantação da Central de 
Tratamento de Resíduos – Terramar. 
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Figura 5.2-29: Ambiente florestal em estágio avançado  
de regeneração (mata da Usina Paineiras) (UTM 7680397/0285217),  

confrontante com o terreno de implantação da Central  
de Tratamento de Resíduos – Terramar. 

 
 

 
 

Figura 5.2-30: Vista aérea do terreno de implantação da Central de Tratamento de Resíduos – Terramar, 
mostrando cada ponto amostral (PA) abordado no estudo de anfíbios. PAs 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11: Ambientes 

brejosos cortados por córregos; PAs 6, 7, 8 e 9: Interior e borda de mata em estágio recente de regeneração; 
PAs 12 e 13: Borda e interior de mata em estágio avançado de regeneração (mata da Usina Paineiras). 
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Tabela 5.2-7: Coordenadas geográficas (UTM) de cada ponto amostral (PA) do terreno de 
implantação da Central de Tratamento de Resíduos – Terramar.  
 

PONTO DE AMOSTRAGEM LATITUDE LONGITUDE 
PA 1 7680798 0284327 
PA 2 7680793 0284677 
PA 3 7680721 0284873 
PA 4 7680758 0284928 
PA 5 7680330 0284867 
PA 6 7680017 0284609 
PA 7 7679973 0284643 
PA 8 7679249 0284123 
PA 9 7679146 0284209 

PA 10 7679323 0284603 
PA 11 7680192 0284824 
PA 12 7680385 0285164 
PA 13 7680397 0285217 

 
 
− Coleta de Dados 
 
Para este estudo, a fauna de anfíbios foi amostrada entre os dias 23 e 25 de fevereiro de 
2008, das 10h às 22h de cada dia, através de observações realizadas no interior e no 
entorno dos fragmentos florestais localizados na área de influência do empreendimento, 
através de consultas à coleção de referência do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão e a 
partir de entrevistas com moradores locais. Dados complementares sobre história natural 
foram obtidos a partir de estudos taxonômicos e de ecologia realizados na região ou em 
outras áreas do domínio morfoclimático da Floresta Atlântica (sensu AB’SÁBER, 1977). 
 
Observações naturalísticas foram realizadas durante o dia para verificação da ocorrência 
de espécies diurnas, e à noite, para verificação da ocorrência de espécies noturnas. As 
observações noturnas tiveram início às 17h e término às 22h, para que fossem 
registradas tanto espécies com padrão crepuscular quanto espécies com padrão noturno 
de início de atividade [veja PRADO E POMBAL (2005) para padrões de atividade dos 
anuros], já que durante esse período é possível o registro de todos ou quase todos os 
anuros que entram em atividade ao longo da noite, conforme observado por Prado e 
Pombal (2005). 
 
Para atribuições nomenclaturais dos anfíbios foram utilizados os estudos de Faivovich et 
al. (2005) para a família Hylidae, Nascimento et al. (2005) para o gênero Physalaemus, 
Baldissera et al. (2004) e Chaparro et al. (2007) para as espécies de Rhinella; Frost et al. 
(2006) e Frost (2007) para as demais espécies.  
 
Tanto no horário noturno quanto no horário diurno as amostragens foram feitas revirando-
se o folhiço, erguendo-se troncos caídos e observando-se folhas e galhos da vegetação, 
procurando-se abranger os diferentes tipos de microambientes utilizados pelas espécies 
para reprodução, forrageamento e/ou abrigo. 
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Durante as observações noturnas, o reconhecimento das espécies se deu a partir do 
avistamento direto, com auxílio de lanternas, e auditivamente a partir da vocalização de 
machos ativos. 
  
Para maior eficiência durante as amostragens, os ambientes foram abordados tanto 
horizontal quanto verticalmente. A abordagem vertical teve como objetivo o 
reconhecimento de espécimes de anuros com capacidade de explorar os estratos 
verticais da vegetação e de permanecerem empoleirados. A abordagem horizontal teve 
como objetivo a identificação dos espécimes nos diferentes microhabitats distribuídos em 
cada ponto amostral. 
 
Além das amostragens pontuais, foram feitas amostragens aleatórias através de 
caminhadas pelas diversas trilhas e estradas que cortam o terreno. 
 
A abundância de cada espécie detectada em campo, considerando-se o somatório dos 
três dias de observações, foi determinada a partir do registro quantitativo categórico dos 
indivíduos, sendo (1) <5; (2) 6 a 10; (3) 11 a 30; (4) 31 a 50; (5) >50, conforme adaptação 
da metodologia de Prado e Pombal (2005). 
 
 
− Resultados e Discussão 
 
A Tabela 5.2-8 apresenta a lista das espécies de anfíbios detectadas em campo ou de 
provável ocorrência na área de estudo, considerando-se dados literários e consultas à 
coleção de anfíbios do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Para esta listagem foram 
consideradas todas as espécies com distribuição conhecida para a região costeira sul do 
Espírito Santo, correspondente à zona geológica dos tabuleiros (sensu AMORIM, 1984). 
Nenhuma das espécies consta na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção no Espírito 
Santo (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 2005) 
ou na Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2003). 
 
Das 14 espécies detectadas em campo, 6 são de área aberta (D. bipunctatus, H. 
albomarginatus, H. semilineatus, L. fuscus, R. crucifer e S. alter), 3 são de ambientes 
fechados (E. binotatus, D. seniculus e P. luteolus) e 5 têm hábito generalista, ocupando 
tanto ambientes fechados quanto áreas abertas (D. branneri, D. decipiens, H. pardalis, L. 
ocellatus e P. rohdei).  
 
Tabela 5.2-8: Espécies de anfíbios registradas para a área de implantação da Central de 
Tratamento de Resíduos – Terramar. 
 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME 
POPULAR FONTE 

PONTO 
AMOSTRAL 

(PA) 

ABUNDÂNCIA 
DAS ESPÉCIES 
OBSERVADAS 

PERÍODO 
REPRODUTIVO 

Brachycephalidae      
Eleutherodactylus 
binotatus Figura 5.2-33 Rã-da-mata VIS, AUD, MBML, 

LIT2 13 3 Estações seca e 
chuvosa 

Ischnocnema oeus Rãzinha-da-
mata MBML - - ND 

Bufonidae      

Rhinella crucifer Sapo VIS, MBML, LIT2 3, 5 e estrada 1 Estações seca e 
chuvosa 
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Tabela 5.2-8: Espécies de anfíbios registradas para a área de implantação da Central de 
Tratamento de Resíduos – Terramar. Continuação 
 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME 
POPULAR FONTE 

PONTO 
AMOSTRAL 

(PA) 

ABUNDÂNCIA 
DAS ESPÉCIES 
OBSERVADAS 

PERÍODO 
REPRODUTIVO 

Rhinella granulosa Sapo MBML - - ND 

Hylidae      

Aparasphenodon brunoi Perereca MBML, LIT1 - - Estação chuvosa 

Aplastodiscus cavicola Perereca MBML - - Estação chuvosa 
Dendropsophus aff. 
Berthalutzae Perereca MBML - - ND 

Dendropsophus 
bipunctatus Figura 5.2-
34 

Perereca VIS, AUD, MBML, 
LIT2 1, 2 e 4 4 Estação chuvosa 

Dendropsophus branneri 
Figura 52-35 Pererequinha VIS, AUD, MBML 1, 2, 3, 4, 5, 11 

e 12 5 Estações seca e 
chuvosa 

Dendropsophus 
decipiens Pererequinha VIS, AUD, MBML, 

LIT2 2, 3, 5, 12 e 13 4 Estações seca e 
chuvosa 

Dendropsophus elegans Perereca MBML, LIT2 - - Estação chuvosa 
Dendropsophus haddadi Perereca MBML - - ND 

Dendropsophus minutus Perereca MBML, LIT2 - - Estações seca e 
chuvosa 

Dendropsophus 
seniculus Figura 5.2-36 Perereca VIS, AUD 4 1 Estação chuvosa 

Hypsiboas 
albomarginatus Figura 
5.2-37 

Perereca-verde VIS, AUD, MBML, 
LIT2 

1, 2, 3, 4, 5, 11, 
12 e 13 4 Estações seca e 

chuvosa 

Hypsiboas faber Perereca MBML, LIT2 - - Estação chuvosa 
Hypsiboas pardalis Perereca VIS, AUD 10 e 13 3 Estação chuvosa 

Hypsiboas semilineatus Perereca VIS, AUD, MBML 4, 5, 11 e 12 4 Estações seca e 
chuvosa 

Itapotihyla langsdorffii Perereca LIT2 - - ND 

Phyllodytes luteolus Perereca-da-
bromélia AUD, MBML, LIT5 13 1 Estações seca e 

chuvosa 
Phyllomedusa 
burmeisteri Perereca MBML - - Estação chuvosa 

Phyllomedusa rohdei 
Figura 5.2-38 Perereca VIS, AUD, MBML 4 e 13 1 Estação chuvosa 

Scinax agilis Perereca MBML, LIT2 - - ND 
Scinax alter Figura 5.2-
39 Perereca VIS, AUD, MBML 1, 2, 3, 4, 5, 10, 

11, 12 e 13 5 Estações seca e 
chuvosa 

Scinax argyreornatus Perereca MBML, LIT6 - - Estação chuvosa 
Scinax cf. auratus Perereca MBML - - ND 
Scinax cuspidatus Perereca MBML - - Estação chuvosa 
Scinax cf. eurydice Perereca MBML - - ND 
Scinax fuscovarius Perereca MBML - - Estação chuvosa 
Scinax heyeri Perereca MBML - - ND 
Scinax humilis Perereca LIT6 - - Estação chuvosa 
Sphaenorhynchus 
planicola Perereca MBML, LIT2 - - Estação chuvosa 

Trachycephalus 
mesophaeus Perereca LIT2 - - Estação chuvosa 

Trachycephalus 
nigromaculatus Perereca MBML, LIT2 - - Estação chuvosa 
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Tabela 5.2-8: Espécies de anfíbios registradas para a área de implantação da Central de 
Tratamento de Resíduos – Terramar. Continuação 
 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME 
POPULAR FONTE 

PONTO 
AMOSTRAL 

(PA) 

ABUNDÂNCIA 
DAS ESPÉCIES 
OBSERVADAS 

PERÍODO 
REPRODUTIVO 

Microhylidae      
Arcovomer passarellii Rã MBML - - ND 
Chiasmocleis schubarti Rã MBML - - Estação chuvosa 
Amphignathodontidae      
Gastrotheca fissipes Perereca MBML, LIT2 - - Estação chuvosa 
Cycloramphidae      
Thoropa miliaris Rã MBML, LIT7 - - Estação chuvosa 
Leiuperidae      
Physalaemus aguirrei Rã MBML - - Estação chuvosa 
Physalaemus obtectus Rã MBML - - Estação chuvosa 
Pseudopaludicola 
falcipes Rã MBML - - Estação chuvosa 

Leptodactylidae      
Leptodactylus fuscus Rã AUD, MBML, LIT3 11 1 Estação chuvosa 

Leptodactylus natalensis Rã MBML, LIT4 - - Estações seca e 
chuvosa 

Leptodactylus ocellatus 
Figura 5.2-40 Rã-manteiga VIS, AUD, MBML 

1, 2, 3, 4, 5, 12, 
estradas e 

trilhas 
4 Estações seca e 

chuvosa 

Legenda para abreviaturas: 
ND – Não disponível;  
VIS – Registro visual; AUD – Registro auditivo; MBML – Coleção do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão;  
LIT – Registro a partir da literatura [LIT1 – Carvalho (1941); LIT2 – Carvalho-e-Silva et al. (2000); LIT3 – Heyer (1978); LIT4 – 
Heyer e Heyer (2006); LIT5 – Bokermann (1966); LIT6 – Carvalho-e-Silva e Carvalho-e-Silva (1998); LIT7 – Feio et al. (2000)]. 
 
 
A representatividade percentual das espécies de ambientes abertos e fechados 
detectadas em campo é apresentada na Figura 5.2-31. A representatividade numérica das 
espécies por ponto amostral é apresentada na Figura 5.2-32. 
 

21%

43%

36%
Anuros de ambientes
fechados

Anuros de ambientes
abertos

Anuros de ocorrência
em ambientes
fechados e abertos

 
 

Figura 5.2-31: Representatividade percentual da distribuição nos ambientes  
abertos (brejos, pastos, trilhas e estradas) e fechados (interior de mata), das espécies  

de anuros detectadas durante os trabalhos de campo na área de implantação da  
Central de Tratamento de Resíduos – Terramar. 
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Figura 5.2-32: Número de espécies de anuros detectadas em cada ponto  

amostral (PA) durante os trabalhos de campo na área de implantação da Central  
de Tratamento de Resíduos – Terramar. Pontos amostrais onde espécies de anuros 

 não foram detectadas não aparecem no gráfico. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.2-33: Rã-da-mata (Eleutherodactylus 
binotatus); macho fotografado no interior da mata da 

Usina Paineiras, no ponto amostral 13. 

 
 

Figura 5.2-34: Perereca (Dendropsophus bipunctatus); 
macho em atividade de vocalização fotografado no 

ponto amostral 4. 
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Figura 5.2-35: Pererequinha (Dendropsophus 
branneri); macho em atividade de vocalização 

fotografado no ponto amostral 4. 

 
 

Figura 5.2-36: Perereca (Dendropsophus seniculus); 
macho fotografado no ponto amostral 4. 

 
 

 
 

Figura 5.2-37: Perereca-verde (Hypsiboas 
albomarginatus); macho em atividade de vocalização 

fotografado no ponto amostral 4. 

 
 

Figura 5.2-38: Perereca (Phyllomedusa rohdei); macho 
em atividade de deslocamento fotografado no ponto 

amostral 4. 
 
 

 
 

Figura 5.2-39: Perereca (Scinax alter); indivíduo 
fotografado no ponto amostral 4. 

 
 

Figura 5.2-40: Rã-manteiga (Leptodactylus ocellatus); 
indivíduo fotografado próximo à estrada, entre os 

pontos amostrais 4 e 5, após chuva torrencial. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

RT 642/08 
Fevereiro/09 

131/330 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
de Implantação da Central de Tratamento 

de Resíduos - Terramar
Rev. 00

 

A maioria das espécies encontradas durante as atividades de campo é comum em áreas 
abertas ou tem hábito generalista quanto à ocupação do ambiente, podendo ocorrer tanto 
em locais com pouca cobertura vegetal, quanto em ambientes florestais. Entre as 
espécies exclusivamente florestais, a rã-da-mata (Eleutherodactylus binotatus; Figura 5.2-
33) pode ser considerada boa indicadora da qualidade do ambiente, por ocorrer em chão 
de matas primárias ou em avançado estágio de regeneração. Essa espécie foi encontrada 
apenas no ponto amostral 13, localizado no interior da mata da Usina Paineiras, estando 
ausente nos pontos 6, 7, 8 e 9, localizados nos dois fragmentos de mata situados no 
interior da área de estudo. 
 
Considerando-se as espécies típicas de ambientes florestais encontradas, chamou 
atenção o fato da ocorrência de uma dessas espécies, a perereca (Dendropsophus 
seniculus; Figura 5.2-36) no ponto amostral 4, caracterizado como ambiente brejoso 
aberto, apresentando gramíneas e vegetação arbustiva. Uma provável explicação para a 
presença dessa espécie no ponto 4 está na proximidade entre este e a mata da Usina 
Paineiras. Neste caso, alguns indivíduos podem se deslocar até o brejo para reprodução 
e retornar à mata após esta atividade. O ponto amostral 4 foi o único de área aberta em 
que uma espécie típica de ambientes de mata foi detectada. 
 
Em função da ausência de Eleutherodactylus binotatus, ou de qualquer outra espécie de 
anuro, nos dois fragmentos situados no interior da área de implantação da Central de 
Tratamento de Resíduos, estas foram consideradas de pouca importância para a 
conservação de anfíbios. 
 
Devido à presença de espécies indicadoras da boa qualidade ambiental no ponto 
amostral 13, correspondente a um trecho da mata da Usina Paineiras confrontante com o 
terreno da Central de Tratamento de Resíduos, sugere-se a inclusão de uma faixa de, 
pelo menos, 50 metros desta mata, a partir da divisa entre os dois terrenos, como área de 
influência direta (AID).  
 
Considerando-se a elevada abundância de algumas espécies de anuros em todos os 
pontos amostrados e a elevada atividade de deslocamento de veículos e de aterro, 
sugere-se que toda a área da Central de Tratamento de Resíduos seja também 
considerada AID.  
 
Em função de indivíduos de uma espécie típica de mata utilizarem o ponto amostral 4 
como área de reprodução, de este ser um local utilizado para reprodução por 8 das 14 
espécies de anuros detectadas em toda a área de estudo e, ainda, de essas espécies 
serem beneficiadas em sua reprodução por uma nascente que fornece a drenagem local, 
sugere-se que seja desconsiderada a utilização deste ponto do terreno (identificado como 
Área 3 no Projeto Executivo) como uma das unidades a serem aterradas. 
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 RÉPTEIS 
 
 Introdução 

 
Cerca de 40% das espécies répteis registradas para o Brasil ocorrem na Floresta 
Atlântica. Atualmente este bioma está restrito a cerca de 7,6% de sua extensão original e 
os últimos fragmentos de floresta ainda se encontram sob intensa pressão antrópica e 
risco iminente de extinção (MORELLATO; HADDAD, 2000). 
 
Dixo (2001) observou que pequenos fragmentos mantêm praticamente a mesma 
composição de espécies de lagartos de serrapilheira encontrada nos grandes 
remanescentes, sem sofrer perda significativa de espécies  nem aumento de riqueza com 
a fragmentação. No entanto, com relação à abundância, os lagartos deste microhabitat 
parecem ser mais sensíveis a alterações ambientais, já que algumas espécies parecem 
ter maior sucesso em matas mais preservadas, enquanto outras parecem ter mais 
sucesso em áreas mais abertas e alteradas (DIXO, 2001). Dalmolin (2000) sugere que, 
apesar de fatores abióticos e relações interespecíficas influenciarem na estrutura de uma 
comunidade de serpentes, ações antrópicas que causam alteração dos ambientes 
naturais e fatores independentes de interações entre as espécies são os principais 
organizadores da comunidade. 
 
Assim, tendo em vista a presença de alguns fragmentos florestais cercados por áreas 
alteradas, tanto no interior quanto ao redor da área de instalação da Central de 
Tratamento de Resíduos – Terramar, este estudo teve como objetivo descrever e 
caracterizar a fauna de répteis associada à área do referido empreendimento, 
considerando-se locais de ocorrência, sítios de reprodução e situação de conservação. 
 
 
 Metodologia 

 
− Área de Estudo 
 
Os pontos amostrais foram escolhidos previamente para que fossem abordadas em 
campo as diferentes formações vegetacionais do interior e do entorno da área de 
implantação da Central de Tratamento de Resíduos, em especial os remanescentes 
florestais em diferentes estágios de regeneração. Também foram abordados com especial 
atenção os corpos hídricos com vegetação, já que esses locais são utilizados por 
serpentes que incluem anfíbios em sua dieta. Assim, córregos, ambientes brejosos e 
trilhas de interior de mata foram identificados através de mapas, entrevistas com 
moradores locais e observações diretas, e foram posteriormente amostrados.  
 
De maneira geral, os pontos amostrais puderam ser divididos em três categorias distintas:  
 
1) Ambientes brejosos cortados por córregos, caracterizados pelo terreno encharcado e 

coberto por gramíneas e/ou vegetação arbustiva (Figura 5.2-41).  
 
2) Ambientes florestais em estágio recente de regeneração, localizados em topos de 

morros e caracterizados por um sub-bosque sujo (Figura 5.2-42).  
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Figura 5.2-41: Ambiente brejoso (UTM 
7680192/0284824) situado no terreno de implantação 
da Central de Tratamento de Resíduos – Terramar. 

 
 

Figura 5.2-42: Ambiente florestal em estágio recente 
de regeneração (UTM 7679249/0284123), parcialmente 

situado no terreno de implantação da Central de 
Tratamento de Resíduos – Terramar. 

 
 
3) Ambiente florestal em estágio avançado de regeneração (mata da Usina Paineiras), 

abrangendo tanto topos de morros quanto áreas de baixada com corpos hídricos e 
caracterizado por um sub-bosque limpo (Figura 5.2-43). Os pontos amostrais 
escolhidos são apresentados na Figura 5.2-44. Suas coordenadas geográficas estão 
relacionadas na Tabela 5.2-9 

 
 

 
 

Figura 5.2-43: Ambiente florestal em estágio avançado de regeneração  
(mata da Usina Paineiras) (UTM 7680397/0285217), confrontante com o terreno  

de implantação da Central de Tratamento de Resíduos – Terramar. 
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Figura 5.2-44: Vista aérea do terreno de implantação da Central de Tratamento de Resíduos – Terramar, 
mostrando cada ponto amostral (PA) abordado no estudo de répteis. PAs 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11: Ambientes 

brejosos cortados por córregos; PAs 6, 7, 8 e 9: Interior e borda de mata em estágio recente de regeneração; 
PAs 12 e 13: Borda e interior de mata em estágio avançado de regeneração (mata da Usina Paineiras). 

 
 
Tabela 5.2-9: Coordenadas geográficas (UTM) de cada ponto amostral (PA) do terreno de 
implantação da Central de Tratamento de Resíduos – Terramar.  
 

PONTO DE AMOSTRAGEM LATITUDE LONGITUDE 
PA 1 7680798 0284327 
PA 2 7680793 0284677 
PA 3 7680721 0284873 
PA 4 7680758 0284928 
PA 5 7680330 0284867 
PA 6 7680017 0284609 
PA 7 7679973 0284643 
PA 8 7679249 0284123 
PA 9 7679146 0284209 

PA 10 7679323 0284603 
PA 11 7680192 0284824 
PA 12 7680385 0285164 
PA 13 7680397 0285217 
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− Coleta de Dados 
 
Para este estudo, a fauna de répteis foi amostrada entre os dias 23 e 25 de fevereiro de 
2008, das 10h às 22h de cada dia, através de observações realizadas no interior e no 
entorno dos fragmentos florestais localizados na área de influência do empreendimento, 
através de consultas à coleção de referência do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão e a 
partir de entrevistas com moradores locais. Dados complementares sobre história natural 
foram obtidos a partir de estudos taxonômicos e de ecologia realizados na região ou em 
outras áreas do domínio morfoclimático da Floresta Atlântica (sensu AB’SÁBER, 1977). 
 
Observações naturalísticas foram realizadas durante o dia para verificação da ocorrência 
de espécies diurnas, e à noite, para verificação da ocorrência de espécies noturnas.  
 
Tanto no horário noturno quanto no horário diurno as amostragens foram feitas revirando-
se o folhiço, erguendo-se troncos caídos e observando-se folhas e galhos da vegetação, 
procurando-se abranger os diferentes tipos de microambientes utlilizados pelas espécies 
para reprodução, forrageamento e/ou abrigo. 
 
Durante as observações noturnas, o reconhecimento das espécies se deu a partir do 
avistamento direto, com auxílio de lanternas, e auditivamente a partir da vocalização de 
machos ativos, no caso dos anuros.  
 
Para maior eficiência durante as amostragens, os ambientes foram abordados tanto 
horizontal quanto verticalmente. A abordagem vertical teve como objetivo o 
reconhecimento de espécimes de anuros e répteis com capacidade de explorar os 
estratos verticais da vegetação e de permanecerem empoleirados. A abordagem 
horizontal teve como objetivo a identificação dos espécimes nos diferentes microhabitats 
distribuídos em cada ponto amostral. 
 
Além das amostragens pontuais, foram feitas amostragens aleatórias através de 
caminhadas pelas diversas trilhas e estradas que cortam o terreno. 
 
A abundância de cada espécie detectada em campo, considerando-se o somatório dos 
três dias de observações, foi determinada a partir do registro quantitativo categórico dos 
indivíduos, sendo (1) <5; (2) 6 a 10; (3) 11 a 30; (4) 31 a 50; (5) >50, conforme adaptação 
da metodologia de Prado e Pombal (2005). 
 
Para atribuições nomenclaturais dos anfíbios foram utilizados os estudos de Faivovich et 
al. (2005) para a família Hylidae, Nascimento et al. (2005) para o gênero Physalaemus, 
Baldissera et al. (2004) e Chaparro et al. (2007) para as espécies de Rhinella; Frost et al. 
(2006) e Frost (2007) para as demais espécies. Para atribuições nomenclaturais dos 
répteis foram utilizados os estudos de Argôlo (2004), Marques et al. (2001) e Uetz (2008). 
 
 
− Resultados e Discussão 
 
A Tabela 5.2-10 apresenta a lista das espécies de répteis de provável ocorrência na área 
de estudo, elaborada a partir de dados literários e consultas à coleção de répteis do 
Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Não foi detectada nenhuma espécie de réptil 
durante os trabalhos de campo. Para esta listagem foram consideradas as espécies com 
distribuição em toda a região costeira sul do Espírito Santo, correspondente à zona 
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geológica dos tabuleiros (sensu AMORIM, 1984). Nenhuma das espécies consta na Lista 
de Espécies Ameaçadas de Extinção no Espírito Santo (INSTITUTO ESTADUAL DE 
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 2005) ou na Lista Nacional das Espécies da 
Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2003). 
 
Tabela 5.2-10: Espécies de répteis registradas para a Central de Tratamento de Resíduos 
– Terramar. 
 

ESPÉCIE NOME POPULAR FONTE PERÍODO 
REPRODUTIVO 

Chelidae    
Acanthochelys radiolata Cágado LIT11 Estação seca 
Phrynops geoffroanus Cágado MBML Estação seca 
Testudinidae    
Chelonoidis denticulata Jabuti LIT11 Estação seca 
Anguidae    
Diploglossus fasciatus Lagarto MBML ND 
Ophiodes striatus Cobra-de-vidro MBML ND 
Gekkonidae    
Gymnodactylus darwinii Lagartixa MBML, LIT8 Estações seca e chuvosa 
Hemidactylus mabouia Lagartixa MBML, LIT9 Estações seca e chuvosa 
Gymnophthalmidae    
Leposoma scincoides Lagarto MBML ND 
Polychrotidae    
Enyalius brasiliensis Lagarto MBML ND 
Teiidae    

Tupinambis merianae 
Figura 5.2-46 Teiú MBML Fim da estação seca 

Tropiduridae    

Tropidurus torquatus Lagarto MBML Estações seca e chuvosa 

Leptotyphlopidae    

Leptotyphlops salgueiroi Cobrinha LIT10 ND 

Typhlopidae    

Typhlops brongersmianus Cobrinha-da-terra MBML ND 

Boidae    

Boa constrictor  

Figura 5.2-47 
Jiboia MBML ND 

Corallus hortulanus Cobra-de-veado LIT11 ND 

Colubridae    

Helicops carinicaudus Cobra MBML ND 

Liophis miliaris Cobra MBML ND 

Liophis poecilogyrus Cobra MBML ND 

Mastigodryas bifossatus Cobra MBML ND 

Oxyrhopus petola Cobra-coral-falsa MBML ND 
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Tabela 5.2-10: Espécies de répteis registradas para a Central de Tratamento de Resíduos 
– Terramar. Continuação 
 

ESPÉCIE NOME POPULAR FONTE PERÍODO 
REPRODUTIVO 

Philodryas patagoniensis 
Figura 5.2-48 Cobra MBML ND 

Thamnodynastes cf. 
strigatus Cobra MBML ND 

Elapidae    
Micrurus corallinus Cobra-coral MBML ND 
Viperidae    
Bothrops jararaca Jararaca MBML Estação seca 

Legenda para abreviaturas: 
ND: Não disponível; 
MBML – Coleção do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão;  
LIT – Dados obtidos em literatura [LIT8 – Vanzolini (1982); LIT9 – Vanzolini (1978); LIT10 – Passos et al. (2005); LIT11 – Uetz 
(2008)]. 
 
 
Das 24 espécies listadas, 8 são de ambientes fechados (A. radiolata, P. geoffroanus, C. 
denticulata, G. darwinii, L. scincoides, E. brasiliensis e C. hortulanus) e as demais têm 
hábito generalista, ocupando tanto ambientes fechados quanto áreas abertas.  
 
Nenhum réptil foi detectado durante os trabalhos de campo, sendo possível que este fato 
tenha ocorrido em função das condições climáticas adversas para atividade das espécies 
deste grupo durante o período de amostragens. Entre os dias 23 e 25 de fevereiro houve 
muita nebulosidade, além de forte precipitação chuvosa na tarde do dia 24, com mais de 3 
horas de duração. Ao contrário dos anuros, que aumentam sua atividade no período 
noturno após chuvas mais fortes, os répteis são mais ativos em períodos menos 
chuvosos.  
 
A representatividade percentual das espécies de ambientes abertos e fechados é 
apresentada na Figura 5.2-45 
 

29%

71%

Répteis de ambientes
fechados

Répteis de ocorrência
em ambientes
fechados e abertos

 
 

Figura 5.2-45: Representatividade percentual da distribuição, nos ambientes  
abertos (brejos, pastos, trilhas e estradas) e fechados (interior de matas), das espécies 

 de répteis de provável ocorrência na área de implantação da Central de  
Tratamento de Resíduos – Terramar. 
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Figura 5.2-46: Teiú (Tupinambis merianae); lagarto de 
grande porte encontrado em ambientes de mata ou 

áreas abertas. 

 
 

Figura 5.2-47: Jiboia (Boa constrictor); cobra 
constritora de médio porte, muito comum na zona dos 

tabuleiros ao sul do Espírito Santo. 
 

 
 

Figura 5.2-48: Cobra-preta (Oxyrhopus petola); espécie de médio porte,  
noturna, encontrada em ambientes de mata ou áreas abertas. 

 
 

As espécies de répteis de provável ocorrência na área de implantação da Central de 
Tratamento de Resíduos são exclusivamente de mata ou têm hábito generalista quanto à 
ocupação do ambiente, podendo ocorrer tanto em locais com pouca cobertura vegetal 
quanto em ambientes florestais.  
 
 

 AVES 
 
As aves, além de representarem vários papéis biológicos, são reconhecidas como os 
melhores bioindicadores da qualidade ambiental, por serem 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). 
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Muitas pesquisas já foram realizadas utilizando diversas espécies da avifauna como 
bioindicadores, analisando as populações de aves de acordo com determinadas 
características da vegetação, como sucessão ecológica (BECKWITH, 1954; SHUGART; 
JAMES, 1973; ALLEGRINI, 1997; DÁRIO et al., 2000), área (WILLIS, 1979; DIAMOND, 
1984; DÁRIO et al., 2002), diversidade e densidade de espécies arbóreas (NOVAES, 
1978; ALMEIDA, 1979; SZARO, 1980), número de estratos e área basal (ALMEIDA, 1981; 
SCHWAGER, 1984), estrutura vertical e densidade de copa (DUESER; BROWN, 1980), 
efeito de borda (MAGRO, 1988) e presença de sub-bosque (ALMEIDA; ALVES, 1982). 
 
Entre as vantagens da utilização das aves como bioindicadores, está a conspicuidade, 
facilidade de serem observadas, serem bastante conhecidas e caracterizadas, com 
taxonomia e biologia geralmente bem definidas, extremamente móveis, podendo 
responder de forma rápida às mudanças ambientais no tempo e no espaço 
(MACARTHUR; WHITMORE, 1979). 
 
No entanto, ao considerar cada espécie de ave, deve-se conhecer bem a biologia de cada 
uma, pois existem espécies que apresentam baixas abundâncias naturais ou baixa 
conspicuidade, ou que apresentam grande variação de sua conspicuidade ao longo do 
ano e que o não registro dela não indica a sua real ausência. O uso de espécies com 
estas características como indicadores de determinado fator ambiental deve ser criterioso. 
Quando registradas em um habitat, podem fornecer informações importantes, mas 
quando não registradas, não permitem considerações seguras a respeito deste fator, a 
menos que sua inexistência seja realmente confirmada. 
 
 
 Metodologia 

 
Os trabalhos de campo foram realizados nos dias 07, 08, 09 e 10 de fevereiro de 2008, 
tendo as observações se iniciado sempre no início da manhã, às 06h, até as 11h, e das 
15h até as 20h, buscando desta forma também a identificação de espécies de hábitos 
crepusculares e noturnos. Em todos os ambientes estudados foi priorizada a identificação 
da avifauna existente através de métodos qualitativo e quantitativo. 
 
O material bibliográfico utilizado na identificação da avifauna foi baseado nas publicações 
de Schauensee e Phelps Jr. (1978), Schauensee (1982), Dunning (1987), Sick (1997), 
Frisch (2005) e Sigrist (2006). Para a nomenclatura científica e ordem taxonômica foi 
utilizada a nova lista sistemática das ordens, famílias e subfamílias, baseada na 
classificação molecular proposta por Sibley e Monroe (1993). Para avaliação do status 
utilizou-se Bernardes et al. (1990), Stotz et al. (1996), Birdlife (2004), MMA (2003), Espírito 
Santo (2005) e IUCN (2006). 

 
 

− Levantamento Assistemático 
 
Objetivando caracterizar melhor os ambientes estudados e completar a lista de espécies 
de aves, foi realizado um levantamento qualitativo destas áreas, através de caminhadas 
onde foram registradas todas as espécies de aves observadas através de vocalizações e 
visualmente, e por observações indiretas através de registros de vestígios (penas, ninhos, 
etc.). As observações foram realizadas nos deslocamentos pelas áreas de estudo e nos 
intervalos das observações quantitativas. 
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− Análise Quantitativa da Avifauna  
 
O método quantitativo utilizado para o registro da avifauna foi o de observações por 
pontos fixos, desenvolvido por Ferry e Frochot (ROBBINS, 1978). Esse método, de 
trajetos lineares, é considerado o mais efetivo quando se compara a densidade de uma 
dada espécie em ambientes diferentes e especialmente útil para indicar a densidade de 
uma espécie em um mesmo ambiente através dos anos ou em estações diferentes. Como 
o levantamento foi realizado em apenas quatro dias, procurou-se cobrir uma amostra 
representativa da comunidade analisada, tomando-se o cuidado para que cada contato 
fosse registrado apenas uma vez. 
 
O método quantitativo foi utilizado em todos os ambientes, sendo as observações 
realizadas em pontos fixos distantes cerca de 200m entre si para evitar sobreposição de 
território (VIELLIARD; SILVA, 1989). Esses pontos foram distribuídos aleatoriamente, 
estabelecendo-se uma rede de pontos nos ambientes estudados, de modo a cobrir uma 
amostra representativa da comunidade a ser analisada. 

 
Foi realizado um total de 54 pontos de observação de 20 minutos cada um, ou seja, 18 
horas efetivas de observações, divididas em três ambientes distintos:  
 

a) pastagens e áreas abertas;  
b) brejos;  
c) ambientes florestais (nos quatro fragmentos florestais isolados, em estágio inicial e 

médio de sucessão secundária).  
 
Portanto, para cada ambiente foram realizados 18 pontos de observação. 

 
Para evitar a sobreposição de território, considerando-se a distância mínima adotada de 
200m entre pontos, dividiu-se cada ponto em quatro quadrantes, orientando-se com uma 
bússola e anotando-se os indivíduos observados de acordo com a sua localização dentro 
do quadrante, evitando-se, desta forma, registrar o mesmo indivíduo duas ou mais vezes. 

 
As aves que foram observadas sobrevoando o ambiente, sem contudo pousarem nas 
proximidades, não foram registradas, pois sua dependência para com o local não pode 
ser constatada com segurança. 

 
Foram realizados 20 minutos de observações em cada ponto, registrando-se em fichas de 
campo todos os indivíduos que puderam ser identificados com segurança, anotando-se a 
quantidade, horário, local de observação, quadrante, data e estrato arbóreo utilizado. 

 
As espécies da fauna foram identificadas visualmente com o auxílio de binóculos 
10x30x25, e simultaneamente a este trabalho foram realizadas gravações das 
vocalizações (cantos, pios, chamadas e gritos de alerta) com o auxílio de um gravador 
digital, sendo o material posteriormente identificado. Um método utilizado para a atração 
das aves foi o de “play-back”, o qual consiste na repetição da vocalização emitida pela 
ave gravada, fazendo desta forma com que as aves se revelem ao observador. 
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− Análise Estrutural  
 
Objetivando simplificar a apresentação da abundância relativa para as espécies cujo 
registro permitiu tal análise através dos resultados das observações por pontos fixos, para 
cada ambiente estudado as aves catalogadas foram agrupadas em três grupos:  
 

I) espécies muito comuns (cujos registros ultrapassaram os 20 indivíduos ao final do 
levantamento);  

II) comuns (espécies cujos registros figuraram entre 11 e 20 indivíduos);  
III) pouco comuns (espécies cujos registros figuraram entre 5 e 10 indivíduos);  
IV) raras (espécies cuja ocorrência foi inferior a 5 indivíduos). 
 
 
Nos três diferentes ambientes onde foram realizadas as observações da avifauna foi 
verificada a diversidade e abundância numérica das espécies observadas, através dos 
seguintes índices: 

 
 
− Índice de Diversidade de Shannon-Weaver (H’)  
 
O índice de diversidade de Shannon-Weaver permite que o grau de heterogeneidade da 
área seja conhecido, baseando-se na abundância proporcional de todas as espécies da 
comunidade (SHUGART et al., 1978). Este índice é importante não só para o número de 
espécies da área, mas também para a densidade populacional da área. 
 

H’ = - Σ pi x ln (pi) 
 
Onde: 
H’ = índice de diversidade de Shannon-Weaver 
pi = número de indivíduos da espécie i em relação ao número total de indivíduos da 

comunidade 
ln = logaritmo neperiano 
 
 
− Índice de Equidade de Pielou (E) 
 
Para determinar o índice de diversidade de Shannon-Weaver é necessário conhecer o 
número de indivíduos registrados numa determinada área. Para comparar o índice de 
diversidade de Shannon-Weaver de diferentes ambientes é importante obter o índice de 
equidade (PIELOU, 1966), que representa a relação entre a diversidade observada e a 
diversidade máxima possível para o mesmo número de espécies, demonstrando o quanto 
de riqueza uma área pode abrigar, em função da abundância de espécies (TRAMER, 
1969). 
 

E = H’ / ln S 
 
Onde: 
E = índice de equidade de Pielou 
H’ = índice de diversidade de Shannon-Weaver 
S = número de espécies da área 
ln = logaritmo neperiano 
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− Índice de Similaridade de Jaccard (J) 
 
O índice de similaridade indica o grau de semelhança entre duas comunidades. Foi 
calculado o índice de similaridade de Jaccard para cada uma das combinações possíveis 
envolvendo os três ambientes de estudo. 

 
J = (c / a + b + c) x 100 

 
Onde: 
a = número de espécies exclusivas da comunidade 1 
b = número de espécies exclusivas da comunidade 2 
c = número de espécies em comum nas comunidades 1 e 2 
 
 
− Guildas 
 
A partir dos resultados obtidos no levantamento, as aves encontradas foram agrupadas 
em relação à sua dieta alimentar e ocupação vertical nos ambientes, classificando, de tal 
forma, indivíduos que apresentam alimentação e hábitos similares. Essa classificação foi 
feita com base no modelo sugerido por Salt (apud SIMBERLOFF; DAYAN, 1991) no qual 
a classificação alimentar da avifauna de um determinado local deve basear-se na 
localização dos sítios de alimentação, tipos de alimentos coletados e métodos de 
forrageamento. De fato, este é o modo atual adotado por muitos dos pesquisadores que 
dividem a avifauna em guildas de forrageamento. 
 
Segundo o conceito de Root (apud SIMBERLOFF; DAYAN, 1991), uma guilda é definida 
como um grupo de espécies que exploram a mesma classe de recursos ambientais de um 
modo similar. Esse termo agrupa espécies que apresentam uma significativa 
sobreposição em seus requerimentos de nicho, sem levar em conta suas posições 
taxonômicas. 
 
Desta forma, as aves observadas nos levantamentos qualitativos e quantitativos foram 
agrupadas de acordo com a guilda (hábito alimentar e ocupação vertical da floresta e nos 
ambientes naturais), através das informações obtidas em campo, havendo a confirmação 
do hábito alimentar em publicação de Willis (1979), Sick (1997) e Sigrist (2006). Este 
estudo limitou-se a traçar as relações similares de alimentação e ocupação vertical nos 
ambientes estudados para as seguintes guildas encontradas: 
 
CA - carnívoro de beira de curso d’água  IN - insetívoro noturno 
CD - carnívoro diurno  IS - insetívoro de sub-bosque 
CN - carnívoro noturno  IT - insetívoro de troncos e galhos 
FC - frugívoro de copa de árvore  NE - necrófago 
GP - granívoro de campo e pastagem  NI - néctar insetívoro 
IA - insetívoro aéreo  OA - onívoro de brejo 
IB - insetívoro de borda de mata  OB - onívoro de borda de mata 
IC - insetívoro de copa de árvore  OS - onívoro de sub-bosque 
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− Resultados 
 

 Diversidade da Avifauna 
 
Foram confirmadas e catalogadas na área de influência direta do empreendimento, 
considerando-se todas as áreas estudadas e os métodos de levantamentos utilizados, 71 
espécies de aves, distribuídas em 24 famílias e 10 ordens, apresentadas nas Tabelas 5.2-
11 e 5.2-12. 
 
Os não passeriformes compreendem 30 espécies distribuídas em 16 famílias e 9 ordens. 
A ordem Passeriformes é a mais representativa e conta com 41 espécies (57,8% do total 
amostrado) distribuídas em 8 famílias. 
 
Tabela 5.2-11: Relação das ordens, famílias e subfamílias das aves registradas nas áreas 
de estudo (entre parênteses, o número de espécies registradas). 
 

ORDEM FAMÍLIA SUBFAMÍLIA 
Piciformes (3) Picidae (3) 
Coraciiformes (1) Cerylidae (1) 

Coccyzidae (1) 
Cuculiformes (3) 

Crotophagidae (2) 
Psittaciformes (1) Psittacidae (1) 
Trochiliformes (4) Trochilidae (4) 

Strigidae (2) 
Strigiformes (4) 

Caprimulgidae (2) 
Columbiformes (4) Columbidae (4) 
Gruiformes (2) Rallidae (2) 
Ciconiiformes (8) Jacanidae (1) 

 

 Charadriidae (1) Charadriinae (1) 
 Accipitridae (1) Accipitrinae (1) 
 Falconidae (2) 
 Ardeidae (2) 

 

 Ciconiidae (1) Cathartinae (1) 
Pipromorphinae (1) 
Tyranninae (15) Tyrannidae (17) 
Tityrinae (1) 

Thamnophilidae (1)  
Furnariidae (2) Furnariinae (2) 
Muscicapidae (1) Turdinae (1) 
Sturnidae (1)  
Certhiidae (1) Troglodytinae (1) 
Hirundinidae (2)  

Passeriformes (41) 

Fringillidae (16) Emberizinae (16) 
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Tabela 5.2-12: Relação das espécies de aves registradas em todos os ambientes, de 
acordo com a guilda alimentar: carnívoro de beira de curso d’água (CA), carnívoro diurno 
(CD), carnívoro noturno (CN), frugívoro de copa de árvore (FC), granívoro de campo e 
pastagem (GP), insetívoro aéreo (IA), insetívoro de borda de mata (IB), insetívoro de copa 
de árvore (IC), insetívoro noturno (IN), insetívoro de sub-bosque (IS), insetívoro de 
troncos e galhos (IT), necrófago (NE), néctar insetívoro (NI), onívoro de brejo (OA), 
onívoro de borda de mata (OB) e onívoro de sub-bosque (OS). Status: MC (muito 
comum), C (comum), PC (pouco comum), R (raro). 
 

AMBIENTES/STATUS 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM GUILDA 

Pa
st

ag
em

 

B
re

jo
 

Fr
ag

m
en

to
 

flo
re

st
al

 

família Picidae  
Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado IT - - PC 

Melanerpes candidus pica-pau-branco IT - - PC 
Colaptes campestris pica-pau-do-campo IT C - R 
família Cerylidae  

Ceryle torquata martim-pescador-grande CA - R - 
família Coccyzidae  

Piaya cayana alma-de-gato IC - - PC 
família Crotophagidae  

Crotophaga ani anu-preto IB MC PC C 
Guira guira anu-branco IB MC PC R 

família Psittacidae  
Forpus xanthopterigyus tuim FC - - PC 

família Trochilidae  
Eupetomena macroura tesourão NI - - R 

Chlorostilbon aureoventris besouro-bico-vermelho NI - - PC 
Amazilia fimbriata beija-flor-garganta-verde NI - - R 

Clytolaema rubricauda beija-flor-garganta-rubi NI - - R 
família Strigidae  

Otus choliba corujinha-do-mato CN - - R 
Speotyto cunicularia coruja-buraqueira CN PC - - 

família Caprimulgidae  
Nyctidromus albicollis bacurau IN R - - 

Caprimulgus rufus joão-corta-pau IN R - - 
família Columbidae  
Columba picazuro asa-branca GP PC - - 

Columbina talpacoti rolinha GP MC - PC 
Columbina squammata fogo-apagou GP PC - - 

Leptotila verreauxi juriti OS - - R 
família Rallidae  

Pardirallus nigricans saracura-sanã OA - R - 
Porphyrio martinicus frango-d’água-azul OA - R - 
família Jacanidae  

Jacana jacana jaçanã OA - PC - 
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Tabela 5.2-12: Relação das espécies de aves registradas em todos os ambientes, de 
acordo com a guilda alimentar: carnívoro de beira de curso d’água (CA), carnívoro diurno 
(CD), carnívoro noturno (CN), frugívoro de copa de árvore (FC), granívoro de campo e 
pastagem (GP), insetívoro aéreo (IA), insetívoro de borda de mata (IB), insetívoro de copa 
de árvore (IC), insetívoro noturno (IN), insetívoro de sub-bosque (IS), insetívoro de 
troncos e galhos (IT), necrófago (NE), néctar insetívoro (NI), onívoro de brejo (OA), 
onívoro de borda de mata (OB) e onívoro de sub-bosque (OS). Status: MC (muito 
comum), C (comum), PC (pouco comum), R (raro). Continuação 
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família Charadriidae 
subfamília Charadriinae 

 

Vanellus chilensis quero-quero OA PC PC - 
família Accipitridae 

subfamília Accipitrinae 
 

Rupornis magnirostris gavião-carijó CD R - R 
família Falconidae  
Polyborus plancus caracará CD R - - 

Milvago chimachima carrapateiro CD R - R 
família Ardeidae  

Ardea alba garça-branca-grande CA C C - 
Butorides striatus socozinho CA - R - 

família Ciconiidae 
subfamília Cathartinae 

 

Coragyps atratus urubu NE PC - R 
família Tyrannidae 

subfamília Pipromorphinae 
 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio IB - - R 
subfamília Tyranninae  
Camptostoma obsoletum risadinha OB - - PC 

Elaenia parvirostris guaracava-de-bico-curto OB R - R 
Elaenia flavogaster cucurutato OB - - R 

Serpophaga subcristata alegrinho OB - - R 
Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo OB - - R 

Knipolegus lophotes maria-preta-de-topete IB - - R 
Fluvicola nengeta viuvinha IB R PC - 

Arundinicola leucocephala freirinha IB - R - 
Myiarchus ferox maria-cavaleira OB - - PC 

Tyrannus melancholicus suiriri OB C PC C 
Empidonomus varius peitica OB - - R 

Megarhynchus pintangua Bem-te-vi-de-bico-chato OB - - PC 
Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado OB - - R 

Myiozetetes similis Be-te-vizinho OB C - R 
Pitangus sulphuratus Bem-te-vi OB - PC C 
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Tabela 5.2-12: Relação das espécies de aves registradas em todos os ambientes, de 
acordo com a guilda alimentar: carnívoro de beira de curso d’água (CA), carnívoro diurno 
(CD), carnívoro noturno (CN), frugívoro de copa de árvore (FC), granívoro de campo e 
pastagem (GP), insetívoro aéreo (IA), insetívoro de borda de mata (IB), insetívoro de copa 
de árvore (IC), insetívoro noturno (IN), insetívoro de sub-bosque (IS), insetívoro de 
troncos e galhos (IT), necrófago (NE), néctar insetívoro (NI), onívoro de brejo (OA), 
onívoro de borda de mata (OB) e onívoro de sub-bosque (OS). Status: MC (muito 
comum), C (comum), PC (pouco comum), R (raro). Continuação. 
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subfamília Tityrinae  
Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto OB - - R 

família Thamnophilidae  
Thamnophilus ruficapillus choquinha IS - - R 

família Furnariidae 
subfamília Furnariinae 

 

Furnarius rufus joão-de-barro IB R - R 
Phacellodomus rufifrons joão-graveto IB - - PC 
família Muscicapidae 
subfamília Turdinae 

 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca OB - - PC 
família Sturnidae  
Mimus saturninus sabiá-do-campo OB R - R 
família Certhiidae 

subfamília Troglodytinae 
 

Troglodytes aedon corruíra IB R - - 
família Hirundinidae  

Progne tapera andorinha-do-campo IA C - - 
Notiochelidon cyanoleuca andorinha-azul-e-branca IA PC - PC 

família Fringillidae 
subfamília Emberizinae 

tribo Emberizini 
 

Zonotrichia capensis tico-tico GP R - - 
Sicalis luteola canário-do-campo GP R - - 

Sporophila nigricollis coleirinho-baiano GP PC - - 
Sporophila caerulescens coleirinho GP C - - 

Volatinia jacarina tiziu GP C - - 
Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo GP C - - 

tribo Thraupini  
Coereba flaveola sebinho OB - - PC 
Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto OB - - R 

Tachyphonus coronatus tiê-preto OB - - R 
Tachyphonus cristatus tiê-galo OB - - PC 
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Tabela 5.2-12: Relação das espécies de aves registradas em todos os ambientes, de 
acordo com a guilda alimentar: carnívoro de beira de curso d’água (CA), carnívoro diurno 
(CD), carnívoro noturno (CN), frugívoro de copa de árvore (FC), granívoro de campo e 
pastagem (GP), insetívoro aéreo (IA), insetívoro de borda de mata (IB), insetívoro de copa 
de árvore (IC), insetívoro noturno (IN), insetívoro de sub-bosque (IS), insetívoro de 
troncos e galhos (IT), necrófago (NE), néctar insetívoro (NI), onívoro de brejo (OA), 
onívoro de borda de mata (OB) e onívoro de sub-bosque (OS). Status: MC (muito 
comum), C (comum), PC (pouco comum), R (raro). Continuação 
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Thraupis palmarum sanhaço-do-coqueiro OB - - C 
Thraupis sayaca sanhaço OB - - MC 

Euphonia chlorotica vi-vi OB - - R 
Tangara cayana saíra-amarela OB - - R 

tribo Icterini  
Gnorimopsar chopi graúna OB PC - - 

Molothrus bonariensis chupim OB PC - - 

 
 

 Análise das Guildas Presentes 
 
As guildas mais importantes em número de espécies, considerando-se todos os 
ambientes estudados, foram onívoro de borda de mata com 25 espécies, seguido por 
insetívoro de borda de mata e granívoro de campo e pastagem, ambos com nove 
espécies, que juntos significam 60,5% do total de indivíduos observados (Tabela 5.2-13 e 
Figura 5.2-49). O fato deve estar diretamente ligado não somente ao grande número de 
indivíduos de algumas espécies, mas também à grande conspicuidade de certas aves e à 
maior facilidade da observação em ambientes abertos, além da predominância desses 
ambientes na região de estudo. Outras guildas importantes em número de espécies foram 
onívoro de brejo (n=4), néctar-insetívoro (n=4), carnívoro de beira de curso d’água (n=3), 
insetívoro de troncos e galhos (n=3) e carnívoro diurno (n=5). 
 
Pelo fato de a observação ter-se estendido até o anoitecer, foi possível registrar quatro 
importantes espécies de hábito crepuscular-noturno: a corujinha-do-mato (Otus choliba), 
coruja-buraqueira (Speotyto cunicularia), o curiango (Nyctidromus albicollis) e o joão-
corta-pau (Caprimulgus rufus), sendo que as duas primeiras são aves carnívoras e as 
outras duas aves insetívoras que vivem em ambientes abertos, nas bordas das matas e 
na maior parte do tempo pousadas junto ao chão. Hábitos noturnos em aves são raros, 
atribuíveis a menos de 5% da classe (SICK, 1997). 
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Figura 5.2-49: Número de espécies e porcentagem dos indivíduos de cada guilda presente em todas as áreas 
estudadas, considerando todos os métodos de observação. Guildas: onívoro de borda de mata (OB), insetívoro 

de borda de mata (IB), granívoro de campo e pastagem (GP), onívoro de brejo (OA), néctar insetívoro (NI), 
carnívoro de beira de curso d’água (CA), insetívoro de troncos e galhos (IT), carnívoro diurno (CD), insetívoro 
aéreo (IA), insetívoro noturno (IN), carnívoro noturno (CN), necrófago (NE), frugívoro de copa de árvore (FC), 

insetívoro de copa de árvore (IC), insetívoro de sub-bosque (IS) e onívoro de sub-bosque (OS). 
 
 
Tabela 5.2-13: Número de espécies (n) e porcentagem dos indivíduos (i) de diferentes 
guildas observados em todos os ambientes estudados. 
 

GUILDA n i 
onívoro de borda de mata 25 34,8 
insetívoro de borda de mata 9 19,4 
granívoro de campo e pastagem 9 16,6 
onívoro de brejo 4 3,5 
néctar insetívoro 4 2,2 
carnívoro de beira de curso d’água 3 5,1 
insetívoro de troncos e galhos 3 5,1 
carnívoro diurno 3 1,6 
insetívoro aéreo 2 5,3 
insetívoro noturno 2 0,6 
carnívoro noturno 2 1,4 
necrófago 1 1,6 
frugívoro de copa de árvore 1 1,2 
insetívoro de copa de árvore 1 1,0 
insetívoro de sub-bosque 1 0,4 
onívoro de sub-bosque 1 0,4 

TOTAL 71 100 
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 Status das Principais Espécies 
 

 Espécies Sinantrópicas 
 
Grande parte das espécies registradas neste levantamento é conhecida pela ampla 
plasticidade ecológica, resistindo muito bem às alterações antrópicas aos seus ambientes, 
além de apresentarem ampla distribuição geográfica. Essas espécies são conhecidas 
como sinantrópicas, ou seja, avançam sua distribuição geográfica à medida que a 
vegetação original é retirada. Alguns exemplos destas espécies encontradas na área de 
estudo são: Crotophaga ani (anu-preto), Guira guira (anu-branco), Vanellus chilensis 
(quero-quero), Columba picazuro (asa-branca), Columbina talpacoti (rolinha), Columbina 
squammata (fogo-apagou), Fluvicola nengeta (viuvinha), Tyrannus melancholicus (suiriri), 
Pitangus sulphuratus (bem-te-vi), Zonotrichia capensis (tico-tico), Coereba flaveola 
(sebinho) e Thraupis sayaca (sanhaço). 
 
 

 Espécies Migratórias 
 
Duas espécies são descritas pela literatura (RIDGELY; TUDOR, 1989; CHESSER, 1994; 
SICK, 1997) como migratórias de grande e pequena amplitude: a andorinha-do-campo 
(Progne tapera) que efetua migrações que resultam no encontro da população meridional 
com os representantes residentes setentrionais. Fevereiro é o mês em que podem ser 
notadas as acumulações migratórias. Ocorre no sul do país apenas nos meses mais 
quentes. A andorinha-pequena-de-casa (Pygochelidon cyanoleuca), presente durante os 
meses mais quentes no sul e sudeste do país, migra em direção à porção ocidental do 
país em determinadas épocas, e migra anualmente até o Panamá onde existe uma 
população residente. 
 
 

 Espécies Utilizadas como Aves de Estimação (Xerimbabo) 
 
Das 71 espécies de aves registradas neste levantamento, 18 podem ser consideradas 
como potencialmente utilizadas como xerimbabo, ou seja, com potencial para serem 
capturadas e/ou comercializadas como aves de estimação, aprisionadas em gaiolas: 
Forpus xanthopterigyus (tuim), Turdus amaurochalinus (sabiá-poca), Mimus saturninus 
(sabiá-do-campo), Zonotrichia capensis (tico-tico), Sicalis luteola (canário-do-campo), 
Sporophila nigricollis (coleirinho-baiano), Sporophila caerulescens (coleirinho), Volatinia 
jacarina (tiziu), Ammodramus humeralis (tico-tico-do-campo), Nemosia pileata (saíra-de-
chapéu-preto), Tachyphonus coronatus (tiê-preto), Tachyphonus cristatus (tiê-galo), 
Thraupis palmarum (sanhaço-do-coqueiro), Thraupis sayaca (sanhaço), Euphonia 
chlorotica (vi-vi), Tangara cayana (saíra-amarela), Gnorimopsar chopi (graúna) e 
Molothrus bonariensis (chupim). Não foram constatadas atividades de captura ilegal de 
aves silvestres ou encontradas armadilhas durante o presente estudo, embora na região 
do entorno essas atividades sejam comuns. 
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 Espécies Potencialmente Caçadas (Cinegéticas) 
 
Neste estudo foram identificadas oito espécies cinegéticas, ou seja, aves com grande 
potencial para serem caçadas ou capturadas para consumo humano. Tais espécies são 
bastante conhecidas pela perseguição de caça predatória, as quais estão submetidas não 
apenas regionalmente, mas também em outras regiões do Brasil. São elas: Speotyto 
cunicularia (coruja-buraqueira), Columba picazuro (asa-branca), Columbina talpacoti 
(rolinha), Columbina squammata (fogo-apagou), Leptotila verreauxi (juriti), Rupornis 
magnirostris (gavião-carijó), Milvago chimachima (carrapateiro) e Turdus amaurochalinus 
(sabiá-poca). 
 
 

 Análise Estrutural 
 

 Índice de Diversidade de Shannon-Weaver (H’) 
 
Através do método de amostragem por pontos fixos obteve-se a estimativa da abundância 
de cada espécie da avifauna. Desta maneira, pode-se calcular o índice de diversidade de 
Shannon-Weaver (H’), o que permitiu conhecer o grau de heterogeneidade dos ambientes 
estudados. Para a área como um todo, obteve-se H’= 3,8020, indicando uma alta riqueza 
em espécies da avifauna (especificamente para populações de aves, o valor 
compreendido é entre 1,8 e 5,2). A alta diversidade de aves é atribuída à grande 
quantidade de guildas especializadas, as quais são encontradas especialmente em 
ambientes florestais. 
 
Através da análise estrutural dos levantamentos quantitativos foi possível observar que os 
ambientes com vegetação arbórea apresentaram maior diversidade de espécies, sendo a 
maior diversidade encontrada nos fragmentos florestais (H’= 3,5616), seguida pela 
pastagem (H’= 3,1508) e por último as áreas de brejo (H’= 2,3638), que possuem pouca 
diversidade em espécies (Tabela 5.2-15). Apesar das diferenças entre as áreas 
estudadas, estas estão próximas quanto à riqueza em espécies, o que pode indicar uma 
baixa expressividade da fauna local, sendo o número de espécies observado considerado 
pequeno quando comparado com resultados de trabalhos realizados em áreas de Mata 
Atlântica maiores e em estágios mais avançados. 
 
As grandes áreas de pastagens são, em sua maioria, ocupadas por espécies 
sinantrópicas, ou seja, aquelas que avançam sua distribuição geográfica à medida que a 
vegetação original é retirada. As poucas espécies florestais encontram-se suprimidas nos 
pequenos fragmentos existentes que se encontram isolados pelas pastagens. Se as 
espécies forem classificadas em cinco ambientes: borda, campestre, aquático, florestal e 
aéreo, ter-se-á a seguinte distribuição (Figura 5.2-50): 
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Figura 5.2-50: Ocupação da avifauna nos diferentes ambientes. 
 
 

 Índice de Equidade (E) 
 
Por este índice é possível conhecer o quanto de riqueza de espécies uma área pode 
abrigar, em função da abundância de espécies. A equidade adota um valor compreendido 
entre 0 e 1. O valor é máximo quando todas as espécies são igualmente abundantes e 
aproxima-se de zero quanto menos equilibrada for a distribuição numérica das espécies. 
Para o ambiente como um todo, o índice de equidade foi E = 0,8919, sendo que para os 
fragmentos florestais este índice foi E = 0,9303; para as áreas de pastagem E = 0,9091 e 
para os brejos E = 0,9216, ou seja, apesar da baixa diversidade de espécies, aquelas 
observadas nesses ambientes representam quase a capacidade máxima que essas áreas 
podem abrigar (Tabela 5.2-14). 
 
Tabela 5.2-14: Análise estrutural das áreas estudadas (caracterização e comparação das 
comunidades através da riqueza de espécies, número de guildas, densidade geral e 
índices de diversidade e equidade). 
 

ÍNDICES PASTAGENS FRAGMENTOS 
FLORESTAIS BREJOS GERAL 

riqueza de espécies (n) 32 46 13 71 
no de guildas 11 13 4 16 
densidade geral (contatos/h) 60 53 14 42 
diversidade Shannon-Weaver (H’) 3,1508 3,5616 2,3638 3,8020 
equidade (E) 0,9091 0,9303 0,9216 0,8919 

 
 
As áreas florestais apresentam características que as tornam um ambiente diferenciado 
da área de pastagem e, portanto, mais rico em avifauna. Entretanto, como este estudo 
teve uma curta duração, tais informações necessitam de um monitoramento em longo 
prazo para indicar a importância biológica dos diferentes habitats para a manutenção da 
avifauna. 
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 Índice de Similaridade de Jaccard (J) 
 
Tabela 5.2-15: Índice de similaridade de Jaccard (J) calculado para as áreas de estudo. 
 

ÁREAS J (%) 
pastagens + fragmentos florestais 20,00 

pastagens + brejos 18,42 
brejos + fragmentos florestais 7,27 

 
 
O índice de similaridade calculado indica haver muito pouca semelhança entre os 
ambientes quanto à avifauna presente. Este estudo é importante quando se pensa na 
porosidade dos ambientes florestais e efetividade de corredores no fluxo de aves entre os 
fragmentos, principalmente para as espécies florestais que ocupam o sub-bosque da 
floresta, pois ambientes abertos são barreiras intransponíveis para essas espécies. 
 
Os poucos elementos comuns entre esses ambientes são espécies de borda de mata e 
áreas abertas. Para comparação, em estudo realizado em área localizada na Mata 
Atlântica em São Paulo, em fragmentos com vegetação em estágio médio de sucessão, 
Dário (1999) obteve índices de similaridade entre 65,71 e 67,31% entre fragmentos de 
mata nativa (Figura 5.2-51) 
 
Apenas quatro espécies são comuns a todos os ambientes estudados, e são aves 
conhecidas como sinantrópicas, ou seja, espécies que ampliam sua distribuição 
geográfica à medida que a vegetação original é suprimida: Crotophaga ani (anu-preto), 
Guira guira (anu-branco), Tyrannus melancholicus (suiriri) e Pitangus sulphuratus (bem-te-
vi). Essas espécies apresentam uma alta plasticidade no que se refere aos impactos 
causados por atividades humanas em paisagens alteradas e que apresentam elevada 
capacidade de se adaptar aos ambientes alterados. Isto demonstra que mesmo os 
fragmentos florestais estão sofrendo com o efeito de borda com a sua colonização por 
espécies de ambientes abertos. 
 

 
 

Figura 5.2-51: A similaridade entre os ambientes abertos (pastagens)  
e os fragmentos florestais é considerada baixa (J=20,00). Ao fundo  

observa-se o fragmento florestal isolado pela pastagem.  
A foto mostra o segmento entre coordenadas UTM 284516/7679365 (a)  

e 284187/7679119 (b). Foto: Dário, F.R. 
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 Análise dos Habitats (Estrutura da Vegetação e Composição da Avifauna) 
 
Na Figura 5.2-52 é apresentada a curva do número acumulado de espécies para as áreas 
estudadas, onde se observa que houve uma ligeira tendência de estabilização da curva 
no final do levantamento, principalmente para os ambientes abertos (pastagens) e brejos, 
mas provavelmente um número maior de espécies poderia ser observado num 
levantamento mais prolongado e realizado ao longo do ano. 
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Figura 5.2-52: Curvas do número acumulado de espécies para as áreas estudadas. 
 
 

 Pastagens 
 
Geralmente áreas de pastagem constituem-se em ambientes cujas comunidades 
faunísticas são mais simplificadas em número de espécies e guildas. Nos ambientes 
abertos, ou seja, nas extensas áreas de pastagens, a diversidade de avifauna foi de 32 
espécies de aves distribuídas em 11 guildas, de acordo com a Figura 5.2-53, onde se 
observa que a principal guilda em número de indivíduos é granívoro de pastagem, com 
32,6% dos indivíduos amostrados, seguido por insetívoro de borda (21,5%) e onívoro de 
borda (17,8%). As principais ausências, como já era esperado, foram as guildas restritas 
aos ambientes florestais, principalmente as que utilizam o sub-bosque como habitat. As 
guildas dos carnívoros de beira de curso d’água e onívoros de brejo foram juntas 
responsáveis por 6,6% das aves amostradas, devido principalmente ao fato de as 
pastagens, no período do estudo, estarem parcialmente alagadas, e à presença de cursos 
d’água e brejos. 
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Figura 5.2-53: Número de espécies e porcentagem dos indivíduos de cada guilda  
presente nas áreas de pastagens. Guildas: granívoro de campo e pastagem (GP),  

onívoro de borda de mata (OB), insetívoro de borda de mata (IB), carnívoro diurno (CD), 
insetívoro aéreo (IA), insetívoro noturno (IN), insetívoro de troncos e galhos (IT),  

carnívoro de beira de curso d’água (CA), necrófago (NE), carnívoro noturno (CN) e  
onívoro de brejo (OA). 

 
 

As espécies observadas neste ambiente foram agrupadas de acordo com as guildas 
correspondentes: 
 
 granívoro de campo e pastagem 

Columba picazuro 
Columbina talpacoti 
Columbina squammata 
Zonotrichia capensis 
Sicalis luteola 
Sporophila nigricollis 
Sporophila caerulescens 
Volatinia jacarina 
Ammodramus humeralis 

 
 onívoro de borda de mata 

Elaenia parvirostris 
Tyrannus melancholicus 
Pitangus sulphuratus 
Mimus saturninus (Figura 5.2-54) 
Gnorimopsar chopi 
Molothrus bonariensis 

 
 insetívoro de borda de mata 

Crotophaga ani 
Guira guira (Figura 5.2-55) 
Fluvicola nengeta 
Furnarius rufus (Figuras 5.2-56; 5.2-57) 
Troglodytes aedon (Figuras 5.2-58; 5.2-59) 
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 carnívoro diurno 
Rupornis magnirostirs 
Polyborus plancus 
Milvago chimachima 

 
 insetívoro aéreo 

Progne tapera 
Notiochelidon cyanoleuca 

 
 insetívoro noturno 

Nyctidromus albicollis 
Caprimulgus rufus 

 
 insetívoro de troncos e galhos 

Colaptes campestris (Figura 5.2-60) 
 
 carnívoro de beira de curso d’água 

Ardea alba 
 
 necrófago 

Coragyps atratus 
 
 carnívoro noturno 

Speotyto cunicularia 
 
 onívoro de brejo 

Vanellus chilensis (Figura 5.2-61) 
 
 
Entre as espécies registradas nesse ambiente, destacam-se Crotophaga ani (anu-preto), 
Guira guira (anu-branco), Ardea alba (garça-branca-grande), Columbina talpacoti 
(rolinha), Volatinia jacarina (tiziu), Sporophila caerulescens (coleirinho), Colaptes 
campestris (pica-pau-do-campo), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi), Tyrannus 
melancholicus (suiriri) e Ammodramus humeralis (tico-tico-do-campo), a maioria espécie 
sinantrópica, típica de ambientes abertos. 
 
Outra espécie observada em grandes quantidades nas pastagens foi a Progne tapera 
(andorinha-do-campo), espécie gregária e insetívora, observada em grupos de 10 a 20 
indivíduos, sobre os fios de energia elétrica e sobrevoando áreas de pastagens, próximo 
aos cursos d‘água. 
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Figura 5.2-54: Mimus saturninus (sabiá-do-campo), 
espécie sinantrópica muito comum em áreas de 

pastagem e nas bordas das matas. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 5.2-55: Guira guira (anu-branco), espécie 
gregária insetívora de borda de mata e muito comum 
nas áreas de pastagens e ambientes abertos. Foto: 

Dário, F.R. 
 

  
 

Figura 5.2-56: Ninho de Furnarius rufus (joão-de-barro) 
sobre um galho de flamboyant (Delonix regia). Foto: 

Dário, F.R. 

 

Figura 5.2-57: Furnarius rufus (joão-de-barro) sobre o 
telhado de um curral abandonado. Foto: Dário, F.R. 

 

 
 

Figura 5.2-58: Curral abandonado em área de 
pastagem onde, no seu interior, observou-se um 

ninho de corruíra (Troglodytes aedon). Foto: Dário, 
F.R. 

 
 

Figura 5.2-59: Corruíra (Troglodytes aedon), espécie 
insetívora bastante adaptada aos ambientes 

antrópicos. Foto: Dário, F.R. 
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Figura 5.2-60: Colaptes campestris (pica-pau-do-
campo), espécie insetívora de troncos e galhos, 
bastante conspícua e presente nas pastagens e 

ambientes abertos. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 5.2-61: Vanellus chilensis (quero-quero), 
espécie muito popular, conspícua e bastante comum 

em áreas de pastagens e ambientes aquáticos, 
formando bandos de 6 a 10 indivíduos. Foto: Dário, 

F.R. 
 
 

 Brejos 
 
Estes ambientes permanentemente encharcados são bastante importantes do ponto de 
vista ecológico, pois possuem a exclusividade de algumas espécies neles encontradas, 
de uma diversidade de 13 espécies de aves distribuídas em quatro guildas: insetívoro de 
borda de mata, onívoro de brejo, carnívoro de beira de curso d’água e onívoro de borda 
de mata (Figura 5.2-62), sendo a principal espécie em número de indivíduos, a Ardea alba 
(garça-branca-grande), também encontrada em grande número nas pastagens e áreas 
abertas. 
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Figura 5.2-62: Número de espécies e porcentagem dos indivíduos de cada  
guilda presente nos brejos. Guildas: insetívoro de borda de mata (IB), onívoro de brejo (OA), 

carnívoro de beira de curso d’água (CA) e onívoro de borda de mata (OB). 
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As espécies observadas neste ambiente foram agrupadas de acordo com as guildas 
correspondentes: 
 
 insetívoro de borda de mata 

Crotophaga ani 
Guira guira 
Fluvicola nengeta 
Arundinicola leucocephala (Figura 5.2-63) 

 
 onívoro de brejo 

Pardirallus nigricans 
Porphyrio martinicus (Figura 5.2-64) 
Jacana jaçanã (Figura 5.2-65) 
Vanellus chilensis 

 
 carnívoro de beira de curso d’água 

Ceryle torquata 
Ardea alba (Figura 5.2-66) 
Butorides striatus 
 

 onívoro de borda de mata 
Tyrannus melancholicus 
Pitangus sulphuratus 

 

 
 

Figura 5.2-63: Arundinicola leucocephala (viuvinha). 
Espécie insetívora de borda de mata e de ambientes 

alagados tomados por vegetação palustre. Fotos: 
Dário, F.R. 

 
 

Figura 5.2-64: Nas margens dos cursos d’água e nos 
brejos com densa vegetação paludícula, foram 
observados indivíduos da espécie Porphyrio 

martinicus (frango-d’água-azul). Foto: Dário, F.R. 
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Figura 5.2-65: Nos brejos e nas pastagens alagadas 
foram observados indivíduos da espécie Jacana 

jacana (jaçanã). Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 5.2-66: Ardea alba (garça-branca-grande), 
espécie carnívora bastante comum nas áreas de 
brejos e pastagens alagadas. Foto: Dário, F.R. 

 
 

 Fragmentos Florestais 
 
Nos ambientes florestais, a diversidade foi de 46 espécies de aves distribuídas em 13 
guildas, bastante superior quando comparados com as áreas de pastagens, como era de 
se esperar (Figura 5.2-67). No entanto, foram observadas apenas duas espécies que 
ocupam o sub-bosque da mata: um onívoro (Leptotila verreauxi) e um insetívoro 
(Thamnophilus ruficapillus), além de uma espécie frugívora de copa (Forpus 
xanthopterigyus), cuja presença deve estar diretamente ligada a uma grande reserva 
florestal próxima que sustenta grandes populações da fauna tipicamente florestais. 
 
As características da vegetação que estão mais correlacionadas com a diversidade de 
aves em um determinado habitat são a presença de sub-bosque e a altura da floresta, 
que determina o número de estratos verticais (DÁRIO, 2006). A altura da floresta 
proporciona uma grande quantidade de nichos que abrigam uma diversidade de 
habitantes nos diferentes níveis da estratificação, tendo efeito direto na diversidade de 
aves (MACARTHUR, 1972). Portanto, o aumento da complexidade estrutural da 
vegetação em vários níveis verticais possibilita novas formas de exploração do ambiente, 
e o aumento do número de espécies de aves se dá principalmente pelo aparecimento de 
novas guildas alimentares e pelo aumento no número de espécies das guildas já 
existentes (WILLSON, 1974). 
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Figura 5.2-67: Número de espécies e porcentagem dos indivíduos de cada guilda presente  
no fragmento florestal, considerando todos os métodos de observação. Guildas: onívoro de  

borda de mata (OB), insetívoro de borda de mata (IB), néctar insetívoro (NI), insetívoro de troncos  
e galhos (IT), carnívoro diurno (CD), frugívoro de copa de árvore (FC), granívoro de campo e  

pastagem (GP), insetívoro aéreo (IA), insetívoro de copa de árvore (IC), onívoro de  
sub-bosque (OS), insetívoro de sub-bosque (IS), carnívoro noturno (CN) e necrófago (NE). 

 
 
 onívoro de borda de mata 

Camptostoma obsoletum 
Elaenia parvirostris 
Elaenia flavogaster (Figura 5.2-68) 
Serpophaga subcristata 
Tolmomyias flaviventris 
Myiarchus ferox 
Tyrannus melancholicus 
Empidonomus varius 
Megarhynchus pintangua 
Myiodynastes maculatus 
Myiozetetes similis 
Pitangus sulphuratus 
Pachyramphus polychopterus 
Turdus amaurochalinus 
Mimus saturninus 
Coereba flaveola 
Nemosia pileata 
Tachyphonus coronatus 
Tachyphonus cristatus 
Thraupis palmarum 
Thraupis sayaca 
Euphonia chlorotica 
Tangara cayana 

 
 insetívoro de borda de mata 

Crotophaga ani (Figura 5.2-69) 
Guira guira 
Todirostrum cinereum 
Knipolegus lophotes 
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Furnarius rufus 
Phacellodomus rufifrons ((Figura 5.2-70) 

 
 néctar-insetívoro 

Eupetomena macroura 
Chlorostilbon aureoventris 
Amazilia fimbriata 
Clytolaema rubricauda  

 
 insetívoro de troncos e galhos 

Picumnus cirratus 
Melanerpes candidus 
Colaptes campestris 

 
 carnívoro diurno 

Rupornis magnirostirs 
Milvago chimachima (Figura 5.2-71) 

 
 frugívoro de copa de árvore 

Forpus xanthopterigyus ((Figura 5.2-72) 
 
 granívoro de campo e pastagem 

Columbina talpacoti 
 
 insetívoro aéreo 

Notiochelidon cyanoleuca 
 
 insetívoro de copa de árvore 

Piaya cayana 
 
 onívoro de sub-bosque 

Leptotila verreauxi 
 
 insetívoro de sub-bosque 

Thamnophilus ruficapillus 
 
 carnívoro noturno 

Otus choliba 
 
 necrófago 

Coragyps atratus 
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Figura 5.2-68: Elaenia flavogaster (guaravaca-de-
barriga-amarela), espécie sinantrópica, onívora de 
borda de mata e bastante adaptada aos ambientes 

antrópicos. Apresenta topete encrespado com cristas 
brancas semiocultas. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 5.2-69: Crotophaga ani (anu-preto), espécie 
insetívora e gregária, ocorrre em grandes bandos em 

áreas abertas e bordas de matas. Foto: Dário, F.R. 
 

 

 
 

Figura 5.2-70: Ninho de Phacellodomus rufifrons (joão-
graveto), espécie insetívora de borda de mata. Foto: 

Dário, F.R. 

 
 

Figura 5.2-71: Milvago chimachima (carrapateiro), 
espécie comum, de hábito semiterrestre e que se 

alimenta de pequenos vertebrados, frutos e pequenos 
animais. Foto: Dário, F.R. 

 

 
 

Figura 5.2-72: Forpus xanthopterigyus, espécie de psitacídeo 
 frugívora de copa de árvore e que provavelmente deve ampliar o seu  

território a partir da reserva florestal da Usina Paineiras. Foto: Dário, F.R. 
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− Discussão 
 
Nenhuma das 71 espécies de aves registradas neste estudo está descrita pelas listas 
oficiais como ameaçada de extinção ou rara, seja em nível global (BIRDLIFE 
INTERNATIONAL, 2004) quanto nacional (MMA, 2003; ESPÍRITO SANTO, 2005; IUCN, 
2006). Essas espécies correspondem a 12,8% do total de aves regulares conhecidas para 
a Mata Atlântica (GOERK, 1997), no entanto, nem todas são de ocorrência natural no 
Estado do Espírito Santo. 
 
Analisando o pequeno tamanho das áreas florestais e o grau de antropismo dos 
ambientes estudados, é provável que o número de espécies esperado para a região seja 
maior do que o encontrado, visto que estes dados não se baseiam num levantamento 
sistemático com coletas definidas de modo a abranger um ciclo anual.  
 
Na análise da avifauna observa-se que as espécies de borda e áreas abertas são as 
dominantes em importância (diversidade e densidade). Este resultado era esperado, pois 
as áreas de influência direta são predominantemente áreas de pastagens. As poucas 
espécies florestais registradas nos fragmentos de mata nativa são elementos 
provavelmente transitórios e colonizadores, cuja ocorrência deve-se principalmente a uma 
reserva florestal que faz divisa com o empreendimento. Um bom exemplo é a única 
espécie da guilda dos frugívoros de copa, o psitacídeo tuim (Forpus xanthopterigyus). A 
reserva florestal possui uma área de aproximadamente 2.000 hectares de mata em bom 
estado de conservação, propriedade da Usina Paineiras S.A. (Figura 5.2-73).  
 
No entanto, das 46 espécies da avifauna observadas nos fragmentos florestais, 33 
(71,7%) são exclusivas deste ambiente e apenas 13 espécies sinantrópicas (28,3%) 
frequentam simultaneamente as áreas de pastagens, o que demonstra a importância da 
conservação dos ambientes florestais. 
 
A análise das guildas mostra genericamente a maior importância em espécie e número de 
aves registradas para os onívoros de borda de mata, como o bem-te-vi (Pitangus 
sulphuratus), suiriri (Tyrannus melancholicus), sanhaço-de-coqueiro (Thraupis palmarum) 
e sanhaço (Thraupis sayaca). Outras guildas de grande importância foram a dos 
granívoros de campo e pastagem e insetívoros de borda de mata, com destaque para o 
anu-preto (Crotophaga ani) e anu-branco (Guira guira). 
 
Portanto, observa-se um predomínio das guildas típicas de ambientes abertos, de borda 
de mata e dos estágios pioneiro e inicial de sucessão. Outras categorias começam a ser 
expressivas quando se comparam os resultados obtidos nas áreas de pastagens com os 
dos fragmentos florestais, como os néctar-insetívoros, insetívoros e onívoros de sub-
bosque e os insetívoros de troncos e galhos. Os granívoros de campo e pastagem são 
bastante favorecidos pelo efeito de borda e pelas grandes áreas de pastagem, com a 
proliferação de espécies gramíneas, base da alimentação destas aves, assim como os 
carnívoros de beira de curso d’água, com as pastagens parcialmente alagadas nesta 
época do ano. 
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As guildas tróficas da avifauna registrada nos fragmentos florestais obedecem ao mesmo 
padrão de áreas estudadas por outros autores (GALLETI; RODRIGUES, 1992; OLIVEIRA, 
1999; BAUER, 1999; YABE; MARQUES, 2001; PIZO, 2001), com predominância de 
espécies insetívoras e onívoras. Há no local a existência de poucas espécies de 
alimentação mais especializada, como as que habitam o sub-bosque da mata, mostrando- 
se pouco frequentes ou, no caso de algumas famílias, inexistentes. 
 
De maneira geral, é possível afirmar que a comunidade é composta por aves generalistas, 
ou seja, pouco exigentes em relação aos recursos ambientais raros envolvendo 
alimentação especializada e reprodução. Entretanto, são espécies que contribuem 
significativamente na estabilidade biológica dos ambientes naturais. 
 
O número de espécies aumentou das áreas de pastagens para os fragmentos florestais, o 
que já era esperado, pois em geral, a diversidade de animais aumenta durante a 
sucessão e atinge o máximo no clímax da vegetação. Esta regra é válida para situações 
em que a vegetação, ocupando uma área de extensão considerável, vem-se mantendo no 
estágio clímax por algum tempo, o que não é o caso, pois os fragmentos estudados 
apresentam-se bastante antropizados e isolados, sofrendo intenso efeito de borda. No 
entanto, deve haver uma considerável influência da reserva florestal da Usina Paineiras 
sobre esses ambientes, que podem estar aumentando a porosidade desta extensa área 
florestal que se encontra bem conservada. 
 
Com exceção da reserva florestal da Usina Paineiras, há poucas áreas de vegetação 
florestal remanescentes e que se encontram fragmentadas e bastante alteradas, imersas 
em uma matriz de pastagens extensivas. O impacto dos ambientes mais alterados sobre 
os fragmentos florestais, mesmo para um grupo com um notório poder de dispersão como 
o das aves, acarreta na diminuição territorial influindo assim em uma série de bloqueios 
às interações que este grupo apresenta em relação ao meio (KARR, 1981). A falta de 
áreas de repouso e alimentação faz com que certas espécies fiquem restritas a pequenos 
fragmentos, evitando assim deslocamentos a grandes distâncias até que essas 
populações se tornem relictas e sucumbam à pressão antrópica (REGALADO, 1997). De 
fato, espécies florestais importantes, principalmente aquelas que habitam o sub-bosque 
da mata, foram encontradas em números muito reduzidos. 
 
Mesmo com uma considerável diversidade, a grande maioria da avifauna observada neste 
estudo é composta de aves conhecidas como sinantrópicas, ou seja, espécies que 
ampliam sua distribuição geográfica à medida que a vegetação original é suprimida. 
Essas espécies apresentam uma alta plasticidade no que se refere aos impactos 
causados por atividades humanas em paisagens alteradas e que apresentam elevada 
capacidade de se adaptar aos ambientes alterados (SICK, 1997). 
 
Há indícios de que grande número de espécies especialistas, como os jacus (Penelope 
spp.) e mutuns (Crax spp.), desapareceu da área do empreendimento à medida 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 haver mais espécies generalistas, o que 
pode ocasionar um empobrecimento da diversidade local. 
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Apesar da quantidade de espécies observadas nos ambientes amostrados, uma grande 
parte destas encontra-se ameaçada pela redução e alteração dos ambientes naturais 
causadas por alterações humanas através da supressão da vegetação, fragmentação de 
florestas e alteração na sua estrutura através da extração seletiva de material lenhoso, 
passagem de fogo e caça furtiva. Infelizmente, as principais alterações predatórias na 
cobertura florestal primária na área de estudo já ocorreram pela ação das madeireiras, 
existindo hoje apenas fragmentos florestais em diferentes estágios de sucessão 
secundária. 
 
Grande parte das espécies mais sensíveis a alterações antrópicas e exigentes quanto a 
condições ambientais não foi registrada e outras também exigentes foram registradas, 
mas apresentando um número bastante reduzido na população. Muitas destas espécies 
provavelmente já desapareceram dos ambientes estudados por serem fragmentos 
relativamente pequenos. As principais ausências notadas foram as espécies de alto valor 
cinegético representadas por grandes tinamídeos e cracídeos. 
 
De maneira geral, é possível afirmar que as comunidades de aves encontradas nas áreas 
estudadas apresentam uma estreita relação com as condições em que os ambientes se 
encontram, sendo que a maioria das espécies de aves observadas é sinantrópica, ou 
seja, espécies que ampliam sua distribuição geográfica à medida que a vegetação original 
é suprimida. Essas espécies apresentam uma alta plasticidade no que se refere aos 
impactos causados por atividades humanas em paisagens alteradas e apresentam 
elevada capacidade de se adaptar aos ambientes alterados. 
 
 

 
 

Figura 5.2-73: A reserva florestal da Usina Paineiras possui uma área  
de aproximadamente 2.000 hectares em bom estado de conservação  

e que faz divisa com o empreendimento. Foto: Dário, F.R. 
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 MAMÍFEROS 
 
A fauna de mamíferos brasileiros contém 524 espécies e ocupa o primeiro lugar entre os 
países do mundo, sendo que 250 espécies ocorrem na Mata Atlântica, com 65 
endemismos (FONSECA et al., 1996). Os roedores e marsupiais são grupos bem 
representativos: das 209 espécies que ocorrem no Brasil, há 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 ainda altíssima riqueza 
biológica de plantas (THOMAZ, 1996), lepidópteros (BROWN; FREITAS, 2000), aves 
(SIMON, 2000) e mamíferos (MENDES, 1995; CHIARELLO, 1999; PASSAMANI et al., 
2000). No caso de comunidades de mamíferos, os estudos se concentram na região 
serrana (ABRAVAYA, 1979; PASSAMANI, 1995, 2000 e 2003) e norte do estado (PALMA, 
1996; CHIARELLO, 1999 e 2000) e um único levantamento foi realizado em uma área de 
restinga no sul do ESPÍRITO SANTO (VENTURINI et al., 1996). 
 
Um dos principais efeitos indesejáveis da fragmentação do habitat 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 abrigando em seus 
limites elevados índices de diversidade biológica e endemismo. Neste sentido, diversas 
espécies presentes neste bioma estão hoje presentes nas listas vermelhas das espécies 
sob a ameaça de extinção, ou seja, no limiar da extinção. 
 
Apesar do histórico de devastação, o Estado do Espírito Santo ainda apresenta uma 
grande riqueza de mamíferos (CHIARELLO, 1999) 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 ambiental, assim como sugerir 
medidas que propiciem a manutenção e conservação desta diversidade. 
 
 
 Metodologia 

 
Os trabalhos de campo foram realizados nos dias 07, 08, 09 e 10 de fevereiro de 2008. 
Em todos os ambientes estudados foi priorizada a identificação da mastofauna existente 
através de observações diretas (visualizações e vocalizações) e indiretas (pegadas, 
fezes, tocas, restos de eventuais presas e carcaças), que indicassem a presença de 
mamíferos nas áreas estudadas por meio de rondas noturnas e diurnas. Foram também 
realizadas entrevistas com moradores e trabalhadores presentes na região da área de 
estudo. 
 
a) Rondas diurnas e noturnas: As rondas diurnas foram realizadas das 05h30 às 08h e 

as noturnas entre 18h e 20h, já que estes são os horários com maiores picos de 
atividades de mamíferos (CHIARELLO, 1999). Esse trabalho consistiu em caminhadas 
percorrendo o entorno e interior das áreas de estudo, ao longo das vias de acesso, em 
áreas próximas a corpos d’água e demais ambientes, como por exemplo, aqueles com 
características propícias à impressão de pegadas, com solos arenosos e lamacentos. 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

RT 642/08 
Fevereiro/09 

167/330 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
de Implantação da Central de Tratamento 

de Resíduos - Terramar
Rev. 00

 

b) Entrevistas: Objetivando caracterizar melhor estes ambientes e completar a lista de 
espécies de mamíferos, principalmente aquelas de difícil visualização ou crípticas, que 
seriam dificilmente registradas durante o período amostral, foram realizadas 
entrevistas com moradores locais. No entanto, as informações obtidas através destas 
entrevistas foram triadas, levando-se em consideração apenas os relatos tidos como 
irrefutáveis, através da descrição morfológica e comentários acerca dos hábitos dos 
animais, seguidos pela identificação visual de desenhos contidos em bibliografia 
ilustrada da mastofauna (EMMONS, 1990; OLIVEIRA; CASSARO, 1999). As 
entrevistas ocorrem de maneira espontânea e em nenhum momento o entrevistado é 
induzido a citar determinada espécie. 

 
c) Análise estrutural: A abundância relativa para as espécies da mastofauna foi 

estimada baseando-se na frequência de avistamentos, presença de indicativos 
indiretos (vestígios) e principalmente através das entrevistas. Os níveis considerados 
foram:  

 

I) espécies muito comuns (aquelas que são observadas diariamente pelos 
entrevistados);  

II) comuns (que são observadas com pouca frequência);  
III) pouco comuns (que são bastante raras de serem vistas). 

 
 
 Resultados 

 
Foram confirmadas e catalogadas na área de influência direta do empreendimento, 
considerando-se todas as áreas estudadas e os métodos de levantamentos utilizados, 12 
espécies de mamíferos terrestres distribuídas em nove famílias e quatro ordens, e 
agrupadas em três guildas alimentares (Tabelas 5.2-16 e 5.2-17). Dessas espécies, cinco 
foram registradas visualmente ou através de vestígios, sendo que as outras sete foram 
apenas confirmadas através das entrevistas. O arranjo taxonômico adotado é o proposto 
por Wilson e Reeder (1993) e o nome comum segundo Fonseca et al. (1996). Em relação 
ao status de ameaça, foram utilizadas as listas nacionais e estaduais das espécies 
brasileiras ameaçadas de extinção, não estando nenhuma destas espécies ameaçada de 
extinção. 
 
Tabela 5.2-16: Relação das ordens e famílias das espécies de mamíferos terrestres 
registradas na área de estudo (entre parênteses, o número de espécies registradas). 
 

ORDEM FAMÍLIA 
Didelphimorphia (2) Didelphidae (2) 
Cingulata (2) Dasypodidae (2) 

Siuridae (1) 
Muridae (1) 
Erethizontidae (1) 
Caviidae (1) 

Rodentia (5) 

Hydrochaeridae (1) 
Canidae (1) 

Carnivora (3) Procyonidae (2) 
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Tabela 5.2-17: Espécies da mastofauna terrestre registradas nas áreas de estudo. 
Guildas: F (frugívora), H (frugívora/herbívora), O (onívora). Ambientes: B (margem de 
córrego e brejo), M (mata), P (pastagem). Status: MC (muito comum), C (comum), PC 
(pouco comum). 
 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM GUILDA AMBIENTE STATUS 

Didelphis aurita gambá-de-orelha-
preta O M, B MC (1,2) 

Didelphidae 
Philander frenatus cuíca O M, B C (2) 
Dasypus novemcinctus tatu-galinha O P, M MC (1, 2) 

Dasypodidae 
Dasypus septemcinctus tatuí O M C (2) 

Sciuridae Sciurus aestuans caxinguelê O M C (2) 
Muridae Mus musculus camundongo O P, M C (2) 
Erethizontidae Sphiggurus sp. ouriço-cacheiro F P, M PC (2) 

Caviidae Cavia sp. preá H P C (2) 
Hydrochaeridae Hydrochaerus hydrochaeris capivara H B MC (1,2) 

Canidae Cerdocyon thous cachorro-do-mato O P, M, B MC (1,2) 

Nasua nasua quati O M, B PC (2) 

Procyonidae 
Procyon cancrivorus mão-pelada O M, B PC (1,2) 

(1) Constatação visual, auditiva ou vestígios; (2) Confirmação através de entrevistas. 
 
 
Das quatro ordens presentes, a Rodentia foi a mais diversificada, com cinco espécies, 
seguida pelas ordens Carnivora (3), Didelphimorphia (2) e Cingulata (2) (Figura 5.2-74). 
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Figura 5.2-74: Quantidade de espécies de mamíferos registradas nas  
áreas de estudo, de acordo com o Táxon. 

 
 
A listagem obtida diz respeito unicamente aos resultados alcançados dentro dos limites da 
área de influência direta do empreendimento. As 12 espécies registradas representam 
muito pouco das espécies reconhecidas para o bioma, excluindo-se desta compilação os 
grupos não amostrados neste estudo devido à necessidade da utilização de métodos 
específicos, como os quirópteros, ordem constituída pelos morcegos, e os pequenos 
mamíferos. Para efeito de comparação em relação à região de Santa Teresa, norte 
capixaba, Passamani et al. (2000) contabilizaram 30 espécies (excetuando morcegos e 
pequenos mamíferos). 
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Na área de influência indireta, ou seja, na reserva florestal da Usina Paineiras, que faz 
divisa com a área do empreendimento, foram constatadas, através de entrevistas com 
moradores locais que conhecem este ambiente, as seguintes espécies, além daquelas 
registradas na área do empreendimento através de entrevistas com moradores locais: 
Alouatta guariba (bugio), Agouti paca (paca), Dasyprocta agouti (cotia), Leopardus 
pardalis (jaguatirica), Leopardus tigrinus (gato-do-mato), Callithrix geoffroyi (sagui-da-
cara-branca), Bradypus variegatus (preguiça), Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim), 
Eira barbara (irara). No período do levantamento foi avistado um bando da espécie 
Alouatta guariba (bugio) que vocalizava no interior da reserva florestal. Não se descarta a 
possibilidade de algumas dessas espécies estarem utilizando as áreas de borda ou 
mesmo ampliando o seu habitat com os fragmentos e áreas de pastagens vizinhas. 

 
Apesar da certa confiabilidade destes dados obtidos nas entrevistas, eles devem ser 
avaliados com certa cautela, uma vez que algumas espécies registradas podem ter sido 
confundidas ou simplesmente estar extintas localmente, como é o caso do Leopardus 
pardalis, que consta na lista de espécies ameaçadas de extinção (BERNARDES et al., 
1990). Outra importante espécie citada nas entrevistas é o Callithrix geoffroyi, 
considerada uma espécie vulnerável à extinção no Brasil (BERNARDES et al., 1990), 
tendo o desmatamento e a captura para o comércio clandestino como principais ameaças 
no Espírito Santo (PASSAMANI, 1996). 
 
Todas as espécies registradas neste estudo caracterizam-se por possuírem grande 
plasticidade ambiental, ampla distribuição geográfica, presença em diferentes biomas e 
em uma grande variedade de habitats. Essas espécies são também caracterizadas por 
apresentarem, geralmente, densidades populacionais altas e dieta generalista ou onívora. 
Como exemplos, o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), espécie comumente citada nas 
entrevistas e com muitas pegadas em áreas abertas (Figura 5.2-75), assim como o tatu 
(Dasypus novemcinctus) e o gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita), bastante 
frequentes nas áreas abertas e nas pastagens. No interior de um fragmento florestal 
foram observados rastros de tatu (Figura 5.2-76) e armadilha para a sua captura (Figura 
5.2-77). 

 
O cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) é um canídeo de ampla distribuição geográfica 
pelo Brasil, ocupando áreas com formações mais abertas, como capoeiras até ambientes 
florestados (BRADY, 1979). No entanto, Michalski (2000) observou que esses animais 
podem utilizar também ambientes de campo. Segundo as entrevistas realizadas com 
moradores locais, esses animais são comumente vistos nas áreas de pastagem e nas 
plantações de cana-de-açúcar. 
 
Era esperada uma alta densidade de capivara (Hydrochaerus hidrochaeris) devido à 
quantidade de área alagadas, o que não ocorreu, sendo registradas algumas poucas 
pegadas nas bordas dos brejos (Figura 5.2-78). Esse mamífero herbívoro de hábito 
semiaquático vive em grandes grupos familiares que podem chegar a mais de 20 
indivíduos. 

 
A esta lista de mamíferos podem-se juntar algumas espécies de morcegos das dezenas 
de espécies constatadas em levantamentos na Mata Atlântica e outras dezenas de 
espécies de roedores que infelizmente não foi possível registrar. No Espírito Santo, a área 
de maior riqueza de espécies de mamíferos não-voadores registrados foi Santa Teresa, 
com 62 espécies confirmadas (PASSAMANI et al., 2000), seguida da Reserva Natural da 
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Vale em Linhares, com 33 espécies (CHIARELLO, 1999) e Parque Estadual Paulo César 
Vinha, com 28 espécies (VENTURINI et al., 1996). 
 
Pedro e Taddei (1997) afirmam que a diversidade de morcegos é igual a H’= 2,0 em 
grande extensão da Região Neotropical, mesmo variando as espécies amostradas. Este 
fato pode ser comprovado pela comparação com vários levantamentos realizados no 
sudeste do Brasil, disponíveis na bibliografia, em que 63,2% dos relatos de amostragens 
em Mata Atlântica descrevem diversidade igual a 2,0 com número de espécies variando 
de 6 a 27 (AGUIAR et al., 1995; ESBÉRARD et al., 1996; GRELLE et al., 1997; REIS et 
al., 1995; TEIXEIRA & PERACCHI, 1996). 
 
Em relação às espécies ameaçadas, nenhuma das que foram registradas neste estudo, 
na área de influência direta, se encontra presente nas listas vermelhas de espécies 
ameaçadas de extinção (IBAMA, 2003; IPEMA, 2005). 
 

 
 

Figura 5.2-75: Pegada de cachorro-do-mato 
(Cerdocyon thous), espécie onívora bastante 

frequente na área do empreendimento, em ambientes 
abertos e nos fragmentos florestais. 

Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 5.2-76: Rastro de tatu (provavelmente Dasypus 
novemcinctus) encontrado no interior do fragmento 

florestal. Foto: Dário, F.R. 

 
 

 
 

Figura 5.2-77: Armadilha para caçar tatu, presente no 
interior do fragmento florestal. 

Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 5.2-78: Nas áreas de pastagens alagadas foram 
encontradas algumas poucas pegadas de capivara 

(Hydrochaeris hydrochaeris). Foto: Dário, F.R. 
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− Discussão 
 

O número total de espécies registradas (12) pode ser considerado relevante, levando-se 
em conta o atual estado de alteração encontrado nas áreas de estudo, com o predomínio 
de áreas de pastagens. Apesar de a área de estudo apresentar-se bastante alterada e 
possuir alguns poucos fragmentos florestais com vegetação natural, ela ainda abriga um 
considerável número de espécies de mamíferos, sendo assim importante para a 
manutenção da diversidade e representatividade regional desta classe. 

 
A reserva florestal da Usina Paineiras, com aproximadamente 2.000 hectares de mata em 
bom estado de conservação, é muito importante para a conservação das espécies e 
populações de animais e vegetais remanescentes desta região, onde se encontram 
apenas pequenos fragmentos de matas isolados pelas extensas áreas de pastagens. Pela 
sua proximidade com a área do empreendimento, considerou-se este ambiente como 
área de influência indireta. 
 
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 depende do seu tamanho, da 
distância de uma fonte de povoamento e da estrutura do habitat (MACARTHUR; 
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 de mamíferos por conectar os 
remanescentes florestais entre si e com a reserva florestal da Usina Paineiras. 
 
 

 ICTIOFAUNA (PEIXES) 
 
 Introdução 

 
A ausência de estudos prévios sobre as comunidades aquáticas em grande parte dos 
cursos d'água constitui um dos principais problemas quando da adoção de medidas de 
conservação para esses ambientes. Segundo estimativas atuais mantidas no banco de 
dados FishBase (FROESE & PAULY, 2007), existem no Brasil 2.642 espécies de peixes 
de água doce. Apesar de estarem disponíveis informações sobre número total de 
espécies, não existem levantamentos sistematizados para a maioria das drenagens do 
país, condição que impede o conhecimento pleno das espécies que ocorrem em 
determinadas regiões. Esse fato é marcante para o Espírito Santo, onde nenhuma de 
suas bacias hidrográficas possui levantamentos completos da ictiofauna, condição que 
não é diferente para o rio Itapemirim, em cuja drenagem se pretende implantar o 
empreendimento em estudo. 
 
Segundo Karr (1981), os peixes têm sido amplamente utilizados em programas de 
monitoramento biológico visando determinar a qualidade ambiental de ecossistemas 
aquáticos. Segundo Ribeiro (1995), entre os fatores que colocam esses organismos como 
bons indicadores ambientais, podem ser destacados:  
 
 Possuírem representantes no topo da cadeia alimentar, incorporando desta forma as 

mudanças que ocorrem em outros componentes do ecossistema aquático. 
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 Serem sensíveis a um grande número de agentes de estresse ambiental. 
 Viverem por um período relativamente longo. 
 Possuírem valor econômico, podendo ser utilizados para complementar a avaliação do 

custo social e econômico de um determinado impacto. 
 
Deste modo, a saúde relativa da comunidade de peixes pode ser utilizada como um 
indicador sensível de estresses diretos e indiretos no sistema aquático como um todo 
(FAUSCH et al. 1990). 
 
Neste contexto, foi realizado um levantamento das espécies de peixes que ocorrem na 
área de influência da CTR Terramar – Central de Tratamento e Disposição de Resíduos 
Sólidos, condição necessária para obtenção dos elementos para elaboração da análise de 
impactos ambientais e implantação de medidas de conservação e monitoramento com a 
operação do empreendimento. 
 
 
 Metodologia 

 
− Caracterização da Área de Estudos 
 
A área de implantação do empreendimento abrange as drenagens dos córregos da 
Variante e do Ouro (Figuras 5.2-79 a 5.2-83), ambos afluentes da margem direita do rio 
Itapemirim. O primeiro deságua diretamente no rio Itapemirim, enquanto o segundo é um 
contribuinte do córrego Coqueiro. As duas drenagens possuem orientação oeste-leste e 
passam sob a rodovia ES-490. 
 

 
 

Figura 5.2-79: Visão geral da drenagem do córrego do 
Ouro em local de amostragem. 

 
 

Figura 5.2-80: Amostragem com tarrafa na drenagem 
do córrego do Ouro. 
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Figura 5.2-81: Amostragem com peneira no córrego do 
Ouro. 

 
 

Figura 5.2-82: Amostragem com peneira em afluente 
do córrego do Ouro. Observe o processo de 

degradação das margens. 
 
 

 
 

Figura 5.2-83: Amostragem com peneira em trecho com 
 fundo rochoso no córrego do Ouro.  

 
 
As drenagens encontram-se dentro do bioma Mata Atlântica, entretanto, praticamente 
toda a formação florestal contígua aos cursos d’água foi suprimida (observe as Figuras 
5.2-79 a 5.2-83). As formações florestais remanescentes estão limitadas aos topos de 
morros (Figura 5.2-84) e à mata da Usina Paineiras (Figura 5.2-85). 
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Figura 5.2-84: Remanescente florestal em topo de 
morro dentro da bacia de drenagem avaliada. 

 
 

Figura 5.2-85: Vista parcial da mata da Usina 
Paineiras, maior remanescente florestal da região. 

 
 
Conforme observações em campo, a drenagem original na área do empreendimento era 
formada somente por ambientes lóticos, sem a presença de ambientes lênticos 
expressivos, como lagos, alagados, charcos e outros. Entretanto, após a supressão da 
cobertura vegetal original e ocupação antrópica, grande parte das drenagens foi 
modificada, primariamente pelo assoreamento, criando condições ambientais 
diferenciadas. Adicionalmente, proprietários rurais escavam poços para uso diverso, 
incluindo a manutenção de peixes (Figura 5.2-86). 
 

 
 

Figura 5.2-86: Poço escavado em propriedade rural na drenagem  
do córrego da Variante. 

 
 
A área de estudo caracterizada anteriormente foi dividida em duas categorias, 
considerando a localização do empreendimento e sua potencial interferência nas 
comunidades de peixes. Assim, reconhece-se a Área de Influência Direta – AID, 
representada pela área física ocupada pela CTR Terramar – Central de Tratamento de 
Disposição de Resíduos Sólidos e a Área de influência Indireta – AII, representada pelas 
drenagens dos córregos da Variante e do Ouro. 
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 Amostragem da Ictiofauna 
 
Dados sobre a fauna de peixes da região foram obtidos em uma campanha de campo 
realizada no mês de março de 2008. Nessa campanha foram amostrados os córregos do 
Ouro e da Variante e seus contribuintes, incluindo diferentes ambientes aquáticos: 
vegetação marginal, ambientes de corredeiras e na calha central. Foram utilizadas 
tarrafas (Figura 5.2-80) e peneiras (Figura 5.2-81 a 5.2-83), sendo a peneira o método de 
amostragem mais eficiente, dado o avançado grau de assoreamento e degradação que os 
cursos d’água se encontram.  
 
Em campo, todos os exemplares capturados foram separados por local de captura, 
acondicionados em sacos plásticos e imediatamente fixados em formalina a 10%. Em 
laboratório, os peixes foram separados por espécies, contados e identificados utilizando-
se principalmente os trabalhos de Garavello et al. 1998, Nijssen & Isbrücker, 1980; Ihering 
(1931); Gosline (1947), Géry (1977), Burgess (1989) e Silfvergrip (1996). Alguns grupos 
foram mantidos somente em nível genérico por não se enquadrarem em nenhuma das 
diagnoses consultadas. O material testemunho encontra-se depositado na coleção de 
ictiologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
 
A nomenclatura científica utilizada neste estudo segue os padrões adotados pelo código 
internacional de nomenclatura zoológica.  Os nomes científicos e autores das espécies 
seguem aqueles empregados nas descrições originais, atualizados através de Eschmeyer 
(1998), cuja obra pode ser consultada através da internet no site: 
http://www.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatsearch.html 
 
A definição do porte das espécies segue a proposição apresentada em Vazzoler et al. 
(1997), onde:  
 

 porte pequeno (< 15 cm); 
 

 porte médio (entre 15 e 40 cm) e, 
 

 porte grande (> 40 cm).  
 
As categorias tróficas seguem as definições contidas em Agostinho et al. (1997) e 
Gerking (1994), com modificações. 
 
Neste estudo foram consideradas espécies reofílicas as que necessitam do ambiente 
lótico (águas correntes) para completarem o seu ciclo de vida. Essas espécies podem ser 
migradoras ou não. 
 
Para verificar a existência de exemplares de peixes coletados na área e depositados em 
coleções científicas, foram consultadas as informações disponibilizadas pelo Centro de 
Referência em Informação Ambiental – CRIA em http://splink.cria.org.br. A busca foi 
realizada utilizando-se isoladamente os termos “Itapemirim, córrego Ouro, córrego 
Variante”. Posteriormente, os registros obtidos foram avaliados para buscar aqueles 
inseridos na região. O resultado indicou a inexistência de coletas anteriores na área, para 
as quais os exemplares testemunhos tenham sido depositados em alguma instituição. 
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− Resultados 
 
Durante campanha de campo foram capturados 146 exemplares distribuídos por nove 
espécies, oito gêneros, sete famílias e quatro ordens (Tabela 5.2-18). As espécies 
registradas estão representadas nas figuras 5.2-87 a 5.2-95. 
 
Tabela 5.2-18: Lista das espécies de peixes registradas durante as campanhas de campo 
realizadas na área de influência da CTR Terramar, município de Itapemirim, ES. 
 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE AUTOR NOME 
POPULAR 

Characiformes Characidae Astyanax bimaculatus (Linnaeus 1758) Piaba 

  Astyanax sp. - Piaba 

 Erythrinidae Hoplias malabaricus (Bloch 1794) Traíra 
Cyprinodonti-
formes Poeciliidae Poecilia vivipara Bloch & Schneider 1801 

Barrigudinho 

Perciformes Cichlidae Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard 1824) Cará 

Siluriformes Callichthyidae Corydoras nattereri Steindachner 1876 Calicute 

 Heptapteridae Rhamdia quelen  (Quoy & Gaimard 1824) Bagre 

 Loricariidae Hypostomus sp. - Cascudo 

  Otothyris lophophanes (Eigenmann & Eigenmann 1889) Cascudinho 

 
 

 
 

Figura 5.2-87: Exemplar de piaba (Astyanax bimaculatus). 
 
 

 
 

Figura 5.2-88: Exemplar de piaba (Astyanax sp.). 
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Figura 5.2-89: Exemplar de traíra (Hoplias malabaricus). 
 

 
 

Figura 5.2-90: Exemplar de barrigudinho (Poecilia vivipara). 
 

 
 

Figura 5.2-91: Exemplar de cará (Geophagus brasiliensis). 
 

 
 

Figura 5.2-92: Exemplar de bagre (Rhamdia quelen). 
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Figura 5.2-93: Exemplar de cascudo (Hypostomus sp.). 
 

 
 

Figura 5.2-94: Exemplar de cascudinho (Otothyris lophophanes). 
 

 
 

Figura 5.2-95: Exemplar de calicute (Corydoras nattereri) . 
 
 
Não se encontra disponível uma listagem de espécies das drenagens estudadas, razão 
pela qual não é possível avaliar a real composição da ictiofauna local. Entretanto, 
considerando os dados obtidos em campo é previsível que o número de espécies na área 
de estudo seja mais elevado. Essa previsão é feita com base em outros estudos 
realizados nas drenagens do rio Itapemirim e pelas características dos ambientes locais. 
Assim, pode-se indicar ainda como potenciais espécies para a região: o sarapó 
(Gymnotus carapo), a piaba-cachorro (Oligosarcus acutirostris), Characidium sp., 
Trichomycterus spp., entre outras. Observa-se que o incremento poderá ser superior a 
20% na listagem obtida durante essa campanha. Deve-se destacar que todas as espécies 
de peixes adicionais, passíveis de ocorrência na área de estudos, são de pequeno porte, 
uma característica marcante na ictiofauna inventariada (Tabela 5.2-19 e Figura 5.2-95). 
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Tabela 5.2-19: Relação das espécies de peixes registradas durante as campanhas de 
campo na área de influência da CTR Terramar, município de Itapemirim, ES, com seus 
respectivos comprimentos máximos e portes. 
 

ESPÉCIE COMPRIMENTO PADRÃO MÁXIMO*  
(mm) PORTE 

Hoplias malabaricus 500 grande 

Rhamdia quelen  387 médio 

Hypostomus sp. 300 médio 

Geophagus brasiliensis 280 médio 

Astyanax bimaculatus 150 médio 

Astyanax sp. 80 pequeno 

Corydoras nattereri 54 pequeno 

Poecilia vivipara 50 pequeno 

Otothyris lophophanes 28 pequeno 
* = Dados da literatura e de campo 
 
 
A Figura 5.2-96 apresenta a distribuição de frequência por classes de comprimento para 
as espécies de peixes registradas a jusante e montante na área de influência da CTR 
Terramar – Central de Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos, município de 
Itapemirim, ES. 
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Figura 5.2-96: Distribuição de frequência por classes de comprimento para as  
espécies de peixes registradas a jusante e montante na área de influência da CTR Terramar. 

 
 
A tabela 5.2-20 apresenta uma síntese sobre os conhecimentos disponíveis para alguns 
aspectos da biologia das espécies registradas localmente. A maior parte das espécies é 
de pequeno a médio porte, sendo a única de grande porte a traíra (Hoplias malabaricus). 
Cerca de 30% das espécies registradas são consideradas reofílicas. Entre estas se 
encontram espécies de pequeno a médio porte, as quais necessitam de ambientes lóticos 
para completarem o seu ciclo de vida. Entretanto, apesar da dependência do ambiente 
lótico, nenhuma das espécies possui comportamento migrador registrado na literatura. 
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Poucas categorias tróficas foram representadas na comunidade em estudo, indicando a 
existência de um ambiente comprometido quanto à disponibilidade de recursos, sejam 
estes de ordem física ou de suprimento de recursos alimentares. Espécies exóticas 
estiveram ausentes nos registros confirmados, embora a ocorrência no local não seja 
descartada. 
 
Tabela 5.2-20: Características biológicas das espécies com registros confirmados na área 
de influência da CTR Terramar – Central de Tratamento e Disposição de Resíduos 
Sólidos, município de Itapemirim, ES. 

 

ESPÉCIES EXÓTICOMIGRAÇÃO PORTE HÁBITO 
ALIMENTAR REOFILIA REFERÊNCIAS BÁSICAS 

Astyanax sp. Não Não Pequeno onívoro Sim 
Astyanax bimaculatus Não Não Pequeno onívoro Não 
Geophagus brasiliensis Não Não Médio onívoro Não 
Hoplias malabaricus Não Não grande piscívoro Não 
Hypostomus sp. Não Não Médio algívoro Não 
Poecilia vivipara Não Não Pequeno invertívoro Não 
Rhamdia quelen Não Não Médio onívoro Não 
Corydoras nattereri Não Não Pequeno onívoro Sim 
Otothyris lophophanes Não Não Pequeno s/d Sim 

Araújo-Lima et al. 1995 
Britski et al., 1988 

Burgess, 1989 
Costa, 1987 
Lamas, 1993 

Miyamoto, 1990 
Froese & Pauly, 2007 

Vazzoler & Menezes, 1992 
Vazzoler et al. 1997 

 

s/d = sem informação disponível 
 
 
Não foi registrada atividade de pesca na região analisada, reflexo direto da pouca 
expressividade dos ambientes aquáticos e da ictiofauna que os coloniza. Entretanto, em 
áreas onde o córrego do Ouro torna-se um pouco mais amplo devido às interferências 
antrópicas (Figura 5.2-97), é provável que essa atividade possa ser exercida em baixa 
escala e direcionada para poucas espécies: piabas, traíra e bagre.  
 
Entre as espécies registradas, nenhuma se encontra incluída como ameaçada de 
extinção na lista do Espírito Santo (Decreto Estadual 1.499-R, de 14 de Junho de 2005). 
Embora na bacia do rio Itapemirim sejam encontradas espécies de peixes ameaçadas de 
extinção tanto no âmbito estadual como nacional (MMA, 2004), a probabilidade de elas 
ocuparem os ambientes existentes na área de influência da CTR Terramar – Central de 
Tratamento de Disposição de Resíduos Sólidos é nula. 
 
Deve-se destacar que exemplares de maior porte de uma piaba (Astyanax bimaculatus) 
apresentaram o lábio inferior expandido (Figura 5.2-97), fato que pode estar relacionado 
com condições de anoxia no ambiente. Registros de adaptações morfológicas frente às 
baixas concentrações de oxigênio dissolvido na água são bastante comuns na literatura 
(KRAMER et al. 1978; KRAMER & MCCLURE, 1982; VAL & VAL, 1995), e podem ter 
características transitórias. As observações de campo parecem corroborar os resultados 
das análises de qualidade de água, as quais demonstraram que em vários pontos os 
valores de OD foram muito baixos e em desacordo com a legislação (confira seção 
específica). 
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Figura 5.2.97: Detalhe da cabeça de uma piaba (Astyanax bimaculatus), 
 evidenciando a expansão do lábio inferior. 

 
 

 FAUNA ENTOMOLÓGICA - DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE VETORES 
 
 Introdução 

 
Insetos são extensivamente utilizados como bioindicadores em todo o mundo, e são úteis 
na avaliação de quase todas as situações em ambientes terrestres ou de água doce (e.g., 
UEF, 1998; KEVAN, 1999; MCGEOCH et al., 2002; RAINIO E NIEMELA, 2003; 
HODKINSON E JACKSON 2005; CASSAGNEA et al., 2006; NUMMELIN et al., 2007; 
MENETREY et al. 2008; e muitos outros). O leque de possibilidades é tão grande que 
McGeoch (1998) e, mais tarde, Duelli e Obrist (2003) propuseram que a seleção, teste e 
utilização de insetos como bioindicadores deve ser pensada em função de três grandes 
abordagens: conservacionista (proteção e apoio a espécies raras ou ameaçadas), 
ecológica (resiliência e funcionalidade ecológicas, derivadas da diversidade de espécies) 
ou de controle biológico (diversidade de espécies antagonistas de pestes em potencial). 
Mesmo assim, a seleção de qual ou quais taxa utilizar permanece complexa (e.g., 
ANDERSEN et al. 1983), uma vez que existem, sempre, múltiplas possibilidades, todas 
com suas vantagens e limitações particulares. Para insetos, mesmo taxa supraespecíficos 
têm valor como bioindicadores (e.g., AKUTSU E KHEN, 2005; AKUTSU et al., 2007). 
 
Ao mesmo tempo, a importância de insetos como pragas, pestes ou vetores de doenças é 
também imensa e amplamente conhecida. No caso de uma Central de Tratamento de 
Resíduos, a preocupação torna-se óbvia, pois a proliferação de insetos oportunistas é 
sabidamente intensa. E, como tais espécies são, por definição, resilientes e, além disso, 
estritamente associadas a produtos humanos (lixo), é fácil notar que a proliferação de 
insetos em uma CTR pode rapidamente tornar-se um problema social de amplas 
proporções. No presente caso, há ainda outro fator importante: a existência de uma área 
de vegetação natural nas imediações da área da CTR, a mata da Usina Paineiras. A 
questão imediatamente imposta pela presença desta floresta é se sua influência será 
benéfica ou não, em termos de proliferação de vetores na Central de Tratamento de 
Resíduos (CTR). 
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Este estudo busca fornecer um primeiro diagnóstico da fauna de insetos mais relevante 
para o exposto acima. 
 
 
 Metodologia e Áreas de Estudo 

 
Duas áreas foram amostradas: a Área de Impacto Direto (AID), com Armadilhas Möricke 
(MASNER, 1976) (Figuras 5.2-98.1 e 5.2-98.2) e varreduras da vegetação com rede 
entomológica adaptada para bater a vegetação (BORROR et al. 1992) (Figura 5.2-98.14), 
e a Área de Mata da Usina Paineiras (AII1), com armadilhas Möricke e com CDC (SUDIA 
E CHAMBERLEIN, 1962) (Figura 5.2-98.13). Estes métodos foram escolhidos porque são 
os melhores para amostrar Diptera (todos) e Hymenoptera (Möricke e varreduras), 
exatamente os grupos de insetos de maior interesse como vetores e como controladores 
de populações de vetores, respectivamente. 
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Figura 5.2-98: Metodologia. 1, Möricke na AID; 2, Möricke na AII1; 2-12, dez pontos na AID amostrados com 
varreduras; 13, armadilha CDC; 14, redes entomológicas de varredura; 15, acondicionamento do material 
coletado em campo para transporte até o laboratório; 16-18, processo de triagem do material; 19, material 

triado, organizado em grupos; 20, tratamento químico para remoção de gordura e para aumentar a 
maleabilidade do material; 21, distensão de exemplar a ser alfinetado; 22, acondicionamento de material 

distendido, aguardando montagem; 23, material montado em alfinetes entomológicos; 24, material montado e 
etiquetado, pronto para estudo. ©2008-APAguiar (todas as fotos, exceto nos. 13-14). 
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Armadilhas Möricke consistem em bandejas de plástico amarelas de 150 ml, preenchidas 
com água, sal e detergente; são colocadas no solo e recolhidas em 24 horas (Figura 5.2-
98.2). A cor amarela é fortemente atrativa para Diptera e Hymenoptera; o detergente 
quebra a tensão superficial da água, fazendo com que os exemplares afundem ao tocar a 
água. O sal é um conservante e também evita que os exemplares absorvam muita água. 
Na AID, foram espalhadas 70 Möricke em um ponto central da área, próximo a uma 
residência; na AII1,  280 Möricke foram montadas, a partir da borda com AID até cerca de 
300 m para dentro da mata. Três CDC foram montadas ao longo do mesmo trajeto, e 
apenas na AII1, pois os vetores procurados com este método (flebotomíneos) são comuns 
apenas em área de mata fechada. 
 
Varreduras consistem em bater uma rede entomológica reforçada (Figura 5.2-98.14) 
sobre um trecho de vegetação (BORROR et al., 1992); o material acumulado na rede é 
colocado em um saco plástico, com um pouco de álcool, e mais tarde triado em 
laboratório. Neste estudo, 10 pontos foram amostrados com varredura, todos na AID, ao 
longo da estrada principal, de modo a abranger todo comprimento da AID. Os pontos 
foram escolhidos de acordo com a fisionomia da vegetação (Figuras 5.2-98.3 e 5.2-
98.12), buscando-se o máximo possível de representatividade de ambientes. Um total de 
60 redadas foi executado por ponto. Não foram realizadas varreduras na AII1 devido à 
impossibilidade de efetuar redadas de modo eficiente em área de mata fechada. 
 
Todo material coletado (Figura 5.2-98.15) foi então triado em laboratório por uma equipe 
treinada, com auxílio de lupas (Figuras 5.2-98.16 a 5.2-98.18), e separado (Figura 5.2-
98.19) nos seguintes grupos: Diptera, Hymenoptera, Coleoptera, Hemiptera, Homoptera e 
Ordens Oligodiversas (i.e., várias ordens de insetos com poucas espécies). Os taxa mais 
importantes e todos os Diptera Schyzophora, de interesse mais marcante como vetores, 
foram tratados quimicamente (Figura 5.2-98.-20), distendidos (Figuras 5.2-98.-21 e 5.2-
98.22), montados em alfinetes entomológicos (Figura 5.2-98.23) e etiquetados (Figura 
5.2-98.24) para possibilitar estudo mais detido. 
 
O material foi estudado com ênfase em análises qualitativas. A avaliação quantitativa foi 
limitada a contagens e/ou avaliações comparativas das quantidades de exemplares 
coletadas para cada espécie, apenas com a finalidade de gerar informações para sugerir 
a diferenciação de espécies mais comuns das mais raras, e das espécies aparentemente 
mais características de cada área.  
 
Todos os Diptera, Hymenoptera e Hemiptera foram identificados até família, com auxílio 
de Borror et al. (1992) e McAlpine et al. (1981); para estas ordens, todas as espécies 
foram separadas e fotografadas. As famílias de Coleoptera e Homoptera também foram 
investigadas, em busca de grupos vetores; o número de espécies obtido em cada amostra 
também foi definido/computado.  
 
Ectoparasitas de mamíferos não foram observados diretamente. Contudo, a partir da lista 
de mamíferos observados ou prováveis na AID, foi realizada uma pesquisa de literatura 
buscando-se compilar as espécies de ectoparasitas conhecidas para estes vertebrados. 
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 DIAGNÓSTICO 
 
É importante lembrar que a questão amostral impõe um limite importante aqui. Em 
particular, será preciso sempre considerar que taxa conhecidamente comuns, mas aqui 
representados por raros indivíduos, provavelmente ocorrem nas áreas estudadas com 
frequência muito maior do que a registrada. Os taxa encontrados estão compilados nas 
Figuras 5.2-99 a 5.2-108 e nas Tabelas 5.2-22 a 5.2-30. 

 
 

Figura 5.2-99: Espécies de Diptera coletadas na AID e AII1. 25, Agromizidae; 26-27, Anthomyidae; 28-29, 
Asilidae; 30-37, Brachycera; 38-40, Muscidae; 41-43, Brachycera; 44-45, Calliphoridae; 46, Chloropidae; 47-48, 

Dolichopodidae. Todas as fotos ©2008-APAguiar. 
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Figura 5.2-100: Espécies de Diptera coletadas na AID e AII1. 49-54, Dolichopodidae; 55-56, Drosophilidae; 57-60, 
Empididae; 61-63, Ephydridae; 64-65, Lauxaniidae; 66-67, Micropezidae; 68-70, Muscidae; 71-72, 

Mycetophylidae. Todas as fotos ©2008-APAguiar. 
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Figura 5.2-101: Espécies de Diptera coletadas na AID e AII1. 73, Mycetophilidae; 74, Nematocera; 75-77, 
Ceratopogonidae; 78-79, Neriidae; 80, Otitidae; 81-83, Phoridae; 84, Pipunculidae; 85, Richardiidae; 86-88, 

Sarcophagidae; 89, Sciaridae; 90, Simuliidae; 91, Sphaeroceridae; 92-96, Syrphidae. Todas as fotos ©2008-
APAguiar. 
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Figura 5.2-102: Espécies de Diptera coletadas na AID e AII1. 97-102, Syrphidae; 103-114, Tachinidae; 115, 
Tephritidae; 116-118, Tipulidae; 118b-118c, Sepsidae. Todas as fotos ©2008-APAguiar. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

RT 642/08 
Fevereiro/09 

189/330 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
de Implantação da Central de Tratamento 

de Resíduos - Terramar
Rev. 00

 

 
 
 

 
 

Figura 5.2-103: Espécies de Hymenoptera coletadas na AID e AII1. 119, Aphelinidae; 120, Bethylidae; 121-142, 
Braconidae. Todas as fotos ©2008-APAguiar. 
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Figura 5.2-104: Espécies de Hymenoptera coletadas na AID e AII1. 143-145, Braconidae; 146-147, Chalcididae; 
148, Colletidae; 149, Crabronidae; 150-154, Diapriidae; 155, Dryinidae; 156-159, Encyrtidae; 160, Eucharitidae; 

161, Eucoilidae; 162-166, Eulophidae. Todas as fotos ©2008-APAguiar. 
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Figura 5.2-105: Espécies de Hymenoptera coletadas na AID e AII1. 167-179, Eulophidae; 180, Eumenidae; 181-
183, Eupelmidae; 184-186, Eurytomidae; 187-188, Evaniidae; 189, Figitidae; 190, Halictidae. Todas as fotos 

©2008-APAguiar. 
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Figura 5.2-106: . Espécies de Hymenoptera coletadas na AID e AII1. 191-192, Ichneumonidae; 193, Mutillidae; 
194-204, Mymaridae; 205, Perilampidae; 206-208, Platygastridae; 209-214, Pompilidae. Todas as fotos ©2008-

APAguiar. 
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Figura 5.2-107: Espécies de Hymenoptera coletadas na AID e AII1. 215, Pompilidae; 216-217, Pteromalidae; 218-
222, Scelionidae; 223, Signiphoridae; 224-226, Sphecidae; 227-228, Tanaostigmatidae; 229, Tiphiidae; 230, 
Trigonalidae; 231-232, Sphecidae; 233-234, Trypoxylon (Sphecidae); 235, Vespidae. Todas as fotos ©2008-

APAguiar. 
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Figura 5.2-108: Espécies de Hemiptera coletadas na AID e AII1. 236, Alydidae; 237, Anthocoridae; 238, Aradidae; 
239-240, Coreidae; 241, Cydnidae; 242, Miridae; 243, Nabidae; 244, Pentatomidae; 245, Ploiaridae; 246, 

Pyrrochoridae; 247-248, Reduviidae; 249, Tingidae. Todas as fotos ©2008-APAguiar. 
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Tabela 5.2-21: Taxa e espécies definidas para Diptera (Insecta) coletados na AID e na 
AII1 (Itapemirim, ES, 01-02 março 2008), com indicação da biologia (hábito). Taxa em 
ordem alfabética. 
 

Nº TAXON ESPÉCIE 
(FIGURA) AII1 - BANDEJAS AID - VARREDURA AID - BANDEJAS HÁBITO 

1 Agromyzidae cf. Fig. 25 - 5 - Fitófago 
2 Anthomyidae sp 1 - - Fitófago 
3 Anthomyidae Fig. 26 3 3 - Fitófago 
4 Anthomyidae Fig. 27 19 7 - Fitófago 
5 Anthomyidae sp - 1 - Fitófago 
6 Asilidae Fig. 28 - - 1 Insetívoro 
7 Asilidae Fig. 29 - - 1 Insetívoro 
8 Brachycera Fig. 30 1 - - Prov. Fitófago 
9 Brachycera Fig. 31 1 - - Prov. Fitófago 
10 Brachycera Fig. 32 18 - - Prov. Fitófago 
11 Brachycera Fig. 33 1 - - Prov. Fitófago 
12 Brachycera Fig. 34 1 - - Prov. Fitófago 
13 Brachycera Fig. 35 1 - - Prov. Fitófago 
14 Brachycera Fig. 36 2 - - Prov. Fitófago 
15 Brachycera Fig. 37 - 5 - Prov. Fitófago 
16 Brachycera Fig. 42 - 1 - Prov. Fitófago 
17 Brachycera Fig. 43 1 1 - Prov. Fitófago 
18 Brachycera sp 1 - - Prov. Fitófago 
19 Calliphoridae Fig. 44 1 - - Carniça 
20 Calliphoridae Fig. 45 1 - - Carniça 
21 Ceratopogonidae spp (Figs 75-77) 2 3 - Hematófago 
22 Chloropidae Fig. 46 2 - - Vegetais Decomp. 
23 Culicidae sp 4 - - Hematófago 
24 Dolichopodidae Fig. 47 106 1 - Predador 
25 Dolichopodidae Fig. 48 11 - - Predador 
26 Dolichopodidae Fig. 49 4 - - Predador 
27 Dolichopodidae Fig. 50 1 - - Predador 
28 Dolichopodidae Fig. 51 1 - 1 Predador 
29 Dolichopodidae Fig. 52 - - 1 Predador 
30 Dolichopodidae Fig. 53 - - 1 Predador 
31 Dolichopodidae Fig. 54 3 -  Predador 
32 Dolichopodidae sp - - >390 Predador 
33 Drosophiliidae spp (Figs 55, 56) 11 4 2 Decompositor 
34 Empididae Fig. 57 4 - - Predador 
35 Empididae Fig. 58 5 - - Predador 
36 Empididae Fig. 59 7 2 - Predador 
37 Empididae Fig. 60 - 1 - Predador 
38 Ephydriidae Fig. 61 7 - - Detritívoro 
39 Ephydriidae sp 1 - - Detritívoro 
40 Ephydriidae Fig. 62 - 3 - Detritívoro 
41 Ephydriidae Fig. 63 - - 3 Detritívoro 

Legenda: cf: identificação provável para o taxon. 
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Tabela 5.2-21: Taxa e espécies definidas para Diptera (Insecta) coletados na AID e na 
AII1 (Itapemirim, ES, 01-02 março 2008), com indicação da biologia (hábito). Taxa em 
ordem alfabética. Continuação. 
 

Nº TAXON ESPÉCIE 
(FIGURA) AII1 - BANDEJAS AID - VARREDURA AID - BANDEJAS HÁBITO 

42 Lauxaniidae Fig. 64 21 1 - Vegetais Decomp. 
43 Lauxaniidae Fig. 65 18 - - Vegetais Decomp. 
44 Lauxaniidae sp 3 - 27 Vegetais Decomp. 
45 Micropezidae 66 8 - - Excremento 
46 Micropezidae 67 1 - - Excremento 
47 Muscidae sp - - 1 Generalista 
48 Muscidae Fig. 38 - 1 - Generalista 
49 Muscidae Fig. 39 - 3 - Generalista 
50 Muscidae Fig. 40 - 2 - Generalista 
51 Muscidae Fig. 68 1 - - Generalista 
52 Muscidae sp - 2 - Generalista 
53 Muscidae Fig. 69 - 1 - Generalista 
54 Muscidae Fig. 70 1 - - Generalista 
55 Muscidae sp 27 - - Generalista 
56 Mycetophiliidae Fig. 71 3 - - Fungívoro 
57 Mycetophiliidae Fig. 73 1 - - Fungívoro 
58 Mycetophiliidae Fig. 72 1 - - Fungívoro 
59 Nematocera Fig. 74 1 - -  
60 Nematocera Fig. 75 15 - -  
61 Nematocera Fig. 76 1 - -  
62 Nematocera Fig. 77 1 - -  
63 Neriidae Fig. 78 3 - - Cactus 
64 Neriidae Fig. 79 1 - - Cactus 
65 Otitidae Fig. 80 - - 1 Fitófago 
66 Phoridae Fig. 83 3 - - variado 
67 Phoridae spp. (Figs 81, 82) 255 - - variado 
68 Phoridae (aptero) sp - - 1 Parasitoide (formigas) 
69 Pipunculidae Fig. 84 2 - - Parasitoide (Homoptera)
70 Richardiidae* Fig. 85 60 - - Desconhecido 
71 Sarcophagidae sp 1 - - Carniça 
72 Sarcophagidae Fig. 86 9 1 - Carniça 
73 Sarcophagidae Fig. 87 3 - - Carniça 
74 Sarcophagidae Fig. 88 50 8 62 Carniça 
75 Sciaridae Fig. 89 1 - - Fitófago 
76 Sepsidae Fig. 118b 1 - - Excremento 
77 Sepsidae Fig. 118c - 67 4 Excremento 
78 Sphaeroceridae Fig. 91 14 - - Excremento 
79 Syrphidae Fig. 92 10 - - Flores 
80 Syrphidae Figs 93, 94 1 - - Flores 
81 Syrphidae Fig. 95 - - 1 Flores 
82 Syrphidae Fig. 96 - 1 - Flores 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

RT 642/08 
Fevereiro/09 

197/330 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
de Implantação da Central de Tratamento 

de Resíduos - Terramar
Rev. 00

 

Tabela 5.2-21: Taxa e espécies definidas para Diptera (Insecta) coletados na AID e na 
AII1 (Itapemirim, ES, 01-02 março 2008), com indicação da biologia (hábito). Taxa em 
ordem alfabética. Continuação. 
 

Nº TAXON ESPÉCIE 
(FIGURA) AII1 - BANDEJAS AID - VARREDURA AID - BANDEJAS HÁBITO 

83 Syrphidae Fig. 97 3 5 - Flores 
84 Syrphidae Fig. 98 - 5 - Flores 
85 Syrphidae Fig. 99 1 - - Flores 
86 Syrphidae (Figs 100, 101) 4 - - Flores 
87 Syrphidae Fig. 102 1 - - Flores 

88 Tabanidae,  
Chrysops sp. 2 2 - Hematófago 

89 Tachinidae Fig. 103 - - 1 Parasitoide 
90 Tachinidae Fig. 104 - - 1 Parasitoide 
91 Tachinidae Fig. 105 - - 1 Parasitoide 
92 Tachinidae Fig. 114 - 1 - Parasitoide 
93 Tachinidae Fig. 106 - 2 - Parasitoide 
94 Tachinidae Fig. 107 1 - - Parasitoide 
95 Tachinidae Fig. 108 1 - - Parasitoide 
96 Tachinidae Fig. 109 - - 1 Parasitoide 
97 Tachinidae Fig. 110 - - 1 Parasitoide 
98 Tachinidae Fig. 112 - 1 - Parasitoide 
99 Tachinidae sp. 3 - - Parasitoide 
100 Tephritidae Fig. 115 - - 1 Frugívoro 
101 Tipulidae Fig. 116 12 - - Mat Veg Dec 
102 Tipulidae Fig. 117 3 - - Mat Veg Dec 
103 Tipulidae Fig. 118 1 - - Mat Veg Dec 

- Total, exemplares sp 770 140 503 1413 
- Total, espécies - 71 29 21 105 

 
 
Tabela 5.2-22:  Taxa e espécies definidas de Diptera (Insecta) coletados na AID e na AII1 
em Itapemirim, ES, 01-02 março 2008. Ordenação da espécie mais comum para a mais 
rara. 
 

Nº TAXON AII1 - BANDEJAS AID - VARREDURA AID - BANDEJAS TOTAL 
1 Dolichopodidae - - >390 390 
2 Phoridae 255 - - 255 
3 Sarcophagidae 50 8 62 120 
4 Dolichopodidae 106 1 - 107 
5 Lauxaniidae 3 - 27 30 
6 Muscidae 27 - - 27 
7 Anthomyidae 19 7 - 26 
8 Lauxaniidae 21 1 - 22 
9 Brachycera 18 - - 18 

10 Lauxaniidae 18 - - 18 
11 Drosophiliidae 11 4 2 17 
12 Nematocera 15 - - 15 
13 Sepsidae 14 - - 14 
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Tabela 5.2-22: Taxa e espécies definidas de Diptera (Insecta) coletados na AID e na AII1 
em Itapemirim, ES, 01-02 março 2008. Ordenação da espécie mais comum para a mais 
rara. Continuação. 
 

Nº TAXON AII1 - BANDEJAS AID - VARREDURA AID - BANDEJAS TOTAL 
14 Tipulidae 12 - - 12 
15 Dolichopodidae 11 - - 11 
16 Sarcophagidae 9 1 - 10 
17 Sphaeroceridae cf. 10 - - 10 
18 Empididae 7 2 - 9 
19 Micropezidae 8 - - 8 
20 Syrphidae 3 5 - 8 
21 Ephydriidae 7 - - 7 
22 Anthomyidae 3 3 - 6 
23 Agromyzidae cf. - 5 - 5 
24 Brachycera - 5 - 5 
25 Ceratopogonidae 2 3 - 5 
26 Empididae 5 - - 5 
27 Sepsidae - 2 3 5 
28 Syrphidae - 5 - 5 
29 Culicidae 4 - - 4 
30 Dolichopodidae 4 - - 4 
31 Empididae 4 - - 4 
32 Muscidae - 3 - 3 
33 Dolichopodidae 3 -  3 
34 Ephydriidae - 3 - 3 
35 Ephydriidae - - 3 3 
36 Mycetophiliidae 3 - - 3 
37 Neriidae cf. 3 - - 3 
38 Phoridae 3 -  3 
39 Sarcophagidae 3 - - 3 
40 Syrphidae 3 - - 3 
41 Tabanide, Chrysops 1 2 - 3 
42 Tachinidae 3 - - 3 
43 Tipulidae 3 - - 3 
44 Brachycera 2 - - 2 
45 Muscidae - 2 - 2 
46 Brachycera 1 1 - 2 
47 Chloropidae cf. 2 - - 2 
48 Dolichopodidae 1 - 1 2 
49 Muscidae - 2 - 2 
50 Pipunculidae 2 - - 2 
51 Syrphidae 2 - - 2 
52 Syrphidae 2 - - 2 
53 Tachinidae - 2 - 2 
54 Anthomyidae 1 - - 1 
55 Anthomyidae - 1 - 1 
56 Asilidae - - 1 1 
57 Asilidae - - 1 1 
58 Brachycera 1 - - 1 
59 Brachycera 1 - - 1 
60 Brachycera 1 - - 1 
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Tabela 5.2-22: Taxa e espécies definidas de Diptera (Insecta) coletados na AID e na AII1 
em Itapemirim, ES, 01-02 março 2008. Ordenação da espécie mais comum para a mais 
rara. Continuação. 
 

Nº TAXON AII1 - BANDEJAS AID - VARREDURA AID - BANDEJAS TOTAL 
61 Brachycera 1 - - 1 
62 Brachycera 1 - - 1 
63 Muscidae - 1 - 1 
64 Brachycera - 1 - 1 
65 Brachycera 1 - - 1 
66 Calliphoridae 1 - - 1 
67 Calliphoridae 1 - - 1 
68 Dolichopodidae 1 - - 1 
69 Dolichopodidae - - 1 1 
70 Dolichopodidae - - 1 1 
71 Empididae - 1 - 1 
72 Ephydriidae 1 - - 1 
73 Micropezidae 1 - - 1 
74 Muscidae - - 1 1 
75 Muscidae 1 - - 1 
76 Muscidae - 1 - 1 
77 Muscidae 1 - - 1 
78 Mycetophiliidae 1 - - 1 
79 Nematocera 1 - - 1 
80 Mycetophiliidae 1 - - 1 
81 Nematocera 1 - - 1 
82 Nematocera 1 - - 1 
83 Neriidae cf. 1 - - 1 
84 Otitidae - - 1 1 
85 Phoridae (fêmea aptera) - - 1 1 
86 Richardiidae* 60 - - 60 
87 Sarcophagidae 1 - - 1 
88 Sciaridae 1 - - 1 
89 Syrphidae 1 - - 1 
90 Syrphidae - - 1 1 
91 Syrphidae - 1 - 1 
92 Syrphidae 1 - - 1 
93 Tachinidae - - 1 1 
94 Tachinidae - - 1 1 
95 Tachinidae - - 1 1 
96 Tachinidae - 1 - 1 
97 Tachinidae 1 - - 1 
98 Tachinidae - - 1 1 
99 Tachinidae - - 1 1 

100 Tachinidae - 1 - 1 
101 Tachinidae 1 - - 1 
102 Tephritidae - - 1 1 
103 Tipulidae 1 - - 1 
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Tabela 5.2-23: Taxa e espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletados na AID e 
na AII1 em Itapemirim, ES, 01-02 março 2008. Ordenado de acordo com o 
compartilhamento ou exclusividade das espécies nas três áreas amostradas. 
 

Nº TAXON AII1 - BANDEJAS AID - VARREDURA AID - BANDEJAS
1 Drosophiliidae 11 4 2 
2 Sarcophagidae 50 8 62 
3 Sepsidae  2 3 
4 Dolichopodidae 1 - 1 
5 Lauxaniidae 3 - 27 
6 Asilidae - - 1 
7 Asilidae - - 1 
8 Dolichopodidae - - 1 
9 Dolichopodidae - - 1 

10 Dolichopodidae - - >390 
11 Ephydriidae - - 3 
12 Muscidae - - 1 
13 Otitidae - - 1 
14 Phoridae (fêmea aptera) - - 1 
15 Syrphidae - - 1 
16 Tachinidae - - 1 
17 Tachinidae - - 1 
18 Tachinidae - - 1 
19 Tachinidae - - 1 
20 Tachinidae - - 1 
21 Tephritidae - - 1 
22 Anthomyidae 3 3 - 
23 Anthomyidae 19 7 - 
24 Brachycera 1 1 - 
25 Ceratopogonidae 2 3 - 
26 Dolichopodidae 106 1 - 
27 Empididae 7 2 - 
28 Lauxaniidae 21 1 - 
29 Sarcophagidae 9 1 - 
30 Syrphidae 3 5 - 
31 Tabanide, Chrysops 2 2 - 
32 Agromyzidae cf. - 5 - 
33 Anthomyidae - 1 - 
34 Brachycera - 5 - 
35 Brachycera - 1 - 
36 Empididae - 1 - 
37 Ephydriidae - 3 - 
38 Muscidae - 1 - 
39 Muscidae - 3 - 
40 Muscidae - 2 - 
41 Muscidae - 2 - 
42 Muscidae - 1 - 
43 Syrphidae - 1 - 
44 Syrphidae - 5 - 
45 Tachinidae - 1 - 
46 Tachinidae - 2 - 
47 Tachinidae - 1 - 
48 Anthomyidae 1 - - 
49 Brachycera 1 - - 
50 Brachycera 1 - - 
51 Brachycera 18 - - 
52 Brachycera 1 - - 
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Tabela 5.2-23: Taxa e espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletados na AID e na 
AII1 em Itapemirim, ES, 01-02 março 2008. Ordenado de acordo com o compartilhamento ou 
exclusividade das espécies nas três áreas amostradas. Continuação. 
 

Nº TAXON AII1 - BANDEJAS AID - VARREDURA AID - BANDEJAS
53 Brachycera 1 - - 
54 Brachycera 1 - - 
55 Brachycera 2 - - 
56 Brachycera 1 - - 
57 Calliphoridae 1 - - 
58 Calliphoridae 1 - - 
59 Chloropidae cf. 2 - - 
60 Culicidae 4 - - 
61 Dolichopodidae 11 - - 
62 Dolichopodidae 4 - - 
63 Dolichopodidae 1 - - 
64 Dolichopodidae 3 -  
65 Empididae 4 - - 
66 Empididae 5 - - 
67 Ephydriidae 7 - - 
68 Ephydriidae 1 - - 
69 Lauxaniidae 18 - - 
70 Micropezidae 8 - - 
71 Micropezidae 1 - - 
72 Muscidae 1 - - 
73 Muscidae 1 - - 
74 Muscidae 27 - - 
75 Mycetophiliidae 3 - - 
76 Mycetophiliidae 1 - - 
77 Mycetophiliidae 1 - - 
78 Nematocera 1 - - 
79 Nematocera 15 - - 
80 Nematocera 1 - - 
81 Nematocera 1 - - 
82 Neriidae cf. 3 - - 
83 Neriidae cf. 1 - - 
84 Phoridae 3 -  
85 Phoridae 255 -  
86 Pipunculidae 2 - - 
87 Richardiidae* 60 - - 
88 Sarcophagidae 3 - - 
89 Sarcophagidae 1 - - 
90 Sciaridae 1 - - 
91 Sepsidae 14 - - 
92 Sphaeroceridae cf. 10 - - 
93 Syrphidae 3 - - 
94 Syrphidae 2 - - 
95 Syrphidae 1 - - 
96 Syrphidae 1 - - 
97 Syrphidae 2 - - 
98 Tachinidae 1 - - 
99 Tachinidae 3 - - 
100 Tachinidae 1 - - 
101 Tipulidae 12 - - 
102 Tipulidae 3 - - 
103 Tipulidae 1 - - 
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Tabela 5.2-24: Taxa e espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletados na AID e 
na AII1 (Itapemirim, ES, 01-02 março 2008), com indicação da biologia (hábito). Taxa em 
ordem alfabética. 
 

Nº TAXON ESPÉCIE AII1 –  
MÖRICKE 

AID –  
VARREDURA 

AID –  
MÖRICKE HÁBITO 

1 Aphelinidae Fig. 119 1 - - Parasitoide 
2 Aphelinidae - 7 1 15 Parasitoide 
3 Apidae - - 1 1 Flores 
4 Apidae, Apis mellifera - - 7 - Flores 
5 Bethylidae Fig. 120 23 - 4 Parasitoide 
6 Braconidae Fig. 124 3 - - Parasitoide 
7 Braconidae Fig. 127 1 - - Parasitoide 
8 Braconidae Fig. 139 1 - - Parasitoide 
9 Braconidae Fig. 140 1 - - Parasitoide 
10 Braconidae Fig. 141 1 - - Parasitoide 
11 Braconidae Fig. 143 1 - - Parasitoide 
12 Braconidae Fig. 144 - 1 - Parasitoide 
13 Braconidae Fig. 145 - 3 - Parasitoide 
14 Braconidae spp 2 - 1 Parasitoide 
15 Braconidae, Apanteles - - - 5 Parasitoide 
16 Braconidae, Apanteles Fig. 130 - 2 - Parasitoide 
17 Braconidae, Alysiinae sp01 5 - 4 Parasitoide 
18 Braconidae, Cheloninae sp01 - - 1 Parasitoide 
19 Braconidae, Cheloninae Fig. 122 1 - - Parasitoide 
20 Braconidae, Cheloninae - - 1 - Parasitoide 
21 Braconidae, Doryctinae sp02-03 4 - 4 Parasitoide 
22 Braconidae, Doryctinae sp04 - - 2 Parasitoide 
23 Braconidae, Doryctinae sp05 - - 1 Parasitoide 
24 Braconidae, Doryctinae Fig. 123 2 - - Parasitoide 
25 Braconidae, Doryctinae Fig. 125 1 - - Parasitoide 
26 Braconidae, Doryctinae Fig. 126 2 - - Parasitoide 
27 Braconidae, Doryctinae Fig. 128 4 - - Parasitoide 
28 Braconidae, Doryctinae Fig. 129 1 - - Parasitoide 
29 Braconidae, Doryctinae Fig. 131 1 - - Parasitoide 
30 Braconidae, Doryctinae Fig. 132 3 - - Parasitoide 
31 Braconidae, Doryctinae Fig. 134 1 - - Parasitoide 
32 Braconidae, Doryctinae Fig. 135 2 - - Parasitoide 
33 Braconidae, Doryctinae Fig. 136 2 - - Parasitoide 
34 Braconidae, Doryctinae Fig. 137 1 - - Parasitoide 
35 Braconidae, Doryctinae Fig. 138 1 - - Parasitoide 
36 Braconidae, Doryctinae Fig. 142 1 - - Parasitoide 
37 Braconidae, Doryctinae - 2 - 2 Parasitoide 
38 Ceraphronidae - 20 - 2 Parasitoide 
39 Chalcididae, Haltichelinae Fig. 146 1 - - Parasitoide 
40 Chalcididae, Spilochalcis - - - 1 Parasitoide 
41 Chalcididae, Spilochalcis Fig. 147 - 3 - Parasitoide 
42 Chrysididae - - - 1 Parasitoide 
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Tabela 5.2-24: Taxa e espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletados na AID e 
na AII1 (Itapemirim, ES, 01-02 março 2008), com indicação da biologia (hábito). Taxa em 
ordem alfabética. Continuação. 
 

Nº TAXON ESPÉCIE AII1 –  
MÖRICKE 

AID –  
VARREDURA 

AID –  
MÖRICKE HÁBITO 

43 Colletidae, Hylaeus Fig. 148 - 1 - Flores 
44 Crabronidae Fig. 149 - - 5 Predador 
45 Crabronidae - - - 1 Predador 
46 Diapriidae Fig. 153 1 - - Parasitoide 
47 Diapriidae Fig. 154 3 - - Parasitoide 
48 Diapriidae spp. (Figs 150-152) 55 - 42 Parasitoide 
49 Dryinidae Fig. 155 2 - - Parasitoide 
50 Encyrtidae - 2 - 25 Parasitoide 
51 Encyrtidae - - - 1 Parasitoide 
52 Encyrtidae Fig. 156 1 - - Parasitoide 
53 Encyrtidae Fig. 158 9 - 8 Parasitoide 
54 Encyrtidae Fig. 159 - 1 - Parasitoide 
55 Tanaostigmatidae Fig. 227 - 1 - Parasitoide 
56 Eucharitidae - - - 1 Parasitoide 
57 Eucharitidae Fig. 160 - 1 - Parasitoide 
58 Eucoilidae spp. Fig. 161 3 - 6 Parasitoide 
59 Eulophidae Fig. 173 2 - - Parasitoide 
60 Eulophidae Fig. 174 1 - - Parasitoide 
61 Eulophidae Fig. 177 - 50 - Parasitoide 
62 Eulophidae Fig. 178 - 5 - Parasitoide 
63 Eulophidae Fig. 179 - 1 - Parasitoide 
64 Eulophidae, Eulophinae - - - 1 Parasitoide 
65 Eulophidae, Eulophinae Fig. 163 1 - - Parasitoide 
66 Eulophidae, Eulophinae Fig. 164 2 - - Parasitoide 
67 Eulophidae, Eulophinae Fig. 165 2 - 3 Parasitoide 
68 Eulophidae, Eulophinae Fig. 167 6 - - Parasitoide 
69 Eulophidae, Eulophinae Fig. 168 1 - - Parasitoide 
70 Eulophidae, Eulophinae Fig. 169 1 - - Parasitode 
71 Eulophidae, Eulophinae Fig. 170 1 - - Parasitoide 
72 Eulophidae, Eulophinae Fig. 171 5 - - Parasitoide 
73 Eulophidae, Eulophinae Fig. 172 1 - - Parasitoide 
74 Eulophidae, Eulophinae Fig. 175 1 - - Parasitoide 
75 Eulophidae, Eulophinae Fig. 176 1 - - Parasitoide 
76 Eulophidae, Eulophinae spp 4 - 2 Parasitoide 
77 Eumenidae Fig. 180 - 2 - Parasitoide 
78 Eupelmidae Fig. 181 - - 1 Parasitoide 
79 Eupelmidae Fig. 182 1 - - Parasitoide 
80 Eurytomidae Fig. 184 1 - - Parasitoide 
81 Eurytomidae Fig. 185 - 99 - Parasitoide 
82 Eurytomidae Fig. 186 - 2 - Parasitoide 
83 Evaniidae - - - 1 Parasitoide 
84 Evaniidae Fig. 187 - 1 2 Parasitoide 
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Tabela 5.2-24: Taxa e espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletados na AID e 
na AII1 (Itapemirim, ES, 01-02 março 2008), com indicação da biologia (hábito). Taxa em 
ordem alfabética. Continuação. 
 

Nº TAXON ESPÉCIE AII1 –  
MÖRICKE 

AID –  
VARREDURA 

AID –  
MÖRICKE HÁBITO 

85 Evaniidae Fig. 188 2 - - Parasitoide 
86 Figitidae Fig. 189 - - 1 Parasitoide 
87 Halictidae spp. Fig. 190 - 5 20 Flores 
88 Ichneumonidae, Eiphosoma - 1 - - Parasitoide 
89 Ichneumonidae, Cryptinae sp01 - - 1 Parasitoide 
90 Ichneumonidae, Cryptinae sp02 - - 1 Parasitoide 
91 Ichneumonidae, Cryptinae sp03 - - 1 Parasitoide 
92 Ichneumonidae, Cryptinae sp04 - - 1 Parasitoide 
93 Ichneumonidae, Cryptinae Fig. 192 3 - - Parasitoide 

94 Ichneumonidae,  
Cryptinae Phygadeuontini sp01 - - - Parasitoide 

95 Ichneumonidae, Ichneumoninae Fig. 191 - - 1 Parasitoide 
96 Mutilidae - 1 1 1 Parasitoide 
97 Mutillidae - - - 1 Parasitoide 
98 Mutillidae Fig. 193 - 2 - Parasitoide 
99 Mymaridae sp01 - - 2 Parasitoide 
100 Mymaridae Fig. 201 1 - - Parasitoide 
101 Mymaridae Fig. 202 3 - 6 Parasitoide 
102 Mymaridae Fig. 203 1 - - Parasitoide 
103 Mymaridae spp. (Figs 197-198) 9 - 7 Parasitoide 
104 Mymaridae, Ooctonus spp. spp. - - 12 Parasitoide 
105 Mymaridae, Polynema Fig. 194 - - 2 Parasitoide 
106 Mymaridae, Polynema Fig. 199 3 - - Parasitoide 
107 Mymaridae, Polynema Fig. 200 1 - - Parasitoide 
108 Mymaridae, Polynema Fig. 204 - 1 - Parasitoide 
109 Mymaridae, Polynema spp. (Figs 196, 196) - - 1 Parasitoide 
110 Perilampidae Fig. 205 - 1 - Hiperparasitoide
111 Platygastridae Fig. 206 - - 4 Parasitoide 
112 Platygastridae Fig. 207 - - 2 Parasitoide 
113 Platygastridae spp. 6 9 2 Parasitoide 
114 Platygastridae, Innostema Fig. 208 - 2 - Parasitoide 
115 Pompilidae, Ceropalinae Fig. 211 - - 1 Predador 
116 Pompilidae, Pompilinae Fig. 209 - - 8 Predador 
117 Pompilidae, Pompilinae Fig. 210 - - 2 Predador 
118 Pompilidae, Pompilinae sp. - - 1 Predador 
119 Pompilidae, Pompilinae Fig. 212 1 - - Predador 
120 Pompilidae, Pompilinae Fig. 213 4 - - Predador 
121 Pompilidae, Pompilinae Fig. 214 1 - - Predador 
122 Pompilidae, Pompilinae Fig. 215 3 - - Predador 
123 Pteromalidae sp.01 - - 1 Parasitoide 
124 Pteromalidae spp. 2 5 2 Parasitoide 
125 Pteromalidae Pteromalum cf. Fig. 217 1 - - Parasitoide 
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Tabela 5.2-24: Taxa e espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletados na AID e 
na AII1 (Itapemirim, ES, 01-02 março 2008), com indicação da biologia (hábito). Taxa em 
ordem alfabética. Continuação. 
 

Nº TAXON ESPÉCIE AII1 –  
MÖRICKE 

AID –  
VARREDURA 

AID –  
MÖRICKE HÁBITO 

126 Pteromalidae, Diparinae Fig. 216 2 - - Parasitoide 
127 Pteromalidae, Diparinae cf. sp.01 - - 1 Parasitoide 
128 Scelionidae sp.01 - - 3 Parasitoide 
129 Scelionidae sp.02 - - 1 Parasitoide 
130 Scelionidae sp.04 58 - 12 Parasitoide 
131 Scelionidae sp.05 1 - - Parasitoide 
132 Scelionidae Fig. 221 1 - - Parasitoide 
133 Scelionidae spp (Figs 218-222) 46 - 29 Parasitoide 
134 Scelionidae, Baeus spp. 35 - 7 Parasitoide 
135 Scelionidae, Macrotelea cf. sp. 1 - - Parasitoide 
136 Scelionidae, Macrotelea cf. Fig. 219 - 1 - Parasitoide 
137 Scelionidae, Macrotelea cf. Fig. 222 1 - - Parasitoide 
138 Scoliidae sp. - - 1 Parasitoide 
139 Signiphoridae Fig. 223 - 3 - Parasitoide 
140 Sphecidae, Trypoxylon sp.01 - - 3 Predador 
141 Sphecidae, Trypoxylon Fig. 233 2 - 1 Predador 
142 Sphecidae, Trypoxylon sp.03 - - 2 Predador 
143 Sphecidae, Trypoxylon Fig. 234 - - 7 Predador 
144 Sphecidae, Trypoxylon cf. sp.01 - - 5 Predador 
145 Sphecidae Fig. 224 - - 2 Predador 
146 Sphecidae Fig. 226 - - 10 Predador 
147 Sphecidae Fig. 225 4 - 9 Predador 
148 Sphecidae sp.04 - - 4 Predador 
149 Sphecidae sp.05 - - 3 Predador 
150 Sphecidae Fig. 232 - - 1 Predador 
151 Sphecidae Fig. 231 - - 1 Predador 
152 Tanaostigmatidae Fig. 228 - 1 - Parasitoide 
153 Tiphiidae Fig. 229 - - 1 Parasitoide 
154 Trichogrammatidae sp.01 1 - 1 Parasitoide 
155 Trigonalidae Fig. 230 - 1 - Parasitoide 
156 Vespidae sp.01 - - 1 Predador 
157 Vespidae Fig. 235 - 1 - Predador 
158 Vespidae, Polistes ferrugineus sp.03 - - 1 Predador 

- No total de exemplares - 398 216 330 944 
- No total de espécies - 81 32 75 158 
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Tabela 5.2-25:Taxa e espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletados na AID e na 
AII1 em Itapemirim, ES, 01-02 março 2008. Ordenação da espécie mais comum para a 
mais rara. 
 

Nº TAXON AII1 - BANDEJAS AID - VARREDURA AID - BANDEJAS TOTAL 
1 Eurytomidae - 99 - 99 
2 Diapriidae 55 - 42 97 
3 Scelionidae 46 - 29 75 
4 Scelionidae 58 - 12 70 
5 Eulophidae - 50 - 50 
6 Scelionidae, Baeus 35 - 7 42 
7 Bethylidae 23 - 4 27 
8 Encyrtidae 2 - 25 27 
9 Halictidae - 5 20 25 
10 Aphelinidae 7 1 15 23 
11 Ceraphronidae 20 - 2 22 
12 Encyrtidae 9 - 8 17 
13 Platygastridae 6 9 2 17 
14 Mymaridae 9 - 7 16 
15 Sphecidae, Pemphredoninae 4 - 9 13 
16 Mymaridae, Ooctonus - - 12 12 
17 Sphecidae, Pemphredoninae - - 10 10 
18 Braconidae, Alysiinae 5 - 4 9 
19 Eucoilidae 3 - 6 9 
20 Mymaridae 3 - 6 9 
21 Pteromalidae 2 5 2 9 
22 Braconidae, Doryctinae 4 - 4 8 
23 Pompilidae, Pompilinae - - 8 8 
24 Apidae, Apis mellifera - 7 - 7 
25 Sphecidae, Trypoxylon - - 7 7 
26 Eulophidae, Eulophinae 6 - - 6 
27 Eulophidae, Eulophinae 4 - 2 6 
28 Braconidae, Apanteles - - 5 5 
29 Crabronidae - - 5 5 
30 Eulophidae - 5 - 5 
31 Eulophidae, Eulophinae 2 - 3 5 
32 Eulophidae, Eulophinae 5 - - 5 
33 Sphecidae, Trypoxylon cf. - - 5 5 
34 Braconidae, Doryctinae 4 - - 4 
35 Braconidae, Doryctinae 2 - 2 4 
36 Platygastridae - - 4 4 
37 Pompilidae, Pompilinae 4 - - 4 
38 Sphecidae, Pemphredoninae - - 4 4 
39 Braconidae 3 - - 3 
40 Braconidae - 3 - 3 
41 Braconidae 2 - 1 3 
42 Braconidae, Doryctinae 3 - - 3 
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Tabela 5.2-25: Taxa e espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletados na AID e 
na AII1 em Itapemirim, ES, 01-02 março 2008. Ordenação da espécie mais comum para a 
mais rara. Continuação. 
 

Nº TAXON AII1 - BANDEJAS AID - VARREDURA AID - BANDEJAS TOTAL 
43 Chalcididae, Spilochalcis - 3 - 3 
44 Diapriidae 3 - - 3 
45 Evaniidae - 1 2 3 
46 Ichneumonidae, Cryptinae 3 - - 3 
47 Mutilidae 1 1 1 3 
48 Mymaridae, Polynema 3 - - 3 
49 Pompilidae, Pompilinae 3 - - 3 
50 Scelionidae - - 3 3 
51 Signiphoridae - 3 - 3 
52 Sphecidae, Trypoxylon - - 3 3 
53 Sphecidae, Trypoxylon 2 - 1 3 
54 Sphecidae, Pemphredoninae - - 3 3 
55 Apidae - 1 1 2 
56 Braconidae, Apanteles - 2 - 2 
57 Braconidae, Doryctinae - - 2 2 
58 Braconidae, Doryctinae 2 - - 2 
59 Braconidae, Doryctinae 2 - - 2 
60 Braconidae, Doryctinae 2 - - 2 
61 Braconidae, Doryctinae 2 - - 2 
62 Dryinidae 2 - - 2 
63 Eulophidae 2 - - 2 
64 Eulophidae, Eulophinae 2 - - 2 
65 Eumenidae - 2 - 2 
66 Eurytomidae - 2 - 2 
67 Evaniidae 2 - - 2 
68 Mutillidae - 2 - 2 
69 Mymaridae - - 2 2 
70 Mymaridae, Polynema - - 2 2 
71 Platygastridae - - 2 2 
72 Platygastridae, Innostema - 2  2 
73 Pompilidae, Pompilinae - - 2 2 
74 Pteromalidae, Diparinae 2 -  2 
75 Sphecidae, Trypoxylon - - 2 2 
76 Sphecidae, Pemphredoninae - - 2 2 
77 Trichogrammatidae 1 - 1 2 
78 Aphelinidae 1 - - 1 
79 Braconidae 1 - - 1 
80 Braconidae 1 - - 1 
81 Braconidae 1 - - 1 
82 Braconidae 1 - - 1 
83 Braconidae 1 - - 1 
84 Braconidae - 1 - 1 
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Tabela 5.2-25: Taxa e espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletados na AID e 
na AII1 em Itapemirim, ES, 01-02 março 2008. Ordenação da espécie mais comum para a 
mais rara. Continuação. 
 

Nº TAXON AII1 - BANDEJAS AID - VARREDURA AID - BANDEJAS TOTAL 
85 Braconidae, Cheloninae - - 1 1 
86 Braconidae, Cheloninae 1 - - 1 
87 Braconidae, Cheloninae - 1 - 1 
88 Braconidae, Doryctinae - - 1 1 
89 Braconidae, Doryctinae 1 - - 1 
90 Braconidae, Doryctinae 1 - - 1 
91 Braconidae, Doryctinae 1 - - 1 
92 Braconidae, Doryctinae 1 - - 1 
93 Braconidae, Doryctinae 1 - - 1 
94 Braconidae, Doryctinae 1 - - 1 
95 Braconidae, Doryctinae 1 - - 1 
96 Chalcididae, Haltichelinae 1 - - 1 
97 Chalcididae, Spilochalcis - - 1 1 
98 Chrysididae - - 1 1 
99 Colletidae, Hylaeus - 1 - 1 

100 Crabronidae - - 1 1 
101 Diapriidae 1 - - 1 
102 Encyrtidae - - 1 1 
103 Encyrtidae 1 - - 1 
104 Encyrtidae - 1 - 1 
105 Encyrtidae cf. (raro) - 1 - 1 
106 Eucharitidae - - 1 1 
107 Eucharitidae - 1 - 1 
108 Eulophidae 1 - - 1 
109 Eulophidae - 1 - 1 
110 Eulophidae, Eulophinae - - 1 1 
111 Eulophidae, Eulophinae 1 - - 1 
112 Eulophidae, Eulophinae 1 - - 1 
113 Eulophidae, Eulophinae 1 - - 1 
114 Eulophidae, Eulophinae 1 - - 1 
115 Eulophidae, Eulophinae 1 - - 1 
116 Eulophidae, Eulophinae 1 - - 1 
117 Eulophidae, Eulophinae 1 - - 1 
118 Eupelmidae - - 1 1 
119 Eupelmidae 1 - - 1 
120 Euritomidae 1 - - 1 
121 Evaniidae - - 1 1 
122 Figitidae - - 1 1 
123 Ichneumonidae, Eiphosoma 1 - - 1 
124 Ichneumonidae, Cryptinae - - 1 1 
125 Ichneumonidae, Cryptinae - - 1 1 
126 Ichneumonidae, Cryptinae - - 1 1 
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Tabela 5.2-25: Taxa e espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletados na AID e 
na AII1 em Itapemirim, ES, 01-02 março 2008. Ordenação da espécie mais comum para a 
mais rara. Continuação. 
 

Nº TAXON AII1 - BANDEJAS AID - VARREDURA AID - BANDEJAS TOTAL 
127 Ichneumonidae, Cryptinae - - 1 1 
128 Ichneumonidae, Ichneumoninae - - 1 1 
129 Mutillidae - - 1 1 
130 Mymaridae 1 - - 1 
131 Mymaridae 1 - - 1 
132 Mymaridae, Polynema 1 - - 1 
133 Mymaridae, Polynema - 1 - 1 
134 Mymaridae, Polynema - - 1 1 
135 Perilampidae - 1 - 1 
136 Pompilidae, Ceropalinae - - 1 1 
137 Pompilidae, Pompilinae - - 1 1 
138 Pompilidae, Pompilinae 1 - - 1 
139 Pompilidae, Pompilinae 1 - - 1 
140 Pteromalidae - - 1 1 
141 Pteromalidae, Pteromalum 1 -  1 
142 Pteromalidae, Diparinae cf. - - 1 1 
143 Scelionidae - - 1 1 
144 Scelionidae 1 - - 1 
145 Scelionidae 1 - - 1 
146 Scelionidae, Macrotelea cf. 1 - - 1 
147 Scelionidae, Macrotelea cf. - 1 - 1 
148 Scelionidae, Macrotelea cf. 1 - - 1 
149 Scoliriidae - - 1 1 
150 Sphecidae, Pemphredoninae - - 1 1 
151 Sphecidae, Pemphredoninae - - 1 1 
152 Tanaostigmatidae - 1 - 1 
153 Tiphiidae - - 1 1 
154 Trigonalidae - 1 - 1 
155 Vespidae - - 1 1 
156 Vespidae - 1 - 1 
157 Vespidae, Polistes ferrugineus - - 1 1 
158 Ichneumonidae, Cryptinae Phygadeuontini - - - 0 
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Tabela 5.2-26: Taxa e espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletados na AID e 
na AII1 em Itapemirim, ES, 01-02 março 2008. Ordenado de acordo com o 
compartilhamento ou exclusividade das espécies nas três áreas amostradas. 
 

Nº TAXON AII1 - BANDEJAS AID - VARREDURA AID - BANDEJAS
1 Aphelinidae 7 1 15 
2 Mutilidae 1 1 1 
3 Platygastridae 6 9 2 
4 Pteromalidae 2 5 2 
5 Apidae - 1 1 
6 Evaniidae - 1 2 
7 Halictidae - 5 20 
8 Bethylidae 23 - 4 
9 Braconidae 2 - 1 
10 Braconidae, Alysiinae 5 - 4 
11 Braconidae, Doryctinae 4 - 4 
12 Braconidae, Doryctinae 2 - 2 
13 Ceraphronidae 20 - 2 
14 Diapriidae 55 - 42 
15 Encyrtidae 2 - 25 
16 Encyrtidae 9 - 8 
17 Eucoilidae 3 - 6 
18 Eulophidae, Eulophinae 2 - 3 
19 Eulophidae, Eulophinae 4 - 2 
20 Mymaridae 3 - 6 
21 Mymaridae 9 - 7 
22 Scelionidae 58 - 12 
23 Scelionidae 46 - 29 
24 Scelionidae, Baeus 35 - 7 
25 Sphecidae, Trypoxylon 2 - 1 
26 Sphecidae, Pemphredoninae 4 - 9 
27 Trichogrammatidae 1 - 1 
28 Braconidae, Apanteles - - 5 
29 Braconidae, Cheloninae - - 1 
30 Braconidae, Doryctinae - - 2 
31 Braconidae, Doryctinae - - 1 
32 Chalcididae, Spilochalcis - - 1 
33 Chrysididae - - 1 
34 Crabronidae - - 5 
35 Crabronidae - - 1 
36 Encyrtidae - - 1 
37 Eucharitidae - - 1 
38 Eulophidae, Eulophinae - - 1 
39 Eupelmidae - - 1 
40 Evaniidae - - 1 
41 Figitidae - - 1 
42 Ichneumonidae, Cryptinae - - 1 
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Tabela 5.2-26: Taxa e espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletados na AID e 
na AII1 em Itapemirim, ES, 01-02 março 2008. Ordenado de acordo com o 
compartilhamento ou exclusividade das espécies nas três áreas amostradas. Continuação 
 

Nº TAXON AII1 - BANDEJAS AID - VARREDURA AID - BANDEJAS
43 Ichneumonidae, Cryptinae - - 1 
44 Ichneumonidae, Cryptinae - - 1 
45 Ichneumonidae, Cryptinae - - 1 
46 Ichneumonidae, Ichneumoninae - - 1 
47 Mutillidae - - 1 
48 Mymaridae - - 2 
49 Mymaridae, Ooctonus - - 12 
50 Mymaridae, Polynema - - 2 
51 Mymaridae, Polynema - - 1 
52 Platygastridae - - 4 
53 Platygastridae - - 2 
54 Pompilidae, Ceropalinae - - 1 
55 Pompilidae, Pompilinae - - 8 
56 Pompilidae, Pompilinae - - 2 
57 Pompilidae, Pompilinae - - 1 
58 Pteromalidae - - 1 
59 Pteromalidae, Diparinae cf. - - 1 
60 Scelionidae - - 3 
61 Scelionidae - - 1 
62 Scoliriidae - - 1 
63 Sphecidae, Trypoxylon - - 3 
64 Sphecidae, Trypoxylon - - 2 
65 Sphecidae, Trypoxylon - - 7 
66 Sphecidae, Trypoxylon cf. - - 5 
67 Sphecidae, Pemphredoninae - - 2 
68 Sphecidae, Pemphredoninae - - 10 
69 Sphecidae, Pemphredoninae - - 4 
70 Sphecidae, Pemphredoninae - - 3 
71 Sphecidae, Pemphredoninae - - 1 
72 Sphecidae, Pemphredoninae - - 1 
73 Tiphiidae - - 1 
74 Vespidae - - 1 
75 Vespidae, Polistes ferrugineus - - 1 
76 Apidae, Apis mellifera - 7 - 
77 Braconidae - 1 - 
78 Braconidae - 3 - 
79 Braconidae, Apanteles - 2 - 
80 Braconidae, Cheloninae - 1 - 
81 Chalcididae, Spilochalcis - 3 - 
82 Colletidae, Hylaeus - 1 - 
83 Encyrtidae - 1 - 
84 Encyrtidae cf. - raro - 1 - 
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Tabela 5.2-26: Taxa e espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletados na AID e 
na AII1 em Itapemirim, ES, 01-02 março 2008. Ordenado de acordo com o 
compartilhamento ou exclusividade das espécies nas três áreas amostradas. Continuação 
 

Nº TAXON AII1 - BANDEJAS AID - VARREDURA AID - BANDEJAS
85 Eucharitidae - 1 - 
86 Eulophidae - 50 - 
87 Eulophidae - 5 - 
88 Eulophidae - 1 - 
89 Eumenidae - 2 - 
90 Eurytomidae - 99 - 
91 Eurytomidae - 2 - 
92 Mutillidae - 2 - 
93 Mymaridae, Polynema - 1 - 
94 Perilampidae - 1 - 
95 Platygastridae, Innostema - 2 - 
96 Scelionidae, Macrotelea cf. - 1 - 
97 Signiphoridae - 3 - 
98 Tanaostigmatidae - 1 - 
99 Trigonalidae - 1 - 
100 Vespidae - 1 - 
101 Aphelinidae 1 - - 
102 Braconidae 3 - - 
103 Braconidae 1 - - 
104 Braconidae 1 - - 
105 Braconidae 1 - - 
106 Braconidae 1 - - 
107 Braconidae 1 - - 
108 Braconidae, Cheloninae 1 - - 
109 Braconidae, Doryctinae 2 - - 
110 Braconidae, Doryctinae 1 - - 
111 Braconidae, Doryctinae 2 - - 
112 Braconidae, Doryctinae 4 - - 
113 Braconidae, Doryctinae 1 - - 
114 Braconidae, Doryctinae 1 - - 
115 Braconidae, Doryctinae 3 - - 
116 Braconidae, Doryctinae 1 - - 
117 Braconidae, Doryctinae 2 - - 
118 Braconidae, Doryctinae 2 - - 
119 Braconidae, Doryctinae 1 - - 
120 Braconidae, Doryctinae 1 - - 
121 Braconidae, Doryctinae 1 - - 
122 Chalcididae, Haltichelinae 1 - - 
123 Diapriidae 1 - - 
124 Diapriidae 3 - - 
125 Dryinidae 2 - - 
126 Encyrtidae 1 - - 
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Tabela 5.2-26: Taxa e espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletados na AID e 
na AII1 em Itapemirim, ES, 01-02 março 2008. Ordenado de acordo com o 
compartilhamento ou exclusividade das espécies nas três áreas amostradas. Continuação 
 

Nº TAXON AII1 - BANDEJAS AID - VARREDURA AID - BANDEJAS
127 Eulophidae 2 - - 
128 Eulophidae 1 - - 
129 Eulophidae, Eulophinae 1 - - 
130 Eulophidae, Eulophinae 2 - - 
131 Eulophidae, Eulophinae 6 - - 
132 Eulophidae, Eulophinae 1 - - 
133 Eulophidae, Eulophinae 1 - - 
134 Eulophidae, Eulophinae 1 - - 
135 Eulophidae, Eulophinae 5 - - 
136 Eulophidae, Eulophinae 1 - - 
137 Eulophidae, Eulophinae 1 - - 
138 Eulophidae, Eulophinae 1 - - 
139 Eupelmidae 1 - - 
140 Eurytomidae 1 - - 
141 Evaniidae 2 - - 
142 Ichneumonidae, Eiphosoma 1 - - 
143 Ichneumonidae, Cryptinae 3 - - 
144 Mymaridae 1 - - 
145 Mymaridae 1 - - 
146 Mymaridae, Polynema 3 - - 
147 Mymaridae, Polynema 1 - - 
148 Pompilidae, Pompilinae 1 - - 
149 Pompilidae, Pompilinae 4 - - 
150 Pompilidae, Pompilinae 1 - - 
151 Pompilidae, Pompilinae 3 - - 
152 Pteromalidae, Pteromalum 1 - - 
153 Pteromalidae, Diparinae 2 - - 
154 Scelionidae 1 - - 
155 Scelionidae 1 - - 
156 Scelionidae, Macrotelea cf. 1 - - 
157 Scelionidae, Macrotelea cf. 1 - - 
158 Ichneumonidae, Cryptinae, Phygadeuontini - - - 
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Tabela 5.2-27: Famílias de Hemiptera (Insecta) coletados na AID e na AII1 em Itapemirim, 
ES, 01-02 março 2008. Taxa em ordem alfabética. Para ilustrações dos taxa, veja figuras 
236-249. 
 

Nº TAXON NO. DE 
ESPÉCIES HÁBITO AII1 – 

BANDEJAS 
AID – 

VARREDURA 
AID – 

BANDEJAS TOTAL

1 Alydiidae 2 Fitófago   3 3 
2 Anthocoridae 3 Fitófago 2 1 4 7 
3 Aradidae 1 Fitófago -  2 2 
4 Coreidae 4 Fitófago - 20 1 21 
5 Cydnidae 2 Fitófago 1  2 3 
6 Lygaeidae 6 Fitófago 4 15 5 24 
7 Miridae 2 Fitófago 2 1 2 5 
8 Nabidae 2 Predador 2 2  4 
9 Pentatomidae 2 Predador  5 2 7 

10 Ploiaridae 1 Predador 7   7 
11 Reduviidae 1 Predador  4 1 5 
12 Idem, Apiomerinae 1 Predador 1   1 
13 Tingitidae 2 Fitófago  4  4 

 
 
Tabela 5.2-28: Espécies de Diptera (Insecta) coletadas na AII1 (mata da Usina Paineiras) 
em Itapemirim, ES, 01-02 março 2008, com CDCs. Taxa e espécies em ordem alfabética. 
 

Nº TAXON ESPÉCIE TOTAL 
1 Culicidae: Culicinae Culex spp. 250 
2 Psychodidae: Flebotominae Brumptomyia guimaraesi 5 
3 Psychodidae: Flebotominae Brumptomyia avellari 1 
4 Psychodidae: Flebotominae Brumptomyia sp. 6 
5 Psychodidae: Flebotominae Brumptomyia cunhai 1 
6 Psychodidae: Flebotominae Lutzomyia schreiberi 4 
7 Psychodidae: Flebotominae Lutzomyia hirsuta 1 
8 Psychodidae: Flebotominae Lutzomyia microps 1 
9 Psychodidae: Flebotominae Lutzomyia fischeri 3 
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Tabela 5.2-29: Lista preliminar mostrando alguns dos ectoparasitas (Siphonaptera e 
carrapatos) registrados na literatura para as espécies de mamíferos observadas na AID. 
 

Família / Espécie Nome Popular Siphonaptera Carrapatos Referência 
Família Didelphidae 

Didelphis aurita Gambá 

Adoratopsylla 
intermedia;  Leptopsylla 

segnis; Xenopsylla 
cheopis; Polygenis 

atopus 
Ctenocephalides sp.; 

Polygenis 
(Neopolygenis) atopus; 

Leptopsylla segnis; 
Xenopsylla cheopis 

Amblyomma 
cajennense,A. 
dubitatum, A. 

aureolatum; Ixodes 
loricatus, Ixodes 

didelphidis 

Salvador et al., 
2007; Moraes et 

al., 2003. 
 

Marmosa murina Catita-amarela Não encontrado Não encontrado - 

Philander frenata Cuíca-de-quatro-
olhos 

Adorapsylla 
antiquorum; 

Craneopsylla minerva; 
Polygenis rimatus 

 Moraes et al, 
2003. 

Micoureus demerarae Cuíca-da-árvore Não encontrado Não encontrado - 
Metachirus nudicaudatus Jupati Não encontrado Ixodes loricatus Bossi et al, 2002. 

Monodelphis americana Cuíca-de-três-
linhas 

Tunga caecata; 
Adorapsylla antiquorum Não encontrado Moraes et al, 

2003. 
Gracilinanus microtarsus Catita-pequena Não encontrado Não encontrado - 

Caluromys philander Cuíca-lanosa Não encontrado Não encontrado - 
Família Dasypodidae 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba Não encontrado 

Amblyomma 
pseudocolor; 
Amblyomma 

nodosum 

Bechara et al, 
2002. 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha Não encontrado Amblyomma 
brasiliense (?) Evans et al, 2000. 

Dasypus septemcinctus Tatuí Não encontrado Amblyomma 
brasiliense Evans et al, 2000. 

Família Myrmecophagidae 

Tamandua tetradactyla Tamanduá-de-
colete 

Xenopsylla cheopis; 
Echidnophaga sp; 

Amblyomma 
nodosum; 

Amblyomma 
calcaratum; 
Amblyomma 
cajennense 

Martins e  
Guglielmone, 

1995; Labruna et 
al, 2002; Torres-

Mejia e 
Fuente,2006. 

Família Mustelidae 
Lontra longicaudis Lontra Não encontrado Não encontrado - 

Família Procyonidae 
Procyon cancrivorus Mão-pelada Não encontrado Não encontrado - 

Família Felidae 
Herpeilurus yaguarondi Jaguarundi Não encontrado Não encontrado - 

Família Canidae 

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato 

Rhopalopsyllus lutzi, 
Rhopalopsyllus lutzi 
lutzi;   Pulex irritans, 

Ctenocephalides felis, 
C. canis e Xenopsylla 

cheopis; Boophilus 
microplus; Pulex sp 

Amblyomma 
striatum, A. 
Tigrinum, A. 

Cajennense; A. 
ovale e A. 

Aureolatum; Ixodes 
sp; Rhipicephalus 

sanguineus 

Hastriter e  
Peterson, 1997; 

Whitaker e  Abrell, 
1987; Cerqueira et 
al., 2000; Torres-

Mejia e 
Fuente,2006; 
Rodrigues e  

Daemon, 2004. 
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Tabela 5.2-29: Lista preliminar mostrando alguns dos ectoparasitas (Siphonaptera e 
carrapatos) registrados na literatura para as espécies de mamíferos observadas na AID. 
Continuação. 
 

Família / Espécie Nome Popular Siphonaptera Carrapatos Referência 
Família Agoutidae 

Agouti paca Paca Rhopalopsyllus lugubris 
lugubris; Não encontrado Darskaya e 

Malygin, 1996. 
Família Caviidae 

Cavia sp. Preá 
Pulex simulans/irritans; 

Leptopsylla segnis; 
Tiamastus cavicola 

Não encontrado Dittmar, 2002 

Família Muridae 

Nectomys squamipes Rato-d´água 

Polygenis atopus; 
Craneopsylla minerva 

minerva; Polygenis 
(Polygenis) roberti 

roberti 

Ixodidae Moraes, Bossi, e 
Linhares, 2003. 

Mus musculus Camundongo 

Xenopsylla cheopis; 
Nosopsyllus-laeviceps; 

Nosopsyllus-
mokrzeckyi 

Não encontrado 

Ibrahim et al., 
2006; Bitam et al., 
2006; Shoukry et 

al., 2006. 
Rattus norvegicus Ratazana Não encontrado Não encontrado - 

Familia Sciuridae 
Sciurus aestuans Caticoco Não encontrado Não encontrado - 

Familia Erethizontidae 
Sphiggurus villosus* Ouriço-cacheiro Não encontrado Não encontrado - 

 
 
 Fauna Identificada na Área de Influência Direta 

 
− Ordem Diptera 
 
Foram encontradas 47 espécies, 22 delas representadas por um único indivíduo (Tabela 
5.2-21) e 11 outras com 2 ou mais indivíduos, mas coletadas apenas na AID (Tabela 5.2-
22). No entanto, apenas uma amostragem anual pode comprovar se alguma destas 33 
espécies são de fato exclusivas da AID, fato improvável. Nenhum dos taxa obtidos nesta 
área se destaca como incomum ou raro; por outro lado, a AID parece ser intensamente 
povoada por Dolichopodidae, mosquinhas metálicas predadoras (várias espécies, e.g., 
Figuras 5.2.99-48, 5.2-100.49 e 5.2-100.50), coletadas em enormes quantidades neste 
estudo. Uma espécie de mosca de carniça, Sarcophagidae (Figura 5.2-101.88), um 
possível vetor, também foi dominante nessa área. Seis espécies dos generalistas 
Muscidae (Figuras 5.2-99.38 a 5.2-99.40; 5.2-100.68 e 5.2-100.69) foram também 
encontradas, embora representadas por raros indivíduos (Tabela 5.2-21); Musca 
domestica não foi coletada em nenhuma das armadilhas. Vale mencionar o registro de 
Anthomyidae (Figuras 5.2-99.26 e 5.2-99.27) e Tachinidae (Figuras 5.2-102.103 a 106, 
5.2-102.109, 5.2-102.110 e 5.2-102.112), que se parecem muito com espécies vetores, 
mas são na verdade fitófagos inofensivos (Anthomyidae) ou parasitoides benéficos 
(Tachinidae). Como um todo, trata-se de fauna essencialmente pobre (compare com 
fauna da AII1) e dominada por grupos oportunistas. 
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− Ordem Hymenoptera 
 
Foram encontradas 100 espécies de vespas na AID, uma quantidade 
surpreendentemente alta em relação aos Diptera, grupo para o qual os métodos de coleta 
empregados costumam ser até mesmo mais eficientes do que para Hymenoptera. Dessas 
espécies, 42 estavam representadas por um único indivíduo, mas apenas uma 
amostragem anual pode comprovar se algumas de tais espécies são de fato exclusivas da 
AID, fato improvável. Das demais espécies, 14 estavam representadas por apenas dois 
indivíduos, 10 por três indivíduos, e 34 por 4-99 indivíduos. Das espécies observadas 
81% são parasitoides, ou seja, vespas que na fase larval são parasitas de outros insetos, 
mas com adultos de vida livre; 15,5% (25 espécies) são predadoras de outros insetos ou 
aranhas, 2,5% (4 espécies) florícolas e 0,6% (1 espécie) é hiperparasitoide. Foi também 
surpreendente o fato de vespas incomuns ou raras terem sido encontradas apenas nesta 
área; em particular, uma espécie de Trigonalidae (muito raro e primeiro registro para o 
ES) (Figura 5.2-107.230), uma abelha do gênero Hylaeus (incomum) (Figura 5.2-
104.148), dois Tanaostigmatidae (Figuras 5.2-107.227 e 5.2-107. 228) e um Perilampidae 
(Figura 5.2-106.205), ambos relativamente incomuns. 
 
Todas as espécies de Hymenoptera encontradas podem ser consideradas benéficas, por 
dois motivos centrais: seus adultos alimentam-se, comumente ou exclusivamente, de 
néctar, e portanto atuam como polinizadores; ao mesmo tempo, as larvas são 
parasitoides ou carnívoras, e portanto com papel crucial no controle populacional de 
outros insetos (e.g., fitófagos e vetores), que de outra forma proliferariam como pragas 
agrícolas ou de importância médico-veterinária. Marimbondos (Vespidae) (e.g. Figura 5.2-
107.235) e abelhas (Apidae, inclusive A. mellifera) estão presentes na área (Tabela 5.2-
24), mas em números não dominantes em relação ao restante da fauna de insetos. Toda 
essas vespas são essenciais à manutenção de níveis suportáveis ou inócuos de insetos 
vetores ou pragas. Parasitoides, em particular, por representarem um nível trófico 
superior, são frequentemente determinantes da densidade populacional de seus 
hospedeiros, ação facilitada ainda pela grande diversidade de adaptações fisiológicas e 
de comportamento. 
 
 
− Ordens Homoptera, Hemiptera e Coleoptera 
 
Nenhum dos taxa coletados nestas ordens na AID tem importância conhecida como 
vetores de doenças a seres humanos. Os 1732 indivíduos e mais de 30 espécies 
coletadas de Homoptera são todos essencialmente fitófagos, sugadores de seiva; sua 
maior importância é como praga de espécies vegetais. Os Hemiptera observados (Tabela 
5.2-28; Figuras 5.2-108.236 a 5.2-108.249) são fitófagos ou predadores de outros insetos; 
espécies hematófagas transmissoras de doenças não foram encontradas. Os Coleoptera 
obtidos são todos essencialmente fitófagos ou predadores de outros insetos, sem 
nenhuma espécie conhecida no Brasil significativamente importante como praga ou de 
importância médico-veterinária. O gênero Paederus, de ocorrência mundial, tem alguma 
importância médica, pois suas espécies são irritantes se esmagadas na pele 
(AGRICULTURE CANADA, 2007); nenhum Paederus foi encontrado na AID e AIIs, mas 
sua ocorrência não é improvável. 
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− Ectoparasitas de Mamíferos 
 
Praticamente todas as espécies potenciais de ectoparasitoides para os mamíferos da AID 
podem, eventualmente (a grande maioria) ou definitivamente (Tunga spp. – o “bicho-de-
pé”) sugar sangue ou parasitar humanos, e com isso transmitir doenças. No entanto, 
trata-se de uma lista meramente potencial, sem nenhum desses parasitas confirmados. A 
pulga Xenopsylla cheops, conhecida de várias das espécies de vertebrados encontradas 
na AID, é o vetor da peste bubônica em vários países, inclusive América do Sul, mas 
torna-se importante apenas em casos de grandes infestações dos próprios mamíferos. 
Além do mais, o simples registro de que pode ocorrer em alguns vertebrados não significa 
que estará de fato presente nesses animais. 
 
 
 Fauna Identificada na Mata da Usina Paineiras (AII1) 

 
− Ordem Diptera 
 
Trata-se de fauna notoriamente mais rica em famílias e espécies do que aquela da AID. 
Foram encontradas 71 espécies, 30 delas representadas por um único indivíduo (Tabela 
5.2-23) e 28 outras com 2 ou mais indivíduos, mas coletadas apenas na AII1 (Tabela 5.2-
24). Apenas uma amostragem anual pode comprovar se alguma destas 58 espécies 
utilizam também a AID de algum modo, mas é perfeitamente aceitável postular que sua 
ocorrência primária seja mesmo dentro da AII1. Talvez o Taxon de Diptera de maior 
interesse em termos científicos e de conservação seja a espécie de Richardiidae 
encontrada (Figura 5.2-101.85). Trata-se de um grupo normalmente raro, mas observado 
em grandes números em toda área amostrada da AII1, embora ausente da AID e 
portanto, por extensão, também ausente da AII2. Nada se sabe sobre a biologia dos 
ricardiídeos. O Pipunculidae encontrado (Figura 5.2-101.84) também não é uma espécie 
comum, mas não é rara; trata-se de um parasitoide de cigarrinhas. Os Neriidae (Figuras 
5.2-101.78 e 5.2-101.79), uma espécie de Tipulidae (Figura 5.2-102.116) e possivelmente 
todos os Ephydryidae (Figuras 5.2-100.61 e 5.2-100.63) são também grupos 
ecologicamente mais exigentes, provavelmente restritos à AII1. Novamente, vale 
mencionar o registro de outras seis espécies de Anthomyidae e Tachinidae, muito 
semelhantes a espécies vetores (e.g., Figuras 5.2-101. 86 a 5.2-101.88), mas de hábitos 
fitófagos ou parasitoides. 
 
Vários grupos com pequeno potencial como vetores foram detectados exclusivamente na 
AII1: a maioria dos fungívoros ou parasitoides Phoridae (Figs 5.2-101.81 e 5.2-101.82); 
uma espécie de Sepsidae (Figuras 5.2-102.118b e 5.2-102.118c) e duas de Micropezidae 
(Figuras 5.2-100.66 e 5.2-100.67), normalmente associadas à matéria em decomposição 
e a fezes; três espécies dos generalistas Muscidae (Figuras 5.2-100.68 a 5.2-100.70), 
mas não M. domestica; espécies de moscas de carniça das famílias Sarcophagidae 
(Figura 5.2-101.87) e Calliphoridae (Figuras 5.2-99.44 e 5.2-99.45); quatro Nematocera 
(Figuras 5.2-101.74 a 5.2-101.77), grupo que pode conter espécies hematófagas, vários 
Culicidae (pernilongos) (Tabelas 5.2-22 e 5.2-29), e outros. 
 
Duas espécies de Sarcophagidae, contudo, parecem ocorrer seguramente entre AID e 
AII1 (Figuras 5.2-101.86 e 5.2-101.88), uma delas dominante nos dois ambientes (Figura 
5.2-101.88). Os sarcofagídeos são potenciais vetores de doenças por conduzirem 
bactérias em suas pernas; de outra forma, são importantes decompositores de matéria 
animal. Em todo caso, o registro dessas espécies em ambos os ambientes indica que a 
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AII1 servirá de reservatório para Sarcophagidae que poderão eventualmente utilizar 
recursos da área da CTR. 
 
As coletas com armadilhas luminosas tipo CDC indicaram a presença, esperada, de 
vários grupos hematófagos (Tabela 5.2-29). Destes, os Culicidae são conhecidamente de 
interesse médico, pela alergia local produzida com a picada e pela transmissão de 
doenças; espécies vetores, contudo, não foram reconhecidas. Algumas espécies de 
flebotomíneos, por outro lado, são conhecidas por transmitir leishmanioses; no entanto, 
nenhuma das espécies deste grupo coletadas na AII1 são conhecidas por transmitir 
leishmanioses ao ser humano. 
 
Por observação direta, foram detectadas também muitas pupas de Simuliidae (Figura 5.2-
101.90), o vulgar “borrachudo”, num corpo d’água que atravessa a AID. Essas 
mosquinhas são hematófagas, mas ambientalmente muito exigentes, reproduzindo-se 
apenas em água limpa e corrente. 
 
 
 Ordem Hymenoptera 

 
Foram encontradas 81 espécies de vespas na AII1 (Tabela 5.2-26), das quais 57 (70%) 
foram coletadas exclusivamente nesta área (Tabela 5.2-26). O total de espécies menor 
que aquele na AID explica-se porque apenas armadilhas Möricke foram utilizadas na AII1; 
a coleta com varreduras, realizada também na AID, amostra taxa quase inteiramente 
diferentes das coletas com Möricke.  
 
Dos taxa comuns à AII1 e à AID, destacam-se os parasitoides Scelionidae (atacam ovos 
de percevejos e de gafanhotos), Diapriidae (atacam pupas de mosquinhas) e, em certo 
grau, também os Encyrtidae; esses três grupos provavelmente contêm as espécies mais 
importantes de Hymenoptera em termos de controle biológico, com numerosas espécies 
atacando diversas ordens de insetos. Os Ceraphronidae, com espécies parasitoides e 
hiperparasitoides, também foram coletados com certa frequência nas duas áreas. Na 
verdade, 97,5% das espécies de Hymenoptera observadas na AII1 são parasitoides, com 
apenas duas espécies caçadoras/predadoras coletadas, um Trypoxylon (Figura 5.2-
107.233) e um Sphecidae Pemphredoninae (Figura 5.2-107.225). 
 
Nenhum dos taxa obtidos parece ser raro ou incomum, fato que surpreende em face dos 
vários grupos raros de Hymenoptera coletados na AID. No entando, como já comentado, 
é improvável que qualquer das espécies da AID não ocorra também na AII1. 
 
Todas as espécies de Hymenoptera encontradas na AII1 podem ser consideradas 
benéficas pelos mesmos motivos discutidos quando da descrição da fauna identificada na 
AID. Nenhuma espécie de Hymenoptera de interesse médico-veterinário foi detectada, 
mas marimbondos e abelhas certamente ocorrem nesta área. 
 
 
 Ordens Homoptera, Hemiptera e Coleoptera 

 
Aqui são feitos os mesmos comentários já tecidos anteriormente quando da descrição da 
fauna identificada na AID, pois trata-se de fauna equivalente e essencialmente muito 
similar à encontrada na AID. 
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 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
 
 Unidades de Conservação próximas da área do empreendimento 

 
As três unidades de conservação mais próximas à área de instalação da Central de 
Tratamento de Resíduos (CTR) Terramar são a APA de Guanandy, Parque Municipal do 
Itabira e Parque Municipal Frade e a Freira (Figura 5.2-109 – Mapa de Unidades de 
Conservação). 
 
 
 APA de Guanandy 

 
A APA de Guanandy é uma das únicas Áreas de Proteção Ambiental exclusivamente 
costeira do litoral sul capixaba. Criada em 1994, dista 25 km a leste do empreendimento e 
está localizada nos municípios de Piúma, Itapemirim e Marataízes, numa área de 5.242 
ha. Além dos remanescentes de restinga, alagados e manguezais, há importantes 
afloramentos rochosos, como o Monte Aghá. Por sua relevância biológica, é considerada 
prioritária para conservação e foi escolhida para compor a maior parte do Corredor 
Ecológico do Guanandy. 
 
 
 Parque Municipal do Itabira 

 
Localizado a 12 km ao norte do empreendimento, o Parque Municipal do Itabira é 
composto por vegetação natural da Mata Atlântica e importantes afloramentos rochosos, 
como o Pico do Itabira, com cerca de 715 m de altitude, símbolo do município de 
Cachoeiro de Itapemirim. Criado em 1988, possui 163 ha e tem como um dos objetivos a 
preservação das nascentes dos córregos Itabira e Urtiga. 
 
 
 Parque Municipal Frade e a Freira 

 
Localizada na divisa entre os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul e 
Itapemirim, o Monumento Natural Frade e Freira são formações rochosas de granito com 
cerca de 680 m de altura, como as duas montanhas geminadas que formam as figuras de 
um Frade e uma Freira. Dista 11 km a nordeste do empreendimento. 
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FIGURA 5.2-109: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
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5.3 MEIO ANTRÓPICO 
 

 METODOLOGIA 
 
A metodologia utilizada para a caracterização das áreas de influência do empreendimento 
contou com a utilização de dados secundários que foram complementados com 
informações e dados primários, estes levantados em campo através de entrevistas locais 
na AID, especialmente nas áreas do entorno do empreendimento, constituídas de 
propriedades rurais.  
 
Em termos de dados secundários, foram adotados como base de análise os dados de 
fontes estatísticas públicas oficiais que correspondem aos dados de municípios, como 
sempre tem sido realizado nos estudos ambientais até então aprovados pelo IEMA. 
Constam dessas fontes o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IJSN - 
Instituto Jones dos Santos Neves e o MPES - Ministério Público do Espírito Santo.   
 
Visando a uma maior aproximação do foco do estudo, em relação à AID também foi 
realizado um levantamento de informações no entorno do empreendimento.  
 
As entrevistas utilizadas no levantamento primário, cujo roteiro consta no anexo deste 
estudo, foram aplicadas junto a todas as propriedades rurais limítrofes ao 
empreendimento, além de terem sido aplicadas junto aos representantes do 
assentamento e do acampamento rural existentes na área.  
 
 

 CARACTERIZAÇÃO SOCIOEONÔMICA DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 
 

A caracterização socioeconômica das áreas de influência está dividida em dois subitens: 
caracterização da AII e da AID no âmbito municipal, referindo-se ao município de 
Itapemirim, e a caracterização da AID relativa ao entorno imediato do empreendimento. 
Essa subdivisão se explica pelo fato de que é considerado que a análise se torna mais 
rica, relativamente ao município da AID, Itapemirim, quando se comparam os dados com 
os demais municípios da AII e com o total do Espírito Santo. Neste sentido, opta-se por 
apresentar a análise da AID – Município de Itapemirim junto da análise da AII.  
 
A caracterização da AID relativa às propriedades limítrofes ao empreendimento foi 
efetuada em outro item, dada a especificidade do espaço (intermunicipal e área rural).  
 
 
5.3.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – ENTORNO DO EMPREENDIMENTO 
 

 DINÂMICA POPULACIONAL 
 
A população nas propriedades rurais confrontantes com a área prevista para o 
empreendimento da Terramar foi calculada em vinte pessoas. Soma-se a esta população 
a existente nas cinco agrovilas que constituem o Assentamento Nova Safra, terras que 
foram incorporadas à Reforma Agrária, antigamente de propriedade dos herdeiros do Sr. 
Manoel Marcondes. A população do Assentamento Nova Safra foi estimada em 650 
moradores, constituindo as 105 famílias assentadas. Cabe destacar que o assentamento 
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iniciou-se há oito anos, e que esta população corresponde às famílias que, até agora, 
receberam suas terras. Porém, e como será visto mais detalhadamente no item núcleos 
populacionais, existe também um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) com, no momento do levantamento de campo, 400 pessoas esperando 
pela distribuição de terras de outra fase da reforma agrária na propriedade acima 
mencionada. 
 

 
 

Figura 5.3.1-1: Residência de assentados dentro do Nova Safra com  
detalhe de iluminação pública pelas ruas internas do assentamento. 

 
 

Tabela 5.3.1-1: Moradores por propriedade. 
 

PROPRIEDADE NÚMERO DE MORADORES 
Romildo dos Santos Belo 6 
Luciano Magno Lustroza 12 
Assentamento Nova Safra 650 
José Amaro Alves da Silva - 
Fernando Maitan 2 
Usina Paineiras - 

Fonte: Levantamento em campo 
 
 
Na propriedade do Sr. Romildo foram registrados seis moradores, constituídos pelo casal 
e seus quatro filhos, encontrando-se dois deles em idade escolar. Na propriedade do Sr. 
Luciano Magno Lustroza, duas das casas encontradas no imóvel possuem moradores, 
sendo que numa delas mora um casal e seus dois filhos e na outra um casal com quatro 
filhos. Na propriedade do Sr. José Amaro Alves da Silva não há moradores, sendo que o 
filho do proprietário, Sr. José Mauro, vai todo dia à propriedade para tirar o leite e cuidar 
dos animais que nela se encontram. Na propriedade do Sr. Fernando Maitan mora um 
casal sem filhos. A propriedade da Usina Paineiras, como já foi descrito, é uma área de 
mata de quase 2.000 hectares, tida como área de proteção ambiental pela empresa. 
Nessa área não existem moradores. 
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 NÍVEL DE VIDA  
 
 Educação 

 
Para caracterizar a educação no entorno do empreendimento, foi levantado junto aos 
proprietários rurais quantas crianças se encontram em idade escolar na propriedade, 
quantas assistem às aulas e onde elas estudam. No tocante ao assentamento rural e ao 
acampamento rural, em função de todas as crianças assistirem às aulas juntas, sem 
diferenciar se são de famílias assentadas ou acampadas, estes números não se 
encontram discriminados pela sua origem. Assim, existem 160 alunos originados no 
assentamento e no acampamento, sendo que destes, oitenta crianças assistem às aulas 
na escola que funciona dentro mesmo do Assentamento Nova Safra; cinquenta crianças 
assistem às aulas na escola de Garrafão, sendo conduzidas pelo ônibus da viação Reis 
Toledo, alugado pela Prefeitura Municipal de Itapemirim; e trinta alunos assistem às aulas 
em escola de Rio Novo do Sul, com ônibus disposto pela prefeitura desse município 
(Tabela 5.3.1-2 e Figura 5.3.1-2) 
 
Tabela 5.3.1-2: Crianças em idade escolar por propriedade. 
 

PROPRIEDADE CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR 
Romildo dos Santos Belo 2 
Luciano Magno Lustroza 5 
Assentamento Nova Safra 160 
José Amaro Alves da Silva - 
Fernando Maitan - 
Usina Paineiras - 

Fonte: Levantamento em campo 
 
 
Sobre as crianças que residem nas propriedades rurais dos Srs. Romildo dos Santos e 
Luciano Magno Lustroza, foram contabilizadas sete infantes. Na propriedade do Sr. José 
Amaro, como já foi dito no item dinâmica populacional, não há moradores, e na do Sr. 
Fernando, trata-se apenas de um casal sem filhos. 
 
As duas crianças que moram na propriedade do Sr. Romildo assistem às aulas na Escola 
de Ensino Fundamental e Médio Antônio Jacques Soares, para onde são conduzidas pelo 
transporte escolar contratado conjuntamente entre governo do estado (por se tratar de 
escola estadual) e prefeitura municipal de Itapemirim, segundo foi levantado junto à dona 
Maria Estela, esposa do Sr. Romildo. Ainda segundo ela, nos dias em que foi realizada 
visita ao campo, verificou-se que o ônibus não estava realizando o trajeto em função de 
divergências contratuais entre a contratante (o governo do estado) e a viação Reis Toledo 
Turismo.  
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Figura 5.3.1-2: Escola Estadual de Ensino Fundamental e  Médio de Garrafão. 
 
 
As crianças que residem na propriedade do Sr. Luciano Lustroza, filhos dos funcionários 
que trabalham para este, também estudam na escola citada, localizada em Garrafão. 
Acrescenta-se que a localidade de Garrafão encontra-se aproximadamente entre 12 km e 
15 km de distância. 
 
 
 Saúde 

 
Para caracterizar o atendimento à saúde no entorno da área do empreendimento, foi 
levantado local procurado pelos moradores da região. Assim, foi observada uma maior 
demanda pelo serviço oferecido pela prefeitura municipal de Itapemirim através do posto 
de saúde localizado em Garrafão (Figura 5.3.1-3)  
 

  
Figura 5.3.1-3: Fachada da unidade de saúde municipal de Garrafão. 
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No caso dos moradores residentes na propriedade do Sr. Luciano, estes são visitados 
pelos agentes do Programa de Saúde da Família (PSF), programa de abrangência 
nacional implantado pelo governo federal e executado pelas administrações municipais. 
Esses agentes realizam visitas periódicas na área rural, medem a pressão arterial, pesam 
as crianças, efetuam questionários que possam indicar a tendência a doenças e marcam 
consultas nas instituições médicas que correspondam, segundo o grau de seriedade do 
caso (Tabela 5.3.1-3). 
 
Tabela 5.3.1-3: Local procurado por assistência médica por propriedade. 
 

PROPRIEDADE LOCAL PROCURADO POR ASSISTÊNCIA MÉDICA 
Romildo dos Santos Belo Posto de saúde de Garrafão 
Luciano Magno Lustroza PSF / Posto de saúde de Garrafão 
Assentamento Nova Safra Posto de saúde da Safra / Cachoeiro 
José Amaro Alves da Silva Centro de saúde de Cachoeiro 
Fernando Maitan Posto de saúde de Garrafão 
Usina Paineiras - 

Fonte: Levantamento em campo 
 
 
Coincidindo com os proprietários rurais mencionados no texto, o casal que mora na 
propriedade do Sr. Fernando Maitan também procura o posto de saúde da localidade de 
Garrafão para satisfazer suas demandas por cobertura médica primária. 
 
No caso do Sr. José Amaro, em cuja propriedade não há moradores, o atendimento 
médico se dá em local próximo da residência do proprietário, ou seja, no centro de saúde 
de Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Os moradores do assentamento Nova Safra recebem atendimento médico no posto de 
saúde da Safra; mas quando há necessidade de maior complexidade, eles se dirigem à 
sede municipal de Cachoeiro de Itapemirim em busca por atendimento no hospital local. 
 
 
 Segurança 

 
Para caracterizar o item segurança, a abordagem junto aos entrevistados visou conhecer 
a realidade local, no sentido de conhecer as características locais em referência a 
acontecimentos vinculados à segurança pública, assim como obter informação por parte 
dos entrevistados sobre a presença policial na região. 
 
Com base no exposto no parágrafo anterior, foram consultados os entrevistados sobre 
fatos que acontecem na região que porventura ameacem a segurança pública. 
 
A Sra. Maria Estela, esposa do Sr. Romildo, informou que a região é muito tranquila. De 
fato, equipe de som, motocicleta e até as bicicletas das crianças ficam do lado de fora da 
casa, inclusive durante a noite. Sobre policiamento, diz não haver. As únicas vezes que 
se vê policiais na região é quando existe suspeita de algum foragido da carceragem de 
Cachoeiro de Itapemirim estar escondido na vegetação dos arredores.  O Sr. Luciano 
confirma que nada de mau acontece na região e inclusive destacou que até o esfriador de 
leite, equipamento de alto custo, fica à beira da estrada de chão e ele não sente nenhuma 
ameaça para este ou seu restante patrimônio. 
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Os proprietários rurais restantes coincidiram em afirmar que a polícia só passa na região 
se ligarem por algum motivo. Foi levantado que o posto policial mais próximo da área é o 
destacamento da Polícia Rodoviária Federal no trevo da Safra da BR-101, porém, sua 
ação se concentra no atendimento da segurança do tráfego na citada rodovia, dentro da 
sua faixa de domínio. Assim, o posto policial menos distante está localizado em Cachoeiro 
de Itapemirim. 
 
 

 NÚCLEOS POPULACIONAIS 
 
No entorno imediato da área do empreendimento Central de Tratamento e Disposição de 
Resíduos Terramar não foram identificados adensamentos populacionais que possam ser 
caracterizados de núcleos urbanos, seguindo para tal a qualificação estipulada por Lei Nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966, onde se define que para uma zona ser atribuída de 
zona urbana, deve observar o requisito mínimo da existência de melhoramentos em pelo 
menos dois dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: 
 
 meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

 

 abastecimento de água; 
 

 sistema de esgotos sanitários; 
 

 rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; 
 

 escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de três quilômetros do 
local considerado.  

 
Embora não se tenham observado áreas que cumpram com essas disposições, é 
oportuno considerar o adensamento populacional encontrado às margens da rodovia ES-
490 que vincula a Sede municipal do município de Itapemirim com a rodovia federal BR-
101, na altura do trevo Safra. Trata-se do acampamento do Movimento Sem Terra (MST), 
o qual funciona como tal há oito anos, segundo levantado junto às suas lideranças. 
 
Em diálogo com lideranças do acampamento Nova Safra, com destaque para o Sr. Félix 
de Jesus, foi constatado que a fase do acampamento é a transição existente entre a 
chegada ao local próximo às terras onde está acontecendo a Reforma Agrária e o 
momento em que a família toma posse das terras atribuídas por essa reforma. Este 
processo normalmente é demorado e pode levar de alguns meses a vários anos.  
 
Cabe destacar que, segundo informações levantadas no site do Ministério da Reforma 
Agrária, no Estado do Espírito Santo, no ano de 2004 existiam 59 assentamentos, com 
um total de 2.261 famílias assentadas. Ainda segundo a mesma fonte, no ano de 2005 
eram contabilizadas 671 famílias de acampados. 
 
No acampamento Nova Safra, o número de famílias acampadas na época do trabalho de 
campo era de 200, residindo umas 400 pessoas. Cada família conta, na maioria dos 
casos, com um cômodo formado com canas ou paus, coberto com uma lona. 
 



 
 
 
 
 

  

 

 

 

RT 642/08 
Fevereiro/09 228/330 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 

de Implantação da Central de Tratamento 
de Resíduos - Terramar

Rev. 00
 

 
 

Figura 5.3.1-4: Vista parcial do acampamento Nova Safra. 
 
 
A infraestrutura básica com que se conta no acampamento é bastante precária. O 
abastecimento de água é feito pela captação com lata numa cacimba ou poço. O esgoto é 
disposto em fossa seca, embora tenha vezes que é lançado a céu aberto. Não existe 
energia elétrica dentro do acampamento, tendo-se que utilizar velas ou lamparinas para 
iluminar o interior das barracas. 
 
O atendimento médico dos acampados é realizado na sede municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim, porém, segundo as lideranças entrevistadas, a qualidade do atendimento é 
deficitária, carecendo de especialistas para casos mais complexos. Ainda segundo estes, 
só pode ser satisfeita a demanda por febre, dor de cabeça, gripe, artrose simples ou 
dores de coluna, mas nada mais complexo do que isto. 
 

 
 

Figura 5.3.1-5: Alguns dos líderes do acampamento,  
durante a entrevista. 

 
 
A educação, assim como as famílias dos assentados, é coberta fundamentalmente pela 
escola existente dentro mesmo do assentamento. 
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No tocante a lazer, junto ao colégio do assentamento existe um campo de futebol que é 
utilizado por acampados e assentados. 
 
Sobre a segurança, o Sr. Félix comentou que nunca acontece nada que faça com que a 
polícia tenha de circular pela área. A instituição só se faz presente caso seja chamada 
pelos acampados. 
 
Sobre as fontes de renda, os representantes comentaram que é praticamente nula. Só 
quem realiza algum trabalho informal consegue dispor de R$30,00 ou R$ 50,00 ao mês. 
Deve-se lembrar que as famílias acampadas recebem cestas básicas periodicamente 
para atender as necessidades mais elementares.  
 
 

 ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
 
Os proprietários rurais localizados na área de influência direta do empreendimento não 
estão organizados socialmente para nenhuma reivindicação social e/ou econômica que 
considerem pertinente. Não existem movimentos comunitários que os agrupem com 
intuito de melhoras na qualidade de vida individual ou social. Também não foram 
identificados líderes a quem possam atribuir a direção na luta por qualquer benefício para 
a comunidade dos proprietários rurais. Apenas foi detectada a existência de uma 
instituição religiosa, a Igreja Batista de Córrego de Ouro, que foi fundada no ano de 1968, 
com cultos aos domingos e oração às quartas-feiras, que é ponto de reunião de vários 
vizinhos da região. 
 
Situação diferente se vive no Assentamento Nova Safra, onde os integrantes do 
assentamento encontram-se organizados em cinco grupos, sendo cada um deles as cinco 
agrovilas que compõem a totalidade do assentamento. Essas cinco agrovilas são: Novo 
Horizonte, Bela Vista, Zumbi dos Palmares, Roberto Ferreira e Chico Mendes. Em diálogo 
com lideranças do movimento, os Srs. Adiel Teixeira da Silva e Antônio Pereira Araújo 
explicaram que cada agrovila possui dois coordenadores, sendo ao todo dez 
coordenadores para o assentamento. A razão de ter dois coordenadores por agrovila 
reside no fato de contar com um coordenador titular que, caso haja impossibilidade de 
este desenvolver suas funções, possa ser substituído pelo coordenador suplente. A 
função do coordenador poderia resumir-se como quem escuta as vocações e 
necessidades dos restantes membros da agrovila, conhece e identifica as ações seguidas 
pelas agrovilas vizinhas e tenta desenvolver um programa de ações dos seus 
representados de maneira a poder atingir os objetivos dos assentados em harmonia com 
os tidos pelas agrovilas vizinhas. Os coordenadores, titular e substituto, são escolhidos 
democraticamente pelo voto dos assentados. 
 
 

 ABASTECIMENTO E SANEAMENTO 
 
No tocante ao abastecimento das propriedades rurais localizadas no entorno do 
empreendimento, o abastecimento é realizado por bombeamento de poço artesiano ou 
por captação em nascentes. Nas propriedades de Romildo, Luciano e no assentamento 
Nova Safra, a forma de abastecimento é dada pela utilização de bombas que puxam água 
de poços artesianos; já nas propriedades de José Amaro e Fernando, efetuam captação 
em nascentes que conduzem por tubulação de PVC até o local de consumo. 
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Tabela 5.3.1-4: Abastecimento por propriedade. 
 

PROPRIEDADE ABASTECIMENTO 
Romildo dos Santos Belo Poço artesiano 
Luciano Magno Lustroza Poço artesiano 
Assentamento Nova Safra Poço artesiano 
José Amaro Alves da Silva Nascente 
Fernando Maitan Nascente 
Usina Paineiras - 

Fonte: Levantamento em campo 
 
 
Sobre outros usos da água nas propriedades rurais do entorno, o Sr. Luciano efetua 
captação de água numa nascente própria para abastecer três tanques de peixes que 
possui dentro da propriedade. A água, após entrar nos tanques, sai por tubulação de 100 
mm de diâmetro em direção à capineira que irriga, passando previamente pelo curral, 
garantindo maior limpeza deste e capim para o gado de leite que explora. 
 

 
 

Figura 5.3.1-6: Um dos tanques de peixe do Sr. Luciano. 
 
 
Sobre o saneamento nas propriedades, praticamente a totalidade apresenta sistema de 
fossa séptica para disposição dos esgotos domésticos produzidos. Apenas na 
propriedade do Sr. Fernando Maitan é realizado o lançamento dos esgotos a céu aberto, 
despejando-os na capoeira que se encontra por trás da residência existente. 
 
Tabela 5.3.1-5: Saneamento referente às propriedades. 
 

PROPRIEDADE SANEAMENTO 
Romildo dos Santos Belo Fossa séptica 
Luciano Magno Lustroza Fossa séptica 
Assentamento Nova Safra Fossa séptica 
José Amaro Alves da Silva Fossa séptica 
Fernando Maitan Lançamento a céu aberto 
Usina Paineiras - 

Fonte: Levantamento em campo 
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 Resíduos Sólidos 
 
Outro item que foi levantado junto aos proprietários rurais foi a destinação que estes dão 
aos resíduos sólidos gerados nas suas propriedades. Foi levantado junto à esposa e filha 
do Sr. Romildo que aqueles resíduos orgânicos, produtos da preparação de alimentos 
como cascas, bagaços, miolo de verduras e frutas, por exemplo, são jogados no 
galinheiro para alimentação das aves, os outros resíduos são queimados aos poucos. 
 
O Sr. Luciano Magno Lustroza informou que queimam os resíduos plásticos, assim como 
papéis e outros. Quando se trata de resíduos metálicos, como latas de conservas ou de 
óleo, juntam com outros metais e vendem ao ferro velho. O caminhão de ferro velho 
passa esporadicamente na casa dos moradores e paga por quilograma de material. O Sr. 
José Amaro diz que, pelo fato de não haver morador, a geração de lixo na propriedade é 
quase nula. 
 
O Sr. Fernando Maitan comentou que carrega o lixo gerado na sua propriedade na 
caçamba da sua caminhonete e o leva para a lixeira do bairro da Tijuca, onde ele mora, 
em Cachoeiro de Itapemirim. 
 
No assentamento, a destinação do lixo pode ser a queima deste, quando se trata de 
material combustível, ou aterramento, dependendo da prática de cada família assentada. 
Geralmente os resíduos orgânicos são reaproveitados para alimentação de galinhas ou 
porcos. 
 
 
 Energia Elétrica 

 
A energia elétrica, além de conforto nas propriedades rurais, é uma fonte de recursos na 
hora de desenvolver atividades produtivas. Na propriedade do Sr. Romildo existe energia 
elétrica há três anos, como parte do programa do Governo Federal Luz para Todos, 
continuidade do antigo programa Luz do Campo. 
 
Na propriedade do Sr. Luciano Magno Lustroza conta-se com energia elétrica, tanto para 
atendimento das necessidades domésticas para as quatro casas existentes na 
propriedade quanto para a produção de leite na ordenha e no esfriamento/conservação do 
leite até a retirada por parte do caminhão da Selita. 
 
No caso da propriedade do Sr. José Amaro, há energia elétrica na residência disponível 
para sua utilização, embora se trate de uma casa sem moradores permanentes. A 
propriedade do Sr. Fernando Maitan, assim como os membros que compõem o 
assentamento Nova Safra, também está atendida pela ESCELSA na demanda de energia 
elétrica. 
 
 

 USO/OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO 
 
O uso do solo nas propriedades confrontantes com a área do empreendimento tem por 
principais destinos a agricultura, a pecuária e o uso residencial. A expressividade agrícola 
tem maior presença nas áreas correspondentes ao assentamento Nova Safra, com as 
maiores extensões de lavouras de café, banana, coco e laranja, tendo por objetivo sua 
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comercialização, sendo esta sua principal fonte de renda. Foram observadas lavouras de 
milho e feijão, estas destinadas para o consumo dos assentados, segundo seus 
representantes. O uso residencial do solo se dá nas residências de cada uma das 105 
famílias dentro do assentamento, tendo sua própria casa de alvenaria.  
 

  
Figura 5.3.1-7: Plantação de milho no assentamento Nova Safra. 

 
 
Na propriedade do Sr. Romildo, as áreas destinadas à agricultura são basicamente de 
sobrevivência, observando-se pequenas plantações de café, banana e aipim. Compõe 
parte integrante da destinação do solo do proprietário um pomar constituído por pés de 
manga, jaca, jambo, fruta-pão, carambola, jamelão e coco. Além disto, a propriedade 
abriga uma casa para moradia e duas casas em construção. Na tabela 5.3.1-6 são 
apresentados os principais usos do solo pelas propriedades localizadas na AID. 
 
Tabela 5.3.1-6: Principais usos do solo 
 

PROPRIEDADE PRINCIPAIS USOS DO SOLO 
Romildo dos Santos Belo Agricultura, residencial. 
Luciano Magno Lustroza Pecuarista, agricultura, residencial, mata, lazer 
Assentamento Nova Safra Agricultura, residencial 
José Amaro Alves da Silva Pecuarista 
Fernando Maitan Pecuarista, residencial 
Usina Paineiras Mata 

Fonte: Levantamento em campo 
 
 
Na propriedade do Sr. Luciano, a manifestação pecuarista se evidencia com as áreas 
destinadas à pastagem dentro dela, principal atividade da fazenda. A existência de áreas 
dedicadas à produção de cana-de-açúcar, assim como a capineira existente na 
propriedade, embora atividades agrícolas, são destinadas finalmente à produção de gado 
de corte ou leite. Dentro da propriedade, foi observada a existência de curral com 
equipamentos próprios para ordenha mecânica do gado leiteiro, assim como resfriador de 
leite para a manutenção da qualidade do produzido até o momento em que o caminhão 
da Selita apanhe a ordenha diária. 
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Figura 5.3.1-8: Gado de corte na propriedade do Sr. Luciano. 
 
 
Ainda dentro da propriedade do Sr. Luciano, destina-se área para uso residencial 
contabilizando a existência de quatro casas. Foi destacada também a presença de três 
tanques de peixes destinados a lazer dos moradores locais, além de serem fonte de 
alimento para estes. Ainda como lazer tanto dos moradores quanto de vizinhos do Sr. 
Luciano, na propriedade conta-se com um campo de futebol que o proprietário faz 
questão de manter em boas condições. 
 

 
 

Figura 5.3.1-9: Vista parcial do campo de futebol na 
 propriedade do Sr. Luciano. 

 
 
A propriedade do Sr. José Amaro tem eminente destinação ao uso do solo pela pecuária, 
ainda que o número de cabeças seja reduzido. Na verdade, praticamente o total dos 5 
alqueires e 8 litros de terra encontra-se destinado à criação das seis vacas leiteiras do Sr. 
José Amaro. A área destinada à agricultura hoje se encontra abandonada, tendo antigos 
pés de café localizados no topo de uma elevação existente no terreno. Fora o uso 
pecuarista do solo, deve-se acrescentar o uso residencial deste, embora não tenha 
moradores na propriedade. Nesta existe uma casa em precárias condições de habitação, 
que é utilizada durante o dia pelo filho, Sr. José Mauro, ou, eventualmente, pelo mesmo 
proprietário. 
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Figura 5.3.1-10: Curral na propriedade do Sr. José Amaro. 

 
 
No caso do Sr. Fernando Maitan, o uso é fundamentalmente pecuarista, tendo por 
produção, hoje, gado leiteiro, pretendendo migrar, segundo o próprio Sr. Fernando, para a 
produção de gado de corte. O uso residencial se dá pela casa em que mora o casal que 
toma conta da propriedade, composto pelo vaqueiro e sua esposa. O uso agrícola do solo 
é representado pelas extensas áreas de pastagem que cobrem grande parte dos 18 
alqueires da fazenda, somando a estas a capineira destinada a alimentar o gado nas 
épocas de seca, ou até mesmo os animais confinados no curral. 
 
Sobre o uso do solo na propriedade da Usina Paineiras, segundo já foi salientado, os 
quase 2.000 hectares da propriedade vizinha estão cobertos por mata atlântica, 
constituindo-se na principal área florestal protegida da região. 
 
 

 INFRAESTRUTURA REGIONAL/VIAS DE TRÁFEGO 
 
A Central de Tratamento de Resíduos Terramar terá capacidade de recebimento de 
aproximadamente 500 toneladas de resíduos sólidos classe II por dia, representando uma 
vida útil não inferior a 15 anos. 
 
O acesso ao empreendimento em análise dar-se-á através da Rodovia Federal BR-101, 
entre as Rodovias Estaduais ES-162 e ES-482. Localmente, o acesso à central de 
tratamento de resíduos deverá ser proporcionado por uma estrada vicinal próxima ao km 
430 da referida rodovia federal, conforme apresentado na Figura 5.3.1-11. Todas as 
rodovias federal e estaduais que fazem parte da AII apresentam pavimento asfáltico em 
bom estado de conservação.  
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Figura 5.3.1-11: Acesso ao Empreendimento em Análise. 
 
 
Internamente, deverão ser construídas vias locais para a circulação de veículos entre as 
áreas de produção, armazenamento, administração e controle da central, e melhorado o 
acesso viário à Rodovia BR-101 através do desenvolvimento de um projeto geométrico e 
de sinalização a ser aprovado pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes). 
 
Durante a fase de implantação da central de tratamento de resíduos, serão geradas 
viagens de equipamentos de terraplenagem no ínicio e no final dessa etapa de trabalho, 
respectivamente viagens atraídas e produzidas pelas máquinas. Serão geradas também 
viagens regulares dos operários, operadores de máquinas e gerentes do projeto, assim 
como viagens eventuais de fornecedores de materiais e insumos de obra. 
 
Durante a fase de operação da CTR Terramar, basicamente serão geradas viagens pelos 
funcionários da empresa ao final do horário de trabalho e pelos veículos de transporte de 
resíduos demandados pelos municípios atendidos pela CTR analisada. As viagens 
geradas por fornecedores de materiais e insumos de produção são consideradas 
desprezíveis, assim como as viagens para fornecimento de material argiloso utilizado no 
recobrimento diário da camada de resíduo depositado. 
 
A AII do empreendimento corresponde aos municípios potencialmente atendidos pela 
CTR, apresentados no Mapa de Microrregiões de Planejamento do Estado como Região 
Metropolitana Expandida Sul e Polo Cachoeiro. A AID do empreendimento é definida 
como a área do entorno, incluindo as vias vicinais próximas à CTR.  

Empreendimento 
em Análise 
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A partir da determinação da área de influência do empreendimento em relação ao sistema 
viário, foram definidos os pontos de observação e contagem do tráfego vespertino. Entre 
as principais rodovias que cortam a BR-101 e darão acesso ao empreendimento em 
análise, serão analisadas 3(três) interseções, a saber: 
 
 Interseção da descida da Rodovia Federal BR-101 com a Rodovia Estadual ES-162 

que dá acesso ao município de Presidente Kennedy. 
 
 Interseção da Rodovia Federal BR-101 com o acesso ao empreendimento em análise 

aproximadamente no km 430. 
 
 Interseção da Rodovia Federal BR-101 com as Rodovias Estaduais ES-490 (acesso a 

Itapemirim e Marataízes) e ES-482 (acesso a Cachoeiro de Itapemirim, entre outros 
municípios do sul do estado). 

 
 

  
Figura 5.3.1-12: Interseções Analisadas 

 
 
A Figura 5.3.1-13 apresenta a caracterização viária no trecho da BR-101 analisado. 
Nessa figura, as vias principais do sistema viário na AID do empreendimento estão 
descritas segundo suas características físicas e operacionais e demais elementos de 
sinalização necessários para fundamentar as análises do desempenho do sistema viário, 
na situação atual e na situação futura. 
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Para avaliação dos impactos sobre o sistema viário ocasionados pelo empreendimento 
em análise, é necessário determinar o volume de tráfego gerado durante as fases de 
implantação e, posteriormente, operação da CTR Terramar. Assim, será analisado o 
desempenho das aproximações viárias nas interseções mencionadas em três situações, a 
saber: 
 
 Situação Atual, através da contagem do fluxo no período de pico vespertino. 

 
 Situação na Fase de Implantação, através do acréscimo das viagens geradas pela 

mão-de-obra direta e indireta envolvida na construção do empreendimento e também 
do acréscimo das viagens de fornecimento de materiais e insumos, movimentação de 
terra e retirada de resíduos sólidos e líquidos gerados durante a obra. 

 
 Situação na Fase de Operação, através do acréscimo das viagens geradas pela 

população fixa (funcionários da usina) e também das viagens geradas pelo transporte 
dos resíduos sólidos urbanos. 

 
Na Figura 5.3.1-14 estão representados todos os movimentos presentes nas 
aproximações viárias analisadas, inclusive aqueles correspondentes a manobras 
proibidas pela sinalização de regulamentação, mas que foram observados na contagem 
de tráfego. 
 
 
 Situação Atual 

 
Para subsidiar com dados a avaliação dos níveis atuais de desempenho dos trechos 
viários contidos na área de influência direta do empreendimento, mediante o MÉTODO 
WEBSTER para análise de capacidade viária exposto no Anexo V, foram realizadas 
contagens de tráfego nas 3(três) interseções mencionadas, a intervalos de 15 minutos em 
um dia útil típico, 13 de fevereiro de 2008 (quarta-feira) no período de pico vespertino, 
entre 16h30 e 19h30.  
 
Os resultados dessas contagens estão apresentados no Anexo V. Os volumes horários de 
tráfego direcionais e classificados, em períodos definidos a intervalos de 15 minutos, 
estão apresentados no Anexo V. Os valores de pico horário dos volumes de tráfego nas 
aproximações viárias estão representados na Figura 5.3.1-14. 
 
Os usos, dimensões e características do leito das vias na AID e parâmetros para a análise 
de capacidade e determinação dos níveis de serviço derivados estão sumariados 
respectivamente na Tabela 5.3.1-7 e Tabela 5.3.1-8 apresentadas a seguir. 
 
Estão descritos na Tabela 5.3.1-9 esses e os demais parâmetros da análise de 
capacidade correspondentes ao MÉTODO WEBSTER, determinados em função das 
características físicas e operacionais incidentes sobre as aproximações viárias, bem como 
os fatores intervenientes no cálculo de capacidade e determinação do nível de serviço, 
relacionando-os com o respectivo horário de pico. 
 
O nível de serviço da via é definido como a relação entre o volume e a capacidade, numa 
unidade de tempo, e é por intermédio desse fator que se avaliam as condições da via 
relativas à fluidez do tráfego: velocidade, tempo de viagem, interrupção do fluxo. 
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Tabela 5.3.1-7: Características Atuais das Vias na AID. 
 

LARGURAS (m) 

FAIXAS INTERSEÇÃO LOGRADOURO N.° DE 
PISTAS SENTIDOS APROX.

PONTO 
DE 

ÔNIBUS
PISTA DE 

ROLAMENTO Quant. Largura 
APROXIMAÇÃO

Rodovia BR 101 
(Origem Vitória-ES) 1 2 A1 não 12,00 1 6,00 6,00 

Baia BR 101 
(Sentido Pres .Kennedy) 1 2 A1a não 8,00 1 8,00 8,00 

Rodovia BR 101 
(Origem RJ) 1 2 A2 não 12,00 1 6,00 6,00 

1 

Rodovia ES 162 1 2 A3 não 6,60 1 3,30 3,30 
Rodovia BR 101 

(Origem Vitória-ES) 1 2 A4 antes 12,00 1 3,50 3,50 
Rodovia BR 101 

(Origem RJ) 1 2 A5 antes 12,00 1 3,50 3,50 2 
Saída CTR TERRAMAR 1 2 A6 não 12,00 1 6,00 6,00 

Rodovia BR 101 
(Origem Vitória-ES) 1 2 A7 não 12,00 1 6,00 6,00 

Rodovia ES 490 
(Origem Cachoeiro) 1 2 A8 não 9,00 1 4,50 4,50 

Rodovia BR 101 
(Origem RJ) 1 2 A9 não 12,00 1 6,00 6,00 

3 

Rodovia BR 101 
(Origem Marataízes) 1 2 A10 não 9,00 1 4,50 4,50 

 
 
Para analisar o desempenho das aproximações viárias considerando-se o fluxo conjunto 
de veículos leves e pesados, é necessário converter o volume de veículos pesados em 
volume de veículos leves equivalentes.  
 
Os veículos pesados (caminhões e ônibus) e veículos recreacionais (automóvel + 
reboque) causam impactos na operação das rodovias, pois as maiores dimensões desses 
veículos, quando comparados aos automóveis, influem diretamente no número de 
veículos que uma faixa de tráfego comporta em uma determinada condição de tráfego. 
 
Além disso, o desempenho inferior dos veículos pesados produz maior interação entre 
veículos na corrente de tráfego, obrigando os automóveis, que possuem melhor 
desempenho, a mudarem de faixa ou realizarem manobras de ultrapassagem mais 
constantemente. Quando os automóveis mudam de faixa, eventualmente surgem espaços 
vazios entre dois veículos pesados que trafegam em uma mesma faixa, produzindo uma 
subutilização do espaço viário. 
 
Dessa forma, os métodos de análise de capacidade e níveis de serviço em vias urbanas e 
rodovias utilizam fatores de equivalência veicular para refletir o impacto operacional dos 
caminhões, ônibus e veículos recreacionais. A função do fator de equivalência é converter 
um fluxo de tráfego real, formado por diferentes tipos de veículos, em um fluxo hipotético, 
composto apenas por carros de passeio equivalentes, de forma que a análise de 
capacidade e nível de serviço possa ser padronizada em função de um único tipo de 
veículo. O Método Webster considera que 1 caminhão corresponde a 1,75 Unidades de 
Carros de Passeio (UCPs).  
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Tabela 5.3.1-8: Parâmetros para Análise de Desempenho: Fatores de Conversão e 
Interseção. 
 

FATOR DE CONVERSÃO FATOR DE 
INTERSEÇÃO VOL. 

EQUIV. 
Vav. % 

avante Vdir. % 
direita Vesq. % 

esq. Dir. Esq. fconv Y i Y fint
INTERSEÇÃO / APROX. / 

MOVIMENTO 

(ucp)* (ucp)*  (ucp)*  (ucp)*        

1 Rodovia BR-101              
 Rodovia ES-162              

A1 Rodovia BR-101 (Origem Vitória-
ES) 450 427 95% 23 5%   1,25 1,00 0,99 0,34 0,74 0,46

A Avante Rio de Janeiro 427             
B À direita Presidente 

Kennedy 23             
A1a Baia BR-101 (Sentido Pres. 

Kennedy) 28     28 100% 1,00 1,25 0,80 0,01 0,74 0,07
B À esquerda Presidente 

Kennedy 28             
A2 Rodovia BR-101 (Origem RJ) 515 505 98% 10 2%   1,25 1,00 1,00 0,37 0,74 0,50
C Avante Vitória 505             
D À direita Presidente 

Kennedy 10             
A3 Rodovia ES-162 28 6 21% 22 79%   1,25 1,00 0,84 0,02 0,74 0,08
E Avante Rio de Janeiro 6             
F À direita Vitória 22             
2 Rodovia BR-101              
 Acesso CTR TERRAMAR              

A4 Rodovia BR-101 (Origem Vitória-
ES) 452 450 100%   2 0% 1,00 1,25 1,00 0,37 0,79 0,47

A Avante Rio de Janeiro 450             
B À esquerda CTR TERRAMAR 2             
A5 Rodovia BR-101 (Origem RJ) 516 516 100%     1,25 1,00 1,00 0,41 0,79 0,52
C Avante Vitória 516             
D À direita CTR TERRAMAR                 
A6 Saída CTR TERRAMAR 8   6 75% 2 25% 1,25 1,25 0,80 0,01 0,79 0,06
F À direita Vitória 6             
E À esquerda Rio de Janeiro 2                
3 Rodovia BR-101              
 Rodovia ES-490              

A7 Rodovia BR-101 (Origem Vitória-
ES) 360 271 75% 88 24% 1 1% 1,25 1,25 0,94 0,31 1,20 0,24

B Avante Rio de Janeiro 271                
A À direita Cachoeiro 88             
C À esquerda Marataízes 1                
A8 Rodovia ES-490 (Origem 

Cachoeiro) 430 134 31% 176 41% 120 28% 1,25 1,25 0,85 0,35 1,20 0,27
E Avante Marataízes 134             
D À direita Rio de Janeiro 176             
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Tabela 5.3.1-8: Parâmetros para Análise de Desempenho: Fatores de Conversão e 
Interseção. Continuação. 
 

FATOR DE CONVERSÃO FATOR DE 
INTERSEÇÃO VOL. 

EQUIV. 
Vav. % 

avante Vdir. % 
direita Vesq. % 

esq. Dir. Esq. fconv Y i Y fint
INTERSEÇÃO / APROX. / 

MOVIMENTO 

(ucp)* (ucp)*  (ucp)*  (ucp)*        

F À esquerda Vitória 120                
A9 Rodovia BR-101 (Origem R. 

Janeiro) 516 267 52% 101 19% 148 29% 1,25 1,25 0,89 0,41 1,20 0,33
I Avante Vitória 267             
H À direita Marataízes 101             
G À esquerda Cachoeiro 148                

A10 Rodovia ES-490 (Origem 
Marataízes) 165 94 57% 65 39% 6 4% 1,25 1,25 0,90 0,13 1,20 0,08

K Avante Cachoeiro 94             
L À direita Vitória 65             
J À esquerda Rio de Janeiro 6                

* UCP: Unidade de Carro de Passeio ou Volume Equivalente, correspondendo, no MÉTODO WEBSTER, a “1xAuto + 
2,25xÔnibus + 1,75xCaminhão”. 

 
 
Tabela 5.3.1-9: Desempenho Atual das Aproximações Viárias na Hora-pico. 
 

INTERSEÇÃO / APROX. / MOVIMENTO ÔNIBUS VOL.
TOTAL

VOL.
EQUIV. 
(ucp) 

LARG
(m) 

VOL.
SERV. fconv fôn feq S Z ou fint C V/C

NÍVEL 
DE 

SERV.

1 Rodovia BR-101              

 Rodovia ES-162              

A1 Rodovia BR-101 (Origem Vitória) 6 315 450 6,00 3.150 0,99 1,00 0,70 2.183 0,46 1.004 0,31 A+ 

A Avante Rio de Janeiro 5 296 427           

B À direita Presidente Kennedy 1 19 23           

A1a Baia BR-101 (Sentido P. Kennedy) 2 22 28 8,0 4.200 0,80 1,00 0,78 2.621 0,07 183 0,12 A+ 

B À esquerda Presidente Kennedy 2 22 28           

A2 Rodovia BR-101 (Origem RJ) 15 383 515 6,00 3.150 1,00 1,00 0,74 2.331 0,50 1.166 0,33 A+ 

C Avante Vitória 15 375 505           

D À direita Presidente Kennedy  8 10           

A3 Rodovia ES-162 2 21 28 3,30 1.875 0,84 1,00 0,75 1.181 0,08 94 0,22 A+ 

E Avante Rio de Janeiro  4 6           

F À direita Vitória 2 17 22           

2 Rodovia BR-101              

 Acesso CTR TERRAMAR              

A4 Rodovia BR-101 (Origem Vitória) 6 316 452 3,50 1.892 1,00 0,94 0,69 1.227 0,47 577 0,55 A 

A Avante Rio de Janeiro 6 315 450           

B À esquerda CTR TERRAMAR  1 2           

A5 Rodovia BR-101 (Origem RJ) 16 383 516 3,50 1.892 1,00 0,90 0,74 1.260 0,52 655 0,58 A- 

C Avante Vitória 16 383 516           
D À direita CTR TERRAMAR              
A6 Saída CTR TERRAMAR 1 5 8 6,00 3.150 0,80 1,00 0,62 1.562 0,06 94 0,05 A+ 

F À direita Vitória  4 6           
E À esquerda Rio de Janeiro 1 1 2           



 
 
 
 
 

  

 

 

 

RT 642/08 
Fevereiro/09 243/330 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 

de Implantação da Central de Tratamento 
de Resíduos - Terramar

Rev. 00
 

Tabela 5.3.1-9: Desempenho Atual das Aproximações Viárias na Hora-pico. Continuação. 
 

INTERSEÇÃO / APROX. / MOVIMENTO ÔNIBUS VOL.
TOTAL

VOL.
EQUIV. 
(ucp) 

LARG
(m) 

VOL.
SERV. fconv fôn feq S Z ou fint C V/C

NÍVEL 
DE 

SERV.

3 Rodovia BR-101              

 Rodovia ES-490              

A7 Rodovia BR-101 (Origem Vitória) 16 236 360 6,00 3.150 0,94 1,00 0,65 1.925 0,24 462 0,51 A+ 

B Avante Rio de Janeiro 2 176 271           
A À direita Cachoeiro 14 59 88           
C À esquerda Marataízes  1 1           
A8 Rodovia ES-490 (Cachoeiro) 19 335 430 4,50 2.250 0,85 1,00 0,77 1.473 0,27 398 0,84 D 

E Avante Marataízes 6 111 134           
D À direita Rio de Janeiro 6 134 176           
F À esquerda Vitória 7 90 120           
A9 Rodovia BR-101 (Rio de Janeiro) 16 383 516 6,00 3.150 0,89 1,00 0,74 2.075 0,33 685 0,56 A 

I Avante Vitória 10 187 267           
H À direita Marataízes 5 79 101           
G À esquerda Cachoeiro 1 117 148           

A10 Rodovia ES-490 (Marataízes) 14 123 165 4,50 2.250 0,90 1,00 0,74 1.499 0,08 120 1,03 F 

K Avante Cachoeiro 11 70 94           
L À direita Vitória 3 48 65           
J À esquerda Rio de Janeiro  5 6           

 
 
Conforme apresentado na Tabela 5.3.1-8 e reproduzido na Tabela 5.3.1-9, circularam no 
trecho observado da Rodovia BR-101, no período de pico vespertino: 
 
 
 Sentido Norte-Sul 

 
− Interseção 3: chegaram à ligação da BR-101 com as ES-482 e ES-490 360 Unidades 

de Carros de Passeio (UCPs), com 271 UCPs seguindo na BR-101, 88 UCPs entrando 
na ES-482 (sentido Cachoeiro de Itapemirim) e apenas 1 UCP entrando na ES-490 
(sentido Itapemirim/Marataízes); vieram pela ES-482 430 UCPs, entrando na BR-101 
176 UCPs (sentido Rio de Janeiro) e 120 UCPs (sentido Vitória), além de 134 UCPs 
que seguiram na ES-490 (sentido Itapemirim/Marataízes); vieram pela ES-490 165 
UCPs, entrando na BR-101 6 UCPs (sentido Rio de Janeiro) e 65 UCPs (sentido 
Vitória), além de 94 UCPs que seguiram na ES-482 (sentido Cachoeiro de Itapemirim). 

 
− Interseção 2: chegaram à ligação da BR-101 com o acesso ao empreendimento 452 

Unidades de Carros de Passeio (UCPs), com 450 UCPs seguindo na BR-101 e 
apenas 2 UCPs na estrada vicinal que dá acesso ao CTR Terramar; vieram pela 
referida estrada vicinal 8 UCPs, entrando na BR-101, 2 UCPs (sentido Rio de Janeiro) 
e 6 UCPs (sentido Vitória). 

 
− Interseção 1: chegaram à ligação da BR-101 com a ES-162 450 Unidades de Carros 

de Passeio (UCPs), com 427 UCPs seguindo na BR-101 e 23 UCPs entrando na ES-
162 (destino Presidente Kennedy); vieram pela ES-162, 28 UCPs, entrando na BR-
101, 6 UCPs (sentido Rio de Janeiro) e 22 UCPs (sentido Vitória). 
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Pela manutenção do tráfego ao longo da BR-101 (entre as interseções 3 e 1), pode-se 
inferir que não houve perda significativa de fluxo para as estradas vicinais que cortam 
a referida rodovia federal naquele trecho. 

 
 

 Sentido Sul-Norte: 
 
− Interseção 1: chegaram à ligação da BR-101 com a ES-162 515 Unidades de Carros 

de Passeio (UCPs), com 505 UCPs seguindo na BR-101 e 10 UCPs entrando na ES-
162 (destino Presidente Kennedy). 

 
− Interseção 2: chegaram à ligação da BR-101 com o acesso ao empreendimento 516 

Unidades de Carros de Passeio (UCPs), com todos os 516 UCPs seguindo na BR-101 
e nenhum UCP entrando na estrada vicinal que dá acesso ao CTR Terramar. 

 
− Interseção 3: chegaram à ligação da BR-101 com as ES-482 e ES-490 516 Unidades 

de Carros de Passeio (UCPs), com 267 UCPs seguindo na BR-101, 148 UCPs 
entrando na ES-482 (sentido Cachoeiro de Itapemirim) e 101 UCPs entrando na ES-
490 (sentido Itapemirim/Marataízes). 

 
Nesse sentido, observa-se também a manutenção do tráfego ao longo da BR-101 (entre 
as interseções 1 e 3), não havendo perda significativa de fluxo para as estradas vicinais 
que cortam a referida rodovia federal naquele trecho. 

 
Como o nível de serviço da via é a relação entre o volume e a capacidade, observa-se 
que as aproximações pesquisadas apresentam nível de desempenho satisfatório na 
situação atual, à exceção de 3/A10 cujo nível de serviço F (100%) já indica que há 
comprometimento da fluidez do tráfego no período de pico vespertino. 
 
Essa aproximação apresenta nível de serviço insatisfatório não pelo tráfego observado, 
mas pela dificuldade do fluxo oriundo da ES-490 entrar na rotatória e fazer a conversão 
desejada. 
 
 
 Situação na Fase de Implantação 

 
Estima-se que a implantação do projeto tomará cerca de 12 meses, sendo 3 meses para 
implantação do canteiro e infraestrutura de obra e 9 meses de construção propriamente 
dita, incluindo a preparação da célula da CTR, a construção das edificações de apoio e o 
acesso viário do empreendimento à Rodovia BR-101. Vale lembrar que o processo 
produtivo da Construção Civil é muito flexível, com a possibilidade de executar muitas 
atividades em paralelo. Assim, o que efetivamente determina a velocidade de obra é o 
fluxo de recursos disponível. 
 
Durante a implantação do projeto, estima-se que deverão trabalhar cerca de 30 pessoas 
simultaneamente, desde gerente de projeto, engenheiro civil, técnico de edificações, 
técnico de segurança do trabalho, encarregados de obra civil, de obras de terra e 
estradas, operadores de máquinas de terraplenagem, motoristas de caminhões, 
sinalizadores, operários das obras civis e vigia. Desse total, cerca de 80% serão 
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compostos de trabalhadores não especializados (operários) e 20% de trabalhadores 
especializados. 
 
Para analisar o desempenho das interseções mencionadas durante a implantação do 
empreendimento, estima-se o número de veículos correspondentes ao tráfego adicional 
em cada aproximação da malha viária da AID alocando-se as viagens geradas na 
situação mais desfavorável que ocorre no período de pico vespertino: as viagens 
produzidas por funcionários da obra à saída do empreendimento, as viagens atraídas e 
produzidas por fornecedores de materiais, insumos e serviços para construção do 
empreendimento, a retirada de efluente sanitário dos banheiros químicos da instalação 
provisória e as viagens produzidas pelos caminhões de transporte das máquinas e 
equipamentos de terraplenagem ao final dos trabalhos de preparação da célula da CTR.  
 
Assim, deverão ser acrescidas ao tráfego atual: 
 
− As viagens produzidas por funcionários da obra no período-pico de construção, 

estimando-se que 80% do contingente de trabalhadores usarão o modal “ônibus 
fretado”, correspondendo aos operários e operadores de máquinas e 20% usarão o 
modal “carro de passeio”, correspondendo aos trabalhadores especializados como 
proprietários, gerentes técnicos, engenheiros, técnicos e encarregados, ou seja, 0,91 
viagens de “ônibus fretado” e 10 viagens de “carro de passeio”. 

 
− As viagens atraídas e produzidas por caminhões de fornecedores de materiais e 

insumos da obra civil, principalmente escritórios, refeitórios, alojamentos, guaritas e 
muros, estimando-se até 2 viagens por dia (manhã e tarde) e, portanto, 1 viagem na 
hora-pico do período vespertino. 

 
− As viagens atraídas e produzidas por caminhões para remoção do efluente sanitário 

dos banheiros químicos do canteiro de obras: aproximadamente 1 caminhão a cada 2 
dias ou 3 vezes por semana. A água potável deverá ser fornecida por captação em 
poço artesiano. 

 
− As viagens produzidas pelos caminhões de transporte de máquinas e equipamentos 

de terraplenagem e caminhões basculantes para transporte interno no canteiro, 
realizadas apenas ao final dos trabalhos de preparação da célula da CTR, estimando-
se a utilização de máquinas e veículos de transporte – 3 retro-escavadeiras, 3 tratores 
de esteira e 6 caminhões basculantes. Não deverá haver viagens para bota-fora de 
material de corte, visto que o material removido será aproveitado para o recobrimento 
diário da camada de resíduo depositado. 

 
Como o processo produtivo da Construção Civil é muito flexível, com a possibilidade de 
executar muitas atividades em paralelo, foi considerado neste estudo que todos os tipos 
de viagens geradas durante o processo de implantação da CTR ocorrerão em um mesmo 
momento, lembrando sempre que as operações de entrega, carga e descarga de 
materiais, insumos, agregados e concreto usinado e as viagens de máquinas e 
equipamentos de terraplenagem poderão ser programados para não serem realizadas ao 
mesmo tempo e também fora do horário de pico do tráfego. 
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Observa-se que a análise de desempenho das aproximações viárias na Rodovia Federal 
BR-101 e nas Rodovias Estaduais ES-162, ES-482 e ES-490 será realizada na situação 
mais desfavorável, ou seja, considerando-se uma confluência entre os picos de obra de 
terraplenagem, drenagem e construção civil das edificações de administração, controle e 
apoio das operações da central que, na prática, acontecerão em momentos distintos do 
cronograma. Assim, apresenta-se a Tabela 5.3.1-10 com o resumo das viagens geradas 
diariamente durante a fase de implantação da CTR. 
 
 
As tabelas 5.3.1-11a e 5.3.1-11b, acima, apresentam a distribuição e alocação do tráfego 
na AID em relação às viagens atraídas e produzidas, respectivamente. Já as tabelas 
5.3.1-12 e 5.3.1-13 apresentam o tráfego atual, adicional e futuro e o desempenho futuro 
das aproximações viárias na hora-pico (Implantação).  
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Tabela 5.3.1-10: Geração de Viagens na Hora-pico (Fase de Implantação). 
 

Empreendimento Tráfego Gerado 

População Fixa 
(Mão-de-Obra) 

Fornecedores de 
Materiais/Insumos e 

Prestadores de Serviços 
Remoção do Efluente 

Sanitário 
Transporte de Máquinas e 

Equipamentos de 
Terraplenagem 

TOTAL 

Número de veículos por hora-pico (viagens atraídas pelo empreendimento) 

Número de veículos por hora-pico (viagens produzidas pelo empreendimento) 

Identificação 

Auto Ônibus* Caminhão ucp Auto Ônibus Caminhão ucp Auto Ônibus Caminhão ucp Auto Ônibus Caminhão ucp

Auto Ônibus Caminhão ucp 

0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 1,00 1,8 0 0,00 1,00 1,8 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 2,00 3,5 Empreendimento em Análise 
(Fase de Implantação) 

10 0,91 0,00 12,1 0 0,00 1,00 1,8 0 0,00 1,00 1,8 0 0,00 12,00 21,0 10 0,91 14,00 36,7 

• Considera-se uma taxa de ocupação de 44 pessoas por viagem de “ônibus fretado”. 
 
 
Tabela 5.3.1-11a: Distribuição e Alocação do Tráfego na AID (Viagens Atraídas). 
 

Empreendimento Tráfego Gerado Distribuição de Viagens 

BR-101 
Identificação Viagens 

Norte1 (13,07%) Sul2 

(13,94%) 

ES-1623 
(1,77%) 

ES-4824 
(56,67%) 

ES-4905 
(14,55%) 

DestinoEmpreendimento
(Viagens Atraídas) 

ALOCAÇÃO DO TRÁFEGO 
(Trajeto das Viagens Geradas) 

Auto: 0 0 0 0 0 0 BR-101 (Norte) 3/A7/B 2/A4/B      
Ônibus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BR-101 (Sul) 1/A2/C 2/A5/D     

Caminhão: 2,00 0,26 0,28 0,04 1,13 0,29 ES-162 1/A3/F 2/A5/D     
ucp: 3,5 0,5 0,5 0,1 2,0 0,4 ES-482 3/A8/D 2/A4/B     

Empreendimento em 
Análise 

(Fase de Implantação) 

      ES-490 3/A10/J 2/A4/B     
Nota 1: Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma e Rio Novo do Sul. 
Nota 2: Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul e Muqui. 
Nota 3: Presidente Kennedy. 
Nota 4: Cachoeiro de Itapemirim,Castelo e Vargem Alta. 
Nota 5: Itapemirim e Marataízes. 
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Tabela 5.3.1-11b: Distribuição e Alocação do Tráfego na AID (Viagens Produzidas). 
 

Empreendimento Tráfego Gerado Distribuição de Viagens 

BR-101 
Identificação Viagens 

Norte1 (13,07%) Sul2 

(13,94%) 

ES-1623 
(1,77%) 

ES-4824 
(56,67%) 

ES-4905 
(14,55%) 

Destino 
Empreendimento

(Viagens 
Produzidas) 

 

ALOCAÇÃO DO TRÁFEGO 
(Trajeto das Viagens Geradas) 

Auto: 10 1 1 0 6 2 BR-101 (Norte) 2/A6/F 3/A9/I      
Ônibus: 0,91 0,12 0,13 0,02 0,51 0,13 BR-101 (Sul) 2/A6/E 1/A1/A     

Caminhão: 14,00 1,83 1,95 0,25 7,93 2,04 ES-162 2/A6/E 1/A1/B     
ucp: 36,7 4,8 5,1 0,6 20,9 5,3 ES-482 2/A6/F 3/A9/G     

Empreendimento em 
Análise 

(Fase de Implantação) 

      ES-490 2/A6/F 3/A9/H     
Nota 1: Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma e Rio Novo do Sul. 
Nota 2: Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul e Muqui. 
Nota 3: Presidente Kennedy. 
Nota 4: Cachoeiro de Itapemirim,Castelo e Vargem Alta. 
Nota 5: Itapemirim e Marataízes. 
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Tabela 5.3.1-12: Tráfego Atual, Adicional e Futuro (Fase de Implantação). 
 

TRÁFEGO ATUAL TRÁFEGO ADICIONAL TRÁFEGO FUTURO 
INTERSEÇÃO / APROX. 

/ MOVIMENTO 
Auto Ônibus Caminhão Volume

Total 
Volume 

Equivalente
(ucp) 

Auto Ônibus Caminhão Volume
Total 

Volume 
Equivalente

(ucp) 
Auto Ônibus Caminhão Volume

Total 
Volume 

Equivalente 
(ucp) 

1 Rodovia BR-101                
 Rodovia ES-162                

A1 Rodovia BR-101 
(Origem Vitória) 139 6 170 315 450      140 6 172 318 456 

A Avante Rio de Janeiro 124 5 167 296 427 1 0,13 1,95 3 5,1 125 5 169 299 432 
B À direita Pres. Kennedy 15 1 3 19 23 0 0,02 0,25 0 0,6 15 1 3 19 24 

A1a Baia BR-101 
(Sentido P. Kennedy) 15 2 5 22 28      15 2 5 22 28 

B À esquerda Pres. Kennedy 15 2 5 22 28      15 2 5 22 28 
A2 Rodovia BR-101 

(Origem RJ) 217 15 151 383 515      217 15 151 383 515 

C Avante Vitória 212 15 148 375 505      212 15 148 375 505 
D À direita Pres. Kennedy 5  3 8 10      5  3 8 10 
A3 Rodovia ES-162 14 2 5 21 28      14 2 5 21 28 
E Avante Rio de Janeiro 2  2 4 6      2  2 4 6 
F À direita Vitória 12 2 3 17 22 0 0,00 0,04 0 0,1 12 2 3 17 22 
2 Rodovia BR-101                
 Acesso CTR TERRAMAR                

A4 Rodovia BR-101 
(Origem Vitória) 139 6 171 316 452      139 6 172 317 454 

A Avante Rio de Janeiro 139 6 170 315 450      139 6 170 315 450 
B À esquerda CTR TERRAMAR   1 1 2 0 0,00 1,42 1 2,4   2 2 4 
A5 Rodovia BR-101 

(Origem RJ) 216 16 151 383 516      216 16 151 383 516 

C Avante Vitória 216 16 151 383 516      216 16 151 383 516 
D À direita CTR TERRAMAR      0 0,00 0,04 0 0,1      
A6 Saída CTR TERRAMAR 2 1 2 5 8      12 2 16 30 45 
F À direita Vitória 2  2 4 6 9 0,76 11,8 22 31,0 11 1 14 26 37 
E À esquerda Rio de Janeiro  1  1 2 1 0,15 2,2 3 5,7 1 1 2 4 8 
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Tabela 5.3.1-12: Tráfego Atual, Adicional e Futuro (Fase de Implantação). Continuação 
 

TRÁFEGO ATUAL TRÁFEGO ADICIONAL TRÁFEGO FUTURO 
INTERSEÇÃO / APROX. 

/ MOVIMENTO 
Auto Ônibus Caminhão Volume

Total 
Volume 

Equivalente
(ucp) 

Auto Ônibus Caminhão Volume
Total 

Volume 
Equivalente

(ucp) 
Auto Ônibus Caminhão Volume

Total 
Volume 

Equivalente 
(ucp) 

3 Rodovia BR-101                
 Rodovia ES-490                

A7 Rodovia BR-101 
(Origem Vitória) 82 16 138 236 360      82 16 138 236 360 

B Avante Rio de Janeiro 51 2 123 176 271      51 2 123 176 271 
A À direita Cachoeiro 30 14 15 59 88      30 14 15 59 88 
C À esquerda Marataízes 1   1 1      1   1 1 
A8 Rodovia ES-490 

(Cachoeiro) 221 19 95 335 430      221 19 96 336 432 

E Avante Marataízes 84 6 21 111 134      84 6 21 111 134 
D À direita Rio de Janeiro 82 6 46 134 176 0 0,00 1,13 1 2,0 82 6 47 135 178 
F À esquerda Vitória 55 7 28 90 120      55 7 28 90 120 
A9 Rodovia BR-101 

(Rio de Janeiro) 216 16 151 383 516      225 17 163 404 547 

I Avante Vitória 87 10 90 187 267 1 0,12 1,83 3 4,8 88 10 92 190 272 
H À direita Marataízes 53 5 21 79 101 2 0,13 2,04 4 5,3 55 5 23 83 106 
G À esquerda Cachoeiro 76 1 40 117 148 6 0,51 7,93 14 20,9 82 2 48 131 169 

A10 Rodovia ES-490 
(Marataízes) 76 14 33 123 165      76 14 33 123 165 

K Avante Cachoeiro 45 11 14 70 94      45 11 14 70 94 
L À direita Vitória 27 3 18 48 65      27 3 18 48 65 
J À esquerda Rio de Janeiro 4  1 5 6 0 0,00 0,29 0 0,4 4  1 5 6 
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Tabela 5.3.1-13: Desempenho Futuro das Aproximações Viárias na Hora-pico (Fase de 
Implantação) 
 

INTERSEÇÃO / APROX./ 
 MOVIMENTO ÔNIBUS VOL.

TOTAL
VOL.

EQUIV. 
(ucp) 

LARG
(m) 

VOL.
SERV. fconv fôn feq S Z ou fint C V/C

NÍVEL 
DE

SERV.
1 Rodovia BR-101              
 Rodovia ES-162              

A1 Rodovia BR-101 (Origem Vitória) 6 318 456 6,00 3.150 0,99 1,00 0,69 2.152 0,46 990 0,32 A+ 
A Avante Rio de Janeiro 5 299 432           
B À direita Presidente Kennedy 1 19 24           

A1a Baia BR-101  
(Sentido P. Kennedy) 2 22 28 8,0 4.200 0,80 1,00 0,78 2.621 0,07 183 0,12 A+ 

B À esquerda Presidente Kennedy 2 22 28           
A2 Rodovia BR-101 (Origem RJ) 15 383 515 6,00 3.150 1,00 1,00 0,74 2.331 0,50 1.166 0,33 A+ 
C Avante Vitória 15 375 505           
D À direita Presidente Kennedy  8 10           
A3 Rodovia ES-162 2 21 28 3,30 1.875 0,84 1,00 0,75 1.181 0,08 94 0,22 A+ 
E Avante Rio de Janeiro  4 6           
F À direita Vitória 2 17 22           
2 Rodovia BR-101              
 Acesso CTR TERRAMAR              

A4 Rodovia BR-101 (Origem Vitória) 6 317 454 3,50 1.892 1,00 0,94 0,69 1.227 0,47 577 0,55 A 
A Avante Rio de Janeiro 6 315 450           
B À esquerda CTR TERRAMAR  2 4           
A5 Rodovia BR-101 (Origem RJ) 16 383 516 3,50 1.892 1,00 0,90 0,74 1.260 0,52 655 0,58 A- 
C Avante Vitória 16 383 516           
D À direita CTR TERRAMAR              
A6 Saída CTR TERRAMAR 2 30 45 6,00 3.150 0,80 1,00 0,66 1.663 0,06 100 0,30 A+ 
F À direita Vitória 1 26 37           
E À esquerda Rio de Janeiro 1 4 8           
3 Rodovia BR-101              
 Rodovia ES-490              

A7 Rodovia BR-101 (Origem Vitória) 16 236 360 6,00 3.150 0,94 1,00 0,65 1.925 0,24 462 0,51 A+ 

B Avante Rio de Janeiro 2 176 271           
A À direita Cachoeiro 14 59 88           
C À esquerda Marataízes  1 1           
A8 Rodovia ES-490 (Cachoeiro) 19 336 432 4,50 2.250 0,85 1,00 0,77 1.473 0,27 398 0,84 D 
E Avante Marataízes 6 111 134           
D À direita Rio de Janeiro 6 135 178           
F À esquerda Vitória 7 90 120           
A9 Rodovia BR-101 (Rio de Janeiro) 17 404 547 6,00 3.150 0,89 1,00 0,73 2.047 0,33 676 0,60 A- 

I Avante Vitória 10 190 272           
H À direita Marataízes 5 83 106           
G À esquerda Cachoeiro 2 131 169           

A10 Rodovia ES-490 (Marataízes) 14 123 165 4,50 2.250 0,90 1,00 0,74 1.499 0,08 120 1,03 F 
K Avante Cachoeiro 11 70 94           
L À direita Vitória 3 48 65           
J À esquerda Rio de Janeiro  5 6           
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Analisando o comportamento das aproximações pesquisadas durante a fase de 
implantação da central de tratamento de resíduos, observa-se que os níveis de 
desempenho mantêm-se praticamente inalterados, indicando que não haverá impactos  
sobre o sistema viário nesta fase do empreendimento no que diz respeito à capacidade de 
fluxo das vias analisadas. 
 
 
 Situação na Fase de Operação: 

 
Conforme já dito anteriormente, a Central de Tratamento de Resíduos Terramar terá 
capacidade de recebimento de aproximadamente 500 toneladas de resíduos sólidos 
classe II por dia, representando uma vida útil não inferior a 15 anos. 
 
No entanto, devido à variação de volume recebido por dia inerente a esta atividade 
produtiva, a análise de impacto sobre os sistema viário será realizada para o volume de 
1.000 toneladas de resíduos sólidos por dia. Assim, a partir deste ponto, toda a análise 
será realizada tendo este valor como referência. 
 
Os principais veículos utilizados na operação de coleta e transporte dos resíduos urbanos 
são os seguintes: 
 
− Caminhão coletor com caixa compactadora (normalmente denominado 

“caminhão compactador”). Estes veículos estão equipados com uma caixa 
compactadora que dispõe de uma bacia para a carga dos resíduos e um dispositivo de 
compactação que permite reduzir entre 3 e 5 vezes o volume dos resíduos. Os 
caminhões coletores-compactadores podem ser equipados com um dispositivo de 
carga de contenedores adaptável aos diversos tipos normalizados de 2 ou 4 rodas, 
facilitando a coleta hermética. A capacidade normal desses veículos oscila entre 6 m3 
e 25 m3, correspondendo ao peso de 2 a 13 toneladas de resíduos.  

 
− Caminhão coletor com caixa fechada sem compactação (normalmente 

denominado tipo “prefeitura”). As características técnicas da caixa são similares às 
anteriores, quanto à corrosão e estanqueidade, porém não dispõe de mecanismo 
compactador, o que resulta em uma menor capacidade de carga. A operação de 
coleta com este caminhão é mais lenta, em função de sua maior altura de 
carregamento. Possui portas corrediças na parte superior. Sua descarga é rápida, por 
sistema de basculamento. São fabricados com capacidades de 6 m³ até 15 m³. 
Costumam utilizar-se em pequenos núcleos urbanos com pequena densidade de 
geração de lixo. Também são empregados em áreas de maior densidade para a 
remoção de restos de árvores e resíduos de limpeza de logradouros. 

 
− Caminhões para caçambas de grande capacidade. São veículos especiais que vão 

equipados com elevadores tipo “correntes” para poder levantar e colocar as grandes 
caçambas sobre o chassi do caminhão e posterior transporte ao Centro de 
Tratamento. 

 
− Caminhões de caixa aberta. Costuma-se utilizar este tipo de veículos em áreas 

rurais, onde o volume de resíduos é muito reduzido e não se dispõe de suficientes 
recursos econômicos para realizar um serviço adequado. Nas áreas urbanas, esse 
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tipo de caminhão costuma ser utilizado para a coleta de resíduos volumosos como: 
estrados, eletrodomésticos, móveis, entre outros. 

 
Os resíduos podem ser transportados ainda por carros, reboques e básculas movidos por 
tratores, geralmente utilizados no meio rural onde o volume de resíduos gerados é muito 
pequeno.  
 
A análise do sistema viário foi elaborada considerando-se o processamento de até 1.000 
toneladas de resíduo (Classe II) por dia que poderão gerar de 70 a 500 viagens por dia, 
dependendo da capacidade de carga dos veículos de transporte utilizados. Para isso, 
estima-se a necessidade de 15 a 20 funcionários, sendo 4 pessoas com atribuição de 
supevisão ou gerência (diretor, engenheiro sanitarista, técnico de segurança do trabalho e 
encarregado geral).  
 
Para embasar a estimativa do número de viagens de transporte de RSU por dia, 
apresenta-se a demanda de resíduos dos municípios potencialmente atendidos e 
considera-se que o transporte dos resíduos será realizado em caminhões compactadores 
com capacidade de carga entre 2 e 13 toneladas, compatível com o volume diário 
coletado. 
 
Tabela 5.3.1-14: Demanda Potencial na AII. 
 

MUNICÍPIO 
QUANTIDADE 

RESÍDUOS 
GERADA 

(t/dia) 

% 
DEMANDA TRAJETO 

Apiacá 5,89 1,65% ES-297 BR-101(S) Acesso  
Alfredo Chaves  10,51 2,95% ES-146 BR-101(N) Acesso  
Anchieta 16,71 4,69% ES-479 BR-101(N) Acesso  
Atílio Vivacqua  6,28 1,76% ES-489 BR-101(S) Acesso  
Bom Jesus do Norte  6,67 1,87% ES-297 BR-101(S) Acesso  
Cachoeiro de Itapemirim 160,30 44,98% ES-482 BR-101(N) Acesso  
Castelo 26,26 7,37% ES-482 BR-101(N) Acesso  
Iconha 9,12 2,56% ES-479 BR-101(N) Acesso  
Itapemirim  24,53 6,88% ES-490 BR-101(N) Acesso  
Marataízes  27,33 7,67% ES-490 BR-101(N) Acesso  
Mimoso do Sul  20,82 5,84% ES-391 BR-101(S) Acesso  
Muqui  10,05 2,82% ES-289 ES-489 BR-101(S) Acesso 
Piúma 12,41 0,36% Rod. Jorge Feres ES-479 BR-101(N) Acesso 
Presidente Kennedy  6,31 1,77% ES-162 BR-101(S) Acesso  
Rio Novo do Sul 8,95 2,51% BR-101(N) Acesso   
Vargem Alta  15,39 4,32% ES-164 ES-482 BR-101(N) Acesso 

TOTAL 367,53 100,00% Trajeto 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do ABELPRE – 2006. 
 
 
Não serão utilizados os valores absolutos das demandas atuais previstas, mas sim os 
percentuais representativos da capacidade total da CTR, visto que o somatório da 
demanda atual dos municípios atendidos representa apenas 37% da capacidade 
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produtiva de uma célula da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) que poderá 
absorver então o crescimento populacional e, consequentemente, a demanda adicional de 
resíduos sólidos. Então, a demanda máxima atendida pela CTR Terramar e as viagens 
correspondentes seriam: 
 
− Apiacá: 16,5t/dia transportadas por 3 caminhões caçambas de 6t; 
 

− Alfredo Chaves: 29,5t/dia transportadas por 5 caminhões caçambas de 6t; 
 

− Anchieta: 46,9t/dia transportadas por 8 caminhões caçambas de 6t; 
 

− Atílio Vivacqua: 17,6t/dia transportadas por 3 caminhões caçambas de 6t; 
 

− Bom Jesus do Norte: 18,7t/dia transportadas por 3 caminhões caçambas de 6t; 
 

− Cachoeiro de Itapemirim: 449,8t/dia transportadas por 35 caminhões caçambas de 
13t; 

 

− Castelo: 73,7t/dia transportadas por 5 caminhões caçambas de 13t e 1 caminhão 
caçamba de 9t; 

 

− Iconha: 25,6t/dia transportadas por 1 caminhão caçamba de 9t e 3 caminhões 
caçambas de 6t; 

 

− Itapemirim: 68,8t/dia transportadas por 1 caminhão caçamba de 6t e 7 caminhões 
caçambas de 9t; 

 

− Marataízes: 76,7t/dia transportadas por 6 caminhões caçambas de 13t; 
 

− Mimoso do Sul: 58,4t/dia transportadas por 10 caminhões caçambas de 6t; 
 

− Muqui: 28,2t/dia transportadas por 5 caminhões caçambas de 6t; 
 

− Piúma: 3,6t/ dia transportadas por 2 caminhões caçambas de 2t; 
 

− Presidente Kennedy: 17,7t/dia transportadas por 3 caminhões caçambas de 6t; 
 

− Rio Novo do Sul: 25,1t/dia transportadas por 1 caminhão caçamba de 9t e 3 
caminhões caçambas de 6t; 

 

− Vargem Alta: 43,2t/dia transportadas por 5 caminhões caçambas de 9t. 
 
O número resultante da estimativa acima é de aproximadamente 110 viagens diárias. 
Nota-se a sensibilidade da variável número de viagens em relação ao tipo (compactador 
ou não) e capacidade de carga dos veículos de transporte utilizados. Salienta-se que a 
Central de Tratamento de Resíduos é, na maioria das vezes, apenas o local de 
destinação final do RSU, não se responsabilizando pela sua logística de transporte. 
 
Em face das inúmeras combinações possíveis determinadas por diferentes valores das 
variáveis de decisão, o cenário apresentado mostra-se bastante realista, prosseguindo-se 
a análise.  
 
Assim, deverão ser acrescidas ao tráfego atual: 
 
− as viagens produzidas por funcionários da central de resíduos ao final do horário de 

trabalho, estimando-se que 80% dos 20 funcionários usarão o modal “ônibus” e 20% 
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usarão o modal “carro de passeio”, ou seja, 0,36 viagens de “ônibus fretado” e 4 
viagens de “carro de passeio”; 

 
− as viagens atraídas e produzidas por veículos de transporte de resíduos, estimando-se 

110 viagens por dia de caminhões caçambas com capacidade de carga entre 2 e 13 
toneladas, correspondendo a 11 viagens por hora.  

 
As viagens geradas por fornecedores de materiais e insumos de produção como mantas, 
tubos de drenagem e outros materiais para impermeabilização são consideradas 
desprezíveis. 
 
Também não deverá haver viagens para fornecimento de material argiloso utilizado no 
recobrimento diário da camada de resíduo depositado, visto que o material de corte 
proveniente da preparação da célula da CTR será armazenado no empreendimento para 
esse fim. 
 
Observa-se que a análise de desempenho das aproximações viárias na AID será 
realizada na pior situação, ou seja, considerando-se o processamento diário de 1.000 
toneladas de resíduos sólidos por dia, independente de demanda contratada e sem a 
utilização de usinas de transbordo. Assim, apresenta-se a Tabela 5.3.1-15 com o resumo 
das viagens geradas diariamente durante a fase de operação da CTR. As tabelas 5.3.1-16 
a e 5.3.1-16b, abaixo, apresentam a distribuição e alocação do tráfego na AID em relação 
às viagens atraídas e produzidas, respectivamente. Já as tabelas 5.3.1-17 e 5.3.1-18 
apresentam o tráfego atual, adicional e futuro e o desempenho futuro das aproximações 
viárias na hora-pico (Operação).  
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Tabela 5.3.1-15: Geração de Viagens na Hora-pico (Fase de Operação). 
 

Empreendimento Tráfego Gerado 

População Fixa 
(Funcionários) Transporte de RSU Fornecimento de Materiais 

e Insumos de Produção 
Fornecimento de Material 

Argiloso 
TOTAL 

Número de veículos por hora-pico (viagens atraídas pelo empreendimento) 

Número de veículos por hora-pico (viagens produzidas pelo empreendimento) 

Identificação 

Auto Ônibus* Caminhão ucp Auto Ônibus Caminhão ucp Auto Ônibus Caminhão ucp Auto Ônibus Caminhão ucp

Auto Ônibus Caminhão ucp 

0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 11,00 19,3 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 11,00 19,3 Empreendimento em Análise
(Fase de Implantação) 

4 0,36 0,00 4,8 0 0,00 11,00 19,3 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,0 4 0,36 11,00 24,1 

* Considera-se uma taxa de ocupação de 44 pessoas por viagem de “ônibus fretado”. 
 
 
Tabela 5.3.1-16a: Distribuição e Alocação do Tráfego na AID (Viagens Atraídas). 
 

Empreendimento Tráfego Gerado Distribuição de Viagens 

BR-101 
Identificação Viagens 

Norte1 (13,07%) Sul2 

(13,94%) 

ES-1623 
(1,77%) 

ES-4824 
(56,67%) 

ES-4905 
(14,55%) 

Destino 
Empreendimento

(Viagens Atraídas)
 

ALOCAÇÃO DO TRÁFEGO 
(Trajeto das Viagens Geradas) 

Auto: 0 0 0 0 0 0 BR-101 (Norte) 3/A7/B 2/A4/B      
Ônibus: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BR-101 (Sul) 1/A2/C 2/A5/D     

Caminhão: 11,00 1,44 1,53 0,20 6,23 1,60 ES-162 1/A3/F 2/A5/D     
ucp: 19,3 2,5 2,7 0,4 10,9 2,8 ES-482 3/A8/D 2/A4/B     

Empreendimento em 
Análise 

(Fase de Operação) 

      ES-490 3/A10/J 2/A4/B     
Nota 1: Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma e Rio Novo do Sul. 
Nota 2: Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul e Muqui. 
Nota 3: Presidente Kennedy. 
Nota 4: Cachoeiro de Itapemirim,Castelo e Vargem Alta. 
Nota 5: Itapemirim e Marataízes. 
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Tabela 5.3.1-16b: Distribuição e Alocação do Tráfego na AID (Viagens Produzidas). 
 

Empreendimento Tráfego Gerado Distribuição de Viagens 

BR-101 
Identificação Viagens 

Norte1 (13,07%) Sul2 

(13,94%) 

ES-1623 
(1,77%) 

ES-4824 
(56,67%) 

ES-4905 
(14,55%) 

Destino 
Empreendimento

(Viagens 
Produzidas) 

 

ALOCAÇÃO DO TRÁFEGO 
(Trajeto das Viagens Geradas) 

Auto: 4 0 1 0 2 1 BR-101 (Norte) 2/A6/F 3/A9/I      
Ônibus: 0,36 0,05 0,05 0,01 0,20 0,05 BR-101 (Sul) 2/A6/E 1/A1/A     

Caminhão: 11,00 1,44 1,53 0,20 6,23 1,60 ES-162 2/A6/E 1/A1/B     
ucp: 24,1 3,1 3,4 0,4 13,7 3,5 ES-482 2/A6/F 3/A9/G     

Empreendimento em 
Análise 

(Fase de Operação) 

      ES-490 2/A6/F 3/A9/H     
Nota 1: Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma e Rio Novo do Sul. 
Nota 2: Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul e Muqui. 
Nota 3: Presidente Kennedy. 
Nota 4: Cachoeiro de Itapemirim,Castelo e Vargem Alta. 
Nota 5: Itapemirim e Marataízes. 
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Tabela 5.3.1-17: Tráfego Atual, Adicional e Futuro (Fase de Operação). 
 

TRÁFEGO ATUAL TRÁFEGO ADICIONAL TRÁFEGO FUTURO 
INTERSEÇÃO / APROX. / MOVIMENTO 

Auto Ônibus Caminhão Volume
Total 

Volume 
Equivalente

(ucp) 
Auto Ônibus Caminhão Volume

Total 
Volume 

Equivalente
(ucp) 

Auto Ônibus Caminhão Volume 
Total 

Volume 
Equivalente 

(ucp) 
1 Rodovia BR-101                
 Rodovia ES-162                

A1 Rodovia BR-101 (Origem Vitória) 139 6 170 315 450      140 6 172 318 453 
A Avante Rio de Janeiro 124 5 167 296 427 1 0,05 1,53 3 3,4 125 5 169 299 430 
B À direita Pres. Kennedy 15 1 3 19 23 0 0,01 0,20 0 0,4 15 1 3 19 23 

A1a Baia BR-101 (Sentido P. Kennedy) 15 2 5 22 28      15 2 5 22 28 
B À esquerda Pres. Kennedy 15 2 5 22 28 0 0,01 0,20 0 0,4 15 2 5 22 28 
A2 Rodovia BR-101 (Origem RJ) 217 15 151 383 515      217 15 153 385 518 
C Avante Vitória 212 15 148 375 505 0 0,00 1,53 2 2,7 212 15 150 377 508 
D À direita Pres. Kennedy 5  3 8 10      5  3 8 10 
A3 Rodovia ES-162 14 2 5 21 28      14 2 5 21 28 
E Avante Rio de Janeiro 2  2 4 6 0 0,00 0,20 0 0,4 2  2 4 6 
F À direita Vitória 12 2 3 17 22      12 2 3 17 22 
2 Rodovia BR-101                
 Acesso CTR TERRAMAR                

A4 Rodovia BR-101 (Origem Vitória) 139 6 171 316 452      139 6 180 325 468 
A Avante Rio de Janeiro 139 6 170 315 450      139 6 170 315 450 
B À esquerda CTR TERRAMAR   1 1 2 0 0,00 9,27 9 16,2   10 10 18 
A5 Rodovia BR-101 (Origem RJ) 216 16 151 383 516      216 16 153 385 519 
C Avante Vitória 216 16 151 383 516      216 16 151 383 516 
D À direita CTR TERRAMAR      0 0,00 1,73 2 3,1   2 2 3 
A6 Saída CTR TERRAMAR 2 1 2 5 8      6 1 13 20 32 
F À direita Vitória 2  2 4 6 3 0,30 9,27 12 20,3 5  11 16 26 
E À esquerda Rio de Janeiro  1  1 2 1 0,06 1,73 3 3,8 1 1 2 4 6 
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Tabela 5.3.1-17: Tráfego Atual, Adicional e Futuro (Fase de Operação). Continuação. 
 

TRÁFEGO ATUAL TRÁFEGO ADICIONAL TRÁFEGO FUTURO 
INTERSEÇÃO / APROX. / MOVIMENTO 

Auto Ônibus Caminhão Volume
Total 

Volume 
Equivalente

(ucp) 
Auto Ônibus Caminhão Volume

Total 
Volume 

Equivalente
(ucp) 

Auto Ônibus Caminhão Volume 
Total 

Volume 
Equivalente 

(ucp) 
3 Rodovia BR-101                
 Rodovia ES-490                

A7 Rodovia BR-101 (Origem Vitória) 82 16 138 236 360      82 16 139 237 363 
B Avante Rio de Janeiro 51 2 123 176 271 0 0,00 1,44 1 2,5 51 2 124 177 274 
A À direita Cachoeiro 30 14 15 59 88      30 14 15 59 88 
C À esquerda Marataízes 1   1 1      1   1 1 
A8 Rodovia ES-490 (Cachoeiro) 221 19 95 335 430      221 19 101 341 441 
E Avante Marataízes 84 6 21 111 134      84 6 21 111 134 
D À direita Rio de Janeiro 82 6 46 134 176 0 0,00 6,23 6 10,9 82 6 52 140 187 
F À esquerda Vitória 55 7 28 90 120      55 7 28 90 120 
A9 Rodovia BR-101 (Rio de Janeiro) 216 16 151 383 516      217 16 154 386 523 
I Avante Vitória 87 10 90 187 267 0 0,05 1,44 1 3,1 87 10 91 188 270 
H À direita Marataízes 53 5 21 79 101 1 0,05 1,6 2 3,5 54 5 23 81 105 
G À esquerda Cachoeiro 76 1 40 117 148      76 1 40 117 148 

A10 Rodovia ES-490 (Marataízes) 76 14 33 123 165      76 14 35 125 168 
K Avante Cachoeiro 45 11 14 70 94      45 11 14 70 94 
L À direita Vitória 27 3 18 48 65      27 3 18 48 65 
J À esquerda Rio de Janeiro 4  1 5 6 0 0,00 1,60 2 2,8 4  3 7 9 
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Tabela 5.3.1-18: Desempenho Futuro das Aproximações Viárias na Hora-pico (Fase de 
Operação). 
 

INTERSEÇÃO / APROX. / MOVIMENTO ÔNI-
BUS 

VOL.
TOTAL

VOL.
EQUIV. 
(ucp) 

LARG
(m) 

VOL.
SERV. fconv fôn feq S Z ou fint C V/C

NÍVEL 
DE

SERV.

1 Rodovia BR-101              

 Rodovia ES-162              

A1 Rodovia BR-101 (Origem Vitória) 6 318 453 6,00 3.150 0,99 1,00 0,70 2.183 0,46 1.004 0,32 A+ 
A Avante Rio de Janeiro 5 299 430           
B À direita Presidente Kennedy 1 19 23           

A1a Baia BR-101 (Sentido P. Kennedy) 2 22 28 8,0 4.200 0,80 1,00 0,78 2.621 0,07 183 0,12 A+ 
B À esquerda Presidente Kennedy 2 22 28           
A2 Rodovia BR-101 (Origem RJ) 15 385 518 6,00 3.150 1,00 1,00 0,74 2.331 0,50 1.166 0,33 A+ 
C Avante Vitória 15 377 508           
D À direita Presidente Kennedy  8 10           
A3 Rodovia ES-162 2 21 28 3,30 1.875 0,84 1,00 0,75 1.181 0,08 94 0,22 A+ 
E Avante Rio de Janeiro  4 6           
F À direita Vitória 2 17 22           
2 Rodovia BR-101              
 Acesso CTR TERRAMAR              

A4 Rodovia BR-101 (Origem Vitória) 6 325 468 3,50 1.892 1,00 0,94 0,69 1.227 0,47 577 0,56 A 
A Avante Rio de Janeiro 6 315 450           
B À esquerda CTR TERRAMAR  10 18           
A5 Rodovia BR-101 (Origem RJ) 16 385 519 3,50 1.892 1,00 0,90 0,74 1.260 0,52 655 0,59 A- 
C Avante Vitória 16 383 516           
D À direita CTR TERRAMAR  2 3           
A6 Saída CTR TERRAMAR 1 20 32 6,00 3.150 0,80 1,00 0,62 1.562 0,06 94 0,21 A+ 
F À direita Vitória  16 26           
E À esquerda Rio de Janeiro 1 4 6           
3 Rodovia BR-101              

 Rodovia ES-490              

A7 Rodovia BR-101 (Origem Vitória) 16 237 363 6,00 3.150 0,94 1,00 0,65 1.925 0,24 462 0,51 A+ 

B Avante Rio de Janeiro 2 177 274           
A À direita Cachoeiro 14 59 88           
C À esquerda Marataízes  1 1           
A8 Rodovia ES-490 (Cachoeiro) 19 341 441 4,50 2.250 0,85 1,00 0,77 1.473 0,27 398 0,86 D 
E Avante Marataízes 6 111 134           
D À direita Rio de Janeiro 6 140 187           
F À esquerda Vitória 7 90 120           
A9 Rodovia BR-101 (Rio de Janeiro) 16 386 523 6,00 3.150 0,89 1,00 0,73 2.047 0,33 676 0,57 A- 

I Avante Vitória 10 188 270           
H À direita Marataízes 5 81 105           
G À esquerda Cachoeiro 1 117 148           

A10 Rodovia ES-490 (Marataízes) 14 125 168 4,50 2.250 0,90 1,00 0,74 1.499 0,08 120 1,04 F 
K Avante Cachoeiro 11 70 94           
L À direita Vitória 3 48 65           
J À esquerda Rio de Janeiro  7 9           
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Analisando o comportamento das aproximações pesquisadas durante a fase de operação 
da central de tratamento de resíduos, observa-se que os níveis de desempenho mantêm-
se praticamente inalterados, indicando que não haverá impactos sobre o sistema viário 
nesta fase do empreendimento no que diz respeito à capacidade de fluxo das vias 
analisadas.  
 
Tabela 5.3.1-19: Análise Comparativa. 
 

Situação Atual Situação Futura        
(Fase de Implantação) 

Situação Futura        
(Fase de Operação) INTERSEÇÃO / APROXIMAÇÃO 

V/C Nível de 
Serviço V/C Nível de 

Serviço V/C Nível de 
Serviço 

1 Rodovia BR-101           
 Rodovia ES-162       

A1 Rodovia BR-101 (Origem Vitória) 0,31 A+ 0,32 A+ 0,32 A+ 

A1a Baia BR-101 (Sentido P. 
Kennedy) 0,12 A+ 0,12 A+ 0,12 A+ 

A2 Rodovia BR-101 (Origem RJ) 0,33 A+ 0,33 A+ 0,33 A+ 
A3 Rodovia ES-162 0,22 A+ 0,22 A+ 0,22 A+ 
2 Rodovia BR-101       
 Acesso CTR TERRAMAR       

A4 Rodovia BR-101 (Origem Vitória) 0,55 A 0,55 A 0,56 A 
A5 Rodovia BR-101 (Origem RJ) 0,58 A- 0,58 A- 0,59 A- 
A6 Saída CTR TERRAMAR 0,05 A+ 0,30 A+ 0,21 A+ 
3 Rodovia BR-101       
 Rodovia ES-490       

A7 Rodovia BR-101 (Origem Vitória) 0,51 A+ 0,51 A+ 0,51 A+ 

A8 Rodovia ES-490 (Cachoeiro) 0,84 D 0,84 D 0,86 D 
A9 Rodovia BR-101 (Rio de Janeiro) 0,56 A 0,60 A- 0,57 A- 

A10 Rodovia ES-490 (Marataízes) 1,03 F 1,03 F 1,04 F 

 
 
Analisando o tráfego adicional gerado pelo empreendimento em questão, constata-se que 
não haverá impactos significativos em relação ao sistema viário nem na fase de 
implantação nem na fase de operação da Central de Tratamento de Resíduos, como pode 
ser observado na Tabela 5.3.1-19- Análise Comparativa apresentada acima. 
 
 

 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 
 
Como já foi dito, não foram identificados, na área de influência direta do empreendimento, 
elementos que possam ser considerados de destaque desde o ponto de vista do 
patrimônio histórico e/ou cultural. Quando consultados os entrevistados, apenas fizeram 
menção do templo evangélico existente em Córrego do Ouro, com criação datada em 
novembro de 1968. 
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Figura 5.3.1-15: Fachada da Igreja Batista em Córrego do Ouro. 

 
 

 POPULAÇÕES INDÍGENAS 
 
Não foi identificada a existência de populações indígenas na área de Influência Direta do 
empreendimento. 
 
 

 ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
As atividades econômicas mais expressivas nas propriedades rurais do entorno imediato 
do empreendimento são aquelas vinculadas à produção de leite. Alguns produtores com 
maior infraestrutura e índices de produção mais depurados, como é o caso do Sr. Luciano 
Magno Lustroza, outros com referenciais mais modestos, como o Sr. José Amaro Alves 
da Silva. No caso deste último, o filho, José Mauro, indicou que na propriedade há seis 
vacas leiteiras e ele, pessoalmente, todos os dias vai até a propriedade para tirar o leite, 
fornecer capim aos animais quando dentro do pequeno curral e desenvolver pequenas 
tarefas de manutenção da área de pastagem. Já no caso do Sr. Luciano, além de 
diversificar sua produção no sentido de possuir tanto gado de corte quanto leiteiro, para 
ordenha das vacas conta com sistema mecanizado instalado em um dos dois currais com 
que conta na propriedade. Além disto, dispõe de resfriador de leite que permite a 
manutenção do produzido em condições, além de higiênicas, apropriadas para adequada 
conservação do produto. Fora isto, merece destaque o fato de contar, dentro da 
propriedade, com duas famílias de trabalhadores que colaboram no processo produtivo da 
fazenda, não apenas nas tarefas citadas acima, senão também no tratamento do gado, no 
manejo deste à procura de áreas de pastagem adequadas às circunstâncias, e na lavoura 
de cana-de-açúcar, e na capineira, também destinadas à criação do gado. Conforme 
citado anteriormente, o Sr. Luciano, assim como o Sr. José Mauro informaram que o leite 
produzido é entregue ao caminhão da empresa Selita que passa pelas propriedades para 
depois levar ao laticínio localizado na sede de Cachoeiro de Itapemirim. 
 



 
 
 
 
 

  

 

 

 

RT 642/08 
Fevereiro/09 263/330 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 

de Implantação da Central de Tratamento 
de Resíduos - Terramar

Rev. 00
 

O Sr. Fernando Maitan desenvolve, na atualidade, produção de leite. Este manifestou que 
pretende mudar de atividade, já que apenas está dedicado a esta por ser a que vinha 
sendo praticada nesta propriedade, recentemente adquirida do seu sobrinho. No futuro, o 
Sr. Fernando pretende ter por atividade produtiva a criação de gado de corte. Dentro da 
propriedade, para tomar conta dos serviços, o Sr. Fernando conta com um casal 
residente. O homem está encarregado de tomar conta do gado, pelo que recebe R$ 
200,00 ao mês, estando liberado para outros pequenos serviços para o próprio Fernando, 
complementando uma renda mensal de dois salários mínimos, em média. A esposa do 
vaqueiro cuida de uma pessoa idosa durante o dia em Cachoeiro de Itapemirim, pelo que 
recebe R$ 100,00 ao mês. 
 
Na propriedade do Sr. Romildo, as atividades produtivas têm por foco a sustentação 
familiar, assim o café colhido, a mandioca e a banana, junto com as frutas do pomar, 
servem como base alimentar da família. As fontes de renda familiar são os serviços de 
diarista do Sr. Romildo e o emprego numa serraria de mármore do filho deste. De tal 
modo, a renda familiar atinge um salário e meio ao mês. 
 
Tabela 5.3.1-20: Principais Atividades Econômicas 
 

PROPRIEDADE PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS 
Romildo dos Santos Belo Diarista- Funcionário serraria 
Luciano Magno Lustroza Produção de leite e carne 
Assentamento Nova Safra Agricultura 
José Amaro Alves da Silva Produção de leite 
Fernando Maitan Produção de leite 
Usina Paineiras - 

Fonte: Levantamento em campo 
 
 
No assentamento Nova Safra, as atividades produtivas estão vinculadas à produção 
agrícola, com lavouras de banana, café, coco e laranja. A venda do produzido se dá em 
Itaipava e na Vila de Itapemirim, fundamentalmente através das feiras de produtos 
agrícolas. A renda dos assentados foi estimada, pela liderança entrevistada, em um 
salário a um salário e meio ao mês. 
 
 
 Estrutura Fundiária 

 
A estrutura fundiária no entorno do empreendimento Terramar está composta por 
unidades consideradas pequenas, entre 7 litros e 30 alqueires. A única exceção é a 
propriedade sob os cuidados da Usina Paineiras, de aproximadamente 2.000 hectares, e 
coberta com vegetação de mata atlântica. Além destas propriedades citadas, outro 
confrontante com a área da Terramar é o correspondente ao assentamento Nova Safra, 
antiga propriedade dos herdeiros de Manoel Marcondes que faz parte do processo da 
Reforma Agrária no extremo Sul do Estado do Espírito Santo, cuja distribuição de terras 
ainda não foi finalizada, motivo pelo qual o assentamento ainda não foi concluído. 
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Tabela 5.3.1-21: Tamanho das Propriedades. 
 

PROPRIEDADE TAMANHO DAS PROPRIEDADES 
Romildo dos Santos Belo 7 litros 
Luciano Magno Lustroza 28~30 alqueires 
Assentamento Nova Safra - 
José Amaro Alves da Silva 5 alqueires e 8 litros 
Fernando Maitan 18 alqueires 
Usina Paineiras ~2000 hectares 

Fonte: Levantamento em campo 
 
 
Sobre as benfeitorias existentes em cada uma das propriedades, destaca-se que no caso 
do Sr. Romildo, encontra-se uma casa atualmente utilizada para moradia e mais duas em 
fase de construção. Ainda como fonte de complementação alimentar, na propriedade 
existe um galinheiro e um tanque de peixes. 
 
As benfeitorias na propriedade do Sr. Fernando Maitan se resumem em uma casa onde 
mora o casal que toma conta da propriedade, um barracão, uma garagem, um galinheiro, 
dois currais, uma baia de confinamento e uma capineira. 
 

 
 

Figura 5.3.1-16: Curral, casa, barracão e garagem na propriedade  
do Sr. Fernando Maitan. 

 
 
Na propriedade do Sr. José Amaro, foram identificados uma casa e um curral. Na 
propriedade do Sr. Luciano Magno Lustroza são quatro casas, dois currais, dois paióis, 
dois galinheiros, dois chiqueiros, um resfriador de leite, quatro tanques de peixes. 
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Figura 5.3.1-17: Resfriador de leite e curral de ordenha do Sr. Luciano. 

 
 
No assentamento Nova Safra foram identificadas residências em alvenaria para cada 
família assentada, assim como diversos espaços destinados à conservação de 
ferramentas e equipamentos utilizados na lavoura, tais como tulhas e paióis. Nos 
assentamentos foram identificadas pequenas mercearias/bares para atendimento de 
necessidades básicas dos moradores, inclusive como espaço de lazer, onde os vizinhos 
se encontram para socializar. 
 
 
5.3.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA  

 
 DINÂMICA POPULACIONAL 

 
A população residente na AII, incluindo-se o município de Itapemirim (pertencente à AID) 
em 2000, segundo dados do IBGE, equivale a 428.858 habitantes, representa 4,5% da 
população estadual, que totaliza 3.097.498 habitantes.  
 
O município mais populoso da AII, Cachoeiro de Itapemirim, representa 5,6% da 
população total do Espírito Santo e 40,8% da população total da AII.  
 
Representando a AID, o município de Itapemirim detém, em 2000, uma população total de 
28.121 habitantes, representando 6,56% da população da AII e apenas 0,94% da 
população estadual. 
 
A distribuição de população nesse ano, 2000, mostra que a maioria da população da AII 
concentra-se no meio urbano, representando 70,65% contra os 29,35% da população no 
meio rural. Proporção semelhante encontra-se no Polo Cachoeiro, que detém uma 
população urbana de 72,5% de sua população total, sendo menor a participação da 
população urbana na Metrópole Expandida Sul, embora bastante superior à população 
rural alcançando a casa dos 65,8%.  
 
O município componente da AID, Itapemirim, apresenta uma distribuição populacional 
onde a população rural, embora menor que a urbana, ainda possui expressão, 
representando 42,6% da população do município, agregando 11.988 residentes, contra 
57,4% da população urbana, sendo esta de 16.133 habitantes.  
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Tabela 5.3.2-1: População residente segundo situação domiciliar –2000. 
 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
URBANA RURAL MUNICÍPIOS 

TOTAL 
ABS. % ABS. % 

Microrregião Metropolitana Expandida Sul 117.984 77.609 65,78 40.375 34,22 
Alfredo Chaves 13.616 5.614 41,23 8.002 58,77 
Anchieta 19.176 13.211 68,89 5.965 31,11 
Iconha 11.481 4.793 41,75 6.688 58,25 
Itapemirim 28.121 16.133 57,37 11.988 42,63 
Marataízes 30.603 23.757 77,63 6.846 22,37 
Piuma 14.987 14.101 94,09 886 5,91 
Polo Cachoeiro 310.874 225.380 72,50 85.494 27,50 
Apiacá 7.615 4.886 64,16 2.729 35,84 
Atílio Vivácqua 8.327 4.055 48,70 4.272 51,30 
Bom Jesus do Norte 9.226 8.332 90,31 894 9,69 
Cachoeiro de Itapemirim 174.879 155.401 88,86 19.478 11,14 
Castelo 32.756 17.549 53,57 15.207 46,43 
Mimoso do Sul 26.199 13.283 50,70 12.916 49,30 
Muqui 13.670 8.642 63,22 5.028 36,78 
Presidente Kennedy 9.555 2.530 26,48 7.025 73,52 
Rio Novo do Sul 11.271 5.780 51,28 5.491 48,72 
Vargem Alta 17.376 4.922 28,33 12.454 71,67 
TOTAL 428.858 302.989 70,65 125.869 29,35 
Espírito Santo 3.097.498 2.462.437 - 635.061 - 
Fonte: Censos Demográficos – IBGE- 2000. 
 
 
Segundo as informações contidas na tabela 5.3.2-2, relativas à taxa de urbanização por 
municípios da AII e da AID, verifica-se que apenas 3 municípios apresentaram taxas de 
urbanização superiores à média estadual, que é de 79,5. Estes municípios são Bom 
Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim e Piúma, com taxas de 90,3, 88,9 e de 94,1, 
respectivamente.  
 
O município de Itapemirim apresenta uma taxa de urbanização de 57,4, bastante inferior à 
média estadual, que é de 79,5.  
 
Tabela 5.3.2-2: Taxa de urbanização por município (2000).  
 

MUNICÍPIOS TAXA DE URBANIZAÇÃO (%) 
Alfredo Chaves 41,2 
Anchieta 68,9 
Apiacá 64,2 
Atílio Vivácqua 48,7 
Bom Jesus do Norte 90,3 
Cachoeiro de Itapemirim 88,9 
Castelo 53,6 
Iconha 41,7 
Itapemirim 57,4 
Marataízes 77,6 
Mimoso do Sul 50,7 
Muqui 63,2 
Piúma 94,1 
Presidente Kennedy 26,5 
Rio Novo do Sul 51,3 
Vargem Alta 28,3 
TOTAL 79,5 

Fonte: http://www.ijsn.es.gov.br - Acessado em 12/03/2008. 
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Observando-se a taxa de crescimento da população medido pela de crescimento 
geométrico anual, contida na tabela 5.3.2-3, o que se constata é que na maioria dos 
municípios da AII, não houve uma mudança expressiva entre as taxas de crescimento dos 
períodos 1991-2000 e 2000-2006, visto que as taxas não tiveram variações muito 
significativas para mais ou para menos. Exceção a este perfil fica a cargo dos municípios 
de Vargem Alta, Piúma e Marataízes, onde se verifica uma queda da taxa de 0,36 em 
Vargem Alta, 0,42 em Marataízes e 1,16 em Piúma.  
 
Ressalta-se ainda que, dos 16 municípios da AII, apenas 7 apresentam taxas de 
crescimento populacional, em ambos os períodos analisados, acima da taxa estadual, 
indicando um crescimento acima da média dos municípios do estado.  
 
Itapemirim também apresenta elevada taxa de crescimento nesses períodos, sendo de 
2,85% entre 1991 e 2000 reduzindo para 2,57% entre 2000 e 2006.   
 
Tabela 5.3.2-3: Taxa de crescimento geométrico anual por município (1991 - 2006). 
 

TAXA DE CRESCIMENTO GEOMÉTRICO ANUAL 
MUNICÍPIOS 

1991 A 2000 2000 A 2006 
Alfredo Chaves 0,82 0,86 
Anchieta 2,82 2,56 
Apiacá 0,95 0,98 
Atílio Vivácqua 2,50 2,32 
Bom Jesus do Norte 1,65 1,62 
Cachoeiro de Itapemirim 2,23 2,10 
Castelo 1,14 1,14 
Iconha 1,35 1,36 
Itapemirim 2,85 2,57 
Marataízes 3,40 2,98 
Mimoso do Sul 0,96 0,99 
Muqui 0,04 0,05 
Piúma 5,28 4,12 
Presidente Kennedy 0,14 0,16 
Rio Novo do Sul 1,33 1,34 
Vargem Alta 3,20 2,84 
ESPÍRITO SANTO 1,96 1,88 

Fonte: IJSN - 2006. (Instituto Jones dos Santos Neves) 
 
 
Com esta taxa de crescimento, a população da AII alcançou, em 2007, um total de  
455.921 habitantes, aumentando sua participação na população estadual (de 3.351.669) 
para 13,6%, muito superior à sua participação em 2000.  
 
Em termos de distribuição da população, no contexto da AII, a microrregião Polo 
Cachoeiro passou a deter 73% da população da AII, havendo expressiva participação do 
município de Cachoeiro de Itapemirim que agrega 5,8% da população estadual e 42,8% 
da população da AII, aumentando um pouco mais que em 2000. 
 
A população de Itapemirim representou, em 2007, 6,8% da população total da AII e 0,92% 
da população estadual, praticamente mantendo no perfil de 2000. 
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Tabela 5.3.2-4: População Residente em 2007. 
 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO RESIDENTE 
Microrregião Metropolitana Expandida Sul 123.241 
Alfredo Chaves 13.983 
Anchieta 19.459 
Iconha 11.496 
Itapemirim 30.833 
Marataízes 31.221 
Piúma 16.249 
Polo Cachoeiro 332.680 
Apiacá 7.617 
Atílio Vivácqua 8.878 
Bom Jesus do Norte 9.318 
Cachoeiro de Itapemirim 195.288 
Castelo 32.250 
Mimoso do Sul 26.208 
Muqui 13.841 
Presidente Kennedy 10.307 
Rio Novo do Sul 11.111 
Vargem Alta 17.862 
TOTAL 455.921 
ESPÍRITO SANTO 3.351.669 

Fonte: Contagem da população – IBGE. 
*Dados Estimados – IBGE 2007 
 
 
Os dados relativos à população residente quanto ao sexo mostram que o maior volume de 
população é do sexo masculino no total do Espírito Santo e na microrregião Metrópole 
Expandida Sul, sendo esta participação, respectivamente, de 50,1% e 50,75%. Perfil 
oposto acontece com a microrregião de Cachoeiro de Itapemirim que possui, em 2000, 
50,1% de sua população do sexo feminino.  
 
No tocante aos municípios da AII, destaca-se que a maioria deles apresenta população 
masculina acima da feminina.  
 
Considerando-se a distribuição da população por sexo e a localização do município, 
verifica-se o predomínio da população masculina no meio rural em todos os municípios. 
Na constituição da população urbana predominam as mulheres, e, quando não, a 
distribuição está praticamente equilibrada entre os dois sexos.  
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Tabela 5.3.2-5: População residente segundo sexo e localização do domicílio (2000). 
 

POPULAÇÃO URBANA RURAL  
LOCALIDADES 

 
TOTAL Homens Mulheres

 
TOTAL Homens Mulheres

 
TOTAL Homens Mulheres

Microrregião 
Metropolitana 
Expandida Sul 

117.984 59.881 58.103 77.609 38.795 38.814 40.375 21.086 19.289 

Alfredo Chaves 13.616 7.018 6.598 5.614 2.795 2.819 8.002 4.223 3.779 
Anchieta 19.176 9.738 9.438 13.211 6.611 6.600 5.965 3.127 2.838 
Iconha 11.481 5.885 5.596 4.793 2.387 2.406 6.688 3.498 3.190 
Itapemirim 28.121 14.338 13.783 16.133 8.066 8.067 11.988 6.272 5.716 
Marataízes 30.603 15.368 15.235 23.757 11.872 11.885 6.846 3.496 3.350 
Piúma 14.987 7.534 7.453 14.101 7.064 7.037 886 470 416 
Polo Cachoeiro 310.874 154.978 155.896 225.380 109.613 115.767 85.494 45.365 40.129 
Apiacá 7.615 3.869 3.746 4.886 2.372 2.514 2.729 1.497 1.232 
Atílio Vivácqua 8.327 4.253 4.074 4.055 2.009 2.046 4.272 2.244 2.028 
Bom Jesus do 
Norte 9.226 4.481 4.745 8.332 3.985 4.347 894 496 398 
Cachoeiro 174.879 85.705 89.174 155.401 75.521 79.880 19.478 10.184 9.294 
Castelo 32.756 16.625 16.131 17.549 8.520 9.029 15.207 8.105 7.102 
Mimoso do Sul 26.199 13.346 12.853 13.283 6.456 6.827 12.916 6.890 6.026 
Muqui 13.670 6.844 6.826 8.642 4.107 4.535 5.028 2.737 2.291 
Presidente 
Kennedy 9.555 4.938 4.617 2.530 1.292 1.238 7.025 3.646 3.379 
Rio Novo do Sul 11.271 5.765 5.506 5.780 2.859 2.921 5.491 2.906 2.585 
Vargem Alta 17.376 9.152 8.224 4.922 2.492 2.430 12.454 6.660 5.794 
TOTAL 428.858 214.859 213.999 302.989 148.408 154.581 125.869 66.451 59.418 
Fonte: IBGE – Censo demográfico - 2000. 
 
 
Analisando-se o processo de crescimento populacional à luz dos dados de migração, 
contidos na Tabela 5.3.2-6, observa-se que a maioria dos migrantes vindos para os 
municípios da AII é originária do estado do Rio de Janeiro, a grande maioria, seguido 
pelos migrantes de Minas Gerais e, posteriormente, da Bahia, perfil idêntico ao do estado 
do Espírito Santo.  
 
Os municípios da AII que mais receberam migrantes foram Marataízes, Piúma e 
Cachoeiro de Itapemirim, respectivamente, 1.847, 1.453 e 4.321 migrantes, confirmando 
suas elevadas taxas de crescimentos nas últimas duas décadas. 
 
Itapemirim recebeu 796 migrantes, sendo um dos municípios da AII que recebeu um 
número expressivo dessa população, segundo os dados da tabela 5.3.2-6.  
 



 
 
 
 
 

  

 

 

 

RT 642/08 
Fevereiro/09 270/330 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 

de Implantação da Central de Tratamento 
de Resíduos - Terramar

Rev. 00
 

Tabela 5.3.2-6: Pessoas de 5 anos ou mais de idade que não residiam no Espírito Santo 
em 31/7/1995. 
 

Região 
Nordeste 

Outros Estados 
da Região Sudeste Mesorregiões 

e Municípios Total 
 

Região 
Norte Outros 

Estados Bahia Minas 
Gerais

Rio de 
Janeiro

São 
Paulo

Região 
Sul 

Região 
Centro-
Oeste 

Brasil sem 
especificação Exterior

Microrregião 
Metropolitana 
Expandida 
Sul 

           

Alfredo 
Chaves 68 - - 27 25 16 - - - - - 
Anchieta 898 22 44 236 146 303 88 30 29 - - 
Iconha 121 6 - 49 15 11 23 5 12 - - 
Itapemirim 796 - 60 8 83 447 143 - - 46 9 
Marataízes 1.847 35 58 71 553 767 232 80 16 - 35 
Piúma 1.453 46 60 120 510 632 43 23 19 - - 
Polo 
Cachoeiro            
Apiacá 458 7 - - 11 377 16 22 25 - - 
Atílio 
Vivácqua 133 - - 19 15 65 28 - 6 - - 
Bom Jesus do 
Norte 973 6 4 8 34 883 38 - - - - 
Cachoeiro 4.321 88 151 209 641 2.459 673 73 27 - - 
Castelo 446 - - 24 69 328 25 - - - - 
Mimoso do 
Sul 584 - 37 39 63 410 - - - - 35 
Muqui 402 5 6 20 - 364 - - - 7 - 
Presidente 
Kennedy 254 3 9 15 17 154 22 4 18 12 - 
Rio Novo do 
Sul 186 9 16 4 29 114 7 - - 3 4 
Vargem Alta 121 15 5 10 47 34 10 - - - - 
TOTAL 12.993 242 450 832 2.233 7.348 1.348 237 152 68 83 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2000. 
 
 

 NÚCLEOS POPULACIONAIS 
 
As principais áreas urbanas da AII não serão afetadas com a implantação do projeto, 
dada sua distância elevada em relação ao empreendimento Terramar. Em efeito, se 
consideradas as distâncias entre o local pretendido para instalação do empreendimento e 
as sedes dos municípios do entorno imediato, locais de grande concentração 
populacional, observa-se que as possibilidades de interferência são muito reduzidas, 
senão desprezíveis. Para se ter uma idéia, a localidade de Cachoeiro de Itapemirim, 
medido em linha reta, dista, aproximadamente, 13 km do local. Outras localidades, como 
Itapemirim, Marataízes e Rio Novo do Sul se encontram a 25, 27 e 17 km 
respectivamente. 
 
Esta distância preserva os núcleos populacionais de maior peso da possibilidade de 
serem percebidos incômodos tais como odor ou pressão sobre sistema viário. 
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Se considerados os núcleos populacionais de número menor de habitantes, não foram 
detectadas aglomerações residenciais com certa infraestrutura numa distância menor que 
7 km, o que permite afirmar o conceito vertido no primeiro parágrafo deste item. 
 
 

 NÍVEL DE VIDA  
 

 Saúde 
 
A infraestrutura e os serviços de saúde nos municípios da AII, assim como na maioria dos 
municípios brasileiros, encontram-se deficientes considerando-se a existência de uma 
demanda reprimida (não coberta dentro do padrão mínimo exigido pelas organizações 
competentes).  
 
O número de leitos por mil habitantes, por exemplo, constata este perfil deficitário do 
serviço e da infraestrutura de saúde nesses municípios, onde se preconiza um parâmetro 
de 5 leitos por mil habitantes (Organização Mundial de Saúde). No caso dos municípios 
da AII, apenas Muqui se encontra acima deste parâmetro, com 7 leitos por mil habitantes, 
sendo que Cachoeiro de Itapemirim se aproxima dele, com 4,6 leitos por mil habitantes. 
Os demais se encontram abaixo deste parâmetro.  
 
No município de Itapemirim, o número de leitos por mil habitantes é de 3,8, um dos 
maiores do grupo de municípios analisados.  
 
Em matéria de unidades de saúde, somam-se 271 em toda a AII, onde existe uma maior 
concentração de unidades no município de Cachoeiro de Itapemirim, com 71 unidades de 
saúde. Esse município também possui o maior número de hospitais da AII, sendo 
cadastrados 5 deles de um total de 17 na AII. Da mesma forma, o maior número de 
consultórios médicos encontra-se nesse município, totalizando 133 dos 456 existentes na 
AII. Em termos de equipamentos odontológicos, existem na AII 154, sendo 42 deles 
localizados em Cachoeiro de Itapemirim. Os leitos hospitalares e os leitos UTI também se 
apresentam da mesma forma: Cachoeiro concentra 844 leitos dos 1.445 leitos 
hospitalares da AII e todos os 28 leitos de UTI presentes na AII. Isto mostra a polarização 
do serviço e da infraestrutura de saúde nesse município, relativamente à região sul do 
estado, o que determina a maior pressão da demanda regional sobre ele.  
 
Em Itapemirim estão cadastrados, pelos dados de 2003, 17 unidades de saúde, 19 
consultórios médicos, 13 equipamentos odontológicos, 1 hospital e 115 leitos 
hospitalares, merecendo, esse município, destaque quando em comparação com os 
demais municípios da AII, visto que ele apresenta melhores indicadores de saúde em 
termos de número de unidades e de leitos por mil habitantes, estando em segundo lugar 
depois de Cachoeiro de Itapemirim.  
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Tabela 5.3.2-7: Unidades de Saúde e Leitos por município - 2003. 
 

MUNICÍPIOS UNIDADES 
DE SAÚDE 

CONS. 
MÉDICOS 

EQUIP. 
ODONTO. HOSPITAIS LEITOS 

HOSP. 
LEITOS 

UTI 
LEITOS POR 1.000 

HABITANTES 
Alfredo 
Chaves 20 19 10 1 27 - 1,9 
Anchieta 28 35 10 1 55 - 2,7 
Apiacá 8 11 5 1 34 - 4,4 
Atílio Vivácqua 17 22 9 1 10 - 1,1 
Bom Jesus do 
Norte 7 8 6 - - - - 
Cachoeiro de 
Itapemirim 71 133 42 5 844 28 4,6 
Castelo 12 21 9 1 74 - 2,2 
Iconha 7 12 7 1 29 - 2,4 
Itapemirim 17 19 13 1 115 - 3,8 
Marataízes 11 15 4 - - - - 
Mimoso do Sul 19 32 10 1 70 - 2,6 
Muqui 16 49 10 1 96 - 7,0 
Piúma 10 13 2 1 14 - 0,8 
Presidente 
Kennedy 10 15 2 - - - - 
Rio Novo do 
Sul 6 8 4 1 35 - 3,0 
Vargem Alta 28 44 11 1 42 - 2,2 

TOTAL 287 456 154 17 1445 28 3,0 
Fonte: http://www.saude.es.gov.br/ - Acessado em 06/03/2008. 
 
 
A taxa de mortalidade em 2005, de 2,5 até 7,7, mostrou que, entre 2000 e 2005, conforme 
se observa na tabela 5.3.2-8, houve uma queda, visto que em 2000 esta taxa alcançava o 
mínimo de 2,9 e o máximo de 8,1. Os municípios com menores taxas de mortalidade da 
AII são: Bom Jesus do Norte, que apresentou as menores taxas no período, Apiacá, 
Marataízes, Vargem Alta, Atílio Vivácqua, Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul (abaixo de 
5,0). As maiores taxas foram apresentadas pelos municípios de Muqui (as maiores no 
período), Cachoeiro, Castelo, Mimoso do Sul, Piúma, Anchieta, Presidente Kennedy e Rio 
Novo do Sul.  
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Tabela 5.3.2-8: Taxa de mortalidade por município (2000 e 2005). 
 

MUNICÍPIOS TAXA DE MORTALIDADE (2000) TAXA DE MORTALIDADE (2005) 
Alfredo Chaves 4,9 4,3 
Anchieta 5,6 6,6 
Apiacá 4,3 3,1 
Atílio Vivácqua 4,8 5,5 
Bom Jesus do Norte 2,9 2,5 
Cachoeiro de Itapemirim 6,9 5,8 
Castelo 6 6,1 
Iconha 5,5 4,2 
Itapemirim 5,1 4,4 
Marataízes 4,5 4,7 
Mimoso do Sul 5,2 6,5 
Muqui 8,1 7,7 
Piúma 5,9 5,1 
Presidente Kennedy 5 6,4 
Rio Novo do Sul 4,9 6,2 
Vargem Alta 4,4 4,4 
TOTAL 5,3 5,2 

Fonte: http://www.saude.es.gov.br/ - Acessado em 06/03/2008. 
 
 
Dentre as principais causas de óbito prevalecem, em geral, as doenças relacionadas ao 
aparelho circulatório, seguida das neoplasias e tumores, e das doenças com outras 
causas definidas e causas externas (acidentes, homicídios, etc.).  
 
Vale observar que os óbitos decorrentes de doenças infecciosas e parasitárias aparecem 
em último lugar nesses municípios, como se constata na tabela 5.3.2-9.  
 
As doenças associadas aos resíduos sólidos encontram-se relacionadas a este último 
tipo, doenças infecciosas e parasitárias, destacando-se, dentre elas: Febre Tifóide, 
Cólera, Disenterias, diversas Diarréias, Antraz, Tracoma, Peste Bubônica e Triquinose, 
conforme pesquisa realizada por Leite et al. (2000).  
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Tabela 5.3.2-9: Principais causas de óbitos por município – 2005. 
 

CAUSAS 

MUNICÍPIO 
Algumas 
doenças 

infecciosas 
e 

parasitárias 

Algumas 
afecções 

originadas 
no período 
perinatal 

Doenças 
do 

aparelho 
respiratório

Causas 
externas 

(acidentes, 
homicídios 
e suicídios)

Demais 
causas 

definidas
Neoplasias 
(tumores) 

Doenças do 
aparelho 

circulatório
Total 

Alfredo Chaves 0 0 6 6 10 12 27 61 
Anchieta 1 8 14 23 28 33 38 145 
Apiacá 0 0 1 2 2 5 15 25 
Atílio Vivácqua 0 0 8 8 10 11 15 52 
Bom Jesus do 
Norte 0 1 1 2 2 8 11 25 
Cachoeiro de 
Itapemirim 29 43 102 143 196 266 346 1125 
Castelo 3 6 20 27 35 41 78 210 
Iconha 1 3 5 5 6 7 24 52 
Itapemirim 4 7 8 19 24 36 44 141 
Marataízes 6 11 14 23 27 28 60 169 
Mimoso do Sul 4 10 17 17 28 34 68 178 
Muqui 1 1 9 11 13 27 42 105 
Piúma 0 2 7 13 16 28 29 95 
Presidente 
Kennedy 1 1 7 9 9 14 20 62 
Rio Novo do Sul 1 2 4 9 12 18 28 75 
Vargem Alta 0 2 5 9 17 21 34 89 
Fonte: http://www.saude.es.gov.br/ - Acessado em 06/03/2008. 
 
 
 Educação 

 
A infraestrutura educacional nos municípios da AII, assim como no município da AID, 
Itapemirim, conta com um total de 948 estabelecimentos, sendo 576 de âmbito municipal, 
276 de âmbito estadual e 96 de domínio privado, conforme consta da tabela 5.3.2-10.  
 
Na rede infantil somam 362 estabelecimentos, sendo 309 municipais e 53 privados. No 
ensino fundamental são 544, dos quais 249 na rede estadual, 266 na rede municipal e 29 
na rede privada. No ensino médio existem 41 estabelecimentos, sendo 26 de 
competência estadual, 1 municipal e 14 particulares.  
 
Tabela 5.3.2-10: Estabelecimento de Ensino por nível e dependência administrativa dos 
municípios da AII e da AID – 2003. 
 

ENSINO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 
INFANTIL - - 309 53 
FUNDAMENTAL - 249 266 29 
MÉDIO - 26 1 14 

Fonte: http://www.cnm.org.br/ - Acessado em 07/03/2008. 
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A distribuição desses estabelecimentos consta da tabela 5.3.2-11, abaixo, onde se verifica 
que a grande maioria deles encontra-se no município de Cachoeiro de Itapemirim, que 
totaliza 221 estabelecimentos divididos entre 115 de ensino fundamental, 88 de ensino 
infantil e 18 de ensino médio. Anchieta aparece em segundo lugar totalizando 84 
estabelecimentos, sendo 38 de ensino infantil, 44 de ensino fundamental e 2 de ensino 
médio. Logo a seguir aparece Castelo com 77 estabelecimentos distribuídos entre 40 no 
ensino fundamental, 34 no infantil e 3 no ensino médio.  
 
O município de Itapemirim aparece em quarto lugar em termos de número de 
estabelecimentos da AII, totalizando 72 estabelecimentos, sendo 43 no ensino 
fundamental, 27 no infantil e 2 no ensino médio.  
 
Os municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte e Atílio Vaivácqua possuem menos 
estabelecimentos de ensino que os demais municípios da AII.  
 
Tabela 5.3.2-11: Estabelecimento de Ensino por nível e dependência administrativa –  
2003. 
 

ENSINO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 
ALFREDO CHAVES 

Infantil - - 25 - 
Fundamental - 26 22 1 
Médio - 1 1 - 

ANCHIETA 

Infantil - - 30 8 
Fundamental - 20 23 1 
Médio - 1 - 1 

APIACÁ 
infantil - - 7 - 
fundamental - 2 8 1 
médio - 1 - - 

ATÍLIO VIVÁCQUA 
Infantil - - 10 - 
Fundamental - 1 9 - 
Médio - 1 - - 

BOM JESUS DO NORTE 
Infantil - - 8 - 
Fundamental - 3 4 - 
Médio - 1 - - 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
Infantil - - 68 20 
Fundamental - 71 31 13 
Médio - 9 - 9 

CASTELO 
Infantil - - 28 6 
Fundamental - 12 25 3 
Médio - 2 - 1 
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Tabela 5.3.2-11: Estabelecimento de Ensino por nível e dependência administrativa –  
2003. Continuação 
 

ENSINO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 
ICONHA 

Infantil - - 10 - 
Fundamental - 5 15 1 
Médio - 1 - - 

ITAPEMIRIM 
Infantil - - 26 1 
Fundamental - 6 36 1 
Médio - 2 - - 

MARATAÍZES 
Infantil - - 11 6 
Fundamental - 14 17 4 
Médio - 1 - 3 

MIMOSO DO SUL  
Infantil - - 21 - 
Fundamental - 43 13 - 
Médio - 1 - - 

MUQUI 
Infantil - - 9 5 
Fundamental - 3 16 1 
Médio - 1 - - 

PIÚMA 
Infantil - - 11 2 
Fundamental - 9 2 1 
Médio - 1 - - 

PRESIDENTE KENNEDY 
Infantil - - 15 - 
Fundamental - 1 19 - 
Médio - 1 - - 

RIO NOVO DO SUL 
Infantil - - 5 5 
Fundamental - 14 7 2 
Médio - 1 - - 

VARGEM ALTA 
Infantil - - 25 - 
Fundamental - 19 19 - 
Médio - 1 - - 
Fonte: http://www.cnm.org.br/ - Acessado em 07/03/2008. 
 
 
Do total de matrículas, em 2003 verifica-se a maior contribuição da rede estadual de 
ensino que totalizou 56.774 matrículas, sendo 39.705 no ensino fundamental e 17.069 no 
ensino médio. Em seguida prevaleceram as matrículas na rede municipal, com 51.177 
distribuídas entre 18.918 no ensino infantil, 32.159 no fundamental e 100 no ensino 



 
 
 
 
 

  

 

 

 

RT 642/08 
Fevereiro/09 277/330 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 

de Implantação da Central de Tratamento 
de Resíduos - Terramar

Rev. 00
 

médio. A rede privada totalizou 11.309 matrículas na AII, em 2003, sendo divididas entre 
2.237 no infantil, 5.975 no fundamental e 3.097 no ensino médio.  
 
Tabela 5.3.2-12: Número de matrículas por nível de ensino e dependência administrativa 
dos municípios da AII e da AID – 2003. 
 

ENSINO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 
INFANTIL - - 18.918 2.237 
FUNDAMENTAL - 39.705 32.159 5.975 
MÉDIO - 17.069 100 3.097 
Fonte: http://www.cnm.org.br/ - Acessado em 07/03/2008. 
 
 
Relativo ao ensino infantil, de competência municipal e privada, os estabelecimentos 
públicos municipais obtiveram destaque, sendo que os municípios de Cachoeiro de 
Itapemirim, Anchieta, Castelo e Itapemirim apresentaram, respectivamente, 8.289, 1.125, 
1.235 e 1.304 matrículas.  
 
No ensino fundamental prevalecem as matrículas na rede de competência estadual, 
seguida da municipal e do ensino privado.  Nos municípios de Alfredo Chaves, Cachoeiro 
de Itapemirim, Castelo, Itapemirim, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, Rio Novo 
do Sul e Vargem Alta, prevalecem as matrículas na rede estadual, sendo estas, 
respectivamente, em 2003, 1.355, 16.140, 2.529, 3.117, 3.641, 2.994, 1.630, 1.951, 997 e 
1.577. Nos municípios de Anchieta, Apiacá, Atílio Vavácqua, Bom Jesus do Norte, Iconha 
e Presidente Kennedy, prevaleceram as matrículas na rede municipal, sendo estas de 
2.773, 821, 1.922, 588, 911 e 1.204. O ensino fundamental ainda contou com matrículas 
de estabelecimentos de ensino particulares, embora em número bem menos expressivo 
que nos estabelecimentos estadual e municipal, nos municípios de Alfredo Chaves, 
Anchieta, Apiacá, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Iconha, Itapemirim, Marataízes, 
Piúma, Muqui e Rio Novo do Sul.  
 
No ensino médio prevalecem as matrículas na rede estadual, havendo menor 
participação, em alguns municípios da AII, das matrículas na rede privada e na rede 
municipal. Em alguns deles existe exclusividade deste ensino, na rede estadual, como por 
exemplo, nos municípios de Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Iconha, 
Itapemirim, Piúma, Muqui e Mimoso do Sul.  
 
O maior volume de matrículas no ensino como um todo é destinado ao município de 
Cachoeiro de Itapemirim, seguido dos municípios de Itapemirim e de Marataízes.  
 
Tabela 5.3.2-13: Número de matrículas por nível de ensino e dependência administrativa 
– 2003. 
 

ENSINO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 
ALFREDO CHAVES 

Infantil - - 488 - 
Fundamental - 1.355 585 94 
Médio - 318 100 - 

ANCHIETA 
Infantil - - 1.125 226 
Fundamental - 725 2.773 104 
Médio - 769 - 144 
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Tabela 5.3.2-13: Número de matrículas por nível de ensino e dependência administrativa 
– 2003. Continuação 
 

ENSINO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 
APIACÁ 

Infantil - - 351 - 
Fundamental - 593 821 22 
Médio - 254 - - 

ATÍLIO VIVÁCQUA 
Infantil - - 641 - 
Fundamental - 423 1.922 - 
Médio - 1.420 - - 

BOM JESUS DO NORTE 
Infantil - - 393 - 
Fundamental - 388 588 - 
Médio - 179 - - 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
Infantil - - 8.289 1.133 
Fundamental - 16.140 11.552 4.128 
Médio - 5.240 - 2.581 

CASTELO 
Infantil - - 1.235 224 
Fundamental - 2.529 2.326 321 
Médio - 1.615 - 149 

ICONHA 
Infantil - - 563 - 
Fundamental - 863 911 58 
Médio - 491 - - 

ITAPEMIRIM 
Infantil - - 1.304 62 
Fundamental - 3.117 2.286 107 
Médio - 1.091 - - 

MARATAÍZES 
Infantil - - 904 296 
Fundamental - 3.641 1.096 733 
Médio - 977 - 223 

MIMOSO DO SUL 
Infantil - - 949 - 
Fundamental - 2.994 1.780 - 
Médio - 842 - - 

MUQUI 
Infantil - - 491 127 
Fundamental - 1.630 908 153 
Médio - 782 - - 
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Tabela 5.3.2-13: Número de matrículas por nível de ensino e dependência administrativa 
– 2003. Continuação 
 

ENSINO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 
PIÚMA 

Infantil - - 778 58 
Fundamental - 1.951 1.147 90 
Médio - 891 - - 

PRESIDENTE KENNEDY 
Infantil - - 351 - 
Fundamental - 782 1.204 - 
Médio - 916 - - 

RIO NOVO DO SUL 
Infantil - - 303 111 
Fundamental - 997 714 165 
Médio - 597 - - 

VARGEM ALTA 
Infantil - - 753 - 
Fundamental - 1.577 1.546 - 
Médio - 687 - - 

Fonte: http://www.cnm.org.br/ - Acessado em 07/03/2008. 
 
 
A taxa de analfabetismo varia entre 7,78% e 21,43%, sendo estes limites impostos pelos 
municípios de Cachoeiro de Itapemirim, com a menor taxa, e Presidente Kennedy 
apresentando a maior taxa de analfabetismo da AII. Anchieta também apresenta uma taxa 
de analfabetismo mais baixa, 8,78%, entre os demais municípios da AII. 
 
O município de Itapemirim aparece com uma taxa de analfabetismo de 11,81%. 
 
Tabela 5.3.2-14: Taxa de analfabetismo de pessoas com 10 anos ou mais de idade por 
município (2000). 
 

MUNICÍPIOS TAXA DE ANALFABETISMO 
Alfredo Chaves 10,69% 
Anchieta 8,78% 
Apiacá 14,80% 
Atílio Vivácqua 11,80% 
Bom Jesus do Norte 10,63% 
Cachoeiro de Itapemirim 7,78% 
Castelo 10,18% 
Iconha 20,86% 
Itapemirim 11,81% 
Marataízes 10,57% 
Mimoso do Sul 14,61% 
Muqui 13,25% 
Piúma 9,52% 
Presidente Kennedy 21,43% 
Rio Novo do Sul 10,62% 
Vargem Alta 13,31% 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 
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Quanto aos EES – Estabelecimentos de Ensino Superior, são 7 os cadastrados pelo INEP 
em 2008, segundo consta da tabela. Destes estabelecimentos de ensino superior, 5 se 
localizam em Cachoeiro de Itapemirim, município que já possui tradição em ensino 
superior, tendo como referência estadual a sua Faculdade de Direito – FDCI.  
 
As outras unidades de ensino superior localizam-se uma delas em Castelo, a Facastelo, e 
a outra em Anchieta.  
 
Tabela 5.3.2-15: Estabelecimentos de Ensino Superior por município (2008). 
 

MUNICÍPIOS 
Nº DE UNIDADES 

DE ENSINO 
SUPERIOR 

NOMES DAS UNIDADES 

Anchieta 1 Faculdade Vasconcellos & Souza 
Centro Universitário São Camilo 
Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Cachoeiro 
do Itapemirim - FACCACI 
Faculdade de Direito de Cachoeiro do Itapemirim - FDCI 
Faculdade de Tecnologia Cachoeiro de Itapemirim - FACI 

Cachoeiro de Itapemirim 5 

Faculdade do Espírito Santo - UNES 
Castelo 1 Faculdade de Castelo - FACASTELO 
TOTAL 7 

Fonte: http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/ - Acessado em 10/03/2008. 
 
 
 Energia Elétrica 

 
A empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em todos os municípios da 
área de influência indireta e na área de influência direta – município de Itapemirim é a 
Escelsa, empresa do Grupo Energias do Brasil. 
 
O sistema da Escelsa está conectado ao sistema interligado nacional através de 
FURNAS, em 138 kV em Cachoeiro de Itapemirim, ao sul do estado, e em 345 kV na 
Grande Vitória, e da CEMIG a oeste, através da linha Governador Valadares-
Mascarenhas, em 230 kV, e Ouro Preto-Vitória, em 345 kV. 
 
Cerca de 80% da energia consumida no estado é importada, com a Escelsa gerando uma 
pequena parcela da energia que distribui, adquirindo grande parte de Furnas Centrais 
Elétricas e de outros produtores, quando há excedente tais como a CST Arcelor, através 
da sua usina siderúrgica de Tubarão, da Aracruz Celulose, da Samarco e outras 
pequenas produtoras isoladas. A Escelsa possui 7 usinas hidráulicas geradoras de 
eletricidade em operação no estado.  
 
Atualmente Furnas abastece o Espírito Santo através de dois “linhões” de transmissão: o 
linhão Ouro Preto-Vitória, e outro que liga o Rio de Janeiro a Vitória.  O primeiro atravessa 
a porção centro-sul do estado no sentido oeste-leste e o segundo no sentido sul-norte. 
 
O Espírito Santo dispõe, ainda, de um potencial em Pequenas Centrais Hidrelétricas 
(PCHs) com um nível de economia bastante aceitável. A construção dessas usinas é 
também uma das alternativas para aumentar a capacidade de energia do estado. 
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Com relação à distribuição de energia elétrica, não há problemas com distribuição de 
energia e atendimento das demandas dos consumidores, sendo que existe projeto da 
Escelsa de universalizar o serviço, o que vem realizando através do Programa Luz para 
Todos,  assinado pela concessionária em conjunto com o Ministério de Minas e Energia e 
o Governo do Estado do Espírito Santo, com interveniência da ANEEL e da Eletrobrás. 
 
Analisando-se o consumo e número de consumidores na AII e na AID municipal 
(Itapemirim), contidos na tabela 5.3.2-16, relativos ao ano de 2002, observa-se que 
Cachoeiro de Itapemirim apresenta o maior consumo e o maior número de consumidores, 
sendo 478.312.769 KWh e 60.084 consumidores, representando 40,1% dos 
consumidores da AII (incluindo-se Itapemirim) e 41,45% do consumo desta área.  
 
Destaca-se que Cachoeiro de Itapemirim apresenta grande consumo industrial, em 
decorrência da existência de um importante parque industrial instalado no município, com 
ênfase na exploração e beneficiamento de rochas ornamentais.  
 
Entre os municípios de menor consumo destacam-se: Apiacá, Presidente Kennedy, 
Muqui, Bom Jesus do Norte, Alfredo Chaves, Iconha e Rio Novo do Sul.  
 
O município de Itapemirim, ainda pela tabela 5.3.2-16, apresentou um consumo de 
29.675.473 KWh, em 2002, realizado por 10.908 consumidores. Esses valores equivalem 
relativamente ao total da AII, 2,57% do consumo e 7,28% do número de consumidores.  
 
Tabela 5.3.2-16: Número de consumidores e de consumo de energia elétrica por 
município (2002). 
 

MUNICÍPIOS CONSUMO DE ENERGIA 
ELÉTRICA (KWh) NÚMERO DE CONSUMIDORES 

Alfredo Chaves 9.481.106 4.142 
Anchieta 433.804.262 7.512 
Apiacá 4.075.335 2.129 
Atílio Vivácqua 16.375.752 2.597 
Bom Jesus do Norte 7.789.423 3.196 
Cachoeiro de Itapemirim 478.312.769 60.084 
Castelo 38.481.306 9.670 
Iconha 9.976.662 3.834 
Itapemirim 29.675.473 10.908 
Marataízes 25.467.420 14.375 
Mimoso do Sul 25.609.821 7.103 
Muqui 8.443.065 4.005 
Piúma 18.970.604 9.949 
Presidente Kennedy 5.400.730 2.368 
Rio Novo do Sul 12.937.964 3.123 
Vargem Alta 29.045.001 4.818 
TOTAL 1.153.846.693 149.813 

Fonte: IJSN (Instituto Jones dos Santos Neves)- 2002. 
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 Telecomunicações  
 
A Telemar é a empresa concessionária de serviços de telefonia fixa local, com presença 
dominante em todos os municípios da AII e na AID, que também atua na área de longa 
distância, nacional e internacional. Fora isto a Embratel atende de forma suplementar na 
área de telefonia fixa local, tendo forte presença na área de serviços de telefonia de longa 
distância, nacional e internacional. 
 
O sistema de telefonia existente na AII e na AID é servido por cabos de fibra ótica que 
interligam estações existentes na Grande Vitória com estações existentes em Cachoeiro 
de Itapemirim. 
 
As empresas autorizadas pela Anatel para prestarem o serviço de telefonia celular no 
Espírito Santo abrangendo a AII e a AID são: Telest Celular S/A (Vivo), ATL Telecom 
Leste S/A (Claro), TNL PCS S/A (Oi) e a Tim Celular S/A (Tim). 
  
As linhas telefônicas instaladas nos municípios da AII e da AID – Itapemirim constam da 
tabela 5.3.2-17, onde se totalizam 82.069 linhas entre todos os municípios da AII, o que 
representa 11,27% do total do estado. Neste conjunto de municípios, a maior 
concentração de linhas encontra-se em Cachoeiro de Itapemirim, que representa 63,63% 
do total de linhas do conjunto dos municípios da AII.  
 
Vale observar que o número de linhas de uso público instaladas é inexpressivo, 
representando apenas 3,4% do total das linhas instaladas na AII.  
 
O número de linhas instaladas em Itapemirim, pelos dados da tabela 5.3.2-17 abaixo, 
relativo ao ano de 2007, é de 4.079, sendo 3.128 individuais e 229 públicas.  
 
Tabela 5.3.2-17: Telefonia - Linhas Instaladas por município – 2007.  
 

LINHAS EM SERVIÇO MUNICÍPIOS LINHAS INSTALADAS 
INDIVIDUAIS PÚBLICAS 

Alfredo Chaves 1.406 1.110 67 
Anchieta 4.010 3.302 207 
Apiacá 933 708 42 
Atílio Vivácqua 1.203 744 53 
Bom Jesus do Norte 1.539 1.297 54 
Cachoeiro de Itapemirim 44.013 39.453 1.219 
Castelo 5.019 4.323 148 
Iconha 2.324 1.763 64 
Itapemirim 4.079 3.128 229 
Marataízes 5.238 4.366 209 
Mimoso do Sul 2.776 2.330 109 
Muqui 1.739 1.348 62 
Piúma 3.472 2.829 153 
Presidente Kennedy 875 558 70 
Rio Novo do Sul 1.238 906 52 
Vargem Alta 2.205 1.823 92 
TOTAL 82.069 69.988 2.830 
ESPÍRITO SANTO 728.407 629.968 20.622 

Fonte: Sistema de Gestão de Metas de Universalização - SGMU - Anatel - dezembro/2007. 
 



 
 
 
 
 

  

 

 

 

RT 642/08 
Fevereiro/09 283/330 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 

de Implantação da Central de Tratamento 
de Resíduos - Terramar

Rev. 00
 

 ABASTECIMENTO E SANEAMENTO 
 
Os sistemas de abastecimento de água e de saneamento nos municípios da AII são 
efetuados ou através da Cesan, concessionária estadual de serviços neste setor, ou 
através de Sistemas Autônomos de Água e Esgoto - SAAEs, presentes em alguns destes 
municípios. Apenas em Cachoeiro de Itapemirim esses serviços são realizados por uma 
empresa privada, a Citágua. 
 
Em Itapemirim funciona o sistema de abastecimento e saneamento efetuado através do 
SAAE municipal, vinculado à prefeitura municipal.  
 
O abastecimento de água de Cachoeiro de Itapemirim utiliza como principal fonte 
fornecedora o rio Itapemirim, que também funciona como corpo receptor dos efluentes 
sanitários. O rio Itapemirim também abastece as sedes dos Municípios de Itapemirim e 
Marataízes, localizadas no extremo sul da AII, cujos sistemas são integrados 
operacionalmente. Nestas duas cidades o esgotamento sanitário é majoritariamente 
conduzido para fossas sanitárias, conforme pode ser visualizado em quadro apresentado 
adiante, com somente pequena parcela dos efluentes sendo lançada no rio Itapemirim. No 
Município de Itapemirim existem vários núcleos de porte populacional significativo, a 
maioria deles com sistema de abastecimento d’água, assim como povoados e 
comunidades rurais, que se utilizam de mananciais locais.  
 
Considerando-se as condições relativas ao abastecimento de água existentes nos 
municípios da AII, verifica-se, pelos dados contidos nas tabelas abaixo, que a maioria dos 
municípios possuem cobertura de atendimento da população urbana através de rede 
geral de abastecimento acima dos 90% segundo dados do IBGE de 2000. A exceção com 
relação à cobertura da população urbana deste tipo de serviços refere-se aos municípios 
de Vargem Alta com apenas 74,5% de cobertura, de Presidente Kennedy com 82,9% e de 
Rio Novo do Sul com 89,9%, localizados na microrregião Polo Cachoeiro.   Nesses 
municípios é ainda muito expressivo o abastecimento em áreas urbanas via poços ou 
nascentes, especialmente em Vargem Alta e Presidente Kennedy, onde esta forma de 
abastecimento abrange 16,5% e 16,1%, respectivamente, da população urbana residente. 
Rio Novo do Sul e Alfredo Chaves também apresentam percentuais expressivos desta 
forma de abastecimento, sendo, 9,3% e 6,4%, respectivamente. Vargem Alta apresenta 
um elevado percentual de atendimento de sua população urbana através de outras 
formas, segundo consta da tabela 5.3.2-18, sendo esta cobertura de 9,1%. 
 
Analisando-se os dados por microrregiões, verifica-se que a cobertura da população 
residente na Microrregião Expandida Sul é menor do que na microrregião Polo Cachoeiro, 
em termos de rede geral, sendo de 94,9% na primeira e de 96,6% na última. 
 
O município de Itapemirim detinha, em 2000, 94,5% de sua população residente na área 
urbana atendida pelo sistema de abastecimento via rede geral.  O Abastecimento de água 
via poços e nascentes abrangia 4,9% de sua população urbana e outras formas de 
abastecimento cobriam 0,6% de sua população urbana.  
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Tabela 5.3.2-18: Área de Influência Indireta e Município de Itapemirim. Abastecimento 
d’água - População Urbana Atendida por Forma – 2000. 
 

POPULAÇÃO POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE ATENDIDA
MUNICÍPIO 

Total  Urbana Rede 
geral % Poço / 

nascente % Outra 
forma % 

Microrregião Metropolitana Expandida Sul 117.103 77.022 73.071 94,9 3.674 4,8 277 0,4
Alfredo Chaves 13.573 5.605 5.081 90,7 523 9,3 1 0,0
Anchieta 19.090 13.128 12.370 94,2 721 5,5 37 0,3
Iconha 11.453 4.771 4.518 94,7 253 5,3 0 0,0
Itapemirim 27.737 15.996 15.121 94,5 787 4,9 88 0,6
Marataízes 30.503 23.660 22.676 95,8 891 3,8 93 0,4
Piúma 14.747 13.862 13.305 96,0 499 3,6 58 0,4
Polo Cachoeiro 308.820 224.202 216.674 96,6 6.199 2,8 1.329 0,6
Apiacá 7.534 4.878 4.829 99,0 37 0,8 12 0,2
Atílio Vivácqua 8.230 4.039 3.962 98,1 77 1,9 0 0,0
Bom Jesus do Norte 9.124 8.271 8.080 97,7 173 2,1 18 0,2
Cachoeiro 173.915 154.652 150.929 97,6 3.202 2,1 521 0,3
Castelo 32.594 17.419 17.163 98,5 246 1,4 10 0,1
Mimoso do Sul 25.988 13.207 12.455 94,3 707 5,4 45 0,3
Muqui 13.384 8.564 8.356 97,6 175 2,0 33 0,4
Presidente Kennedy 9.501 2.513 2.084 82,9 404 16,1 25 1,0
Rio Novo do Sul 11.231 5.747 5.158 89,8 369 6,4 220 3,8
Vargem Alta 17.319 4.912 3.658 74,5 809 16,5 445 9,1

TOTAL 425.923 301.224 289.745 96,2 9.873 3,3 1.606 0,5
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 
 
 
Considerando-se as formas de atendimento do serviço de esgotamento sanitário nos 
municípios da AII observa-se que, segundo dados da tabela 5.3.2-19, relativos ao ano de 
2000, existe uma marcada diferença entre as duas regiões analisadas, onde se verifica 
que o sistema de fossas sépticas oferece maior cobertura na Microrregião Metrópole 
Expandida Sul, e o sistema de rede geral-drenagem apresenta maior abrangência da 
população urbana residente na microrregião Polo Cachoeiro.  
 
Nos municípios da AII localizados na Microrregião Metrópole Expandida Sul o sistema de 
maior alcance da população urbana é o de fossas sépticas, havendo um atendimento de 
52,6%. Segue-se a este o sistema de rede geral-drenagem, com uma abrangência de 
29,2%. Outras formas também têm expressividade neste conjunto de municípios, 
representando a cobertura de 16,9% da população no meio urbano.  
 
No Polo Cachoeiro, 82,7% da população residente no meio urbano é atendida pelo 
sistema de rede geral-drenagem, enquanto apenas 2,1% possui o sistema de fossas 
sépticas. Nessa microrregião, outras formas de atendimento também têm 
representatividade, significando 15% do atendimento de sua população urbana.  
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Essa microrregião também apresenta os municípios de maior deficiência no atendimento, 
que são Presidente Kennedy e Marataízes, com ausência de cobertura de qualquer forma 
abrangendo 2,4% e 2,3% de sua população urbana.  
 
O município de Itapemirim possui cobertura de 15,7% de sua população urbana com 
atendimento via rede geral-drenagem, 69,1% através de fossas sépticas, 13,6% atendidos 
por outras formas e 1,7% sem atendimento.  
 
Tabela 5.3.2-19: Área de Influência Indireta Esgotamento Sanitário - População Urbana 
Atendida por Tipo.  
 

POPULAÇÃO POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA POR TIPO 

MUNICÍPIO Total 
(1) 

Urbana
(2) 

Rede 
geral 

/ 
Drena-
gem 

 

% Fossa 
Séptica % Outras 

Formas % Não 
Tinha %

Microrregião Metropolitana Expandida Sul 117.103 77.101 22.477 29,2 40.522 52,6 13.000 16,9 1.104 1,4
Alfredo Chaves 13.573 5.593 4.418 79,0 508 9,1 639 11,4 29 0,5
Anchieta 19.090 13.153 1.365 10,4 7.873 59,9 3.809 29,0 107 0,8
Iconha 11.453 4.765 2.861 60,0 922 19,3 958 20,1 24 0,5
Itapemirim 27.737 16.072 2.521 15,7 11.098 69,1 2.181 13,6 273 1,7
Marataízes 30.503 23.657 4.964 21,0 15.950 67,4 2.208 9,3 534 2,3
Piúma 14.747 13.861 6.348 45,8 4.171 30,1 3.205 23,1 137 1,0
Polo Cachoeiro 308.763 224.184 185.479 82,7 4.702 2,1 33.602 15,0 401 0,2
Apiacá 7.534 4.879 4.474 91,7 24 0,5 380 7,8 - 0,0
Atílio Vivácqua 8.230 4.055 3.488 86,0 21 0,5 546 13,5 - 0,0
Bom Jesus do Norte 9.124 8.277 6.674 80,6 133 1,6 1.466 17,7 5 0,1
Cachoeiro 173.915 154.649 135.850 87,8 2.879 1,9 15.669 10,1 252 0,2
Castelo 32.549 17.419 14.259 81,9 105 0,6 3.055 17,5 - 0,0
Mimoso do Sul 25.988 13.207 8.889 67,3 116 0,9 4.201 31,8 - 0,0
Muqui 13.384 8.552 4.936 57,7 871 10,2 2.681 31,3 63 0,7
Presidente Kennedy 9.501 2.493 1.786 71,6 13 0,5 634 25,4 61 2,4
Rio Novo do Sul 11.219 5.738 4.728 82,4 90 1,6 900 15,7 20 0,3
Vargem Alta 17.319 4.915 395 8,0 450 9,2 4.070 82,8 - 0,0
TOTAL 425.866 301.285 207.956 69,0 45.224 15,0 46.602 15,5 1.505 0,5
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 
 
 
Com relação aos resíduos domésticos, segundo consta da tabela 5.3.2-20, abaixo 
descrita, a coleta domiciliar abrangia, em 2000, a maior parte da população urbana destes 
municípios, (AII e AID), havendo uma cobertura de 74,5% desta população na 
microrregião Metrópole Expandida Sul, e de 86,6% da microrregião Polo Cachoeiro. O 
atendimento por coleta de caçamba atinge 17,7% da população da primeira região, e 
9,6% da segunda. O sistema de queima e enterramento dos resíduos alcança, ainda, 
6,1% da população urbana da Metrópole Expandida Sul e apenas 2,6% da população 
urbana do Polo Cachoeiro, sendo que o lançamento fora, totalmente inadequado, 
representa 1,7% da cobertura da população urbana da primeira e 1,1% da segunda. 
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Em Itapemirim, os dados do IBGE, relativos ao ano de 2000 mostram que 78,5% da 
população está coberta pelo serviço de coleta domiciliar, 7,8% por coleta via caçamba, 
9,8% ainda usam o sistema da queima e enterramento do lixo e 3,4% da população 
urbana municipal lançam fora.  
 
Tabela 5.3.2-20: Área de Influência Indireta e Município de Itapemirim. 
 

POPULAÇÃO TIPO DE COLETA 
MUNICÍPIO 

 Total 
(1) 

Urbana 
(2) 

Coleta 
Domiciliar % Coleta p/ 

Caçamba % 
Queimado

/ 
Enterrado

% Lançado 
Fora % Outra

Forma %

Microrregião Metropolitana 
Expandida Sul 117.103 77.022 57.379 74,5 13.604 17,7 4.705 6,1 1.287 1,7 47 0,1
Alfredo Chaves 13.573 5.605 97 1,7 5.219 93,1 264 4,7 24 0,4 1 0,0
Anchieta 19.090 13.128 11.195 85,3 1.524 11,6 326 2,5 74 0,6 9 0,1
Iconha 11.453 4.771 603 12,6 3.981 83,4 180 3,8 7 0,1 0 0,0
Itapemirim 27.737 15.996 12.558 78,5 1.253 7,8 1.562 9,8 592 3,7 31 0,2
Marataízes 30.503 23.660 19.695 83,2 1.561 6,6 1.848 7,8 550 2,3 6 0,0
Piúma 14.747 13.862 13.231 95,4 66 0,5 525 3,8 40 0,3 0 0,0
Polo Cachoeiro 308.820 224.202 194.175 86,6 21.434 9,6 5.882 2,6 2.420 1,1 291 0,1
Apiacá 7.534 4.878 4.634 95,0 101 2,1 96 2,0 47 1,0 0 0,0
Atílio Vivácqua 8.230 4.039 2.987 74,0 964 23,9 81 2,0 5 0,1 2 0,0
Bom Jesus do Norte 9.124 8.271 8.109 98,0 34 0,4 88 1,1 40 0,5 0 0,0
Cachoeiro 173.915 154.652 146.360 94,6 3.953 2,6 3.371 2,2 701 0,5 267 0,2
Castelo 32.594 17.419 3.012 17,3 14.173 81,4 205 1,2 26 0,1 3 0,0
Mimoso do Sul 25.988 13.207 11.455 86,7 342 2,6 657 5,0 742 5,6 11 0,1
Muqui 13.384 8.564 6.681 78,0 780 9,1 391 4,6 704 8,2 8 0,1
Presidente Kennedy 9.501 2.513 1.930 76,8 38 1,5 496 19,7 49 1,9 0 0,0
Rio Novo do Sul 11.231 5.747 5.247 91,3 12 0,2 403 7,0 85 1,5 0 0,0
Vargem Alta 17.319 4.912 3.760 76,5 1.037 21,1 94 1,9 21 0,4 0 0,0
TOTAL 425.923 301.224 251.554 83,5 35.038 11,6 10.587 3,5 3.707 1,2 338 0,1
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 
 
 
Com relação à destinação dos resíduos, a maioria dos municípios da AII se utiliza de 
lixões localizados em seus territórios, sem nenhuma adequação. Alguns ainda se utilizam 
de aterros licenciados, embora não sendo considerados aterros sanitários1, caso em que 
se enquadra Piúma que também recebe resíduos de alguns municípios vizinhos.  
 
Os resíduos produzidos em Cachoeiro de Itapemirim, localizada no extremo sudoeste da 
AII, são enviados para a Grande Vitória, no norte da mesma AII, com uma distância de 
transporte superior a 130 km. Devido aos altos custos deste transporte, esta operação é, 
para a maioria dos municípios, totalmente antieconômica.  
 
Segundo os dados contidos no estudo Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 
(ABRELPE, 2006), a quantidade coletada de resíduos sólidos urbanos em Cachoeiro de 
Itapemirim foi de 2.800 ton/mês, a mesma de Itapemirim, segundo consta da tabela 5.3.2-
21 
                                                           
1 Segundo Abrelpe, Aterro Sanitário é o local utilizado para disposição de resíduos urbanos, onde são aplicados critérios de engenharia 
e normas operacionais especiais para confinar estes resíduos com segurança do ponto de vista de controle de poluição ambiental e 
proteção à saúde pública (Abrelpe, 2006).  
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Tabela 5.3.2-21: Quantidade Coletada de RSU – Municípios de Cachoeiro de Itapemirim e 
de Itapemirim – 2006. 
 

MUNICÍPIO POP. 2006 KG/DIA -HAB RSU – TON/MES 
Itapemirim 32.749 0,95 2.800 

Cachoeiro de Itapemirim 198.150 0,91 2.800 
Fonte: ABRELPE – Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil – 2006 
 
 
Segundo a mesma fonte no Espírito Santo, em 2006, foram coletadas 2.839 ton/dia de 
RSU, significando uma coleta per capita de RSU de 0,952 ton/dia, segundo dados da 
tabela 5.3.2-22 apresentada abaixo.  
 
Tabela 5.3.2-22: Coleta de RSU – Estado do Espírito Santo – 2006. 
 

ESTADO HABITANTES TON/DIA- RSU TON/DIA-HAB- RSU 
Espírito Santo 2.980.729 2.839 0,952 
Fonte: ABRELPE – Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil – 2006 
 
 
Ainda com base nos dados deste estudo acima citado, verifica-se que a quantidade 
coletada per capita (kg/hab/dia) nos municípios entre 10.000 e 19.999 habitantes, é de 
0,595 de resíduos urbanos, caso em que se enquadram muitos municípios da AII que se 
encontram nestes estratos de população, tais como: Anchieta, Alfredo Chaves, Iconha, 
Rio Novo do Sul, Piúma, Muqui e Vargem Alta e Presidente Kennedy, segundo se verifica 
nos dados da tabela 5.3.2-23.  
 
Em toda a área de influência do empreendimento Terramar o município de maior porte 
populacional é o de Cachoeiro de Itapemirim, que tem, pelos dados de 2007, uma 
população de 195.288 habitantes, estando enquadrado no volume estimado de coleta de 
RSU de 0,819 kg/dia-hab., segundo consta da tabela 5.3.2-23 apresentada abaixo.  
 
Itapemirim estaria enquadrado na coleta de RSU de 0,651 kg/hab/dia, sendo sua 
população, em 2007, de 30.833 habitantes.  
 
Comparando-se os dados de coleta por faixa populacional nos municípios (tabela abaixo) 
com a coleta realizada nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e em Itapemirim, 
respectivamente, 0,91 e 0,95 kg/hab/dia, constata-se que a coleta realizada nestes 
municípios encontra-se acima da média de coleta estimada pelos municípios brasileiros, 
em cada uma de suas faixas de população.  
 
Tabela 5.3.2-23: Quantidade coletada per capita (kg/hab/dia) Estratos populacionais. 
 

RESÍDUOS URBANOS 
Até 9.999 hab 0,487 
Entre 10.000 e 19.999 hab 0,595 
Entre 20.000 e 49.999 hab 0,651 
Entre 50.000 e 99.999 hab 0,769 
Entre 100.000 e 199.999 hab 0,819 
Entre 200.000 e 499.999 hab.                 0,936 
Entre 500.000 e 999.999 hab 1,050 
Mais de 1.000.000 hab 1,630 
Fonte: ABRELPE – Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil – 2006 
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Os dados do estudo da Abrelpe nos mostram que, pelo contido na Figura 5.3.2-1 abaixo, 
o maior volume de lixo no Brasil contém matéria orgânica, (57,14%), sendo seguido em 
menor medida pelo plástico (16,49%) e pelo papelão e papel (13,16%). Em menor volume 
aparecem o vidro (2,34%), o material ferroso e o alumínio. Outros materiais não 
especificados ficam com um volume de 8,08% do nosso lixo gerado. 
 

 
 

Figura 5.3.2-1: Conteúdo do lixo no Brasil. 
Fonte: ABRELPE – Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil – 2006. 

 
 
Com relação à geração de resíduos sólidos de saúde, que engloba o lixo hospitalar e 
outras formas de produção, no Brasil são gerados 1.054,63 ton/dia deste resíduo, e no 
Espírito Santo 15,7 ton/dia, o que expressa um percentual de participação nacional de  
1,49% de geração de RSS. O tratamento é de 287,23 ton/dia no Brasil, sendo inexistente, 
segundo esta fonte, o tratamento no Estado do Espírito Santo.  
 
Tabela 5.3.2-24: Geração e tratamento dos RSS – resíduos sólidos de saúde – Brasil e 
Espírito Santo – 2006  (Ton/dia – RSS). 
 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO GERADAS TRATADAS 
ES 15,70 0,00 
BRASIL                      1054,63 287,23 
Fonte: ABRELPE – Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil – 2006. 
 
 
Em termos de coleta e tratamento de resíduos industriais, a atual infraestrutura de aterros 
industriais existentes no Espírito Santo conta com 2 aterros classe I, pertencentes às 
empresas Marca e Vitória Ambiental, localizados na Região Metropolitana da Grande 
Vitória, e com outros aterros de Classe II A que são:  
 
 Marca ETAPE, localizado no norte do ES, no município de Nova Venécia, 

 

 Vitória Ambiental, localizado na Serra, município da RMGV, 
 

 Lara, localizado em Vila Velha, também dentro da RMGV, 
 

 Marca, em Cariacica. 
 



 
 
 
 
 

  

 

 

 

RT 642/08 
Fevereiro/09 289/330 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 

de Implantação da Central de Tratamento 
de Resíduos - Terramar

Rev. 00
 

O empreendimento Terramar viria contribuir para o tratamento dos resíduos produzidos 
no estado, e, em especial, no sul do Espírito Santo, que, na atualidade, não possui 
nenhuma CTR em seu território.  A estimativa de capacidade de recebimento da Central 
de Tratamento de Resíduos Terramar é de 500 t/dia de resíduos sólidos classe II, 
representando uma vida útil não inferior a 15 anos. 
 
 

 INFRAESTRUTURA REGIONAL/VIAS DE TRÁFEGO 
 
Todos os municípios da AII são servidos por vias principais de acesso pavimentadas, 
sendo que a maioria delas não tem tido manutenção, encontrando-se, principalmente em 
alguns trechos, em más condições.  
 
As principais vias de acesso aos municípios da AII se encontram abaixo descritas, sendo 
que vários deles são perpassados pela BR-101, rodovia federal de grande extensão 
ligando o sul ao nordeste do país, e pela ES-060, rodovia estadual de extensão litorânea 
mais conhecida como Rodovia do Sol.  
 
Tabela 5.3.2-25: Principais vias de acesso por município (2008).  
 

MUNICÍPIOS 
PRINCIPAIS 

VIAS DE 
ACESSO 

TRECHOS E DENOMINAÇÃO 

Alfredo Chaves   
 ES – 146 Entr. BR-262 – Alfredo Chaves – Jabaquara – Anchieta 
 Outras Lauro Ferreira da Silva Pinto 
  Pedro Berto Fiorin 
  Popular Rod. dos Imigrantes 
  Antonio Roberto Dalla de Almeida 
  Paulo Lourenzoni 
Anchieta   
 ES – 060 Vitória – Foz do Itabapoana 
  Rodovia do Sol/Sul 
 ES – 146 Jabaquara – Anchieta 
 BR-101  
Apiacá   
 ES – 297 Bom Jesus do Norte – Apiacá – Ponte do Itabapoana – Neves Divisa ES/RJ 
Atílio Vivácqua   
 ES – 489 Atílio Vivacqua – BR-101 
  Joaquim Caiado 
Bom Jesus do 
Norte   
 EST – 393/482 Entr. BR-482 (Cachoeiro de itapemirim – Muqui – Conceição de Muqui – B. Jesus 

do Norte) 
Cachoeiro de 
Itapemirim   
 ES – 164 Divisa ES/MG, Mantenópolis Alto Mutum – Itapina – Itaimbé – Itarana – Fazenda 

do Estado(BR-262) Vargem Alta – Cachoeiro de Itapemirim. 
  Nestor Gomes 
  Gumercindo Moura Nunes 
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Tabela 5.3.2-25: Principais vias de acesso por município (2008). Continuação. 
 

MUNICÍPIOS 
PRINCIPAIS 

VIAS DE 
ACESSO 

TRECHOS E DENOMINAÇÃO 

 ES – 289 São José do Calçado – Conceição do Muqui – Muqui – Atílio Vivácqua – 
Cachoeiro de Itapemirim – São José do Frade 

  Governador Francisco Lacerda de Aguiar 
  Emílio Coelho Rocha 
  Estrada do Gavião 
  Estrada do Valão 
 EST – 393/482 Entr. BR-482 (Cachoeiro de itapemirim – Muqui – Conceição de Muqui – B. Jesus 

do Norte) 
 EST – 482 Entr. BR-101 (Safra) Cachoeiro de Itapemirim – Alegre – Guaçuí – Dores do Rio 

Preto na divisa ES/MG 
  Av. Jones dos Santos Neves 
  Av. Aristide Campos 
Castelo   
 ES – 166 Conceição de Castelo - Santa Luzia 
  Fued Nemer 
  Pedro Cola 
 ES – 379 Alfredo Chaves – Marechal Floriano (via Bananal) 
  Vereador Miltro Travaglia 
Iconha   
 ES – 375 Prosperidade – Alto Santo Antonio (entr. ES-164) – Vargem Alta – Iconha – 

Piúma 
 BR-101  
Itapemirim   
 ES – 060 Vitória – Foz do Itabapoana 
  Ponte de Itaputanga - José Vargas Scherrer 
  Rodovia do Sol/Sul 
  José Vargas Scherrer 
  João Marques Soares 
  Mauro Miranda Madureira 
 ES – 487 Rio Novo(BR-101) – Itapemirim – Barra do Itapemirim 
  Benedito Lima Filho 
 ES – 490 Safra – Marataízes – Itapemirim – Campo Acima 
  Rafael Vale dos Reis 
Marataízes   
 ES – 060 Vitória – Foz do Itabapoana 
  Rodovia do Sol/Sul 
  José Ribeiro Tristão 
   
 ES – 490 Safra – Marataízes – Itapemirim – Campo Acima 
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Tabela 5.3.2-25: Principais vias de acesso por município (2008). Continuação 
 

MUNICÍPIOS 
PRINCIPAIS 

VIAS DE 
ACESSO 

TRECHOS E DENOMINAÇÃO 

  João Francisco Vieira 
Mimoso do Sul   
 ES – 177 Jerônimo Monteiro – Muqui – Mimoso do Sul – Ponte de Itabapoana – divisa 

ES/RJ 
  Ely Junqueira 
  Sebastião Tâmara 
 ES – 391 Café – Conceição do Muqui – BR-101 
  Rubens Rangel 
Muqui   
 ES – 177 Jerônimo Monteiro – Muqui – Mimoso do Sul – Ponte de Itabapoana – divisa 

ES/RJ 
  Nilton Monteiro Lobato 
  Ely Junqueira 
  Sebastião Tâmara 
 ES – 289 São José do Calçado – Conceição do Muqui – Muqui – Atílio Vivácqua – 

Cachoeiro de Itapemirim – São José do Frade 
  Emílio Coelho Rocha 
 EST – 393/482 Entr. BR-482 (Cachoeiro de itapemirim – Muqui – Conceição de Muqui – B. Jesus 

do Norte) 
Piúma   
 ES – 060 Vitória – Foz do Itabapoana 
  Ponte de Itaputanga - José Vargas Scherrer 
  Rodovia do Sol/Sul 
  José Vargas Scherrer 
  João Marques Soares 
Presidente 
Kennedy   
 ES – 162 BR-101 – Presidente Kennedy Neves 
  Alberico de Souza Jordão 
Rio Novo do Sul   
 BR-101 Rodovia Federal de ligação entre a região sul e nordeste do País 
Vargem Alta   
 ES – 164 Divisa ES/MG, Mantenópolis Alto Mutum – Itapina – Itaimbé – Itarana – Fazenda 

do Estado(BR-262) Vargem Alta – Cachoeiro de Itapemirim. 
  Nestor Gomes 
  Dr. João de Deus Madureira 
  Avenida Paulino Francisco Moreira 
  Rodovia Geraldo Sartório 
  Mirante do Formoso 
  Mirante do Córrego Alto 
 ES – 375 Prosperidade – Alto Santo Antonio (entr. ES-164) – Vargem Alta – Iconha – 

Piúma 
  Caminho do Mar 
  Isidoro Salvador 
Fonte: http://www.der.es.gov.br/ - Acessado em 06/03/2008. 
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 ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
 Estrutura Fundiária. 

 
A estrutura produtiva dos municípios componentes da AII e do município de Itapemirim é 
vislumbrada nos indicadores abaixo analisados, sendo estes: o PIB municipal (per capita, 
participação estadual), o VA – Valor Agregado, pessoal ocupado total e por setor de 
atividade e a renda per capita.  
 
A evolução do VA – Valor Agregado destes municípios, abaixo apresentada, mostra que 
houve um crescimento do VA em todos os municípios da AII, entre 1999 e 2004, havendo 
anos em que ocorreram decréscimos, na maioria das vezes em 2001. Alguns municípios 
da AII, no entanto, tiveram acréscimos muito elevados em seu VA, como ocorreu com 
Anchieta, que passou de R$ 488.485 mil em 1999, para R$ 1.045.435 mil em 2004, 
Cachoeiro de Itapemirim, evoluindo de R$ 739.639 mil para R$ 1.321.773 mil e de 
Presidente Kennedy, de R$ 32.323 mil para R$ 142.069 mil, no mesmo período.  
 
O município de Itapemirim também esteve entre os que mais valor agregado somaram no 
período de 1999 a 2004, onde se verifica uma evolução de R$ 98.056 mil em 1999, para 
R$ 203.926 mil em 2004. 
 
Tabela 5.3.2-26: Valor Agregado, por Municípios da AII - 1999-2004 (R$ mil). 
 

MUNICÍPIOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ALFREDO CHAVES 43.005 45.628 41.462 42.393 48.435 59.597 
ANCHIETA 488.485 520.970 511.528 656.337 854.181 1.045.435 
APIACÁ 21.953 22.836 20.318 21.515 24.830 31.803 
ATÍLIO VIVÁCQUA 29.309 33.595 43.298 51.158 54.482 75.686 
BOM JESUS DO NORTE 27.514 30.518 30.256 32.166 36.236 42.318 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 739.639 833.312 908.844 976.162 1.105.351 1.321.773 
CASTELO 114.254 123.310 124.572 122.061 138.202 182.621 
ICONHA 40.679 45.567 46.344 47.830 56.617 70.929 
ITAPEMIRIM 98.056 111.367 103.365 135.361 222.286 203.926 

MARATAÍZES 87.583 91.261 95.316 99.961 107.421 127.766 
MIMOSO DO SUL 92.299 100.980 91.802 98.135 103.359 129.592 
MUQUI 33.626 37.248 35.614 36.309 39.643 48.763 
PIÚMA 50.787 55.700 60.792 61.128 66.773 72.166 
PRESIDENTE KENNEDY 32.323 32.306 27.035 33.726 89.859 142.069 
RIO NOVO DO SUL 32.448 35.985 35.460 39.604 42.787 52.691 
VARGEM ALTA 72.077 69.239 67.544 70.203 81.004 105.136 
TOTAL 2.004.037 2.189.822 2.243.550 2.524.049 3.071.466 3.712.271 

ES 16.044.869 18.429.748 19.026.241 21.616.260 25.085.336 29.394.890 
Fonte: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento/Núcleo de Contas Regionais  
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A participação destes municípios no ranking estadual do PIB teve uma evolução, na 
maioria dos municípios, de redução da participação no PIB estadual, conforme se observa 
na tabela 5.3.2-27. Os municípios de Alfredo Chaves, Apiacá, Bom Jesus do Norte, 
Castelo, Iconha, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, Rio Novo do Sul e Vargem 
Alta tiveram redução, ao longo deste período, na participação do PIB estadual.  
 
As maiores participações no ranking estadual se devem aos municípios de Anchieta e de 
Cachoeiro de Itapemirim, cujas participações foram de 2,66% e 4,23% em 1999, e de  
3,07% e 4,27% em 2004, respectivamente. Presidente Kennedy também teve sua 
participação aumentada de 0,17% em 1999 para 0,41% em 2004. 
 
O maior ganho evolutivo, em termos de participação no ranking estadual, deve-se ao 
município de Anchieta, que passou de 2,66% em 1999 para 3,07% em 2004. 
 
O município de Itapemirim teve uma evolução de ganhos em termos de participação do 
PIB estadual, passando de 0,53% em 1999, para 0,61% em 2004.  
 
Tabela 5.3.2-27: Participação dos Municípios da AII no PIB Estadual -1999-2004. 

 

MUNICÍPIO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ALFREDO CHAVES 0,23% 0,21% 0,18% 0,17% 0,16% 0,17% 
ANCHIETA 2,66% 2,51% 2,28% 2,68% 3,04% 3,07% 
APIACÁ 0,12% 0,11% 0,09% 0,09% 0,08% 0,09% 
ATÍLIO VIVÁCQUA 0,16% 0,16% 0,20% 0,22% 0,19% 0,22% 
BOM JESUS DO NORTE 0,15% 0,16% 0,15% 0,14% 0,13% 0,13% 
CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM 4,23% 4,22% 4,29% 4,11% 4,25% 4,27% 
CASTELO 0,63% 0,59% 0,55% 0,48% 0,48% 0,53% 
ICONHA 0,22% 0,22% 0,21% 0,20% 0,20% 0,21% 
ITAPEMIRIM 0,53% 0,53% 0,46% 0,55% 0,78% 0,61% 

MARATAÍZES 0,48% 0,43% 0,42% 0,40% 0,37% 0,37% 
MIMOSO DO SUL 0,50% 0,48% 0,41% 0,39% 0,36% 0,37% 
MUQUI 0,18% 0,18% 0,16% 0,14% 0,13% 0,14% 
PIÚMA 0,27% 0,26% 0,27% 0,25% 0,23% 0,21% 
PRESIDENTE KENNEDY 0,17% 0,15% 0,12% 0,14% 0,31% 0,41% 
RIO NOVO DO SUL 0,18% 0,17% 0,16% 0,16% 0,15% 0,15% 
VARGEM ALTA 0,40% 0,34% 0,30% 0,29% 0,29% 0,31% 
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Fonte: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento 

 
Os maiores PIBs municipais da AII são devidos aos municípios de Cachoeiro e de 
Anchieta, que totalizaram um PIB de R$ 1.474.002 mil e de R$ 1.057.386 mil, em 2004, 
pelos dados da tabela 5.3.2-28. Apenas esses dois municípios detêm 65,1% do PIB 
gerado na AII, sendo a participação de Anchieta de 27,2% e de Cachoeiro ainda maior, de 
37,9%.  
 
Itapemirim aparece em terceiro lugar neste ranking, com uma participação de 5,4% do 
PIB gerado na AII e apenas de 0,6% do PIB estadual, conforme destacado em tabela 
anterior.  
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Tabela 5.3.2-28: Produto Interno Bruto - PIB a Preços de Mercado, por Municípios da AII 
(R$ mil). 

 

2004 MUNICÍPIO 
VA SIFIM* IMPOSTOS PIB 

ALFREDO CHAVES 59.597 1.915 2.119 59.801 
ANCHIETA 1.045.435 3.763 15.713 1.057.386 
APIACÁ 31.803 392 186 31.596 
ATÍLIO VIVACQUA 75.686 521 1.691 76.856 
BOM JESUS DO NORTE 42.318 923 3.977 45.372 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 1.321.773 39.288 191.516 1.474.002 
CASTELO 182.621 7.790 8.646 183.477 
ICONHA 70.929 2.648 3.643 71.923 
ITAPEMIRIM 203.926 2.355 8.298 209.870 
MARATAÍZES 127.766 3.531 2.002 126.238 
MIMOSO DO SUL 129.592 3.804 2.886 128.673 
MUQUI 48.763 2.736 1.494 47.522 
PIÚMA 72.166 596 1.335 72.906 
PRESIDENTE KENNEDY 142.069 773 284 141.580 
RIO NOVO DO SUL 52.691 1.309 2.031 53.413 
VARGEM ALTA 105.136 1.885 3.872 107.122 
TOTAL 3.712.271 74.229 249.693 3.887.737 
ES 29.394.890 819.393 5.912.409 34.487.906 
* SIFIM = Serviços de Intermediação Financeira Indiretamente Medidos. 
Fonte: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento/Núcleo de Contas Regionais Regionais, 2004. 
 
 
Coerentemente com a geração de PIB municipal, o município de Anchieta apresenta o 
maior PIB per capita da AII, sendo, inclusive, muito superior ao PIB per capita estadual. 
Anchieta apresentou, em 1999, um PIB per capita de R$ 26.269, evoluindo para R$ 
49.522. Há que se salientar que o porte populacional de Anchieta equivale aos municípios 
de Piúma e Vargem Alta, aproximando-se dos municípios de Alfredo Chaves, Rio Novo do 
Sul e Iconha. No entanto, o valor do PIB per capita desses municípios é extremanente 
menor, conforme se constata na tabela 5.3.2-29.  
 
Este destaque deve-se à produção industrial existente no município, ancorada pelo 
complexo industrial-portuário da Samarco Mineração S.A, localizado neste município.  
 
Outro município que apresenta destaque em termos de PIB per capita é Presidente 
Kennedy, que alcançou os R$ 14.720, em 2004, superando o PIB per capita estadual.  
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Tabela 5.3.2-29: PIB Municipal Per Capita por Municípios da AII – 1999-2004. 
 

MUNICÍPIO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
ALFREDO CHAVES 3.203 3.381 2.976 3.000 3.359 4.237 
ANCHIETA 26.269 27.748 25.828 32.477 41.247 49.522 
APIACÁ 2.909 3.002 2.621 2.779 3.104 3.983 
ATÍLIO VIVÁCQUA 3.678 4.122 5.136 6.104 6.095 8.373 
BOM JESUS DO 
NORTE 3.171 3.720 3.581 3.512 3.752 4.595 
CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM 4.581 5.140 5.364 5.522 6.451 7.716 
CASTELO 3.611 3.874 3.716 3.549 4.073 5.341 
ICONHA 3.690 4.117 4.029 4.081 4.692 5.918 
ITAPEMIRIM 3.573 3.974 3.559 4.528 7.180 6.698 
MARATAÍZES 2.950 2.990 2.958 2.986 3.051 3.639 
MIMOSO DO SUL 3.597 3.905 3.457 3.606 3.774 4.712 
MUQUI 2.470 2.766 2.590 2.508 2.774 3.470 
PIÚMA 3.489 3.682 3.842 3.742 3.783 4.087 
PRESIDENTE 
KENNEDY 3.389 3.383 2.781 3.486 9.284 14.720 
RIO NOVO DO SUL 2.960 3.261 3.118 3.422 3.605 4.481 
VARGEM ALTA 4.344 4.100 3.782 3.836 4.226 5.471 
ESPÍRITO SANTO 6.105 6.880 7.078 7.631 8.645 10.289 
* O município de Governador Lindemberg foi instalado em 2001. 
Fonte: IJSN (Instituto Jones dos Santos Neves) - Coordenação de Economia e Desenvolvimento/Núcleo de Contas Regionais. 
 
 
A elevada produção, onde se pode utilizar como um dos indicadores o PIB, nem sempre 
vem acompanhada de expressividade nos indicadores de emprego e renda, conforme se 
pode verificar nas tabelas abaixo. Seguindo esta linha de análise, observa-se que o maior 
número de pessoal ocupado assalariado (POA) encontra-se no município de Cachoeiro 
de Itapemirim que, embora sendo o mais populoso da AII, não detém um PIB per capita 
dos mais expressivos neste contexto.  Em matéria de POA, Cachoeiro detém, em 2005,  
52,7% do total deste na AII, tendo mantido sua participação próxima deste patamar nos 
anos de 2003 e de 2004. 
 
Anchieta apresentou uma participação no POA da AII, em 2005, de 6,0%.  
 
Itapemirim aparece em quarta colocação nesta participação, vindo depois de Cachoeiro, 
de Castelo e de Anchieta, onde obteve uma participação de 5,11% no POA da AII, em 
2005, de 5,6% em 2004 e de 5,4% em 2003, tendo havido uma queda desta participação.  
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Tabela 5.3.2-30: Pessoal Ocupado Assalariado por Município da AII – 2003-2005. 
 

MUNICÍPIOS 2.003 2.004 2.005 
ALFREDO CHAVES 1.227 1.247 1.867 
ANCHIETA 3.624 4.205 4.901 
APIACÁ 506 646 653 
ATÍLIO VIVÁCQUA 1.962 2.615 2.120 
BOM JESUS DO NORTE 971 1.067 1.136 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 40.435 40.291 42.825 
CASTELO 5.056 5.158 5.460 
ICONHA 2.647 3.046 3.505 
ITAPEMIRIM 3.991 4.249 4.151 
MARATAÍZES 3.340 2.919 3.179 
MIMOSO DO SUL 3.116 2.749 3.170 
MUQUI 878 928 997 
PIÚMA 1.869 1.927 2.177 
PRESIDENTE KENNEDY 831 718 755 
RIO NOVO DO SUL 1.309 1.381 1.477 
VARGEM ALTA 2.525 2.619 2.833 
TOTAL 74.287 75.765 81.206 
ES 672.246 713.621 754.757 
Fonte: IJSN (Instituto Jones dos Santos Neves)  - Coordenação de Economia e Desenvolvimento/Núcleo de Contas Regionais. 

 
 

As atividades produtivas de maior expressão em relação à AII, à AID, e aos seus 
municípios componentes podem ser analisadas pelos indicadores abaixo descritos, o VA 
– Valor Agregado e o PO – Pessoal Ocupado, ambos por setor de atividade. Estes dados, 
tomados com base nos cálculos do IJSN, a partir da base de dados do IBGE, mostram 
que o setor terciário detém a maior participação no VA e na geração de ocupação.  
 
Embora a maioria dos municípios componentes da AII tenha um perfil produtivo de forte 
expressão na atividade agropecuária, especialmente Alfredo Chaves, Muqui, Mimoso do 
Sul, Iconha, Rio Novo do Sul, Atílio Vivácqua, Vargem Alta, Apiacá, Bom Jesus do Norte, 
Castelo, o setor terciário aparece em primeiro lugar na geração de VA setorial. O 
dinamismo deste setor deve-se, em grande medida, ao desempenho da atividade 
comercial existente nestes municípios, decorrente da expansão urbana e da crescente 
migração da população para as sedes municipais. Ainda assim deve-se destacar a 
importância das atividades do setor primário nestes municípios, tanto em termos de valor 
agregado quanto em termos de geração de ocupação. 

 
Detendo a análise na tabela 5.3.2-31, verifica-se que em alguns municípios da AII, como 
Anchieta, Atílio Vivácqua, Presidente Kennedy e Itapemirim apresentam maior expressão 
do VA industrial, sendo estes, respectivamente, pelos dados de 2005, de 72,28%, 
45,69%, 84,69% e 51,19%.  
 
No caso de Anchieta e de Itapemirim, a explicação encontra-se na existência de duas 
unidades industriais de porte expressivo, ainda que incomparáveis, em termos de porte, 
entre si, que são a Usina de Açúcar e Álcool Paineiras em Itapemirim e a Samarco 
Mineração S.A em Anchieta. Atílio Vivácqua e Presidente Kennedy não possuem este 
mesmo perfil, uma vez que não sediam unidades industriais de porte considerável em 
seus territórios. Vale destacar que o município de Presidente Kennedy recebe elevado 
montante de recursos advindos do pagamento de royalties da exploração petrolífera. No 
entanto, não existem dentro de seu território administrativo unidades físicas associadas a 
este setor.   
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Na distribuição do VA setorial em Cachoeiro de Itapemirim predomina a geração de VA 
decorrente das atividades terciárias, sendo esta de 60,54% em 2005, seguida pela 
atividade industrial, com 37,83%. O setor primário agrega apenas 1,62% do VA municipal 
de Cachoeiro. Neste município é forte a presença da indústria extrativa de rochas 
ornamentais, e de suas indústrias periféricas como a metalmecânica. Além desta 
atividade de expressão nacional e internacional, existem indústrias de alimentos, de 
montagem de veículos, de bebidas, dentre outras, que detêm importância estadual. 
Cachoeiro é considerado, inclusive, o centro do APL (Arranjo Produtivo Local) de rochas 
ornamentais do Espírito Santo, concentrando as atividades de beneficiamento, as 
indústrias de base voltadas para este setor, além dos serviços e do comércio a ele 
vinculados.   
 
Por exercer o papel de polo regional, e ser o único a deter esta condição na região sul do 
Espírito Santo, este município possui um tradicional e diversificado comércio que atende 
aos demais municípios da região sul, especialmente os localizados a maiores distâncias 
da capital. Isto também ocorre com as atividades de serviços.  

 
Em Itapemirim, o valor agregado apresenta maior participação do setor secundário, como 
dito anteriormente, ao que se deve principalmente à produção de açúcar e de álcool da 
Usina Paineiras. O VA industrial, em 2005, equivale a 51,19% do VA total do município.  
Em seguida, a maior participação no VA municipal se deve à atividade terciária, com 
38,38% do VA municipal total de 2005. A atividade primária também tem certa 
expressividade em termos de VA, especialmente em se comparando com os demais 
municípios da AII de base agrícola. Em 2005, sua participação no VA municipal foi de 
10,43%.  
 
Menção especial deve ser dada aos municípios de Marataízes e de Piúma no tocante ao 
VA municipal, visto que esses municípios apresentam elevada parcela de VA no setor 
terciário, respectivamente, 70,33% e 82,03%, em 2005. A este perfil deve-se associar a 
característica de municípios de dimensão urbana, detentores de restrita ocupação e 
população no meio rural. A atividade turística que também é uma das principais atividades 
desenvolvidas pelos municípios da AII que se localizam na costa marítima, está associada  
a este expressivo desempenho da atividade terciária.  
 
Tabela 5.3.2-31: Valor Agregado por Setores Econômicos e Por Município – 2005 %. 
 

MUNICÍPIOS AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA COM. E SERV. TOTAL 
Alfredo Chaves 37,74 9,87  52,39 100,00 
Anchieta 1,56 72,28  26,16 100,00 
Iconha 19,08  13,39 67,53 100,00 
Itapemirim 10,43  51,19 38,38 100,00 
Marataízes 13,03  16,64 70,33 100,00 
Piuma 6,18  11,79 82,03 100,00 
Apiacá 18,56  9,68 71,76 100,00 
Atílio Vivácqua 12,09 45,69 42,22 100,00 
Bom Jesus do Norte 2,03  23,62 74,35 100,00 
Cachoeiro 1,62  37,83 60,54 100,00 
Castelo 21,79  19,06 59,15 100,00 
Mimoso do Sul 19,89  23,08 57,03 100,00 
Muqui 17,94  9,82 72,24 100,00 
Presidente Kennedy 4,95  84,69 10,37 100,00 
Rio Novo do Sul 15,23  26,83 57,93 100,00 
Vargem Alta 32,34 22,85 44,81 100,00 
ES    100,00 
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O peso da atividade terciária na AII e na AID é reforçado ao analisar a ocupação por setor 
de atividade, em 2005, o que se evidencia na tabela 5.3.2-32. 
 
Como se observa na referida tabela, o setor terciário com maior participação da atividade 
de serviços detém a maior participação no volume de pessoal ocupado, na grande maioria 
dos municípios analisados. Em segundo lugar aparece a indústria, especialmente a 
indústria de transformação, que detém parcela expressiva do pessoal ocupado. As 
atividades primárias, agricultura, pecuária, pesca e silvicultura e extração florestal 
aparecem em último lugar em termos de volume de pessoal ocupado, na maioria dos 
municípios, ao que se deve contabilizar, também, a inexistência de dados.  
 
Dentre as atividades, no que diz respeito a serviços, apresentadas na tabela 5.3.2-32, 
merece especial destaque a administração pública (L), em alguns dos municípios da AII 
como: Anchieta, Alfredo Chaves, Apiacá, Rio Novo do Sul, Mimoso do Sul e Bom Jesus 
do Norte, que apresentam a maior participação setorial em matéria de pessoal ocupado, 
em 2005, sendo esta de 26,95%, 27,2%, 47,6%, 25,18%, 34,7% e 33,6%, 
respectivamente.  
 
A atividade comercial aparece como a principal geradora de ocupação nos municípios de 
Castelo, Marataízes, Muqui e Piúma, em 2005, e a atividade de transporte no município 
de Iconha, representando, respectivamente, 36,6%, 37,15%, 40,8% e 40,7% do total de 
ocupações.  
 
A atividade industrial predomina em termos de ocupação, nos municípios de Itapemirim, 
Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivácqua e Vargem Alta. A maior expressão na geração 
de ocupação devida à indústria de transformação ocorre nos municípios de Itapemirim e 
de Vargem Alta, agregando 28,86% e 37,6%, respectivamente. A indústria extrativa, por 
sua vez, detém o maior volume de pessoal ocupado, em 2005, nos municípios de 
Cachoeiro de Itapemirim e de Atílio Vivácqua, sendo suas participações de 27,41% e de 
36,65%, respectivamente. 
 
Neste contexto é possível identificar as principais atividades econômicas desenvolvidas 
por esses municípios. Tomando-se como base o VA setorial e o volume de pessoal 
ocupado, constata-se que nos municípios de Anchieta, Itapemirim, Atílio Vivácqua e 
Cachoeiro de Itapemirim, a indústria de transformação e extrativa tem expressividade, 
destacando-se aqui a indústria de transformação carreada pelos segmentos 
metalmecânico, alcooleiro e alimentício, além da indústria de transformação, com forte 
presença do extrativismo de rochas ornamentais e seus desdobramentos, especialmente 
em Cachoeiro, Atílio Vivácqua, e Vargem Alta e da indústria de transformação alcooleira e 
mineral em Itapemirim e Anchieta.  
 
As atividades comerciais e de serviços, esta última especialmente vinculada às atividades 
do setor público (administração pública, seguridade, etc.), são as principais atividades 
geradoras de ocupação desenvolvidas nos municípios de menor porte econômico e 
populacional como Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul, Apiacá, Bom Jesus do Norte, 
Mimoso do Sul, Castelo, Presidente Kennedy, Muqui, Marataízes e Piúma. A exceção 
encontra-se no município de Iconha onde o maior volume de pessoal ocupado encontra-
se no setor de transporte, atividade cujo dinamismo é dado pela localização estratégica 
do município, cuja sede municipal é cortada pela BR-101.  
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Tabela 5.3.2-32: Pessoal Ocupado Segundo Classificação de Atividades, por Municípios da AII – 2005. 
 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPÍRITO SANTO ALFREDO CHAVES ANCHIETA ATILIO 
VIVACQUA APIACÁ

BOM 
JESUS DO 

NORTE 

CACHOEIRO
DE 

ITAPEMIRIM
CASTELO VARGEM 

ALTA 

TOTAL 754.757 1.867 4.901 2.120 653 1.136 42.825 5.460 2.833 
A- Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 8.865 4 16 61 - - 69 3 X 
B- Pesca 130 X X - - - - - - 
C -Indústrias extrativas 11.808 3 X 57 17 6 1.585 540 351 
D- Indústrias de transformação 111.756 206 728 777 30 282 11.742 769 1.066 
E- Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 3.580 X 21 X 0 7 77 27 10 
F- Construção 46.136 147 270 215 X - 1.023 138 12 
G- Comércio; reparação de veículos automotores,  
objetos pessoais e domésticos 195.760 377 667 288 180 235 13.137 2.010 443 
H- Alojamento e alimentação 28.210 20 308 36 16 25 1.141 146 121 
I- Transporte, armazenagem e comunicações 51.166 229 168 44 11 52 3.037 307 31 
J- Intermediação financeira, seguros,  
previdência complementar e serviços relacionados 11.563 35 31 10 X X 667 92 19 
K- Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços  
prestados às empresas 80.243 200 493 240 16 24 1.677 153 35 
L- Administração pública, defesa e seguridade social 124.687 508 1.321 366 311 382 4.065 627 664 
M -Educação 25.052 14 51 X 1 18 1.205 188 15 
N- Saúde e serviços sociais 26.217 28 13 X 30 11 2.334 284 48 
O- Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 29.584 92 154 21 30 86 1.066 176 16 
P- Serviços domésticos - - - - - - - - - 
Q- Organismos internacionais e outras  
instituições extraterritoriais - - - - - - - - - 
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 
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Tabela 5.3.2-33: Pessoal Ocupado Segundo Classificação de Atividades, por Municípios da AII – 2005. 
 

ESTADO E MUNICÍPIOS 
CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES Espírito 

Santo Iconha Itapemirim Marataízes Mimoso do 
Sul Muqui Piúma Presidente 

Kennedy 
Rio Novo 

do Sul 
TOTAL 754.757 3.505 4.151 3.179 3.170 997 2.177 755 1.477 
A- Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 8.865 - 569 6 5 X X - X 
B- Pesca 130 - X X - - - - - 
C - Indústrias extrativas 11.808 49 22 X 201 19 X X 82 
D- Indústrias de transformação 111.756 321 1.198 265 463 75 160 28 329 
E- Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 3.580 X 67 - 1 X 23 X X 
F- Construção 46.136 18 34 58 24 37 60 20 6 
G- Comércio; reparação de veículos automotores, objetos 
pessoais e domésticos 195.760 976 870 1.181 802 407 886 177 372 
H- Alojamento e alimentação 28.210 70 45 221 79 23 192 9 24 
I -Transporte, armazenagem e comunicações 51.166 1.327 28 207 139 20 125 25 25 
J- Intermediação financeira, seguros, previdência 
complementar e serviços relacionados 11.563 34 26 31 77 21 15 9 X 
K -Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às 
empresas 80.243 52 179 119 58 10 78 8 29 
L- Administração pública, defesa e seguridade social 124.687 491 894 897 1.099 X X 453 423 
M- Educação 25.052 53 19 102 8 26 31 0 21 
N- Saúde e serviços sociais 26.217 49 143 24 118 48 19 - 30 
O- Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 29.584 46 55 68 96 53 59 14 106 
P- Serviços domésticos - - - - - - - - - 
Q -Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais - - - - - - - - - 
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 
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Os dados relativos à estrutura fundiária constam das tabelas abaixo e referem-se ao 
último censo agropecuário realizado pelo IBGE, entre 1995 e 1996.  Obviamente que esta 
estrutura, na atualidade, e conforme se pode constatar em levantamentos realizados em 
campo, encontra-se diferente, tendendo para uma maior pulverização das terras, em 
função das divisões ocorridas entre herdeiros, ou a uma maior concentração em função 
da aquisição de terras por proprietários já constituídos na região. No entanto, não existe 
no contexto regional um levantamento que possa servir de comparativo ao realizado pelo 
IBGE, sendo este o oficialmente analisado neste tipo de estudo.  
 
A estrutura fundiária predominante neste grupo de municípios integrante da AII do 
empreendimento, no que se refere ao número de estabelecimentos, encontra-se na faixa 
de 10 a 50 ha, onde se enquadram todos os municípios da AII, conforme se visualiza na 
tabela 5.3.2-34.  
 
Relativo ao predomínio dos estabelecimentos em termos de área, o predomínio transita 
entre a faixa de 10 a 50 ha e a faixa de 100 a 500 ha. No primeiro caso enquadram-se os 
municípios de Alfredo Chaves, Castelo, Rio Novo do Sul, Iconha, Marataízes, Piúma, 
Presidente Kennedy e Vargem Alta, que tem, a maioria deles, sua base de sustentação 
na agricultura familiar desenvolvida nas pequenas propriedades. No segundo caso, com 
predomínio de área de estabelecimentos entre 100 e 500 ha, encontram-se os municípios 
de Mimoso do Sul, Muqui, Atílio Vivácqua, Anchieta e Apiacá, municípios com tradição em 
área de propriedades maiores e de desenvolvimento de uma atividade extensiva.  

 
Tabela 5.3.2-34: Número de estabelecimentos por grupos de área total por município – 
1995-96. 
 

EXTRATOS DE ÁREA 
MUNICÍPIOS 

0 – 10ha 10 – 50ha 50 – 100ha 100 – 500ha mais de 500ha 

Alfredo Chaves 299 697 207 75 0 
Anchieta 192 229 71 56 3 
Apiacá 77 118 55 43 0 
Atílio Vivácqua 148 187 47 34 3 
Bom Jesus Do Norte 18 53 19 21 1 
Cachoeiro De Itapemirim 518 679 170 121 13 
Castelo 420 777 172 62 3 
Iconha 438 420 40 10 0 
Itapemirim 1730 520 81 53 15 
Marataízes 434 637 180 181 15 
Mimoso Do Sul 153 231 57 53 8 
Muqui 53 46 17 10 2 
Piúma 501 386 131 127 9 
Presidente Kennedy 337 357 50 18 0 
Rio Novo Do Sul 251 543 121 42 2 
Vargem Alta 299 697 207 75 0 
Fonte:  IBGE - Censo Agropecuário – 1995-96 
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Tabela 5.3.2-35: Áreas de estabelecimentos por grupos de área total por município – 
1995-96. 
 

EXTRATOS DE ÁREA 
Municípios 

0 – 10ha 10 – 50ha 50 – 100ha 100 – 500ha mais de 500ha 

Alfredo Chaves 1649,489 16868,74 13452,74 10943,67 0 
Anchieta 991,321 5703,1 4944,921 10755,29 1753,32 
Apiacá 408,855 2933,776 3909,202 7353,907 0 
Atílio Vivácqua 887,856 4474,507 3279,876 6168,295 1839,2 
Bom Jesus Do Norte 111,001 1299,377 1329,916 3580,946 595,32 
Cachoeiro De Itapemirim 2886,494 16080,85 11024,36 22083,17 10102,56 
Castelo 2502,723 18755,33 11345,96 11674,1 1908,92 
Iconha 2364,178 9323,515 2599,512 1849,424 0 
Itapemirim 6113,543 10321,65 5793,865 10402,52 23039,65 
Marataízes 2741,473 16207,31 12731,03 34997,72 12016,16 
Mimoso Do Sul 807,774 5561,842 3935,291 9910,95 5597,059 
Muqui 210,3 1274,14 1220,8 2007,06 1559,788 
Piúma 1920,978 9659,447 9289,399 25797,23 7909,815 
Presidente Kennedy 1677,566 8131,647 3142,046 2795,301 0 
Rio Novo Do Sul 1476,743 13734,33 8342,139 7433,621 4486,68 
Vargem Alta 1649,489 16868,74 13452,74 10943,67 0 
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 1995-96 
 
 

 ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
 
Segundo o cadastro do IBTS – Instituto Brasileiro do Terceiro Setor, de 2007, as 
entidades organizadas existentes nos municípios da AII estão agrupadas nas tabelas 
5.3.2-36, 5.3.2-37 e 5.3.2-38 abaixo, havendo um total de 71 ONGs, 10 OSCIPs e 28 
Sindicatos, cadastrados pelo IBTS em 2007. 
 
As ONGs – Organizações Não Governamentais, surgidas na década de 80 em função das 
reivindicações da sociedade civil por conquista de mais espaço de participação nas 
instituições políticas, compuseram, juntamente com os movimentos populares e sociais, o 
movimento sindical e as pastorais sociais, o chamado “campo movimentalista”, cujo papel 
no processo de democratização foi fundamental. 
 
Atualmente se verifica a existência de um campo variado de atuação das ONGs, cujo foco 
anterior de assessoria aos movimentos sociais e de luta pela garantia dos direitos de 
cidadania foi sendo substituído em grande parte pela atuação em projetos e programas 
sociais e ambientais, dentre outros, tanto junto à esfera pública quanto à esfera privada, 
sendo atuantes nas áreas ambiental, assistencial, científica, cultural, desenvolvimento 
comunitário econômico e social, defesa dos direitos dos idosos, da mulher e dos direitos 
humanos, educacional, esportiva, movimentos sociais, profissional e religiosa. 
 
Na AII, a maioria das Organizações Não Governamentais, conforme se verifica na tabela 
5.3.2-36, localiza-se no município de Cachoeiro de Itapemirim, totalizando 22 entidades. 
Os municípios de Muqui e de Castelo também possuem um expressivo número de ONGs 
cadastradas pelo IBTS. 
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O município de Itapemirim aparece, nos dados do IBTS, apenas com uma ONG, a 
Sociedade Pestalozzi de Itapemirim. 
 
Tabela 5.3.2-36: ONGs por municípios da AII e da AID – 2007. 
 

ONGS CNPJ ENDEREÇO MUNICÍPIO TELEFONE 
Sociedade Pestalozzi de 
Alfredo Chaves - Spac 36.039.741/0001-23 Log.Alfredo Chaves S/Nº - 

Centro Alfredo Chaves  
Associação Pestalozzi de 
Anchieta 36.039.089/0001-47 Rua das Gabirobas, S/Nº - 

Nova Esperança Anchieta  
Grupo Espírita Atualpa 
Barbosa Lima 28.544.336/0001-34 Rua Carlos Rubens da 

Purificação, 222 - Justiça Anchieta  
Movimento de Educação 
Promocional do Espírito Santo 
- Mepes 

 Rua Costa Pereira, 129 Cx. P. 
35 – Centro - Cep: 29230-000 Anchieta 275361151 

27536115 
Associação Pestalozzi de Atílio 
Vivácqua 36.403.574/0001-58 Rua Florcinda Leal, 40 – Centro 

Cep: 29490-000 Atílio Vivácqua 275381510 
27538110 

Associação "Lar dos Idosos 
Padre Gabriel” 36.401.784/0001-07 Anizio Pereira Da Silva S/Nº - 

Vista Alegre 
Bom Jesus do 
Norte  

Centro Pró-Desenvolvimento 
de Bom Jesus do Norte  Praca Astolfo Lobo, 01 – Centro

Cep: 29460-000 
Bom Jesus do 
Norte  

Grupo Espírita Ismael  Rua Demerval Medina Nº 03 
Cxp/4 - Cep: 29460-000 

Bom Jesus do 
Norte 275621200 

Grupo Espírita Ismael 27.553.791/0001-33 São José Do Calçado, km 02 Bom Jesus do 
Norte  

Aeroclube de Cachoeiro de 
Itapemirim  

Rodovia Cachoeiro X Muqui km 
02 - Cx. Postal 372 – Aeroporto 
Cep: 29300-970 

Cachoeiro de 
Itapemirim 275212945 

Apae de Cachoeiro de 
Itapemirim 27.192.707/0001-01 Rua João Sasso, 330 - São 

Geraldo 
Cachoeiro de 
Itapemirim  

Associação de Amigos da 
Bacia do Rio Itapemirim – Aabri  

Rua Dom Pedro II, 02 - Bairro: 
Coronel Borges - Cep: 29300-
970 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

28 3517-
3176 

Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - Apae de 
Cachoeiro de Itapemirim 

 
Rua D. Pedro II, 30 Cx.P. 538 - 
Coronel Borges - Cep: 29309-
470 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

275222307 
27522230 

Associação de Proteção e 
Assistência à Maternidade e à 
Infância de Cachoeiro de 
Itapemirim 

27.071.463/0001-09 Rua Rui Barbosa, 15 – Centro Cachoeiro de 
Itapemirim  

 
Casa Betânia de Cachoeiro de 
Itapemirim 
 

39.288.246/0001-46
Rua Giovanna Meneghini, S/Nº 
Cx. P. 450-543 – Bnh 
Cep: 29314-310 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

275212325 
27521213 

Centro Espírita Jerônimo 
Ribeiro 27.192.574/0001-65

Rua Batista Fluminense, 08 
Cx.P. 304 – Centro - Cep: 
29300-100 

Cachoeiro de 
Itapemirim 275225040 

Centro Espírita Manoel 
Cândido  

Rua Irineu Hermogenes dos 
Santos, 20 - Santa Helena  
Cep: 29307-050 

Cachoeiro de 
Itapemirim 275221421 

Centro Operário de Proteção 
Mútua  

25 de Março Nº 171 Cx Postal 
344 - Bairro: Centro –  
Cep: 29300-000 

Cachoeiro de 
Itapemirim 275226595 

Fundação Ateneu 
Cachoeirense 27.181.825/0001-06

Rua Moreira, 23 Cx.P. 145 – 
Independência - Cep: 29306-
320 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

275226908 
27522690 

Fundação Educacional Vale do 
Itapemirim – Fevit  

Rua Mário Imperial, 56 Cx. P. 
14 – Ferroviários - Cep: 29308-
040 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

275220311 
27522889 

Fundação Instituto do Coração 
Dom Luiz Gonzaga Peluso  Rua Raulino de Oliveira, 71 – 

Centro - Cep: 29300-150 
Cachoeiro de 
Itapemirim 

275212040 
27522426 

Hospital Evangélico de 
Cachoeiro de Itapemirim 27.193.705/0001-29 Rua Anacleto Ramos, 55 – 

Ferroviários - Cep: 29308-020 
Cachoeiro de 
Itapemirim 

275216166 
27521616 

Hospital Infantil Francisco de 
Assis 27.192.590/0001-58 Rua Cel Guárdia 62 Cx.P. 273 

– Sumaré - Cep: 29300-070 
Cachoeiro de 
Itapemirim 275220544 
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Tabela 5.3.2-36: ONGs por municípios da AII e da AID – 2007. Continuação 
 

ONGS CNPJ ENDEREÇO MUNICÍPIO TELEFONE 
Instituto de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
Tramirim 

07342476000150 R: Guarajá Nº12, Apt. 101 – 
Aquidabam - Cep: 29308-480 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

(28) 3517-
3176 

Instituto de Promoção 
Educacional e Social – Ipês 07191549000150 Rua Laudelina Louzada Nº12 – 

Basiléia - Cep: 29302-820 
Cachoeiro de 
Itapemirim  

Instituto Nossa Senhora da 
Penha – Insp 27.125.806/0001-62

Rodovia Cachoeiro X Safra Nº 
69 Km 6,5 Cx.P.45.0239 – 
Álvaro Tavares – Cep: 29300-
950 

Cachoeiro de 
Itapemirim 275223369 

Lar dos Velhos Nina Arueira  
Rua Irineu Hermógenes, 20 – 
Santa Helena – Cep: 29307-
050 

Cachoeiro de 
Itapemirim 275221421 

 
Legião da Boa Vontade – 
Centro Comunitário e 
Educacional da LBV em 
Cachoeiro de Itapemirim 
 

 Rua Angelo Boss, 8 – Baiminas 
Cep: 29305-540 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

27 3522-
4058 

Pró-Vitae – Instituto Sul 
Capixaba de Atenção à Saúde 06040402000104 

Rua Nestor Gomes Nº42 – 
Gilberto Machado –  
Cep: 29300-040 

Cachoeiro de 
Itapemirim  

Santa Casa de Misericórdia de 
Cachoeiro de Itapemirim 27.187.087/0001-04

Rua Dr.Raulino de Oliveira 71 
Cx.P.45 – Centro –  
Cep: 29300-150 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

275214020 
27521058 

Sociedade Musical Vinte e Seis 
de Julho  

Rua Pedro Estellita Herkenhoff 
22 – Basilio Pimenta Cep: 
29300000 

Cachoeiro de 
Itapemirim 275221164 

Wilson Carlos Tavares Toledo  Rua Anacleto Ramos, Nº 62 – 
Ferroviário – Cep: 29308-020 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

28 3522-
7923 / 28 

3518-2813 
APAE de Castelo 27.256.445/0001-93 Rodovia Pedro Cola, km 02 – 

Centro Castelo  
Asilo dos Velhos 
Desamparados de Castelo 00.534.234/0001-19 Rua Ministro Eurico Salles 50 – 

Centro – Cep: 29360-000 Castelo 275421679 
Associação das Crianças de 
Castelo  

Rodovia do Contorno, S/Nº – 
Parque Exposição Luiz Cola  
Cep: 29360-000 

Castelo 275422409 
Associação de Moradores de 
Aracuí – Ama 36.401.735/0001-74 Praça Antonio Simonato S/N – 

Aracuí Castelo  
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Castelo  Rodovia Pedro Cola km – 02 – 

Criméia – Cep: 29360-000 Castelo 275422271 
27542227 

APAE de Conceição do 
Castelo  

Rua Adalton Ferreira da Motta, 
S/Nº – Centro – Cep: 29370-
000 

Castelo 275471101 
27547110 

Associação dos Moradores de 
Aracuí-Ama  Rodovia Feud Nemer, S/Nº – 

Aracuí – Cep: 29360-000 Castelo  
Associação Santa Luiza de 
Marillac  Rua Ministro Eurico Salles 65 – 

Centro – Cep: 29360-000 Castelo 275422293 
Centro Espírita Luz e Trabalho 27.445.295/0001-66 Av. Nossa Senhora da Penha, 

169 – Centro – Cep: 29360-000 Castelo 275421216 
Creche Nossa Senhora da 
Penha 31.721.293/0001-20 Rua Coronel Francisco Athayde 

225 – Centro – Cep: 29360-000 Castelo 275421958 

Instituto Vargas 07294941000124 
Cachoeira do Vargas S/Nº, 
Área Rural – Centro – Cep: 
29370-000 

Castelo  
Santa Casa de Misericórdia de 
Castelo 27.443.985/0001-86 Rua Antonio Bento, 112 – 

Centro Cep: 29360-000 Castelo 275421591 
Associação Petalozzi de 
Iconha 36.402.501/0001-41 Av. Cel. Antonio Duarte S/Nº – 

Centro – Cep: 29280-000 Iconha 275371169 

Sociedade Pestalozzi de 
Itapemirim  

Rua Cel.Marcondes de Souza , 
S/Nº – Centro – CEP: 29330-
000 

Itapemirim 275321238 

Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de 
Marataízes – APAE de 
Marataízes 

04.975.734/0001-47 Rua Juiz de Fora Nº 09 – Santa 
Rita Marataízes  
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Tabela 5.3.2-36: ONGs por municípios da AII e da AID – 2007. Continuação. 
 

ONGS CNPJ ENDEREÇO MUNICÍPIO TELEFONE 
Associação dos Artesãos de 
Marataízes 
 

 
Av. Governador Lacerda de 
Aguiar Nº 136 – Centro 
Cep: 29345-000 

Marataízes 28 
35321675 

Três Ecologias Instituto 
Ambiental de Desenvolvimento 
Sustentável – Instituto 
Ambiental Teia 

 Rua Reinaldo Machado, 82 – 
Recanto – Cep: 29302-620 Marataízes 

27 
99646462 / 

27 
81350184 

Associação Pestalozzi de 
Mimoso do Sul 01.194.628/0001-38 Rua Cláudio Vivas Nº 300 – 

Serrano Mimoso do Sul  

Hospital Apóstolo Pedro 27.868.835/0001-14
Colina Arariboia, S/Nº Cx. 
Postal 045 – Centro – Cep: 
29400-000 

Mimoso do Sul 275551566 
27555139 

Sociedade Pestalozzi de 
Mimoso do Sul  Praça das Mangueiras, S/Nº – 

Centro - Cep: 29400-000 Mimoso do Sul 275551225 
27555133 

Abrigo da Velhice 
Desamparada e Albergue 
Noturno de Muqui 

27.264.175/0001-62
Rua Joaquim Affonso-519 
Cx.P.-47 - Boa Esperança –  
Cep: 29480-000 

Muqui 275541333 

Apae de Muqui 28.402.931/0001-35 Rua Mina Lobato Fraga, 391 - 
Bairro - Entre Morros Muqui  

Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais  Rua Minah Lobato Fraga S/Nº - 

Entre Morros - Cep: 29480-000 Muqui 275541850 
27554185 

Associação Muquiense em 
Defesa do Meio Ambiente – 
Amma 

 Rua Vieira Machado, 335 – 
Centro – Cep: 29480-000 Muqui 

27 3554-
1316 / 27 

3554-1211 
Dispensário Médico Social Ana 
Fraga  Rua J. Jacinto 259 - Centro 

Cep: 29480-000 Muqui 275541329 
Escola de Musica Manoel 
Vicente de Castro  Rua João Jacinto-17 - Centro 

Cep: 29480-000 Muqui 275541728 

Grupo Espírita de Muqui 27.918.275/0001-65 Rua Jerônimo Monteiro, 70 – 
Centro Muqui  

Sociedade de Amparo à 
Maternidade e à Infância 27.918.267/0001-19 Rua João Jacinto, 84 - Sede 

Cep: 29480-000 Muqui 275541339 
Apae de Piúma 36.040.012/0001-97 Av. Rio Mar, 700 - Tamarindo Piúma  
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Piúma  

Avenida Rio-Mar, 700 -Praia 
Doce Cx.P. 41 - Tamarino 
Cep: 29285-000 

Piúma  

Instituto Assistencial de 
Atenção ao Uso de Drogas 
Nova Aliança - Instituto Nova 
Aliança 

05953926000115 Av. Felicino Lopes Nº 23 – 
Acaiaca - Cep: 29285-000 Piúma 

(28) 
35205504 
(28) 3520-

1339 
Sociedade Pestalozzi de 
Presidente Kennedy  Rua Lúcio Moreira Filho,S/Nº – 

Centro - Cep: 29350-000 
Presidente 
Kennedy 

275351135 
27535120 

Sociedade Pestalozzi de 
Presidente Kennedy 39.288.972/0001-69 Rua Átila Vivacqua, 155 Presidente 

Kennedy  
Associação Pestalozzi de Rio 
Novo do Sul 00.872.227/0001-27 Rua Duque de Caxias, 27 – 

Centro Rio Novo do Sul  
Fundação de Serviço Social 
Comunitário de Santo Antônio 
– Funsescosa 

30.970.172/0001-59
Praça da Matriz, S/Nº - Cx. 
Postal 02 – Centro - Cep: 
29290-000 

Rio Novo do Sul 275331249 

Sociedade Pestalozzi de Rio 
Novo do Sul  

Rua Zeferino Netto, S/Nº - 
Centro 
Cep: 29290-000 

Rio Novo do Sul 5331128 

Hospital Padre Olívio 
 27.124.437/0001-93 Vila Boa Esperança, S/Nº  - 

Jacigua Vargem Alta  
Sociedade Pestalozzi de 
Vargem Alta  Rua Elpídio Quíntino, S/Nº – 

Centro - Cep: 29295-000 Vargem Alta 275281133 
Sociedade Pestalozzi de 
Vargem Alta 39.288.717/0001-16 Rua Felipe David S/Nº  - Centro Vargem Alta  

Fonte: http://www.ibtsonline.org/index2.php  - Acessado em 19/03/2008. 
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As OSCIPs - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, assim como as 
ONGs, correspondem à entidade do chamado Terceiro Setor. As OSCIPs foram criadas e 
regulamentadas através da Lei nº 9.790 de 23 de março de 1999. Através do instrumento 
jurídico da OSCIP, o poder público pode qualificar pessoas jurídicas (grupos de pessoas 
ou profissionais) de direito privado sem fins lucrativos a se constituírem enquanto 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. O objetivo do Estado é a criação 
formal de organizações da sociedade civil que atuem em parceria com o poder público na 
execução de políticas, programas e projetos sociais, em um processo crescente de 
desresponsabilização do estado no atendimento e garantia dos direitos de cidadania, 
passando tal responsabilidade à sociedade organizada, sob o forte apelo aos princípios 
da solidariedade. 
 
Na AII existem cadastradas pelo IBTS apenas 10 delas que se localizam nos municípios 
de Anchieta e de Cachoeiro de Itapemirim, sendo distribuídas em 2 e 8 Oscips, 
respectivamente, conforme se observa na tabela 5.3.2-37. A atuação é diversificada indo 
desde o trabalho assistencial, educacional, ambiental e de pesquisa até a atuação na 
área creditícia. 
 
Tabela 5.3.2-37: OSCIPs por Municípios da AII e da AID – 2008. 
 

OSCIPS CNPJ ENDEREÇO MUNICÍPIO FINALIDADE 
Agência de Desenvolvimento 
Econômico e Social Padre 
Anchieta - Adespa 

06350205000183 Avenida Rauta S/N - Justiça 
Cep:  29230-000 Anchieta - 

Instituto Sul-Espiritosantense 
de Pesquisa Ambiental - 
Insespa 

06337006000135
R. Zumira Rosa Antunes 
Nº680 Loja:5 - Bairro da 
Justiça 
Cep:  29230-000 

Anchieta Ambiental 

Agência de Desenvolvimento 
Sustentável do Sul do Estado 
do Espírito Santo - Adese 

04825142000149
Praça Jerônimo Monteiro 
Nº93, Sala: 202 - Centro 
Cep:  29300-170 

Cachoeiro de 
Itapemirim Creditícia 

Associação Intermunicipal 
Capixaba de Crédito - 
Assincred 

02887440000138
Rua Vinte e Cinco de Março 
Nº26 - Centro 
Cep:  29300-100 

Cachoeiro de 
Itapemirim Creditícia 

Centro Educacional e 
Profissional "Windows For 
Life" 

00725476000190
Avenida Jones dos Santos 
Neves Nº60, 3º Andar - Maria 
Ortiz 
Cep:  29300-500 

Cachoeiro de 
Itapemirim Outros 

Instituto de Desenvolvimento 
Cultural, Educacional e 
Social do Sul do Espírito 
Santo - Compassos 

08333027000108
Avenida Monte Castelo Nº28 - 
Independência 
Cep:  29306-500 

Cachoeiro de 
Itapemirim Educacional 

Instituto de Desenvolvimento 
Socioeconômico de 
Cachoeiro de Itapemirim - 
Instituto Itapemirim 

05468447000103
Rua Dr.José Paes Barreto 
Nº04 Sala:102 - Centro 
Cep:  29307-180 

Cachoeiro de 
Itapemirim Assistencial 

Instituto de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 
Sustentável - Tramirim 

07342476000150
Rua das Amoreiras, N° 1000 - 
B - Monte Belo 
Cep:  29315-036 

Cachoeiro de 
Itapemirim Ambiental 

Instituto de Promoção 
Educacional e Social – Ipês 07191549000150

Rua Laudelina Louzada Nº12 - 
Basiléia 
Cep:  29302-820 

Cachoeiro de 
Itapemirim Educacional 

 
Pérola - Associação de 
Criadores de Animais de 
Abate 
 

07040386000104
Rua Eliziário Corte Imperial 
Nº75 - Teixeira Leite 
Cep:  29301-310 

Cachoeiro de 
Itapemirim Pesquisas 

Fonte: http://www.mj.gov.br/ - Acessado em 19/03/2008. 
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Os sindicatos existentes na AII e na AID são, em sua grande maioria, de atuação na 
organização dos trabalhadores e dos empregadores rurais, conforme se verifica na tabela 
5.3.2-38.  
 
Novamente aparece em maior destaque o município de Cachoeiro de Itapemirim, com 11 
sindicatos.  
 
No município de Itapemirim existem cadastrados, pelo IBTS, 2 sindicatos, sendo eles: 
 
 Sindicato da Indústria de Olaria da Região Sul do Estado do Espírito Santo 
 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapemirim. 

 
Tabela 5.3.2-38: Sindicatos por Município na AII e na AID Municipal – 2008. 
 

SINDICATOS CNPJ ENDEREÇO MUNICÍPIO TELEFONE 

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Alfredo Chaves 27.011.972/0001-38 

Rua Expedicionário Oswaldo 
Saudino 55 Centro 
Cep: 29.240-000 

Alfredo Chaves 32691169 
99604853 

Sindicato Rural de Alfredo 
Chaves 27.011.980/0001-84 Avenida Getúlio Vargas, 76, 

Centro - Cep: 29.240-000 Alfredo Chaves 32691347 

Sindicato Rural de Anchieta 07.072.692/0001-22 
Avenida Coronel Vitorino, 149, 
Centro –  
Cep: 29.230-000 

Anchieta 35361249 
35361886 

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Anchieta 27.117.282/0001-68 Praça Dom Helvécio, 50, 

Centro - Cep: 29.230-000 Anchieta 35361457 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Atilio Vivácqua 27.071.042/0001-70 Rua Florcinda Leal, 06, Centro 

- Cep: 29.490-000 Atílio Vivácqua 35381004 
99851446 

Sindicato dos Servidores 
Públicos do Município de 
Bom Jesus do Norte 

07.808.703/0001-90 
Av.Governador Francisco 
Lacerda Aguiar, 07, Centro 
Cep: 29.460-000 

Bom Jesus do 
Norte 

35621934 
81264231 

Sindicato do Com. Varejista 
de Cach. de Itapemirim-ES 00.840.248/0001-60 

Rua Capitão Deslandes, 49, 
Sala 401, Centro 
Cep: 29.300-190 

Cachoeiro de 
Itapemirim 35215874 

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Cachoeiro de 
Itapemirim 

27.071.067/0001-73 
Logradouro: Rua Samuel Levy, 
357, Aquidaban 
Cep: 29.308-100 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

35221953 
35216592 

Sindicato Rural de Cachoeiro 
de Itapemirim 27.193.739/0001-13 

Avenida Monte Castelo, 60, 
Edificio Sindicato Rural, 
Independência 
Cep: 29.306-505 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

35221225 
35112038 

Sindicato dos Trab em Estab 
de Serv de Saúde de 
Cachoeiro de Itapemirim 

31.723.661/0001-79 Rua Araújo Machado, 17, 
Centro - Cep: 29.300-080 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

35225769 
81127497 

Sindicato dos Serv. Publ. e 
Aut. Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim 

31.724.024/0001-17 Rua Moreira, 36, Independência
Cep:29.306-320 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

35225092 
35217322 

Sindicato dos Técnicos 
Agricolas de Nível Médio do 
ES 

31.815.905/0001-43 Rua Apóstolo Tiago Maior, 06, 
Aeroporto - Cep: 29.314-270 

Cachoeiro de 
Itapemirim 35212098 

Sindicato dos Trab. na Ind do 
Vest. do Sul do Est.do ES 36.027.407/0001-50 Rua Doutor Deolindo, 61, 

Baiminas - Cep: 29.305-440 
Cachoeiro de 
Itapemirim 35223012 

Sindicato Dos Trabalhadores 
das Ind. do M. G. C. do ES 36.400.562/0001-70 

Rua João Motta, 12, 
Ferroviários –  
Cep: 29.308-012 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

35211244 
99452351 

Sindicato das Indústrias de 
Confecções do Sul do 
Estado do Espírito Santo 

36.402.279/0001-87 
Rua Clarice Toledo Carvalho, 
0, Gilberto Machado 
Cep: 29.303-340 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

35229480 
81130996 

Sind Trab Ind Lat D F P Ac 
Sorv Conc Liof ES 36.402.402/0001-60 Rua Bernardo Horta, 195, 

Guandu - 29.300-782 
Cachoeiro de 
Itapemirim 

35116738 
35183751 

Sindirochas - Sindic. da Ind. 
de Rochas Ornamentais, Cal 
e Calcários do Est. do 
Espírito Santo 

27.264.399/0001-74 
Rua 25 de Março, 1, Ed. Jorge 
Miguel, 6º Andar, Centro - 
Cep: 29.300-100 

Cachoeiro de 
Itapemirim 35216144 
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Tabela 5.3.2-38: Sindicatos por Município na AII e na AID Municipal – 2008. Continuação 
 

SINDICATOS CNPJ ENDEREÇO MUNICÍPIO TELEFONE 

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Castelo 27.389.378/0001-85 

Rua Glorinha Nemer, 327, N. 
Senhora Aparecida 
Cep: 29.360-000 

Castelo 35422340 
98866391 

Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de 
Castelo 

39.289.103/0001-59 
Avenida Ministro Araripe, 95, 
Shopping Castelo, Sala 104, 
Centro - Cep: 29.360-000 

Castelo 35423700 
81112134 

Sindicato Rural de Castelo 27.445.287/0001-10 
Av. Nossa Senhora da Penha, 
396, Centro –  
Cep: 29.360-000 

Castelo 35421673 
99751000 

Sindicato da Indústria de 
Olaria da Região Sul do 
Estado do Espírito Santo 

36.402.345/0001-19 
Rod. Br. 101 Km 405, Cx. 
Postal 320  
Cep.29300-970 

Itapemirim 35311184 
35311168 

Sind dos Trabalhadores 
Rurais de Itapemirim 27.780.774/0001-39 

Rua: Coronel Marcondes de 
Souza, 110, Centro 
 Cep: 29.330-000 

Itapemirim 35295034 
99150786 

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Marataízes - ES 05.818.335/0001-35 Av. Rubens Rangel, 1730, 

Arraias - Cep: 29.345-000 Marataízes 35323736 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Mimoso do Sul 27.080.886/0001-87 Rua da Penha, 05, Centro 

29.400-000 
Mimoso do 
Sul 

35551564 
35554202 

Sindicato Rural de Mimoso 
do Sul 27.869.247/0001-03 Rua Jose Massaroni, 88, Vila 

da Penha - Cep: 29.400-000 
Mimoso do 
Sul 

35551352 
35554322 

Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de 
Piúma 

36.037.398/0001-88 
Rua Hermína Clemente 
Gonçalves, Centro 
Cep: 29.285-000 

Piúma 35202159 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Presidente 
Kennedy-ES 

27.561.745/0001-86 Rua Projetada, Centro 
Cep: 29.350-000 

Presidente 
Kennedy 

35351354 
98840246 

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Vargem Alta 07.247.507/0001-93 Rua Nestor Gomes, 153, 

Centro - 29.295-000 Vargem Alta 35281122 
99856714 

Fonte: http://www.mte.gov.br/  - Acessado em 20/03/2008. 
 
 

 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 
 
 As Ocupações Humanas ao Longo do Tempo 

 
− Antes de 1500: O Período Pré-Colonial no Brasil 
 
As pesquisas realizadas sobre ocupações humanas pré-coloniais revelam um potencial 
arqueológico expressivo, cujos vestígios podem ser relacionados àqueles encontrados em 
todas as partes do país e manifestam uma significativa diversidade cultural e 
profundidade temporal (Schmitz 1984; Ab’Saber 1991, Martin 1994 e 1996, Etchevarne 
1999/2000, Vergne 1996, Robrahn-González, Morales, Viva 2004a, b, c). A ocupação no 
vale do rio São Francisco, por exemplo, insere a região nos estudos para a compreensão 
das rotas de povoamento dos diferentes grupos humanos que a habitaram desde épocas 
mais recuadas e suas inter-relações com as áreas limítrofes, tais como o Piauí, o Ceará, 
Tocantins, Minas Gerais (Martin 1992 e 1998a, Melo 1999, Silva S/D, Morales, Viva & 
Robrahn-González 2005). 
 
Na extensa faixa de planaltos das serras orientais que parte do extremo sul do Piauí e 
segue até a região central de Minas Gerais existem evidências de ocupação humana de 
grande profundidade temporal, em época pleistocênica. São sítios líticos tradicionalmente 
atribuídos às sociedades com uma economia pré-agrícola baseada na caça e na coleta 
(Martin, 1996; Prous, 2000). Nessa extensa faixa onde se alternam planícies, chapadões, 
planaltos e serranias, existiram vários assentamentos humanos que estão inseridos em 
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um horizonte de ocupação paleoindígena. As datações mais antigas têm sido obtidas no 
Piauí e chegam a 50.000 anos (Guidon 1998). Embora essas datações ainda não sejam 
reconhecidas por parte da comunidade científica, o grande número de pesquisas 
arqueológicas desenvolvidas nos últimos anos tem recuado a antiguidade da ocupação 
humana no continente sul americano. 
 
Em Minas Gerais existem datações comprovadas da presença de povos caçadores e 
coletores há pelo menos 12.000 anos (Prous 2000). Também no médio curso do rio São 
Francisco, nas bacias dos vales do Peruaçu e do Cochá, existem datações comprovadas 
entre 12.000 e 11.000 AP (Prous 1996/1997).  
 
Bem mais a noroeste, no Planalto Central, já no estado do Tocantins, pesquisas 
sistemáticas realizadas na bacia do médio curso do rio Tocantins resultaram em um 
conjunto de sítios arqueológicos com horizontes de ocupação que vão de 12.000 anos 
atrás até a ocupação pelos grupos ceramistas recentes, até 2.000 anos atrás (DeBlasis & 
Robrahn-González 2003 e Morales 2005b). 
 
Os dados obtidos em estudos no médio São Francisco, sobretudo dentro dos projetos de 
resgate arqueológico de Itaparica, Sobradinho e Xingó, fornecem, por exemplo, a maior 
parte das informações a respeito das indústrias líticas de caçadores e coletores do sertão 
nordestino (Alves 2002, Carvalho & Vergne 2002, Max 2002, Silva, Vergne & Pozzi 2001). 
Prospecções em áreas de cerrado e de caatinga arbórea nos municípios de Coribe e 
Santa Maria da Vitória (próximo à divisa de Minas Gerais com SW da Bahia) assinalam a 
existência de sítios arqueológicos com sequências estratigráficas que apontam para 
longos períodos de ocupação, a partir de 9.000 anos até 5.000 anos AP (Martin 1998a e 
b).  
 
Para esse horizonte de ocupação antigo, que começa a partir de cerca de pelo menos 
9.000 anos atrás, chama a atenção a aparente homogeneidade das tecnologias das 
tradições líticas, que por apresentarem grandes quantidades de artefatos plano-convexos 
– em sua grande maioria lesmas – costumam ser relacionadas à Tradição Itaparica 
(Schmitz, Barbosa, Miranda, Ribeiro & Barbosa 1996). Com o estudo de outras áreas e 
obtenção de novas datações, a ampliação da extensão territorial e amplitude temporal dos 
sítios relacionados a essa tradição tem sido tal que tem tornado a associação cada vez 
mais frágil (Fogaça 1995 e 2002, DeBlasis & Robrahn-González 2003 e Morales 2005b). 
 
Segundo Prous (1992), acampamentos de caçadores-coletores do litoral central (Rio de 
Janeiro e Espírito Santo) estabelecidos em ambientes de restingas apresentam datações 
de 2000 BP para os sítios mais recentes e de 2400 a 4000 BP para os mais antigos 
(como é o caso daqueles inseridos na Fase Potiri, no Espírito Santo). 
 
Nos horizontes de ocupação mais recentes, os problemas de pesquisa referem-se às 
variedades de padrões cerâmicos associados às grandes tradições e às interações 
culturais e contatos que se processaram entre esses diferentes grupos no transcorrer dos 
séculos e que geraram uma complexidade social crescente a partir dos séculos IX e X 
(Wüst 1990, Robrahn-González 1996 a e b, e Wüst & Barreto 1999, Morales 2005a). 
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Para a região Nordeste do Brasil, embora haja muitos dados etno-históricos referentes 
aos grupos Tupi-Guarani do litoral, os sítios arqueológicos a eles associados não foram 
sistematicamente estudados e ainda não há um quadro mais elaborado sobre a ocupação 
por grupos portadores de cerâmica com indústrias associadas às tradições Aratu e 
Tupiguarani e suas diversas regionalizações (Scatamacchia 1981 e 1990). Tradições e 
fases somam-se desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte e Maranhão, sem que 
questões como territorialidade e sítios de fronteira tenham sido caracterizados por 
completo (Calderón 1967, 1969, Laroche 1975, Etchevarne 1999/2000, Schmitz & 
Barbosa 1994, Martin 1996, Castro 1999, Robrahn-Gonzalez, Sousa Neto & Morales 
2005, Robrahn-Gonzalez, Morales & Viva 2004a, b e c). 
 
Os registros mais antigos de grupos que utilizaram cerâmica no Nordeste foram 
encontrados no sudeste da Bahia, divisa com Goiás e remetem-nos à denominada 
Tradição Una. Essa tradição estaria associada aos primeiros grupos cultivadores do 
Nordeste que, suspeita-se, teriam desenvolvido essa técnica desde o terceiro milênio AP, 
provavelmente tendo relações com a origem desta na Amazônia. 
 
Os vestígios de grupos ceramistas posteriores – Aratu e Tupiguarani apresentam 
características tecnológicas e espaciais diferentes entre si. No que se refere à Tradição 
Aratu, nos séculos VII-VIII de nossa era inicia-se uma gradativa e maciça ocupação de 
extensas porções das regiões sudeste, nordeste e centro-oeste do Brasil por estes grupos 
de ceramistas agricultores instalados em grandes aldeias circulares (Wüst 1990, Robrahn-
González 1996 a e b, Wüst & Barreto 1999). No Espírito Santo, Goiás e Minas Gerais, 
esta ocupação Aratu aponta para uma extensão cronológica maior, que vai do século IX 
ao XVII, sendo que para os períodos históricos estão restritas ao território capixaba 
(Prous, 1992). 
 
A origem desses grupos ceramistas portadores de indústria cerâmica associada à 
Tradição Aratu é desconhecida. Alguns arqueólogos defendem que são originários da 
Amazônia, onde fenômenos naturais e pressões demográficas forçaram-lhes o 
deslocamento para outras regiões do Brasil. Outros arqueólogos defendem que esses 
grupos seriam os resultados dos desenvolvimentos locais de sociedades caçadoras e 
coletoras que anteriormente habitavam a região, e a emergência desta forma específica 
de aldeia seria resultado de soluções locais frente a processos históricos internos que 
envolveriam aumentos demográficos repentinos e necessidades de defesa. Em pouco 
tempo as aldeias ceramistas circulares da Tradição Aratu espalharam-se do norte de São 
Paulo até o nordeste brasileiro, alcançando, inclusive, o litoral (Schmitz, Barbosa, 
Miranda, Ribeiro & Barbosa 1996, Heckenberger, Neves & Petersen 1998, Morales 
2005a). 
 
Muitas aldeias Aratu apresentam peças importadas de outros grupos indígenas, como, 
por exemplo, as vasilhas Tupiguarani, obtidas por meio de extensas redes de contatos 
culturais (Morales 2005a). Esse intercâmbio adquire proporções maiores a partir do 
século X-XI, período em que as aldeias começam também a apresentar uma série de 
outras variações, como uma maior quantidade e diversidade de elementos relacionados 
às indústrias externas, que passam a ser adotados. No litoral capixaba, por exemplo, a 
cerâmica Aratu demonstra alguma influência Tupiguarani, contendo "banho vermelho, 
decoração pintada (traços vermelhos sobre fundo branco) e porcentagem significativa de 
decoração plástica corrugada, ponteada ou escovada (fase Itaúnas)" (Prous, 1992). 
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Todos esses dados indicam que os grupos portadores da cerâmica Aratu começam a 
passar por profundos processos de mudança cultural já a partir do século X-XI, 
provavelmente devido às pressões sofridas por grupos externos. Por volta do século XV 
este processo de declínio leva ao desaparecimento das aldeias Aratu do cenário regional 
(Wüst & Carvalho 1996). 
 
Apesar dessa vasta distribuição geográfica e da existência de variações regionais, de  
maneira geral, seus assentamentos assumem uma grande semelhança em alguns de 
seus aspectos constitutivos: estão a céu aberto, possuem grande extensão, várias 
concentrações de material, morfologia circular ou elíptica e indústria cerâmica com 
características bastante uniformes (Wüst 2000). 
 
As aldeias de maior porte, consideradas sítios de habitação, costumam estar implantadas 
nas vertentes suaves das colinas existentes próximo a cursos de água (Wüst 2000). 
Nesses sítios de habitação, a quantidade de unidades habitacionais ou os refugos 
originados delas pode variar bastante; costumam ser encontrados espalhados por uma 
extensão entre 100m e quase 600m de diâmetro, formando contornos que podem ser de 
três tipos básicos: circulares, ovais ou em ferradura. Nos grandes assentamentos, esses 
contornos são compostos por um ou dois anéis concêntricos de casas e um vazio na área 
central (Wüst 1983, Martin 1996). Nesses sítios com vários anéis concêntricos, o interno é 
sempre o mais antigo e os externos mais recentes, sendo formados à medida que se 
aumentava a quantidade de unidades habitacionais na aldeia. 
 
Já os grupos portadores de cerâmica relacionada à Tradição Tupiguarani apresentam, 
para várias partes do território brasileiro, uma discussão bastante interessante por dois 
motivos: 1) a quantidade dos estudos linguísticos, etno-históricos, arqueológicos e 
antropológicos já realizados sobre a origem e possíveis rotas de expansão; 2) a 
abrangência geográfica e possível heterogeneidade social representada por essa ampla 
tradição.  
 
Esse grupo representa, a partir das informações etno-históricas e arqueológicas, a 
ocupação mais extensiva que o Brasil já teve ao longo de todo o período pré-colonial. 
Além disso, para que esses grupos pudessem manter traços culturais tão homogêneos 
diante de um território extenso e diversificado em seus contornos ambientais, é de se 
supor a existência de uma ampla e eficiente comunicação, garantindo a manutenção e 
expansão de uma intensa rede de contatos e trocas culturais.  
 
Os arqueólogos que trabalharam no PRONAPA definiram essa tradição arqueológica 
como sendo caracterizada, principalmente, pela “presença de cerâmica policrômica 
(vermelho e ou preto sobre engobo branco e ou vermelho), corrugada e escovada, de 
enterramentos secundários em urnas, de machados de pedra polida e pelo uso de 
tembetás” (Chmyz 1976:146). 
 
Existem dois tipos básicos de morfologia de sítio encontrada nos assentamentos 
relacionados aos grupos portadores da Tradição Tupiguarani (Prous 1992). Os sítios 
podem ser constituídos por diversas concentrações de vestígios arqueológicos com 
formato alongado ou circular ou por uma única grande concentração de material. Nas 
duas situações essas áreas são resultantes de atividades antrópicas intensas, que 
acabaram alterando a coloração e composição do solo original, tornando-o bem mais 
escuro e com a presença de restos de materiais diversos: fragmentos cerâmicos, líticos 
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lascados, líticos polidos e vestígios de fogueiras, tais como pedras e blocos queimados e 
pedaços centimétricos e milimétricos de carvão vegetal. A origem dessas concentrações 
de material arqueológico misturado ao sedimento mais escuro está relacionada às 
atividades desenvolvidas dentro ou no entorno imediato das unidades habitacionais, mas 
genericamente tratadas como sendo os “fundos das cabanas”.  
 
Os sítios de maior porte, isto é, as grandes aldeias, são muitas vezes compostas por mais 
de uma dezena de unidades habitacionais dispostas em formato circular ou compondo 
uma forma mais alongada. A implantação desses sítios maiores acontece em áreas de 
boa visibilidade, em pontos mais elevados da paisagem. Como padrão constante de 
implantação, Prous (1992) cita a parte superior das encostas de elevações que estão 
diante de grandes rios navegáveis e onde passa um rio menor destinado a fornecer água 
potável para os moradores.   
 
Os sítios menores, com menos de 5 unidades habitacionais, não apresentam tamanha 
padronização, embora haja algumas recorrências na forma de implantação. Eles quase 
sempre estão em áreas de topo ou na meia encosta de vertentes com contornos suaves e 
próximos aos cursos d’água.  
 
A área de dispersão dos vestígios arqueológicos varia consideravelmente. Nos 
assentamentos de menor porte eles podem ter entre 2.000 e 10.000 m2 e nas grandes 
aldeias de 20.000 m2. Além disso é comum encontrarmos sepultamentos em urnas 
nesses sítios. Contudo, a presença desses sepultamentos acontece sempre fora dessas 
áreas de solo mais escuro, nas proximidades das habitações ou fora das aldeias (Prous 
1992).  
 
As variáveis tecnológicas, morfológicas e estilísticas identificadas no material cerâmico 
coletado nos assentamentos associados a esse horizonte de ocupação são nitidamente 
diferenciadas das outras indústrias cerâmicas.  
 
Diante da grande extensão deste horizonte de ocupação, as variedades das formas 
encontradas são muitas, apresentando características diferenciadas conforme a região: 
vasos abertos rasos, jarros, vasilhas semiglobulares, globulares esféricas e igaçabas 
entre outros. Algumas dessas peças apresentam pescoço e ombros bem marcados, 
definindo um contorno complexo. Mesmo em meio a tamanha variedade de formas, 
algumas são mais constantemente encontradas, como as vasilhas esferóides com bordas 
extrovertidas e as tigelas em calota de esfera.  
 
O tipo de antiplástico presente na pasta cerâmica relacionada à Tradição Tupiguarani é 
composto por grãos de areia e por fragmentos de cacos moídos de cerâmica. Esses 
cacos são o resultado da trituração de peças quebradas e têm a função de melhorar sua 
resistência e, consequentemente, sua durabilidade.  
 
As peças e fragmentos cerâmicos relacionados à Tradição Tupiguarani são facilmente 
diferenciadas das demais devido à presença de decoração plástica ou pintada nas 
paredes dos recipientes cerâmicos. 
 
A decoração por pintura apresenta fino acabamento e diferentes motivos complexos ou 
abstratos formando gregas e cenefas nas cores vermelha, laranja, preta, cinza ou branca 
(Martin 1996). Essa decoração é aplicada indistintamente às paredes internas e/ou 
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externas dos recipientes (La Salvia & Brochado 1989). Nas peças com decoração pintada 
é comum haver o recobrimento total da superfície das paredes pelo engobo2. Esse 
engobo forma uma fina camada em diversas tonalidades da cor branca, vermelha ou 
laranja. Na decoração pintada é comum a presença dessa decoração policrômica sobre 
um fundo engobado. Essa decoração é aplicada antes do recipiente ser queimado, sendo 
comum a presença de pintura na face externa das peças globulares e internamente 
naquelas vasilhas de contorno aberto.  
 
Entre os grupos portadores da tradição ceramista Tupiguarani a aplicação da decoração 
pintada em um recipiente não exclui a possibilidade de ocorrer também a decoração 
plástica, apesar da decoração plástica estar destinada somente à face externa 
(Scatamacchia 1981 e 1990). Apresenta também diferentes motivos plásticos: vários tipos 
de corrugado, roletado, ungulado, digitungulado, serrilhado, acanelado, inciso, ponteado, 
impressão de cestaria e escovado, entre outros. São encontrados também cachimbos, 
fusos e calibradores em cerâmica (Scatamacchia 1981 e 1990). 
 
A indústria lítica pode estar praticamente ausente em alguns sítios e existir em grande 
quantidade em outros. Caracteriza-se pela grande quantidade de lascas, muitas delas 
apresentando sinais de uso, em contraponto ao pequeno número de artefatos lascados e 
de lascas efetivamente retocadas. São comuns as presenças de seixos ou blocos com 
sinais de utilização e retiradas nas extremidades. Entre as peças polidas são frequentes 
as lâminas de machado, as mãos-de-pilão, os socadores e os tembetás. No sul do país 
ocorrem ainda os machados circulares e as bolas de boleadeiras. A indústria lítica 
lascada é bastante restrita, com a maior parte das evidências de lascamento produzidas 
pelo fogo como resultado de fraturas térmicas (Prous 1992). As lascas utilizadas são 
bastante comuns e os artefatos lascados raros. Entretanto, as indicações da presença de 
peças utilizadas são abundantes, dentre elas os percutores em blocos e em seixos.  
 
O vasilhame possui tanto formas de tigelas abertas rasas quanto jarros, além de vasilhas 
semiglobulares, globulares esféricas e igaçabas. Várias delas possuem ombros que 
definem um contorno complexo. As vasilhas simples, sem nenhum tipo de decoração, 
quase sempre assumem a forma de tigelas ou cuias de pequeno tamanho. 
 
Em muitos dos sítios associados à Tradição Tupiguarani as evidências de reciclagem de 
material não se restringem à obtenção dos cacos moídos que serão utilizados como 
antiplástico. Fragmentos de recipientes quebrados são reutilizados para servirem como 
afiadores, também conhecidos como calibradores. Essas peças apresentam um pequeno 
sulco em meia cana que parece ser utilizado para calibrar pontas de projéteis em osso e 
madeira. Por fim, em muitos dos sítios relacionados a esta tradição foram encontrados 
fusos em cerâmica, sinalizando para a elaboração de fios de algodão para tecelagem.  
 
 
− As Pesquisas Arqueológicas no Espírito Santo: Síntese 
 
Ainda nos dias de hoje, as histórias dos primeiros ocupantes das terras capixabas são 
pouco conhecidas. Embora não tenham deixado documentos escritos sobre sua presença 

                                                           
2 Tipo de tratamento de superfície com função impermeabilizante que também pode apresentar função estética. 
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e modos de vida, deixaram muitos outros testemunhos que podem ser lidos por meio dos 
métodos e técnicas de pesquisa desenvolvidas pela Arqueologia e ciências afins. 
 
Essas pesquisas, ainda hoje consideradas incipientes e pontuais para o Estado do 
Espírito Santo, tiveram como precursores os trabalhos sistemáticos desenvolvidos na 
década de 1960 por Celso Perota na Universidade Federal do Espírito Santo. 
 
Os estudos desenvolvidos sob a coordenação desse pesquisador permitiram a 
identificação de diversos sítios arqueológicos, localizados em diferentes partes do 
território capixaba, sobretudo no litoral e região norte do estado. Seguindo o padrão 
teórico-metodológico baseado na Antropologia Ecológica e apoiados em informações de 
caráter histórico, norteador dessa geração de arqueólogos brasileiros, suas pesquisas 
registraram dezenas de sítios arqueológicos dispersos e isolados, como o "ES-GU no 02", 
situado no litoral de Itapemirim 
(http://portal.iphan.gov.br/portal/montarResultaPesquisaSitiosArqueologicos.do). 
 
Participante do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas - PRONAPA (1965-
1970), Celso Perota classificou diversos sítios capixabas em fases e tradições 
arqueológicas e, por muitos anos, suas pesquisas foram as únicas referências sobre o 
passado pré-colonial do Espírito Santo, como aquelas sobre grupos caçadores-coletores 
litorâneos (PROUS, 1992). 
 
Desde então outras pesquisas vêm sendo realizadas, sobretudo a partir da 
implementação da Resolução CONAMA no 001/1986 que determinou o desenvolvimento 
de estudos arqueológicos nos licenciamentos ambientais de empreendimentos. A partir 
daí, surgem novos arqueólogos que, sucessivamente, vêm executando trabalhos 
arqueológicos pontuais no território capixaba, como: C. Machado, J. L. C. Teixeira e L. 
Viva. Esses trabalhos, por sua vez, vêm ampliando o conhecimento científico sobre o 
passado humano pré-colonial e histórico no Estado do Espírito Santo. 
 
 
− Itapemirim: Aspectos Históricos 
 
O primeiro relato sobre o povoamento europeu no atual município de Itapemirim reporta-
se a meados do século XVI, quando Pedro da Silveira estabeleceu uma fazenda próxima 
à foz do rio Itapemirim em 1539. Entretanto, a consolidação da presença portuguesa 
nesse território ocorre somente a partir do final do século XVII e início do XVIII, quando os 
primeiros colonizadores, advindos primeiro de Guarapari, ES, e depois do Estado da 
Bahia, se instalam nas regiões do Baixo Itapemirim para cultivo da cana-de-açúcar e na 
planície do rio Itabapoana para exploração do ouro aluvional. 
 
Esses primeiros colonos se assentam nas proximidades do porto fluvial do rio Itapemirim 
(também conhecido como "porto do Caxanga", por estar localizado nas terras 
pertencentes à família Freitas Bueno Caxanga). Nessa propriedade, intitulada 
Fazendinha, é criado o primeiro engenho de açúcar da região e as primeiras lavouras 
canavieiras são implantadas. A partir daí, surge o primeiro núcleo populacional, 
denominado "povoado do Caxanga" (antigo nome da Vila de Itapemirim). 
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Em 1771, esta povoação recebe uma nova leva populacional oriunda da região da Serra 
do Castelo, a qual foi expulsa por ataques dos Puris. Basicamente, este novo contingente 
é formado por mineradores, dentre os quais, Pedro Bueno e Capitão Baltazar Caetano 
Carneiro, que adquirem a Fazendinha e o engenho de açúcar fundado por Domingos de 
Freitas Bueno Caxanga no início dos anos 1700. Na ocasião, chega também a esta 
propriedade, igualmente em decorrência da expulsão promovida pelos citados indígenas, 
o vigário do arraial de Sant'ana, Pe. Antônio Ramos de Macedo, o qual instala na capela 
desta fazenda as imagens de Nossa Senhora da Conceição e de São Benedito, a primeira 
pia bastimal e o primeiro sino da povoação incipiente. Esta capela torna-se dedicada a 
Nossa Senhora do Amparo (o primeiro templo religioso instalado na região). 
 
Entre o final do século XVIII e o início do XIX, surgem na região novas fazendas e 
engenhos, a partir da concessão de sesmarias e a legalização das propriedades por parte 
da Coroa Portuguesa. Nessa época, nove engenhos de açúcar (Eramales, Aguapé, Barra 
Seca, Areia, Boa Vista, Cutia, Paineiras, Poço Grande e São Gregório da Ribeira) são 
criados entre a foz do rio Itapemirim e as suas cachoeiras, situadas no atual perímetro 
urbano de Cachoeiro do Itapemirim. Desses engenhos, apenas um subsiste até os dias 
de hoje, transformado em usina de açúcar e álcool (Usina Paineiras). 
 
Nesse período, o então povoado do Caxanga era uma freguesia denominada Nossa 
Senhora do Patrocínio (Carta Régia de 1771), em decorrência de capela homônima 
construída pelo Capitão Baltazar C. Carneiro, que assim que adquiriu suas terras no baixo 
Itapemirim, foi erigido à categoria de Vila pelo Alvará Régio de 27/07/1815 com o nome de 
Itapemirim, sendo desmembrado da Vila de Guarapari. 
 
Na ocasião da instalação da Câmara e Cadeia da Vila de Itapemirim, ocorrida em 
09/08/1816, seu distrito-sede passa a ter uma área de meia légua quadrada. Com o 
passar do tempo, as configurações territorial e político-administrativa deste núcleo urbano 
são modificadas através de sucessivos diplomas legais, até alcançar as dimensões atuais 
do município de Itapemirim. A tabela abaixo demonstra esta evolução: 
 
Tabela 5.3.2-39:  Evolução da Situação Territorial e Político Administrativa 
 

DIPLOMA LEGAL DATA SITUAÇÃO TERRITORIAL E POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

Lei provincial no 05 23/03/1835 Eleva Itapemirim à condição de Comarca (extinta em 1844 e restaurada em 
1852) 

Lei provincial no 03 07/07/1853 Criado o distrito de Barra de Itabapoana e anexado ao município de Itapemirim. 
Lei estadual s/no s/d Emancipação política de Cachoeiro de Itapemirim, desmembrando-se de 

Itapemirim 
Lei estadual no 1657 08/10/1927 Criado o distrito de Frade e anexado ao município de Itapemirim 
Decreto-lei estadual no 
15177 31/12/1943 O distrito de Frade passa a denominar-se Itapecoá. 
Lei estadual no 265 22/10/1949 O distrito de Barra de Itabapoana passa a denominar-se Batalha 
Lei estadual no 1885 27/12/1963 Criado o distrito de Rio Muqui e anexado ao município de Itapemirim. 
Lei estadual no 1918 30/12/1963 Desmembrado de Itapemirim o distrito de Batalha, passando a denominar-se 

município Presidente Kennedy. 
Lei estadual no 3607 13/12/1983 Criado o distrito de Itaipava e anexado ao município de 

Itapemirim 
Lei estadual s/no s/d Criado no distrito de Nova Canaã e anexado ao município de Itapemirim 
FONTES: www.itapemirim.es.gov.br 
               www.seculodiario.com.br/cesan/bacia_itapemirim.doc  
               http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/espiritosanto/itapemirim.pdf
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Desde a fundação do povoado do Caxanga no século XVIII, a base econômica da região 
estava centrada na monocultura canavieira, a qual era movida pela força dos negros 
escravos trazidos da África. Segundo estatística de 1851, o município de Itapemirim era 
responsável por mais da metade de todo o açúcar e aguardente produzidos no Estado do 
Espírito Santo. Nessa ocasião, existiam no território do município 22 engenhos contendo 
1.348 escravos, os quais produziam 78.700 arrobas de açúcar e, em doze destas 
unidades, produziam-se 622 pipas de aguardente, além de mais 13 fazendas produtoras 
de 18.600 arrobas de café através de 415 mãos de escravos. Esta estatística retrata o 
período de maior importância econômica de Itapemirim, ocorrido no terceiro quartel do 
século XIX. 
 
Outro fator importante que corroborou o desenvolvimento econômico do município refere-
se à sua posição geográfica estratégica: já que o rio Itapemirim era utilizado como 
principal meio de transporte para o escoamento da produção de açúcar e aguardente da 
região. Itapemirim era o porto catalisador desta produção e distribuidor para as capitais da 
província (Vitória) e do império (Rio de Janeiro), através da Estrada Geral que ligava 
estes dois importantes centros de consumo por uma via que acompanhava o litoral; e 
para o interior da província, por meio da Estrada do Rubim que interligava este município 
ao de Serra do Castelo. 
 
Em 1852, o porto de Itapemirim era interligado com outros municípios capixabas e 
baianos, através da navegação a vapor litorânea. Regularmente escoava-se o açúcar, a 
cachaça e o café da região sul da província para Anchieta, Guarapari, Vitória, Santa Cruz 
e São Mateus, no Espírito Santo, e para Caravelas, na Bahia. 
 
O período áureo econômico de Itapemirim foi materializado no patrimônio edificado 
existente tanto na zona rural quanto na zona urbana do município. As sedes de fazenda, 
como aquela situada na propriedade denominada Santo Antônio de Muqui, pertencente 
ao Barão de Itapemirim, os casarões urbanos e a Igreja de Nossa Senhora do Amparo 
são exemplos típicos deste momento. Entretanto, a maior parte deste patrimônio 
encontra-se atualmente destruído, sobretudo aquele situado no meio rural 
(www.itapemirim.es.gov.br). 
 
A decadência econômica de Itapemirim iniciou-se lenta e gradualmente no último quartel 
do século XIX, devido a três fatores básicos: a emancipação política de Cachoeiro de 
Itapemirim, ocorrido em 25/03/1867, a qual incorporou a maior parte das fazendas 
cafeeiras do antigo município; a própria decadência do ciclo açucareiro na região nos fins 
do século XIX; e a construção de um novo porto fluvial, situado mais próximo à foz do rio 
Itapemirim, dando origem a um novo núcleo urbano (o atual distrito de Barra do 
Itapemirim), cujo escoamento da produção cafeeira de Cachoeiro era feito por navios a 
vapor nesse fim de século. 
 
No entanto, a navegação a vapor no baixo curso do rio Itapemirim também não persiste 
por muito tempo, devido ao incessante desmatamento das suas matas ciliares, 
provocando o ininterrupto assoreamento da calha fluvial e tornando insustentável a 
manutenção do mencionado porto como principal equipamento de escoamento da 
produção agrícola da região. 
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No início do século XX, numa tentativa de evitar a estagnação e empobrecimento 
econômicos do município de Itapemirim, autoridades estaduais instalam na região uma 
linha férrea (Estrada de Ferro Itapemirim, concluída em 1920) que interligava o porto 
fluvial do distrito de Barra até o município de Cachoeiro, passando pela Usina Paineiras, 
recentemente inaugurada em substituição aos envelhecidos e antieconômicos engenhos 
de açúcar oitocentistas. Em seguida, uma nova linha de trem foi implantada (Estrada de 
Ferro do Litoral), ligando o citado porto até Vitória, via o município de Rio Novo. Todavia, 
essas linhas também se tornaram obsoletas à medida que acontecia a expansão 
ferroviária no estado, onde a produção agrícola começava a ser escoada da Usina 
Paineiras para Cachoeiro de Itapemirim, e deste município diretamente para as capitais 
Vitória e Rio de Janeiro, não passando mais pelo porto da Barra, o que culminou na sua 
desativação ainda na primeira metade do século XX. 
 
A Estrada de Ferro do Litoral também perde sua importância (e consequentemente é 
extinta), a partir do momento que é construída a primeira rodovia interligando Vitória ao 
Rio de Janeiro, via os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo. Este fato 
determinou o isolamento de Itapemirim e, por conseguinte, sua estagnação econômica e 
desenvolvimentista, encerrando definitivamente o seu ciclo de prosperidade. Somente 
recentemente (final do século XX e início do século XXI) este isolamento vem sendo 
minimizado com a implantação de estradas pavimentadas no município de Itapemirim 
(rodovias ES490: Marataízes - Cachoeiro e BR101; e ES060: Itapemirim - Guarapari e 
Vitória), as quais estão reintegrando-o ao progresso regional. 
 
 
− A perspectiva teórico-metodológica da pesquisa arqueológica  
 
A perspectiva metodológica adotada considerou como vestígio arqueológico todo e 
qualquer elemento que caracterizasse ou fosse considerado como indicativo da presença 
humana na área, independentemente do período cronológico a que se relacionasse e, 
também, a possíveis critérios subjetivos de valoração. Assim, não foram tratados apenas 
os sítios arqueológicos mais antigos (ou, então, aqueles relacionados à ocupação 
indígena pré-colonial), mas também os vestígios históricos, relacionados às diferentes 
fases de formação da sociedade nacional. Da mesma forma, não foram considerados 
vestígios de maior valor aqueles que apresentavam maior apelo visual (estruturas, 
cemitérios, grandes aldeias), mas igualmente aqueles que, mesmo contendo 
remanescentes materiais fugazes, fazem parte e contribuem na sustentação de formas de 
assentamento humano na área (Robrahn-González, Morales & Nascimento 2004c).  
 
Todas as estruturas ou vestígios materiais, bem como a sua articulação entre si ou com o 
meio ambiente em que se inserem foram considerados potencialmente significantes para 
a “reconstituição” dos processos culturais, objetivo último da Arqueologia enquanto 
ciência antropológica e histórica. 
 
A utilização dessa perspectiva visou produzir a maior quantidade possível de informação 
sobre as populações pretéritas que tivessem deixado vestígios nas áreas de influência do 
empreendimento CTR Terramar, no município de Itapemirim, ES. 
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Deste modo, o diagnóstico arqueológico esteve orientado pelos conceitos teórico-
metodológicos ancorados nos estudos de organização e uso do espaço com o enfoque 
fornecido pela Arqueologia Regional. Essa abordagem busca compreender a associação 
entre os sítios e a suas inserções nas paisagens, para interpretar os diferentes sistemas 
de ocupação que se processaram e os motivos envolvidos para a configuração 
identificada. 
 
 
− A Arqueologia Regional 
 
A perspectiva teórica fundamental é que a Arqueologia é uma Ciência Social e que, por 
meio dos vestígios materiais recuperados (sítios, artefatos e quaisquer outros traços 
materiais de atividade cultural e seu contexto), considerados como vetores de informação, 
é possível inferir os comportamentos humanos e as características socioculturais dos 
grupos que os produziram (Binford 1983, Renfrew & Bahn 1996).  
 
Nessa procura por compreender cultura/sociedade – constituídas das inter-relações entre 
as comunidades humanas e o ambiente – a análise do uso do espaço assume 
importância fundamental (Binford 1982). Somada às características das atividades e 
processos em que as tecnologias estiveram envolvidas para a captação de recursos, a 
análise do uso do espaço leva a inferências sobre as estratégias de subsistência 
adotadas pelas sociedades e sobre a razão da escolha dessas estratégias dentro de um 
número finito de opções (Billman & Feinman 1999). Procedendo dessa maneira, a análise 
recai mais sobre as possibilidades de articulação espacial e funcional dos sítios em 
âmbito local e regional. Além dos diversos atributos observados habitualmente nos 
vestígios arqueológicos, neste tipo de análise é dada ênfase à maneira como eles se 
dispõem no espaço, evidenciando características de territorialidade, organização e 
interação socioeconômica, áreas de captação, disponibilidade de recursos dos ambientes 
e/ou paleoambientes (Gorenflo & Gale 1990, Hodder e Orton 1990). 
 
Dentro deste enfoque, a abordagem da Arqueologia Regional se apresenta como a mais 
interessante para tratar das evidências arqueológicas associadas aos horizontes de 
ocupação dos grupos sociais que habitaram essa região. Ela foi conceitualmente definida 
por Willey (1953), como “padrões de assentamento”, aprimorada por Winters (1968) para 
“sistemas de assentamento” e posteriormente difundida por pesquisadores que buscaram 
aproximar a relação existente entre natureza, tecnologia e sistema social (Gumermam 
1971, Chang 1972). 
 
A questão central passou a ser a distribuição dos sítios arqueológicos na paisagem, ou 
seja, sua análise espacial (Clarke 1977, Hodder & Orton 1990), que é um reflexo direto 
das formas de interação dos assentamentos humanos com o seu ambiente circundante e 
dos padrões de articulação entre eles (Fish & Kowalewski 1990). Através deles é possível 
entender os processos relacionados à estruturação sociocultural das sociedades 
humanas que um dia ocuparam um determinado lugar. Essa nova perspectiva e todos os 
seus desdobramentos posteriores fizeram com que os sítios arqueológicos deixassem de 
ser vistos como um fim em si mesmos e passassem a ser inseridos dentro de uma rede 
articulada de significados, onde cada assentamento tem um papel complementar dentro 
de um sistema maior (Trigger 1978 e 1992, Descola & Pálsson 1996). 
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A inserção dos sítios no espaço maior de que fazem parte é feita por meio do exame das 
interações do homem com seu ambiente imediato, quando uma das referências iniciais é 
o contexto tecnológico, sua implantação, estratigrafia, processos de formação, ações pós-
deposicionais etc. (Schiffer 1972, Foley 1981, Martin, Suguio e Flexor 1984). A 
interpretação é então baseada na implantação dos sítios em função dos elementos 
naturais/ambientais que podem estar definindo seu posicionamento na paisagem, tais 
como o relevo, as fontes d'água, a fertilidade do solo, a formação vegetal e as fontes de 
matéria-prima, bem como a distribuição e disponibilidade dos recursos da área e as 
paleolinhas costeiras (Pethick 1984, Bittencourt et al. 1979). 
 
Nesses estudos serão utilizados como referência alguns dos métodos e discussões 
propostas por Plog & Hill (1971) e Flannery (1976) sobre a análise da distribuição espacial 
em relação às variáveis ambientais (Shackley 1981) e geoarqueológicas (Butzer 1964, 
Schiffer 1972, Waters 1992). A articulação de cada sítio em relação ao conjunto de sítios 
localizados é feita por meio da semelhança dos atributos e pela articulação espacial 
existente entre eles. Busca-se, assim, inferir padrões de distribuição e localização dos 
sítios em relação aos compartimentos da paisagem para, a partir daí, caracterizar e 
organizar as unidades que fazem parte do sistema de assentamento e os processos 
ambientais envolvidos para tal configuração (Gummerman 1971, Hodder & Orton 1990, 
Gaspar 1991). 
 
Conquanto as análises se voltem à compreensão das necessidades de subsistência e aos 
aspectos econômicos e ambientais, busca-se agregar fatores simbólicos e cognitivos na 
compreensão da forma de ocupar o espaço, abordagem que tem sido intensamente 
aplicada nos dias atuais pela Arqueologia da Paisagem (Thomas 2001). Esse tipo de 
abordagem pressupõe uma percepção diferenciada sobre o meio ambiente ao ponderar 
que a paisagem não é um simples recorte do meio ambiente natural. Ela deve ser vista 
antes de tudo como um fenômeno cultural.  
 
A paisagem é então percebida como um produto cultural e histórico de um dado grupo, 
sobre a qual existe uma rede de interações e todo um universo de elementos que são 
transmitidos de geração a geração (Gosden & Head 1994, Smith 1999).  
 
A Arqueologia da Paisagem, portanto, não se apresenta como uma mudança de 
paradigma que vai substituir a arqueologia processual. Ao contrário, ela pode ser vista 
como a expansão dos problemas de pesquisa arqueológica em escala regional, aqueles 
focados na dialética entre o homem e o seu ambiente (Ashmore & Bernard 1999). Ela 
pode se apresentar como uma forma de análise complementar àquela mais tradicional, 
uma abordagem mais ampla de pesquisa que visa estabelecer uma conexão entre o meio 
físico e o ambiente cognitivo.  
 
Diante de tal abordagem, onde entra em cena a “paisagem social”, a visão da paisagem é 
cultural e compartilhada pelos grupos sociais que o utilizam (Toren 1995). Ela é composta 
por locais que estão relacionados no espaço e no tempo por um sistema de atividades 
(Rossignol & Wandsnider 1992). As áreas de pesquisa, palco para atores diversos, passa 
a ser percebida como um local cuja utilização vai além da necessidade de sobrevivência, 
como área de assentamento e/ou de captação de recursos, exibindo múltiplas 
possibilidades de utilização e, consequentemente, de interpretação (Hodder 1986, Shanks 
& Tilley 1987, Thomas 2001, Shennan 1994). 
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Ao trabalhar com a Arqueologia da Paisagem em uma perspectiva regional, conecta-se 
uma perspectiva mais tradicional – aquela relacionada a uma visão sistêmica da 
sociedade e suas estratégias de captação e utilização dos recursos disponíveis – a 
elementos cognitivos do comportamento e relacionados à interação política, social e 
simbólica entre os grupos humanos e o ambiente (Cosgrove 1984, Bender 1993, Waters 
& Kuehn 1996). 

 
 

− Métodos e Técnicas de Pesquisa 
 

 O Diagnóstico Arqueológico 
 
Os procedimentos para a pesquisa arqueológica foram realizados sobre um perímetro de 
53 alqueires destinado à implantação do empreendimento, abrangendo desde a área 
destinada ao recebimento dos resíduos sólidos até os locais direcionados à 
adequação/instalação de vias de acesso, à execução de obras correlatas, ao canteiro de 
obras e às áreas de bota-fora. Objetivou-se, assim, assegurar a integridade de possíveis 
vestígios arqueológicos existentes na Área Influência Direta (AID) da Central de 
Tratamento de Resíduos Terramar. 
 
Para a identificação do potencial arqueológico na AID pela implantação do citado 
empreendimento – área para recebimento dos resíduos sólidos, áreas de bota-fora, 
canteiro de obras e obras correlatas e 100m no entorno destes – foi realizada uma 
intervenção de pesquisa arqueológica composta de verificações in loco. 
 
Os métodos e técnicas desenvolvidos durante o diagnóstico foram selecionados com o 
objetivo de obter elementos informativos em escalas de relevâncias diversificadas. Isso 
porque, dentro da perspectiva teórico-metodológica adotada, considera-se que os 
diversos assentamentos representam um contexto cultural amplo, onde a existência de 
um sítio em determinado local pode ser vista como relacionada ao ambiente circundante e 
também aos fatores simbólicos e cognitivos (Morales 2005b). 
 
Nesse contexto, conforme já comentado anteriormente, a busca por sítios arqueológicos 
não ficou restrita àqueles considerados mais representativos em função da sua 
complexidade, importância, visibilidade, densidade de peças ou por serem conhecidos 
pela população rural e identificados por meio dos informes orais. 

 
Os procedimentos de pesquisa abarcaram metodologias semelhantes e diferenciadas na 
Área de Influência Direta (AID). Esses procedimentos foram acompanhados pela coleta 
de informações orais junto aos moradores locais. Na ADA foi utilizada como método de 
investigação arqueológica a varredura extensiva do perímetro, objetivando identificar 
vestígios arqueológicos em superfície e em subsuperfície em áreas amostrais com as 
seguintes características: 
 
1) Terrenos que possibilitassem a leitura estratigráfica (taludes de estrada, áreas 

escavadas por terceiros como para construção de pequenos barreiros (=açudes), 
trechos erodidos, etc.). 

 
2) Naqueles considerados potenciais para o estabelecimento humano (topos de colinas 

relativamente aplainados, meias e baixas vertentes com declividades suaves, sopés 
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de morros, e em pequenas elevações situadas nas margens do Córrego do Ouro, 
único curso d'água perene existente na área de abrangência do empreendimento). 

 
3) Em lugares indicados por informantes locais como contendo possíveis 

vestígios/estruturas de ocupações pretéritas. 
 
4) Em áreas contendo espécimens vegetais não autóctones isoladas ou em pequenos 

conjuntos (áreas de bambuzal, mangueira e jaqueira). 
 
5) Nas áreas sem presença de cobertura vegetal localizadas nas imediações de 

edificações rurais recentes (sedes de fazenda, currais, residências de caseiros e 
administradores das propriedades). 

 
6) Em locais contendo resquícios de tocos de árvores queimadas por ação natural 

(provocados pelas quedas de raios). 
 
Esses locais foram selecionados em função das características acima explicitadas – 
atreladas a fatores ambientais, paisagísticos, históricos e arqueológicos – e, não menos 
importante, com base nos impactos que as obras do empreendimento possam vir a 
ocasionar. Todos eles são, sem exceção, áreas que serão muito impactadas quando da 
implantação do empreendimento e correspondem a mais de 30% do perímetro total do 
empreendimento. 
 
Na AID foi usado como método de trabalho o caminhamento pontual em locais contendo 
características ambientais propícias à circulação ou fixação humana ao longo do tempo, 
locais indicados pelas informações orais transmitidas pela população da região, e aqueles 
que apresentaram a estratigrafia do terreno exposta, sobretudo nas imediações das vias 
de acesso existentes e nas margens de córregos perenes. 
 
Ao término dos trabalhos, nenhuma das áreas pertinentes deixou de ser vistoriada, salvo 
aquelas inseridas no interior de bolsões de mata ou da reserva florestal da Usina 
Paineiras (devido ao intenso acúmulo de restos vegetais em decomposição na superfície 
dos terrenos, os mesmos possuem baixíssima visibilidade para o tipo de investigação 
adotada nesta etapa de diagnóstico arqueológico). Todas aquelas que serão diretamente 
afetadas pelo empreendimento foram percorridas de maneira exaustiva pela equipe de 
pesquisadores. 
 
O grau de detalhe nos trabalhos realizados em superfície e subsuperfície em cada uma 
dessas áreas de amostragem possibilitou a constatação da inexistência de sítios e 
ocorrências arqueológicos na superfície, mesmo também considerando a baixa 
visibilidade do terreno promovida pela presença de trechos com pastagens altas ou 
sujas3. 
 
As únicas exceções identificadas nesse trabalho correspondem à presença de três áreas 
de ocorrências materiais em superfície, alusivas às ocupações humanas recentes que se 
reportam a meados do século XX (dois casos) e ao final deste século (um caso), datas 
atestadas por informações orais obtidas com moradores locais antigos e novos na região. 
                                                           
3 "Pasto sujo" é uma designação dada por trabalhadores rurais para aquela pastagem que se encontra em estágio de semiabandono 
ou abandono, onde o produtor rural não realiza a roçagem do capim, promovendo o aparecimento/crescimento das espécies nativas 
entre ele, iniciando um estágio de recomposição vegetativa natural. 
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Entretanto, essas áreas não foram classificadas como sítios, devido à temporalidade a 
que se referem e à pouca quantidade de elementos materiais que permitam estabelecer 
inferências pertinentes à sociedade humana vivente daquele período. 
 
 
 

 
 

Figura 5.3.2-2: Vista parcial de um setor da AID do 
empreendimento. Foto: Henrique A. Pozzi. 

 
 

Figura 5.3.2-3: Vista parcial de outro setor da AID do 
empreendimento, tendo a reserva de mata da Usina 

Paineiras em segundo plano. Foto: Henrique A. 
Pozzi. 

 
 

 

 
 

Figura 5.3.2-4: Vista parcial da AID do 
empreendimento, contendo trecho do Córrego do 

Ouro. Foto: Henrique A. Pozzi. 
 
 

 
 

Figura 5.3.2-5: Área escavada para construção de 
barreiro  na AID do empreendimento vistoriada. 

Foto: Henrique A. Pozzi. 
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Figura 5.3.2-6: Área escavada por maquinário na AID 
do empreendimento vistoriada. 

Foto: Henrique A. Pozzi. 
 

 
 

Figura 5.3.2-7: Taludes da estrada BR101-Marataízes, 
trecho situado na AID do empreendimento. 

Foto: Henrique A. Pozzi. 

 
 
 

 

Figura 5.3.2-8: Carreiros de gado utilizados para 
varredura visual extensiva da superfície da AID do 

empreendimento. 
Foto: Henrique A. Pozzi. 

 
 

Figura 5.3.2-9: Pastagem alta existente na superfície 
da AID do empreendimento. 

Foto: Henrique A. Pozzi. 
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Figura 5.3.2-10: Informantes locais entrevistados: 
Srs. José Augusto Almeida, 53 anos, e Fernando 

Maitã, 78 anos (da esquerda para a direita). 
Foto: Henrique A. Pozzi. 

 

 
 

Figura 5.3.2-11: Informantes locais entrevistados: 
Srs. Luciano Souza, 44 anos, e João Ranulfi, 74 anos 

(da esquerda para a direita). 
Foto: Henrique A. Pozzi. 

 
 
 Ocorrências Contemporâneas Identificadas 

 

OCORRÊNCIAS  COORDENADAS 
(DATUM SAD69) TIPO LOCALIZAÇÃO NO 

EMPREENDIMENTO 
Ruínas de estrutura 
de moinho d'água 01 

24 K 0284729 / 
7680756 

Contemporâneo (estruturas construtivas: 
alicerces de pedra e concreto e manilhas 
cerâmicas envoltas por concreto) 

Área de Influência Direta 
do empreendimento 

Ocorrência 03 24 K 0283898 / 
7680569 

Contemporâneo (cerâmico: fragmentos 
de telhas, tijolos, azulejos, louças brancas 
não decoradas e plástico: fragmento de 
chupeta e tubos) 

Área de Influência Direta 
do empreendimento 

Ruínas de estrutura 
de moinho d'água 02 

24 K 0284718 / 
7679350 

Contemporâneo (material construtivo: 
manilhas de cimento e canaleta de 
captação d'água para moinho) 

Área de Influência Direta 
do empreendimento 

  
  
− Ruínas de Estrutura de Moinho D'água 01 

 
Coordenadas: 24 K 0284729 / 7680756 
Município: Itapemirim, ES 
Localização: Fazenda Córrego do Ouro, ex-propriedade do Sr. Fernando Maitã 
Categoria: Unicomponencial 
Tipo:  Contemporâneo 
Vestígios:  Estruturas construtivas (alicerces de pedra e concreto e manilha cerâmica envolto sobre base 

de pedra e concreto) 
 
 
Esta ocorrência está localizada na margem direita de um dos braços do Córrego do Ouro, 
próximo a uma pequena queda d'água situada na fazenda homônima, recentemente 
vendida pelo Sr. Fernando Maitã4 aos empreendedores da futura CTR. Para ter acesso a 
                                                           
4 Atualmente este senhor reside no povoado Tijuca em Cachoeiro de Itapemirim. 
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essa localidade, deve-se partir de Cachoeiro de Itapemirim rumo à BR101 sentido Rio de 
Janeiro. Percorridos cerca de dois quilômetros na citada estrada federal, contados a partir 
do trevo de acesso desta na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, deve-se dirigir à estrada 
não pavimentada que liga a BR101 ao município de Marataízes, situada na margem 
esquerda da rodovia. Essa estrada de terra batida corta transversalmente a área da futura 
CTR. Para alcançar a área da ocorrência, deve-se acessar a primeira porteira situada no 
lado esquerdo da estrada, que é atravessada por um dos braços do Córrego do Ouro, 
ambos situados nas imediações da sede e residências de trabalhadores da propriedade 
de Nélio Ultramar. Seguindo pela trilha de acesso após a porteira, atinge-se a referida 
queda d'água e, por conseguinte, o lugar da ocorrência. 
 
Implantado a céu aberto num vale fluvial encravado nos sopés de morro, as "Ruínas de 
estrutura de moinho d'água 01" estão assentadas sobre um solo coluvial oriundo das 
encostas do morro circundante sobreposto ao afloramento rochoso do leito do curso 
d'água. Esta localidade está recoberta por pastagem alta, a qual restringe a visibilidade do 
entorno da superfície do terreno. 
 
O local em questão está situado em um trecho da estrada existente que deverá ser 
utilizada como acesso de caminhões a uma das áreas de bota-fora do empreendimento. 
Seu grau de integridade é bom, apresentando os alicerces de sustentação das pilastras 
do moinho e uma pequena manilha cerâmica envolta sobre uma base de pedra e 
concreto, mesmo estando recoberta pela alta pastagem. 
 
Nesse local buscou-se realizar uma varredura intensiva em superfície, no intuito de 
identificar as demais ruínas da estrutura produtiva existente ali (segundo relatos orais 
obtidos com informantes locais, havia na área uma antiga casa de taipa para fabricação 
de fubá - farinha de milho). Entretanto, tais vestígios não foram detectados, devido, 
possivelmente, à destruição deles para o plantio do pasto atualmente existente. 
 
  
− Ocorrência 03 

 
Coordenadas: 24 K 0283898 / 7680569 
Município: Itapemirim, ES 
Localização: Fazenda Córrego do Ouro, ex-propriedade do Sr. Fernando Maitã 
Categoria: Unicomponencial 
Tipo:  Contemporâneo 
Vestígios: Fragmentos de telha, tijolo, azulejo, louça branca não decorada, tubos plásticos diversos e 

fragmento de chupeta 
 
Esta ocorrência está localizada na margem direita do mesmo braço do Córrego do Ouro, 
nas proximidades da citada porteira de entrada para acesso às "Ruínas da estrutura de 
moinho d'água 01", em área contendo um pequeno conjunto de mangueiras frondosas. 
 
Implantado a céu aberto num vale fluvial encravado no sopé de um morro, está assentada 
sobre um solo coluvial oriundo da encosta desse morro. Apresenta uma superfície limpa 
de cobertura vegetal, devido ao seu uso pelo gado bovino como abrigo para o sol, não 
restringindo, portanto, a visibilidade do seu entorno. 
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O local em questão está situado numa área de alto impacto, já que está prevista, no 
projeto do empreendimento, a escavação do topo do morro que o circunda para 
adequação do espaço para recebimento dos resíduos sólidos. 
 
Seu grau de integridade é bom, apresentando os fragmentos cerâmicos e plásticos 
contemporâneos espalhados numa área de 15m de comprimento por 11m de largura. 
 
Nesse local buscou-se realizar uma varredura intensiva em superfície, no intuito de 
identificar a presença de vestígios mais antigos de ocupação humana. Entretanto, tais 
vestígios não foram detectados. Segundo relatos orais obtidos com informantes locais, 
nessa área existia um pequeno casebre construído por um dos trabalhadores da fazenda, 
que o abandonou alguns anos atrás. 
 
 
− Ruínas de Estrutura de Moinho D'água 02 

 
Coordenadas: 24 K 0284718 / 7679350 
Município: Itapemirim, ES 
Localização: Fazenda Córrego do Ouro, ex-propriedade do Sr. Fernando Maitã 
CATEGORIA: Unicomponencial 
Tipo: contemporâneo 
Vestígios: Manilha e canaleta de concreto para captação d'água 
 
Esta ocorrência está localizada na margem esquerda de outro braço do Córrego do Ouro 
(este o principal), aquele que margeia boa parte da estrada de terra que liga a BR101 a 
Marataízes e situado nas proximidades da segunda queda d'água existente na área do 
empreendimento. Esta localidade também está inserida na Fazenda Córrego do Ouro, do 
ex-proprietário Fernando Maitã. Para acessar o lugar, basta seguir a estrada até chegar à 
segunda queda d'água. 
 
Implantada a céu aberto num vale fluvial, esta ocorrência está igualmente encravada no 
sopé de um morro, cuja baixa vertente encontra-se levemente aplainada. Como na 
primeira ocorrência, o terreno é formado por solo coluvial procedente da encosta e está 
recoberto por pastagem alta, o que restringe a visibilidade da sua superfície. 
 
O local em questão está situado numa área que, a priori, parece não sofrer nenhum tipo 
de impacto pelo empreendimento. Seu grau de integridade é mediano, apresentando 
pequenas danificações na canaleta e nas manilhas de concreto, ocorridas, 
provavelmente, durante a implantação do pasto ou da tubulação plástica recente 
destinada à captação d'água para as demais propriedades rurais existentes nas 
imediações do empreendimento. 
 
Nesse local buscou-se realizar uma varredura intensiva em superfície, no intuito de 
identificar as demais ruínas da estrutura produtiva existente ali, sobretudo na parte 
aplainada da baixa vertente existente nas imediações do local da ocorrência. Segundo 
relatos orais obtidos com informantes locais, havia na área mais uma antiga casa de taipa 
para fabricação de fubá - farinha de milho. Entretanto, esta iniciativa, assim como as 
outras, não surtiu o efeito esperado, devido, provavelmente, à baixa visibilidade da 
superfície do terreno decorrente do pasto alto. 
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Figura 5.3.2-12: Queda d’água situada nas 
proximidades das ruínas da estrutura de moinho. 

 
 

 

Figura 5.3.2-13: Estruturas de concreto das pilastras 
do moinho d’água 01. 

 

 
 

Figura 5.3.2-14: Manilha cerâmica envolta por concreto 
pertencente à ocorrência Moinho d’água 01. 

 
 

Figura 5.3.2-15: Fragmento de manilha 
cerâmica da ocorrência Moinho d’água 01. 

 
 

 

Figura 5.3.2-16: Queda d’água situada nas 
proximidades das ruínas da estrutura do Moinho 

d’água 02. 

 
 

Figura 5.3.2-17: Manilhas de concreto da ocorrência 
do Moinho d’água 02. 
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Figura 5.3.2-18: Área da Ocorrência 03. 

 

 
 

Figura 5.3.2-19: Vestígios materiais recentes 
encontrados na área de Ocorrência 03. 

 
 

 
 

Figura 5.3.2-20: Fragmento de telha cerâmica recente 
encontrada na Ocorrência 03. 

 
 

Figura 5.3.2-21: Fragmentos de louça branca, vidros 
e azulejos recentes identificados na Ocorrência 03. 

 
 
 Considerações Preliminares sobre a Área do Empreendimento 

 
Os procedimentos desenvolvidos na etapa de diagnóstico na AID da futura CTR Terramar 
por meio de varreduras extensivas e caminhamentos pontuais revelaram um baixo 
potencial arqueológico expresso na inexistência de sítios arqueológicos e na presença de 
apenas três locais de ocorrências materiais recentes. Entretanto, essa baixa 
potencialidade não deve ser encarada como conclusiva, tampouco como a ausência total 
do patrimônio arqueológico na área de abrangência do empreendimento. 
 
A baixa potencialidade deve ser entendida levando-se em consideração as condições 
ambientais e paisagísticas existentes na área do futuro empreendimento e suas 
adjacências e as informações orais obtidas, que devem nortear as próximas etapas do 
trabalho arqueológico. 
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A área escolhida para implantação do futuro empreendimento é caracterizada por 
terrenos colinares bastante acidentados, contendo cumes relativamente aplainados e 
vertentes abruptas com graus de declividades acima de 45o, salvo pequenos trechos de 
média e baixa vertente que são suaves, existentes em pontos específicos do perímetro do 
empreendimento. Os sopés desses morros quase sempre estão encaixados diretamente 
nos diversos braços do sinuoso Córrego do Ouro e seus parcos afluentes, não permitindo 
a constituição de terraços fluviais em suas margens ou que estas sejam suficientemente 
amplas para o estabelecimento de assentamentos humanos pré-coloniais ou históricos. 
Os poucos locais que apresentam uma configuração espacial propícia para esses 
assentamentos estão, em sua maioria, ocupados por construções atuais relativas às 
sedes das fazendas, residências de trabalhadores rurais e currais de gado ou por 
pastagens densas. 
 
Atrelada a essas condições ambientais está a cobertura vegetal presente nos terrenos, e 
que apresenta bolsões de mata pontuais e cultivo de extensas pastagens em todos os 
tipos de compartimentos topográficos da região (topo de colinas, alta, média e baixa 
vertentes e margens de cursos d'água). Esses pastos apresentam trechos com vegetação 
alta e/ou trechos com vegetação "suja", pois se encontram em estágio de desuso, devido 
à venda, há quase um ano, da propriedade aos responsáveis pelo empreendimento em 
voga, segundo relatos obtidos com informantes locais e ratificados pelo próprio ex-
proprietário da Fazenda Córrego do Ouro, Fernando Maitã. Esse pasto alto e/ou sujo 
restringiu consideravelmente a visibilidade da superfície do terreno, prejudicando a 
identificação de vestígios arqueológicos nos citados compartimentos topográficos e 
direcionando sua observação aos carreiros de gado, aos pequenos trechos erodidos ou 
sem vegetação, às áreas limpas circundantes às edificações e currais de gado, aos 
barrancos das estradas e às áreas escavadas para instalação de açudes ou retirada de 
sedimentos para múltiplos usos. 
 
Outro fator importante que deve ser considerado trata-se da presença de extensos, 
amplos e planos vales fluviais em áreas adjacentes ao perímetro do empreendimento 
(cerca de 2 a 3 km lineares de distância), situados nas proximidades de alguns povoados 
de Itapemirim na rodovia ES 490 e da Usina Paineiras. Esses vales, um inclusive alusivo 
ao próprio Córrego do Ouro, são atualmente ocupados pela lavoura canavieira da citada 
usina e configuram-se como os melhores locais para assentamento humano pré-colonial 
ou histórico, se comparado à área da futura CTR. Neles, os morros contendo vertentes 
abruptas são avistados somente em suas periferias. 
 
As informações orais obtidas com moradores locais sugerem também apontar para 
inexistência de vestígios arqueológicos na área de influência do empreendimento. Embora 
alguns tenham expressado que já viram "pedras de corisco ou pedras de trovão"5 na 
região durante a derrubada da mata para cultivo de pasto ou durante a manuseio deste 
último, não existem referências na memória da coletividade rural sobre a descoberta de 
vestígios alusivos ao período de ocupação pré-colonial ou histórica na região (mesmo 
aqueles referentes à época de exploração do ouro aluvional ocorrida no Córrego do Ouro, 
no final do século XIX e início do século XX). 
 
Como foi dito anteriormente, os resultados alcançados nesta etapa de trabalho não 
devem ser entendidos como definitivos. Faz-se necessário que novas etapas sejam 
                                                           
5 Designações dadas por populares às lâminas de machado indígenas polidas. 
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realizadas, visando principalmente ao desenvolvimento de intervenções subsuperficiais 
intensivas e amostrais na região, para, com segurança e consistência, dimensionar a 
potencialidade arqueológica da área do empreendimento e revelar o passado humano 
presente no local. 
 
Esse passado, quer esteja associado ao período histórico ou pré-colonial, por conta das 
obrigações legais para o licenciamento ambiental da CTR Terramar, começa agora a ser 
pesquisado pelo viés da Arqueologia, disciplina que, por meio dos vestígios materiais, 
busca compreender as mudanças e as transformações pelas quais passaram as 
populações humanas ao longo do tempo. 
 
 

 POPULAÇÕES INDÍGENAS 
 

Não existe registro de populações indígenas na área de influência do projeto na 
atualidade.  

 
 
 


