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Neste tópico será apresentada a descrição e análise dos recursos ambientais e suas 
interações nas áreas de influência do projeto, de modo a caracterizar a situação ambiental 
da área, antes da implantação do projeto. O diagnóstico apresentado engloba os fatores 
susceptíveis de sofrer, direta ou indiretamente, efeitos significativos das ações, nas fases 
de implantação e operação do empreendimento. 
 
Os dados secundários necessários foram obtidos principalmente junto às instituições 
governamentais e privadas e levantamentos bibliográficos, tendo sido complementados 
por levantamentos de campo para coleta de dados primários, sempre que necessário. 
 
O diagnóstico é apresentado na sequência, com os temas organizados em: meio físico, 
meio biótico e meio antrópico. Dentro de meio físico serão apresentados os diagnósticos 
que caracterizam todos os aspectos relacionados com a localização do empreendimento. 
Da mesma forma, o meio biótico considera os dados da fauna e vegetação das áreas de 
influência consideradas. No meio antrópico são considerados os fatores socioeconômicos 
e de patrimônio histórico e arqueológico que envolvem o empreendimento. 
 
 
3.1 MEIO FÍSICO 
 
A seguir apresenta-se o diagnóstico de meio físico, considerando os temas: Clima e 
Condições Meteorológicas; Qualidade do Ar; Recursos Hídricos; Hidrogeologia, Geologia, 
Geomorfologia e Solos. 
 
 
3.1.1 CLIMA E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 
 
3.1.1.1 Introdução 
 
O anticiclone semifixo do Atlântico Sul e o anticiclone polar móvel são os principais 
centros de pressão que atuam sobre a região litorânea do Espírito Santo, onde está 
prevista a instalação da Quarta Usina de Pelotização da Samarco na Ponta de Ubu. 
 
O anticiclone semifixo do Atlântico Sul causa condições de bom tempo (insolação, altas 
temperaturas e ventos alísios do quadrante Este) que ocorrem na região. 
 
O anticiclone polar móvel é o centro de pressão que contribui para a intrusão de frentes 
frias provenientes do extremo sul do continente americano (nebulosidade, baixas 
temperaturas e ventos do quadrante sul). Essas frentes frias, que na primavera e no verão 
raramente atingem o litoral Sul 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 até o Estado do Espírito Santo, 
estacionando no Sul do Brasil e se dirigindo para o mar. Ocasionalmente, o movimento da 
massa fria para o mar permite a penetração da massa quente, precedida por uma frente 
quente que se move para o sul, causando mal tempo. A formação de frentes quentes, 
comuns no verão, contribui para maiores precipitações pluviométricas nesse período. 
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Considerando os intervalos de tempo típicos para estudos climatológicos, as normais 
climatológicas são dados de referência, pois, para sua obtenção, os dados coletados em 
estações meteorológicas são analisados e tratados estatisticamente de forma a obter um 
valor que não superestime períodos de chuva ou seca. Por esta razão, as normais 
climatológicas só são calculadas de 30 em 30 anos.  
 
A estação meteorológica, que apresenta registros consistidos de longo período de tempo, 
mais próxima do local do empreendimento situa-se na Ilha de Santa Maria, em Vitória, 
latitude 20°19’ e longitude 40°20’. Essa estação, operada pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia, está instalada a menos de 60 quilômetros de distância de onde está 
prevista a instalação da 4ª Usina. Outro fator importante é que, para a estação referida 
existem normais climatológicas obtidas em 1960, 1990, sendo que a próxima será feita 
em 2020. Assim, essa estação apresenta mais de 60 anos de registros confiáveis. 
 
Cabe observar ainda a existência de pluviômetros situados mais próximo do local previsto 
para implantação do empreendimento. Contudo, seus períodos de registros são inferiores 
ao da Ilha de Santa Maria e com valores menos confiáveis, por não terem passado pelo 
mesmo tratamento e análise realizados pelo INMET. 
 
A maior confiabilidade; a gama de parâmetros medidos na Estação da Ilha de Santa 
Maria; a localização próxima ao litoral, da mesma forma que a região prevista para 
implantação da 4ª Usina, e o fato de localizar-se em linha de isoietas semelhantes às da 
região onde será instalada a usina fez com que a análise de variáveis meteorológicas se 
fundamentasse basicamente nas informações registradas nesta Estação Meteorológica. 
 
Em Anchieta, existe posto pluviométrico atualmente operado pela CPRM/Agência 
Nacional de Águas (ANA). A Tabela 3.1.1.1-1 apresenta descrição deste posto.  
 
Tabela 3.1.1.1-1: Posto pluviométrico operado pela ANA, em Anchieta. 
 

NOME CÓDIGO LATITUDE LONGITUDE 
Anchieta(DNOS) 2040009 -20:48:13 -40:39:22 

 
 
A Tabela 3.1.1.1-2 mostra as normais climatológicas anuais para dois períodos de 30 
anos (1931/1960 e 1961/1990), para a Estação Meteorológica da Ilha de Santa Maria. 
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Tabela 3.1.1.1-2: Normais Climatológicas Anuais. 
 

PERÍODO 
NORMAIS CLIMATOLÓGICAS 

1931- 1960 1961- 1990 1931-1990 
Pressão Atmosférica Anual 1012,1 mb 1011,8 mb 1011,9 mb 
Temperatura Média Anual 23,5 ºC 24,2 ºC 23,9 ºC 
Temperatura Máxima Anual 27,6 ºC 28,5 ºC 28,5 ºC 
Temperatura Mínima Anual 20,6 ºC 21,3 ºC 20,6 ºC 
Temperatura Máxima Absoluta 36,8 ºC 39,0 ºC 39,0 ºC 
Temperatura Mínima Absoluta 13,2 ºC 14,2 ºC 13,2 ºC 
Precipitação Média Anual 1280,5 mm 1275,7 mm 1278,1 mm 
Precipitação Máxima 24 horas 148 mm 196,9 mm 196,9 mm 
Umidade Relativa 79% 77% 78% 
Insolação Anual 2380 h 2380 h 2380 h 
Nebulosidade 6,0 5,0 5,5 
Fonte: INMET 
 
 
3.1.1.2 Classificação Climática e Temperatura na Microrregião da 4ª Usina 
 
A microrregião possui clima do tipo Aw, quente e úmido, caracterizado geralmente por 
uma curta e pouco sensível estação seca no inverno. Durante a maior parte do ano, os 
ventos predominantes são nordeste, provenientes do Oceano Atlântico devido às massas 
aquecidas Tropical Atlântica e Equatorial Atlântica. No inverno ocorre com frequência o 
vento sudoeste, devido à Massa Polar Antártica. 
 
A temperatura média anual se situa entre 23 e 24 ºC, sendo fevereiro o mês mais quente 
(média 26 ºC) e julho o mais frio (média 21 ºC), equivalendo à amplitude térmica de 5 ºC. 
 
Uma característica básica do clima da região prevista para implantação da Quarta Usina é 
a influência marítima, devido à proximidade do Oceano Atlântico. 
 
 
3.1.1.3 Precipitação Pluviométrica, Evapotranspiração e Evaporação 
 
O ano hidrológico na região começa no mês de outubro, ocorrendo o semestre úmido 
geralmente entre esse mês e março, e o semestre seco ocorre entre abril e setembro. 
 
A Tabela 3.1.1.3-1 e as Figuras 3.1.1.3-1 e 3.1.1.3-2 mostram precipitações médias 
mensais e anuais para Anchieta, de 1949 a 2005, registradas em estação operada pela 
CPRM/ANA. Os registros dos anos 1963, 1964, 1967, 1989 e 2001 foram excluídos, por 
de falta de informações, vale relembrar que o posto pluviométrico de Anchieta não teve 
seus dados submetidos à mesma análise de consistência.  
 
A precipitação anual média para os 52 anos sem falhas de registros foi 1.152 mm. O mês 
de agosto apresentou menor média de precipitações mensais, 56 mm e novembro 
apresentou a maior média, 156,5 mm. O ano de 2004 apresentou o maior total 
pluviométrico, 1.585 mm. E a maior precipitação total foi em janeiro de 1971, 587,6 mm.  
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Tabela 3.1.1.3-1: Alturas Pluviométricas mensais e anuais (mm) – Posto: 2040009 – 
Anchieta (DNOS). 
 

1949 207,90 120,80 110,60 82,60 68,70 76,80 99,10 76,00 25,90 183,60 172,10 119,50 112,0 25,9 207,9
1950 174,30 18,80 212,50 123,70 56,00 93,40 33,00 0,00 92,70 59,70 229,20 289,60 115,2 0,0 289,6
1951 50,80 73,10 185,90 55,40 64,70 119,40 72,00 57,60 26,00 80,00 80,20 233,80 91,6 26,0 233,8
1952 249,40 85,20 76,70 50,70 18,20 22,80 80,60 61,80 113,80 116,20 119,80 132,80 94,0 18,2 249,4
1953 2,70 107,00 61,00 74,10 130,80 8,40 19,60 38,80 25,00 55,60 215,00 194,40 77,7 2,7 215,0
1954 26,80 8,60 55,80 170,20 49,60 173,00 17,20 74,60 20,80 118,00 46,00 279,80 86,7 8,6 279,8
1955 75,40 10,60 15,20 125,80 135,00 64,50 53,20 33,80 8,40 176,00 303,60 159,20 96,7 8,4 303,6
1956 0,00 48,60 96,80 117,40 58,60 38,20 17,20 107,40 95,40 68,60 159,00 276,00 90,3 0,0 276,0
1957 24,20 127,60 169,60 256,60 281,60 82,40 10,20 5,20 62,00 32,40 183,80 311,00 128,9 5,2 311,0
1958 23,20 16,40 79,20 165,80 59,20 86,40 81,80 14,80 98,60 99,30 112,20 116,20 79,4 14,8 165,8
1959 23,00 0,00 167,10 124,00 40,50 71,70 14,90 30,90 67,90 153,50 230,20 296,30 101,7 0,0 296,3
1960 96,80 50,20 529,70 83,20 20,50 57,20 89,00 33,20 60,80 70,80 178,10 32,50 108,5 20,5 529,7
1961 213,00 70,60 43,60 43,60 272,40 150,20 177,90 0,00 18,90 36,90 71,20 161,40 105,0 0,0 272,4
1962 227,00 81,60 7,90 55,10 99,60 50,50 202,20 9,00 101,20 199,10 162,80 194,80 115,9 7,9 227,0
1965 83,40 78,80 113,00 55,80 132,80 57,40 82,00 8,60 63,00 130,20 107,40 68,00 81,7 8,6 132,8
1966 64,20 0,00 2,00 41,60 71,20 15,20 79,20 80,20 28,60 41,50 169,40 57,60 54,2 0,0 169,4
1968 215,70 227,80 80,70 28,60 25,60 49,20 81,20 82,80 220,30 292,00 80,30 68,10 121,0 25,6 292,0
1969 105,20 31,70 181,60 140,50 46,10 219,80 91,60 39,00 44,50 154,00 151,20 166,00 114,3 31,7 219,8
1970 51,40 49,70 81,20 64,60 35,60 45,80 183,40 66,40 98,80 95,80 234,20 26,80 86,1 26,8 234,2
1971 16,80 55,20 109,10 135,00 90,50 121,00 42,00 55,80 182,90 235,60 587,60 62,20 141,1 16,8 587,6
1972 48,40 29,40 25,00 167,60 6,80 18,50 104,90 112,10 111,50 114,80 99,10 150,00 82,3 6,8 167,6
1973 60,40 37,40 304,50 145,00 16,40 13,40 10,10 43,00 105,30 152,50 157,20 72,00 93,1 10,1 304,5
1974 181,10 39,40 26,80 107,00 69,10 25,10 22,10 70,60 24,00 169,00 100,30 158,80 82,8 22,1 181,1
1975 136,60 161,40 237,20 75,60 223,60 98,10 51,20 8,50 60,10 271,20 160,80 90,70 131,3 8,5 271,2
1976 6,00 6,00 134,50 9,00 280,70 25,40 151,40 38,20 137,20 276,40 119,40 189,40 114,5 6,0 280,7
1977 50,40 29,40 1,00 173,10 72,00 7,20 11,60 16,40 120,40 148,60 141,40 189,20 80,1 1,0 189,2
1978 47,80 93,40 65,80 62,80 65,00 31,40 140,80 50,00 65,20 64,00 155,20 118,40 80,0 31,4 155,2
1979 402,60 159,40 72,40 33,50 49,40 91,00 113,20 18,40 46,80 71,80 87,20 259,00 117,1 18,4 402,6
1980 155,60 31,40 58,40 167,60 44,40 64,00 30,00 105,00 28,60 71,40 144,80 92,80 82,8 28,6 167,6
1981 57,60 132,20 178,60 143,80 87,00 24,80 64,20 220,40 11,40 120,40 197,00 62,20 108,3 11,4 220,4
1982 166,00 19,60 195,20 64,40 80,00 45,60 12,00 176,40 82,20 63,30 68,00 148,60 93,4 12,0 195,2
1983 196,40 19,40 113,40 149,40 40,40 20,60 27,20 34,20 270,00 226,80 58,80 341,20 124,8 19,4 341,2
1984 61,00 58,80 82,60 183,80 16,60 31,20 89,40 206,00 61,60 81,80 154,80 253,60 106,8 16,6 253,6
1985 294,60 77,00 74,00 41,00 56,80 5,00 72,80 40,80 140,20 123,00 96,00 93,80 92,9 5,0 294,6
1986 120,60 101,60 9,80 40,40 71,60 19,20 70,40 72,40 118,40 160,00 113,80 172,80 89,3 9,8 172,8
1987 52,80 42,20 170,60 255,60 80,00 46,80 43,40 22,40 176,20 91,60 269,20 245,20 124,7 22,4 269,2
1988 70,40 6,20 124,60 109,80 102,00 75,20 79,70 26,00 126,20 125,60 123,60 55,20 85,4 6,2 126,2
1990 13,00 24,60 25,00 58,40 32,40 19,20 28,60 141,40 84,60 101,80 60,00 120,20 59,1 13,0 141,4
1991 154,20 86,50 228,40 84,10 69,40 67,20 143,80 56,80 198,00 46,20 159,40 32,20 110,5 32,2 228,4
1992 213,50 34,00 26,60 66,00 35,00 65,00 191,00 75,00 121,00 94,00 253,00 51,00 102,1 26,6 253,0
1993 44,00 3,40 48,90 98,00 73,60 68,10 25,70 33,80 54,00 69,90 33,30 344,90 74,8 3,4 344,9
1994 176,00 25,70 382,00 77,00 120,00 59,00 52,40 1,50 22,50 36,50 7,00 20,30 81,7 1,5 382,0
1995 37,00 0,00 7,50 12,60 9,60 1,00 2,30 4,60 7,40 22,60 17,20 60,90 15,2 0,0 60,9
1996 19,00 8,50 37,50 76,00 49,30 45,10 4,00 19,80 103,30 189,40 304,10 53,70 75,8 4,0 304,1
1997 101,50 25,00 197,80 132,40 119,70 9,70 8,20 7,40 78,50 80,80 138,90 215,20 92,9 7,4 215,2
1998 119,10 96,60 53,60 37,90 76,80 17,40 5,30 73,40 28,70 151,30 252,80 98,60 84,3 5,3 252,8
1999 32,00 30,00 63,90 44,40 67,70 212,80 40,10 62,10 40,50 185,50 297,90 82,70 96,6 30,0 297,9
2000 144,10 98,80 48,70 182,60 21,70 27,40 16,50 48,80 121,70 65,90 186,20 145,00 92,3 16,5 186,2
2002 47,30 114,20 6,20 55,60 129,80 58,10 68,80 45,90 96,90 88,80 112,30 137,10 80,1 6,2 137,1
2003 99,00 15,20 6,70 213,90 79,60 0,00 104,00 32,50 53,90 101,00 97,10 328,80 94,3 0,0 328,8
2004 210,60 174,80 86,80 88,00 72,60 28,80 173,10 170,60 0,00 57,10 209,20 313,00 132,1 0,0 313,0
2005 97,60 203,70 250,00 49,10 156,10 102,50 38,40 0,00 93,00 5,80 167,20 129,50 107,7 0,0 250,0
Média 
Mensal 106,7 62,5 110,1 100,0 81,4 58,2 67,8 56,0 81,6 115,9 156,5 155,2 * * *

Mínima 
Mensal 0,0 0,0 1,0 9,0 6,8 0,0 2,3 0,0 0,0 5,8 7,0 20,3 * * *

Máxima 
Mensal 402,6 227,8 529,7 256,6 281,6 219,8 202,2 220,4 270,0 292,0 587,6 344,9 * * *

Mínima 
Anual

Máxima 
AnualOut Nov Dez Media 

AnualSetAbr MaiAno Jan Fev Mar Jun Jul Ago

 
Fonte : Agência Nacional de Águas (ANA) 
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Figura 3.1.1.3-1: Alturas Pluviométricas mínimas, médias e  
máximas mensais – Posto 2040009 Anchieta (DNOS). 
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Figura 3.1.1.3-2: Alturas Pluviométricas mínimas, médias e máximas anuais – Posto 2040009 – Anchieta (DNOS). 
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A Figura 3.1.1.3-3 mostra o mapa de isoietas do estado do Espírito Santo indicando a 
redução de precipitações anuais da região montanhosa situada no Sul para o Norte, e 
isoietas quase paralelas à linha de costa nas proximidades do litoral Sul, local previsto 
para o empreendimento. 
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Figura 3.1.1.3-3: Mapa de isoietas do estado do Espírito Santo- Fonte: IEMA. 
 
 
A Tabela 3.1.1.3-2 mostra as precipitações máximas de 24 horas para a Ilha de Santa 
Maria, correspondente ao período entre 1931 e 1990. 
 
Tabela 3.1.1.3-2 - 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 136,2 100.6 147,7 138,7 86,0 70,8 47,4 73,9 73,9 110,8 114,4 129,9 147,7
1961/1990 101,1 103,6 112,0 111,1 135,5 196,9 84,7 141,6 63,3 115,2 113,3 152,4 196,9
1931/1990 136,2 103,6 147,7 138,7 135,5 196,9 84,7 141,6 73,9 115,2 114,4 152,4 196,9
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A Figura 3.1.1.3-4 mostra as precipitações máximas de 24 horas para o período entre 
1931 e 1990. 
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Figura 3.1.1.3-4: Precipitações Máximas de 24 horas - Período 1931/1990. 
 
Pode ser observado na Tabela 3.1.1.3-2 e na Figura 3.1.1.3-4 que a máxima precipitação 
de 24 horas foi 196,9mm, tendo ocorrido no mês de junho. 
 
A Tabela 3.1.1.3-3 e a Figura 3.1.1.3-5 mostram que a evaporação média de longo termo 
para a Estação da Ilha de Santa Maria corresponde a 983,3mm, sendo que o mês com 
maior média é janeiro, enquanto aquele apresentando menor é junho. 
 
Tabela 3.1.1.3-3: Evaporação Mensal - Período 1931/1990. 
 

EVAPORAÇÃO TOTAL (mm) 
PERÍODO 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL 
1931/1960 98,0 93,4 92,6 82,7 80,2 74,7 78,6 91,6 91,2 88,1 79,6 84,3 1035,0 
1961/1990 88,3 83,3 85,4 80,4 74,7 68,8 70,6 78,7 75,4 72,2 74,0 79,8 931,6 
1931/1990 93,1 88,3 89,0 81,6 77,5 71,7 74,6 85,1 83,3 80,1 76,3 82,0 983,3 
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Figura 3.1.1.3-5: Evaporação Mensal - Período 1931/1990. 
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3.1.1.4 Frequência de Ventos 
 
A Tabela 3.1.1.4-1 apresenta frequência das direções de vento para a Ilha de Santa Maria 
e mostra que ventos do quadrante nordeste (norte a este) apresentam-se com maior 
frequência de ocorrência (39,1%), seguidos por ventos de direção sudoeste (10,3%). 
 
Tabela 3.1.1.4-1: Frequência das direções de vento na região. 
 

DIREÇÃO 

MÊS N NE E SE S SW W NW 
VARIÁVEL 
OU NÃO 

OBS. 
CALMAS TOTAL 

Janeiro 24 14 16 2 4 6 5 6 5 18 100 
Fevereiro 21 11 16 2 2 4 4 6 16 18 100 
Março 16 9 14 3 4 10 6 6 8 24 100 
Abril 10 5 12 4 6 12 11 5 12 25 100 
Maio 10 5 11 4 7 15 11 5 6 26 100 
Junho 12 5 11 3 6 12 9 6 11 25 100 
Julho 11 5 12 3 7 14 10 6 7 25 100 
Agosto 17 8 14 3 6 11 6 7 7 21 100 
Setembro 19 10 14 3 6 11 8 4 9 16 100 
Outubro 17 13 14 4 7 12 9 4 7 13 100 
Novembro 17 13 12 5 7 10 8 5 11 12 100 
Dezembro 21 16 13 3 6 7 8 4 7 15 100 
Média Anual 16,3 9,5 13,3 3,3 5,7 10,3 7,9 5,3 8,7 19,7 100,0 

 
 
3.1.1.5 Nebulosidade 
 
A Tabela 3.1.1.5-1 e a Figura 3.1.1.5-1 mostram que a maior média de nebulosidade 
ocorreu no mês de novembro (7,5), enquanto os meses de maio, junho e agosto 
apresentaram as menores médias (4,5). 
 
Tabela 3.1.1.5-1: Nebulosidade - Período 1931/1990. 
 

NEBULOSIDADE (0-10) 
PERÍODO 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL 
1931/1960 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 7,0 6,0 
1961/1990 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 6,0 7,0 7,0 6,0 5,0 
1931/1990 5,5 5,0 5,5 5,5 4,5 4,5 5,0 4,5 6,0 7,0 7,5 6,5 5,5 
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Figura 3.1.1.5-1: Nebulosidade 
 
 
3.1.1.6 Umidade Relativa 
 
A Tabela 3.1.1.6-1 e a Figura 3.1.1.6-1 mostram médias mensais de umidade relativa 
para o período 1961/1990.  
 
Tabela 3.1.1.6-1: Umidade Relativa - Período 1961/1990 
 

 UMIDADE RELATIVA 
PERÍODO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
1961/1990 76 75 76 76 76 77 77 76 77 78 78 78 77 
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Figura 3.1.1.6-1: Umidade Relativa. 
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A Tabela 3.1.1.6-1 e a Figura 3.1.1.6-1 mostram que a maior média de umidade relativa 
ocorreu nos meses de outubro, novembro e dezembro (78), enquanto o mês de fevereiro 
apresentou a menor média (75). 
 
 
3.1.1.7 Insolação Total 
 
A Tabela 3.1.1.7-1 e a Figura 3.1.1.7-1 mostram médias mensais de insolação total (horas) 
para o período 1961/1990.  
 
Tabela 3.1.1.7-1: Insolação Total - Período 1961/1990. 
 

INSOLAÇÃO TOTAL PERÍODO 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL

1961/1990 229 213 202 193 208 190 194 186 134 139 146 174 2207 
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Figura 3.1.1.7-1: Umidade Relativa. 
 
A Tabela 3.1.1.7-1 e a Figura 3.1.1.7-1 mostram que o maior período médio de insolação 
ocorreu em janeiro (229 horas), e o menor ocorreu em setembro (134 horas). 
 
 
3.1.2 QUALIDADE DO AR 
 
3.1.2.1 Introdução  
 
A qualidade do ar é um dos fatores de grande importância para a população, sendo que 
sua manutenção dentro dos padrões aceitáveis visa à proteção da saúde pública. A 
aferição permanente da qualidade do ar no que concerne ao atendimento aos padrões 
vigentes deveria ser realizada por Instituição Pública, por meio de medições efetivas dos 
diversos poluentes nas regiões industrializadas e nas zonas urbanas. A operação 
sistemática de uma rede de monitoramento da qualidade do ar é complexa e onerosa, 
principalmente se o foco das fontes de emissões de poluentes não está concentrado em 
uma mesma região. No município de Anchieta, atualmente, existem medições de rotina da 
qualidade do ar, realizadas pela Samarco Mineração.  
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Para a presente avaliação diagnóstica, utilizaram-se os dados de qualidade do ar das 
medições de rotina realizadas pela Samarco, referentes ao ano de 2007 até julho de 2008 
para material particulado total em suspensão (PTS), partículas inaláveis menores do que 
10 μg (PM10) e dióxido de enxofre (SO2). Na ausência de qualquer outra informação nesse 
sentido, esses dados são ainda a melhor representatividade da qualidade do ar de fundo 
(background) que existe na região. As concentrações de dióxido de nitrogênio (NO2) 
serão avaliadas por meio de simulação numérica, em razão deste poluente não ser 
monitorado pela rede de qualidade do ar.  
 
 
3.1.2.2 Padrões e Índice da Qualidade do Ar 
 
De acordo com a Lei Federal n.º 8.028 de 12 de abril de 1990, do Decreto n.º 99.274 de 
06 de junho de 1990 e da Resolução n.º 003 de 28 de junho de 1990, do CONSELHO 
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA, publicada no D.O.U. de 22 de agosto de 
1990, Seção I, págs. 15.937 a 15.939 foram estabelecidos os padrões nacionais de 
qualidade do ar, ampliando o número de parâmetros anteriormente regulamentados 
através da Portaria GM 0231, de 27 de abril de 1976.  
 
No Art. 2.º da Resolução CONAMA n.º 003, foram estabelecidos dois tipos de padrões de 
qualidade do ar: o Primário e o Secundário. O primário é entendido como o nível máximo 
tolerável de concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se em meta de curto e 
médio prazo. O secundário é entendido como nível desejado de concentração de 
poluentes, com o qual se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população 
e se constitui em meta de longo prazo. 
 
O rigor adotado nesses padrões, em termos de vigilância da qualidade do ar é que o 
padrão médio anual não deve ser excedido e os padrões horários não devem ser 
excedidos mais do que uma vez ao ano (ver páginas 1 a 3 da referida Resolução e Tabela 
3.1.2.2-1). 
 
Tabela 3.1.2.2-1: Padrões nacionais de qualidade do ar – Resolução CONAMA n.º 
003/90. Onde: (1) o valor da concentração não deve ser excedido mais de uma vez por 
ano; (2) MGA – média geométrica anual; (3) MAA – média aritmética anual. 
 

POLUENTE TEMPO DE 
AMOSTRAGEM 

PADRÃO PRIMÁRIO 
(μg/m3) 

PADRÃO SECUNDÁRIO 
(μg/m3) 

24 horas 240 (1) 150 (1) PTS – Partículas Totais em 
Suspensão MGA (2) 80 60 

24 horas 150 (1) 150 (1) 
PM10 – Partículas Inaláveis 

MAA (3) 50 50 
24 horas 365 (1) 100 (1) 

SO2 – Dióxido de Enxofre 
MAA (3) 80 40 
1 hora 320 190 

NO2 – Dióxido de Nitrogênio 
MAA (3) 100 100 
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Uma ferramenta muito utilizada para simplificar a divulgação da qualidade do ar é o Índice 
de Qualidade do Ar (IQA). Esse índice é utilizado desde 1981, e foi criado usando como 
base uma longa experiência desenvolvida no Canadá e nos EUA. O índice é obtido 
através de uma função linear segmentada, cujos pontos de inflexão são os padrões de 
qualidade do ar. Desta função, que relaciona a concentração do poluente com o valor 
índice, resulta um número adimensional referido a uma escala com base em padrões de 
qualidade do ar. Para cada poluente medido é calculado um índice. Através do índice 
obtido, o ar recebe uma qualificação, que é uma espécie de nota. 
 
Para efeito de divulgação, utiliza-se o índice mais elevado, isto é, a qualidade do ar de 
uma estação é determinada pelo pior caso. Essa qualificação do ar está associada com 
efeitos sobre a saúde, conforme tabela abaixo: 
 
A Tabela 3.1.2.2-2 associa os efeitos sobre a saúde de acordo com o Índice de Qualidade 
do Ar (IQA) sem levar em consideração as particularidades de cada poluente, entretanto, 
cada poluente é classificado no IQA em concentrações diferentes. A Tabela 3.1.2.2-3 
apresenta o detalhamento dos efeitos sobre a saúde humana de acordo com a 
classificação e concentração de cada poluente.  
 
Tabela 3.1.2.2-2 – Efeitos sobre a saúde de acordo com o Índice de Qualidade do Ar  
 

QUALIDADE ÍNDICE SIGNIFICADO 
Boa 0 - 50 Praticamente não há riscos à saúde. 

Regular 51 - 
100 

Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e 
cardíacas) podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população, em geral, 

não é afetada. 

Inadequada 101 - 
199 

Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, 
nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças 

respiratórias e cardíacas) podem apresentar efeitos mais sérios na saúde. 

Má 200 - 
299 

Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, cansaço, 
ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda apresentar falta de ar e respiração ofegante. 

Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com 
doenças respiratórias e cardíacas). 

Péssima >299 Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias 
e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis. 

Fonte: CETESB (2009). 
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Tabela 3.1.2.2-3 – Efeitos sobre a saúde de acordo com o Índice de Qualidade do Ar (IQA) para MP10, SO2 e NO2. 
 

QUALIDADE ÍNDICE MP10 (μg/m³) NO2(μg/m³) SO2(μg/m³) 

Boa 0-50 0-50 
Efeitos desprezíveis. 

0-100 
Efeitos desprezíveis. 

 

0-80 
Efeitos desprezíveis. 

 

Regular 51-100 
50-150 

Pessoas com doenças respiratórias podem apresentar sintomas como tosse seca e 
cansaço. 

100-320 
Pessoas com doenças respiratórias podem apresentar 

sintomas como tosse seca e cansaço. 

80-365 
Pessoas com doenças respiratórias podem apresentar sintomas como tosse 

seca e cansaço. 

101-150 

150-200 
Pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idosos e crianças têm os sintomas 

agravados. População em geral pode apresentar sintomas como ardor nos olhos, 
nariz e garganta, tosse seca e cansaço. 

320-720 
População em geral pode apresentar sintomas como ardor nos 
olhos, nariz e garganta, tosse seca e cansaço. Pessoas com 
doenças respiratórias e crianças têm os sintomas agravados  

365-576 
População em geral pode apresentar sintomas como ardor nos olhos, nariz e 

garganta, tosse seca e cansaço. Pessoas com doenças respiratórias ou 
cardíacas, idosos e crianças têm os sintomas agravados. Inadequada 

151-199 
200-250 

Aumento dos sintomas em crianças e pessoas com doenças pulmonares e 
cardiovasculares. Aumento de sintomas respiratórios na população em geral. 

720-1130 
Aumento dos sintomas respiratórios em crianças e pessoas 

com doenças pulmonares, como asma. Aumento de sintomas 
respiratórios na população em geral. 

576-800 
Aumento dos sintomas em crianças e pessoas com doenças pulmonares e 

cardiovasculares. Aumento de sintomas respiratórios na população em geral. 
 

200-250 
250-350 

Agravamento dos sintomas respiratórios. Agravamento de doenças pulmonares, 
como asma, e cardiovasculares, como infarto do miocárdio. 

1130-1690 
Agravamento de sintomas respiratórios. Agravamento de 

doenças pulmonares, como asma, e doença pulmonar 
obstrutiva crônica. 

800-1200 
Agravamento dos sintomas respiratórios. Agravamento de doenças 

pulmonares, como asma, e cardiovasculares, como infarto do miocárdio. 
 

Má 

251-299 

350-420 
Agravamento significativo dos sintomas cardiovasculares e respiratórios, como 

tosse, cansaço, falta de ar e respiração ofegante na população em geral. Risco de 
mortes prematuras de pessoas com doenças respiratórias e cardiovasculares. Risco 

de agravos à gestação. 

1690-2260 
Agravamento significativo dos sintomas respiratórios e 

dificuldade de respirar na população em geral. Risco de mortes 
prematuras de pessoas com doenças respiratórias. 

1200-1600 
Agravamento significativo dos sintomas respiratórios e cardiovasculares, 
como tosse, cansaço, falta de ar e respiração ofegante na população em 

geral. Risco de mortes prematuras de pessoas com doenças respiratórias e 
cardiovasculares. 

 

Péssima >299 

>420 
Sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares. 

Aumento de mortes prematuras em pessoas com doenças cardiovasculares e 
respiratórias. 

>2260 
Sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias. 
Aumento de mortes prematuras de pessoas com doenças 

respiratórias. 

>1600 
Sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares. 
Aumento de mortes prematuras em pessoas com doenças cardiovasculares 

e respiratórias. 
 

Fonte: CETESB (2009). 
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Além dos efeitos dos poluentes sobre a saúde humana, existem efeitos sobre a vegetação 
e animais. A cobertura vegetal é mais sensível a poluição atmosférica do que os animais, 
por este motivo, os estudos sobre os efeitos na vegetação estão um pouco mais 
avançados (CETESB, 2009). Porém, apesar deste avanço, ainda não está difundida uma 
forma simplificada de apresentar os efeitos da poluição do ar sobre as plantas em função 
da concentração, como é realizado no IQA para efeitos sobre a saúde humana. 
 
Sabe-se que nas comunidades vegetais, os efeitos dos poluentes e suas interações 
podem resultar em uma série de alterações com o passar do tempo, tais como: 
eliminação de espécies sensíveis, redução na diversidade, remoção seletiva das espécies 
dominantes, diminuição no crescimento e na biomassa e aumento da suscetibilidade ao 
ataque de pragas e doenças (CETESB, 2009). 
 
A variabilidade da sensibilidade aos poluentes atmosféricos entre as diversas espécies 
vegetais é ampla tanto ao nível interespecífico quanto ao nível intraespecífico, ou seja, 
tanto entre os vegetais de diferentes espécies quanto entre vegetais da mesma espécie. 
Os efeitos podem ser agudos, quando os danos são causados pela ação de uma grande 
concentração de poluente em curto espaço de tempo, ou crônicos, quando a planta tem 
contato com uma pequena quantidade do elemento em um longo período (CETESB, 
2009). 
 
Os efeitos dos poluentes atmosféricos podem ser observados também no meio ambiente 
de uma maneira global. Esses efeitos, assim como os efeitos sobre a vegetação e os 
animais, são difíceis de serem divulgados em função da sua variabilidade. Em geral, 
esses poluentes estão associados à chuva ácida, ao aquecimento global e à alteração da 
visibilidade, como mostra a Tabela 3.1.2.2-4. Deve-se destacar que a ocorrência e a 
intensidade dos efeitos dependem das concentrações dos poluentes e de condições 
favoráveis do ambiente. 
 
Tabela 3.1.2.2-4: Efeitos gerais dos poluentes atmosféricos ao meio ambiente. 
 

Poluente Efeitos Gerais sobre o Meio Ambiente 

Dióxido de 
Enxofre (SO2). 

Em certas condições, o SO2 pode transformar-se em trióxido de enxofre (SO3) e, com a umidade 
atmosférica, transformar-se em ácido sulfúrico, sendo assim um dos componentes da chuva 
ácida. 

Óxidos de 
Nitrogênio (NOx) 

Pode levar a formação da chuva ácida e consequentemente danos à vegetação e agricultura. 
Além disso, contribui para formação do ozônio na troposfera; para o aquecimento global; 
formação de compostos quimiotóxicos e alteração da visibilidade. 

Material 
Particulado (PTS e 

PM10) 

Alteração da visibilidade; alteração no balanço de nutrientes de lagos, rios e do solo; danificação 
da vegetação e alteração na diversidade do ecossistema. Além disso, pode causar danos 
estéticos (manchas e danificações de rochas e outros materiais). 

Fonte: CETESB (2009). 
 
 
3.1.2.3 Qualidade do Ar na Área de Influência Direta 
 
Os objetivos do monitoramento da qualidade do ar são de fornecer dados para ativar as 
ações durante períodos de condições meteorológicas adversas na atmosfera, 
acompanhar as tendências e mudanças na qualidade do ar em virtude das alterações nas 
emissões de poluentes e avaliar a qualidade do ar à luz dos padrões estabelecidos para 
proteger a saúde e o bem-estar das pessoas. 
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Como dito anteriormente, os dados utilizados no diagnóstico ambiental são do período de 
01 de janeiro de 2007 até 30 de junho de 2008 para as concentrações de particulado total 
em suspensão (PTS), partículas inaláveis menores do que 10 μg (PM10) e dióxido de 
enxofre (SO2), conforme mostra a Tabela 3.1.2.3-1. Já para o dióxido de nitrogênio (NOx), 
o diagnóstico é feito por meio de simulação numérica para o período de 01 de julho de 
2007 a 30 de junho de 2008. 
 
A Samarco monitora a qualidade do ar em sua região de atuação no Espírito Santo por 
meio de estações de monitoramento (manuais e automáticas) instaladas nas 
comunidades de Ubu/Parati, Mãe-bá, Meaípe e Anchieta, conforme mostra a Figura 
3.1.2.3-1. 
 
Tabela 3.1.2.3-1: Poluentes monitorados em cada estação da qualidade do ar da 
Samarco Mineração. 
 

ESTAÇÃO PTS PM10 SO2 
Anchieta x  x 
Ubu x x x 
Mãe-bá x x x 
Meaípe x  x 

 
 
As comparações são feitas com base na legislação brasileira pertinente (Resolução 
CONAMA n.º 03) que estabelece padrões primários e secundários de qualidade do ar, de 
acordo com a Tabela 3.1.2.2-1. 
 
Visando melhorias em seu monitoramento da qualidade do ar, a Samarco realizou um 
convênio com a Fundação Espírito-Santense de Tecnologia da Universidade Federal do 
Espírito Santo (FEST) para analisar por meio de modelos receptores de balanço de 
massa a contribuição de cada fonte existente de PTS e PM10 no entorno da empresa. 
Essas contribuições são oriundas de diversas fontes de origens antropogênicas (fontes 
industriais, queimadas, ressuspensão de poeira ocasionada por tráfego de veículos etc.), 
e de fontes biogênicas (aerossóis marinhos, solos etc.). 
 
Os pontos de monitoramento do modelo receptor coincidem com os das estações de 
monitoramento da qualidade do ar para as estações de Mãe-bá, para PM10 e Ubu, para 
PTS. Os resultados para o ano de 2007 do modelo receptor são apresentados em 
conjunto com o monitoramento da qualidade do ar. Para consecução do modelo receptor, 
foi utilizada a versão CMB8.2, cedida pela EPA em agosto de 2005. 
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Figura 3.1.2.3-1: Localização das Estações de
Monitoramento da Qualidade do Ar da Samarco
Mineração.
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♦ PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO (PTS) 
 
A média geométrica anual do ano de 2007 de PTS apresenta-se dentro do Padrão 
Primário da Resolução n.o 03, não havendo variações significativas nas estações de 
monitoramento, conforme mostra a Tabela 3.1.2.3-2. 
 
Tabela 3.1.2.3-2: Média geométrica anual de PTS no ano de 2007, nas estações de 
monitoramento da qualidade do ar da Samarco Mineração. 
 

 MÃE-BÁ UBU ANCHIETA MEAÍPE 
PADRÃO PRIMÁRIO – 

RESOLUÇÃO CONAMA 
n.o 03 

Concentração (µg/m3) 69,6 73,0 64,5 55,7 80,0 

 
Os resultados das médias de 24 horas no período de 01 de janeiro de 2007 a 30 de junho 
de 2008 do monitoramento de PTS estão sumarizados nas Figuras 3.1.2.3-2 e 3.1.2.3-3. 
 
Verifica-se na Figura 3.1.2.3-2 que os valores da média de 24 horas médios estão abaixo 
do padrão primário da Resolução CONAMA n.o 03 para todo o período analisado em 
todas as estações de monitoramento. 
 

 
 

Figura 3.1.2.3-2: Média de 24 do monitoramento de PTS nas estações da Samarco Mineração, para as 
localidades de Meaípe (verde), Mãe-bá (vermelho), Anchieta (preto) e Ubu (azul). A linha em vermelho na 

horizontal representa o limite do Padrão Primário da Resolução CONAMA n.o 03. 
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Observa-se na Figura 3.1.2.3-3 que maior número de ocorrência desse poluente recaiu 
sobre a faixa de 40,0-60,0 µg/m3, para as estações de Anchieta, Meaípe e Mãe-bá. Em 
Ubu, a maior frequência de ocorrência está na faixa de 60,0-80,0 µg/m3. 

 

 
 

Figura 3.1.2.3-3: Frequência de ocorrência da média de 24 de PTS nas estações da  
Samarco Mineração, para as localidades de Meaípe (verde), Mãe-bá (vermelho),  

Anchieta (preto) e Ubu (azul). 
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Com relação ao modelo receptor, as análises químicas realizadas por PIXE 
(Proton/particle X-Ray Emissions) e TOT (Thermo Optical Transmitance) indicam, 
conforme mostrado na Figura 3.1.2.3-4, que os componentes principais das amostras de 
PTS em Ubu são ferro, carbono orgânico, cloro, carbono elementar, cálcio, enxofre e 
alumínio. 
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Figura 3.1.2.3-4: Composição química das amostras de PTS de Ubu para o ano de 2007.  
Concentrações em µg/cm2 de filtro. 

 
Na Tabela 3.1.2.3-3 são mostradas as participações percentuais das fontes cujos perfis 
foram testados, e, na Figura 3.1.2.3-5, a contribuição média das fontes. 
 
Observa-se na Figura 3.1.2.3-5 a predominância da fonte solos, seguida de pelotas e 
fornos de pelotização. Portanto, a contribuição média total estimada para as fontes da 
Samarco é 41%. 
 

Participação Média de Fontes nas Amostras de PTS de Ubu

SOLOS; 45,1

CALCÁRIO; 1,9

OC; 4,8

QUEIMADAS; 1,3

MAR; 3,1

PELOTAS; 22,6

FORNOS; 13,5

US CARVÃO; 2,7

PROD COMBUSTÃO; 4,4

 
 

Figura 3.1.2.3-5: Contribuição média percentual das fontes para as concentrações de PTS em Ubu. 
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Tabela 3.1.2.3-3: Participação percentual das fontes nos filtros de PTS de Ubu. 
 

 U01/07(01) U01/07(02) U02/07(01) U02/07(02) U04/07(01) U04/07(02) U05/07(01) U05/07(02) U06/07(1) U06/07(2) U07/07(1) U07/07(2) U08/07(01) U08/07(02) U09/07(01) U09/07(02) 

QUEIMADAS   4 4 6 6 5 4 5 2 7 3     

MAR 3 2 2 2 3 1 45 53 55 46 47 37 2 3 1 4 

SOLOS 56 57 37 33 43 41 19 21 17 17 19 33 45 43 42 41 

PELOTAS 20 22 19 23 18 21 15 11 13 16 15 21 18 34 32 29 

FORNOS 13 12 17 19 12 10 5 3 4 4 5 5 16 9 8 9 

US CARVÃO 4      5 5  6 4 3 4 2 5 1 

CALCÁRIO   7 5 5 11 6(*) 3(*) 6(*)  5(*) 5(*) 6 5 6 3 

OC 4 4 6 7 6 7 0.1 0.22 0.04 0.7 0.81 1.12 5(*) 4(*) 6(*) 3(*) 
PRODUTOS 

DE 
COMBUSTÃO 

 3 8(*) 7(*) 7(*) 3(*) 1.00 0.98 1.00 0.97 0.92 0.99 0.12 0.67 0.21 0.33 

χ2 0,0 0,08 1,16 2,00 1,10 0,12       1,00 0,90 0,92 0,88 

R2 1,00 1,00 0,95 0,92 0,98 1,00           
OBS : 
Valores aceitáveis de  χ2    são menores que 2,0. 
Valores aceitáveis de R2 são maiores que 0,85. 
(*) – Perfil pode ser identificado mais genericamente como produtos de combustão de hidrocarbonetos ou de reações de pirólise. 
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♦ MATERIAL PARTÍCULADO INALÁVEL (PM10) 
 
A média aritmética anual do ano de 2007 de PM10 apresenta-se dentro do Padrão 
Primário da Resolução n.o 03, não havendo variações significativas nas estações de 
monitoramento, conforme mostra a Tabela 3.1.2.3-4. 
 
Tabela 3.1.2.3-4: Média aritmética anual de PM10 no ano de 2007, nas estações de 
monitoramento da qualidade do ar da Samarco Mineração. 
 

 MÃE-BÁ UBU PADRÃO PRIMÁRIO – 
RESOLUÇÃO CONAMA n.o 03 

Concentração (µg/m3) 29,4 35,6 50,0 

 
 
Os resultados das médias de 24 horas no período de 01 de janeiro de 2007 a 30 de junho 
de 2008 do monitoramento de PM10 estão sumarizados nas Figuras 3.1.2.3-6 e 3.1.2.3-7. 
 
Verifica-se na Figura 3.1.2.3-6 que os valores da média de 24 horas médios estão abaixo 
do padrão primário da Resolução CONAMA n.o 03 para todo o período analisado em 
todas as estações de monitoramento. Na Figura 3.1.2.3-7 observa-se que a maior 
frequência de ocorrência desse poluente recaiu sobre a faixa de 20,0-30,0 µg/m3 para 
ambas as estações. 
 

 
 

Figura 3.1.2.3-6: Média de 24 do monitoramento de PM10 nas estações da Samarco Mineração, para as 
localidades de Mãe-bá (vermelho) e Ubu (azul). A linha em vermelho na horizontal representa o limite do Padrão 

Primário da Resolução CONAMA n.o 03. 
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Figura 3.1.2.3-7: Frequência de ocorrência da média de 24 de PM10 nas estações da  
Samarco Mineração para as localidades de Mãe-bá (vermelho) e Ubu (azul).  

 
Com relação ao modelo receptor, na Figura 3.1.2.3-8 são mostrados os principais 
elementos constituintes da fração PM10 coletada em Mãe-bá. Há forte predominância de 
carbono orgânico, seguido de carbono elementar, ferro, cálcio, sódio e cloro. 
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Figura 3.1.2.3-8:Composição química das amostras de PM10 de Mãe-bá. Concentrações em µg/cm2 de filtro. 

Na Tabela 3.1.2.3-5 são evidenciadas as contribuições das fontes testadas para as 
concentrações de PM10 em Mãe-bá, e na Figura 3.1.2.3-9 as participações médias. 
 
Tabela 3.1.2.3-5: Participação percentual das fontes nos filtros de PM10 de Mãe-bá. 
 

 M01/07 M02/07 M03/07 M04/07 M05/07 M06/07 M07/07 M08/07 M09/07 

QUEIMADAS 52 45 63 60 32 55 58 52 55 

MAR      4 6   

SOLOS 39 55 32 37 64 31 29 31 37 

FORNOS 5  5 3 4 5 3 7 5 

US CARVÃO 4     5 4 6 3 

VEÍCULOS        4  

OC          

χ2 0,04 0,12 1,86 0,33 1,52 1,16 0,88 1,21 1,88 

R2 1,00 1,00 0,94 0,99 0,9 1,00 0,95 0,77 0,90 

OBS : 
Valores aceitáveis de  χ2    são menores que 2,0. 
Valores aceitáveis de R2 são maiores que 0,85. 
(*) – Perfil pode ser identificado mais genericamente como produtos de combustão de hidrocarbonetos ou de reações de 
pirólise. 
 

Concentrações de Espécies Químicas nas Amostras de PM10
de Mãe-bá

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Na Mg Al S Cl K Ca Ti Fe Cu Zn OC EC 
Elemento

(microg/cm2 de amostra) 

M01/07 

M02/07 
M03/07 

M04/07 
M05/07 

M06/07 
M07/07 

M08/07 
M09/07 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
25/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Participação Média de Fontes nas Amostras de PM10 de Maembá

SOLOS; 39,4

VEÍCULOS; 0,4
US CARVÃO; 2,4

FORNOS; 4,1

MAR; 1,1

QUEIMADAS; 52,4

 
 

Figura 3.1.2.3-9: Contribuição média das fontes para as concentrações de PM10 em Mãe-bá. 
 
Observa-se a predominância de solos e queimadas, com a participação total média das 
fontes da Samarco sendo 6,5%.  
 
Com relação ao Índice de Qualidade do Ar (IQA), a figura 3.1.2.3-10 apresenta a evolução 
do IQA para as concentrações de PM10, evidenciando um índice entre bom e regular. 
 

 
 
Fonte: Samarco 

Figura 3.1.2.3-10: Gráfico da Evolução do IQA para as concentrações de PM10, em Mãe-bá e UBU. 
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♦ DIÓXIDO DE ENXOFRE (SO2) 
 
A média aritmética anual do ano de 2007 de SO2 apresenta-se dentro do Padrão Primário 
da Resolução n.o 03, não havendo variações significativas nas estações de 
monitoramento, conforme mostra a Tabela 1.1.3-4. 
 
Tabela 3.1.2.3-6: Média aritmética anual de SO2 no ano de 2007, nas estações de 
monitoramento da qualidade do ar da Samarco Mineração. 
 

 MÃE-BÁ UBU ANCHIETA MEAÍPE 
PADRÃO PRIMÁRIO – 

RESOLUÇÃO CONAMA 
n.o 03 

Concentração (µg/m3) 21,5 4,3 70,7 12,6 80,0 

 
 
Os resultados das médias de 24 horas no período de 01 de janeiro de 2007 a 30 de junho 
de 2008 do monitoramento de SO2 estão sumarizados na Figura 3.1.2.3-11. Verifica-se na 
figura que os valores da média de 24 horas médios estão abaixo do padrão primário da 
Resolução CONAMA n.o 03 para todo o período analisado em todas as estações de 
monitoramento, observando-se que os valores das concentrações para a localidade de 
Anchieta apresentam os maiores valores. 
 

 
 

Figura 3.1.2.3-11: Média de 24 do monitoramento de SO2 nas estações da Samarco Mineração, para as 
localidades de Meaípe (verde), Mãe-bá (vermelho), Anchieta (preto) e Ubu (azul). A linha em vermelho na 

horizontal representa o limite do Padrão Primário da Resolução CONAMA n.o 03. 
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♦ DIÓXIDO DE NITROGÊNIO (NO2) 
 
Como já citado na introdução não existe monitoramento deste poluente pela rede de 
qualidade do ar existente na região, desta forma as concentrações de dióxido de 
nitrogênio (NO2) foram avaliadas por meio de simulação numérica, segundo metodologia 
descrita em detalhes no item 4.3.1, considerando-se como únicas fontes de emissão as 
usinas da Samarco já existentes na região e utilizando como base de dados o inventário 
da Samarco para este poluente. 
 
A Figura 3.1.2.3.-12 e a tabela 3.1.2.3-7 mostram os resultados da média anual obtidos 
pela simulação para o NOx para o período de 1 de julho de 2007 a 30 de junho de 2008. 
Observa-se que durante o período, não foram excedidos os padrões de qualidade do ar 
estabelecidos pela resolução CONAMA n.º 03 para a região circunvizinha à Samarco. 
Observa-se também que o valor máximo da média anual é de 53,65 µg/m3, dentro da área 
do complexo de pelotização da Samarco, e abaixo do padrão secundário da Resolução 
CONAMA n.º 03. 
 

 
 

Figura 3.1.2.3-12: Isolinhas das concentrações da média anual de NO2 em torno da área de influência da 
Samarco Mineração. Os triângulos em vermelho representam as estações de monitoramento. Os valores das 

concentrações são em µg/m3. 
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Tabela 3.1.2.3-7: Média aritmética anual de NO2 para o período de 1 ano (1 de julho de 
2007 a 31 de junho de 2008), nas estações de monitoramento da qualidade do ar da 
Samarco Mineração. 
 

 Mãe-bá Ubu Anchieta Meaípe 
Padrão Primário – 

Resolução CONAMA n.o 
03 

Concentração (µg/m3) < 20 <10 < 2 < 3 100,0 

 
 
3.1.3 RECURSOS HÍDRICOS 
 
3.1.3.1 Introdução 
 
A área prevista para implantação da Quarta Usina de Pelotização do Complexo Industrial 
da Samarco se localiza no município de Anchieta, na Região Hidrográfica Benevente, 
segundo divisão do Estado do Espírito Santo em regiões hidrográficas, indicada pela 
SEAMA (Figura 3.1.3.1-1). Esta região se situa entre as regiões hidrográficas do Jucu, 
Guarapari, Novo e Itapemirim. 
 
O rio Benevente é o corpo d’água de maior porte que atravessa a região Hidrográfica, 
apresentando uma área de drenagem total de, aproximadamente, 1.207km2. 
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O Complexo Industrial da Samarco na Ponta de Ubu, localizado no litoral norte do 
Município de Anchieta, no Estado do Espírito Santo, apresenta a maioria das suas 
instalações industriais situadas na bacia hidrográfica da lagoa Maimbá. O Porto de Ubu 
tem suas águas drenadas diretamente para o mar. A área de drenagem da bacia 
hidrográfica da lagoa Maimbá e Ubu é, aproximadamente, 36,5 km2. O Complexo de Ubu 
também está vizinho à Bacia da lagoa de Ubu, a qual foi teve seus limites de divisor de 
água alterados pelo aterramento anteriormente durante a construção das instalações da 
empresa SubSea.  
 
A Figura 3.1.3.1-2 mostra o Mapa das Bacias Hidrográficas das Lagoas Maimbá e Ubu, 
onde predominam pequenos córregos, geralmente intermitentes, cujos regimes de 
escoamento estão diretamente associados ao regime pluviométrico da região. 
 
Antes da construção da Rodovia do Sol, a lagoa de Ubu, de muito menor porte do que a 
Maimbá, formava um corpo d’água único. A construção da referida rodovia dividiu a lagoa 
em três corpos d’água, sendo o maior deles situado a oeste da estrada, nas proximidades 
da fábrica da Samarco, e os demais situados entre a rodovia e o mar. Desta forma, a 
lagoa de Ubu não apresenta atualmente características naturais e foi altamente impactada 
pela construção da via rodoviária. 
 
O principal corpo d’água doce situado na área de influência do Complexo de Ubu é a 
lagoa Maimbá, que se localiza na divisa dos municípios de Guarapari e Anchieta, às 
margens da Rodovia do Sol, entre o balneário de Meaípe e o Porto Marítimo de Ubu, nas 
seguintes coordenadas: 20º45’19’W e 46º34’29’’S. 
 
Até o início da década de 60, a lagoa Maimbá, costeira, se comunicava diretamente com 
o mar em períodos alternados, em alguns pontos que a separavam do oceano por 
barramentos naturais, formados pela acumulação de sedimentos arenosos depositados 
principalmente pela ação marinha. Esses sedimentos permaneciam nesses pontos até 
que períodos de chuvas intensas ou marés de sizígia de alta energia rompiam os 
barramentos, fazendo com que houvesse trocas de águas e comunicação entre as águas 
do mar e da lagoa.  
 
Com a implantação da Rodovia do Sol, que faz ligação entre o município de Guarapari e o 
de Anchieta, antes de 1970, a interligação entre a lagoa Maimbá e o mar foi restringida 
pela construção de aterro, que limitou os fluxos de entrada e saída das águas superficiais 
do mar e da lagoa a três bueiros, os quais, em geral, são bloqueados por sedimentos, 
ocasionando longos períodos de isolamento superficial da lagoa. Estas alterações no 
regime de fluxo causaram modificações significativas nas características da lagoa. 
 
A lagoa Maimbá apresenta contorno irregular das margens. A área ocupada pelo espelho 
d'água faz com que seja considerado o segundo maior lago do estado em tamanho, após 
a lagoa Juparanã. De acordo com levantamento batimétrico realizado em 2002, a lagoa 
Maimbá apresenta área média de 4,9 km2, volume médio de 9,5 km3 e profundidade 
média 1,9 m. 
 
Dentre os seus principais afluentes estão os córregos Loyola, Belo Horizonte e Santa 
Catarina. Esses córregos encontram-se atualmente em estado crítico, principalmente 
relacionado com a disponibilidade hídrica. Trechos de seus leitos apresentam-se 
periodicamente secos, principalmente devido à construção de barragens. 
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A bacia hidrográfica da referida lagoa apresenta relevo suave, ondulado, com vales 
profundos. A geologia é definida, na maior parte de sua área, pela formação barreiras. 
Nas nascentes, podem ser observados vestígios do domínio geológico da formação 
Paraíba do Sul, cujo traço marcante é o Monte Urubu, com altitude de 332 m. No fundo 
dos vales, o terreno é plano e alagável, da era quaternária. 
 
Os solos reconhecidos na área da bacia hidrográfica da lagoa Maimbá são os latossolos e 
as areias quartzosas marinhas. Os latossolos correspondem a solos antigos, de textura 
predominante argilosa, em cujo processo de formação ocorreu intensa lixiviação de 
argilas silicáticas e metais leves, bem como acúmulo de argilas com altos teores de 
óxidos de ferro e alumínio. As areias quartzosas marinhas correspondem aos depósitos 
de areia formados pela ação do mar, constituindo-se nas praias, dunas e restingas. A 
textura é arenosa em todo o perfil, e os solos excessivamente drenados e distróficos, de 
forte acidez. 
 
A vegetação primitiva dos terrenos de formação barreiras é a floresta dos tabuleiros; a do 
domínio geológico da formação Paraíba do Sul é a floresta Atlântica de encosta; a do 
fundo dos vales é a vegetação graminóide. 
 
Em parte da bacia hidrográfica é desenvolvida a cultura de eucaliptos, utilizados como 
matéria-prima para carvoaria. Essa cultura foi implantada entre 1973 e 1974, pela CAF. 
Os eucaliptos são destinados, na sua maior parte, à produção de carvão vegetal, além de 
serem vendidos para serrarias. A região inclui, entre plantios de eucalipto, áreas de 
reserva legal e de preservação permanente. 
 
Na zona mais interiorana da bacia hidrográfica da lagoa Maimbá, prevalece o uso rural, 
tendendo a manter-se o predomínio do reflorestamento com eucalipto, seguido da 
pecuária e, em muito menor escala, do cultivo de cana, mandioca e coco-da-baía, entre 
outras culturas. 
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Figura 3.1.3.1-1: Regiões hidrográficas do Estado do Espírito Santo. Fonte: SEAMA 
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Figura 3.1.3.1-2: Mapa da Bacia Hidrográfica da 
Lagoas Maimbá e Ubu
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A água da lagoa Maimbá apresenta múltiplos usos. Destaca-se por ser manancial de 
abastecimento doméstico das populações vizinhas pela exploração de poços rasos pelas 
comunidades ribeirinhas. Até 2003, a Companhia Espírito-Santense de Saneamento 
(CESAN) realizava captação na lagoa de Maimbá para abastecimento das comunidades 
de Meaípe e Maimbá com vazões médias de captação iguais a, respectivamente, 22,0 l/s 
e 4,5 l/s. Atualmente a CESAN não realiza mais captação na lagoa Maimbá. 
 
As águas da lagoa são utilizadas também como receptoras e diluidoras dos efluentes 
domésticos, industriais e pluviais produzidos na região de sua bacia hidrográfica. Outros 
usos incluem a pesca e o lazer. Este último, apesar de pouco explorado, apresenta um 
grande potencial, devido à beleza cênica da lagoa e à sua localização em região turística. 
 
A Tabela 3.1.3.1-1 apresenta os diversos usos do solo predominantes na bacia 
hidrográfica da lagoa Maimbá. 
 
Tabela 3.1.3.1-1: Usos do solo na bacia hidrográfica da lagoa Maimbá.  
 

USO DO SOLO PERCENTAGEM DA BACIA 
Vegetação natural ou antropizada em recuperação 62,4% 

Lagoa 10,4% 
Pastagem 8,5% 
Silvicultura 7,5% 
Agricultura 6,4% 

Ocupação urbana 2,5% 
Solo exposto 1,6% 
Uso industrial 0,5% 

Fonte: CTA, 2007 
 
 
Os grupos de fontes de poluição que contribuem direta ou indiretamente para a lagoa 
Maimbá, segundo levantamento realizado pelo CTA em 2007, são:  
 

 Elevatórias administrativas pela CESAN. 
 Lançamentos de esgoto a céu aberto. 
 Curral e pasto (criação bovina). 
 Banheiro sem fossa. 
 Fossas próximas à Lagoa (contaminação por infiltração). 
 Transbordo de fossas. 
 Piscicultura. 
 Criação de galinhas e pato. 
 Criação de porcos. 
 Tanque de lavagem de roupa. 
 Pia de cozinha. 

 
 
Os aglomerados urbanos existentes na bacia hidrográfica da lagoa Maimbá são de 
pequeno porte, alguns situados às margens da lagoa. Devido à inexistência de rede 
coletora e de tratamento de esgotos, praticamente a totalidade dos efluentes domésticos 
gerados nas comunidades situadas na bacia hidrográfica é direcionada à lagoa Maimbá.  
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A Tabela 3.1.3.1-2 mostra a população das principais comunidades localizadas na bacia 
hidrográfica da lagoa. 
 
Tabela 3.1.3.1-2: Estimativa de números de habitantes das comunidades da bacia da 
lagoa Lagoa Maimbá. 
 

COMUNIDADE N° DE DOMICÍLIOS HABITANTES 
Mãe-bá 318 972 

Recanto do Sol 162 660 
Belo Horizonte 66 313 
Porto Grande - 300 

Condados 400 2000 
Fonte: CTA, 2007 
 
 
As atividades industriais desenvolvidas na bacia hidrográfica da lagoa Maimbá resumem-
se à carvoaria e à pelotização de minério de ferro. 
 
A empresa de pelotização Samarco Mineração S/A, implantada em 1977, utiliza os 
recursos hídricos da lagoa Maimbá como receptora de seus efluentes industriais, após 
tratamento. A água que chega à unidade de Ponta de Ubu, Anchieta, tem a finalidade de 
transportar o minério desde a mina, situada em Minas Gerais, até a usina de pelotização, 
para posteriormente serem produzidas pelotas de minério de ferro para exportação.  
 
Os efluentes industriais, após passarem por três etapas de tratamento, são despejados na 
Barragem Norte situada na área industrial da Samarco. A barragem, além de ser a 
principal fonte de abastecimento de água de processo da unidade, foi implantada com os 
objetivos de promover a maturação das correntes líquidas e de absorver eventuais 
distorções na qualidade final dos efluentes, previamente ao seu descarte no corpo 
receptor final, a lagoa Maimbá.  
 
A conexão da Barragem Norte com a lagoa ocorre por meio de barramento, construído na 
época da implantação da Samarco. A comporta de ligação superficial permanece fechada 
por quase todo o ano, sendo necessária sua abertura principalmente em períodos 
chuvosos. Durante um ano, a comporta é aberta, em média, oito vezes, por um período 
de 72 horas a cada abertura. A vazão média anual do efluente da Barragem é estimada 
em 150 m3/h. 
 
A lagoa de Ubu se localiza ao Sul da área industrial da Samarco e não recebe 
contribuições superficiais diretas das atividades desenvolvidas por este empreendimento. 
O aterro, sobre qual se situa estrada, representa parte do divisor de águas topográfico da 
bacia de drenagem desta lagoa com a da barragem Norte. 
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3.1.3.2 Metodologia 
 
Tendo em vista a localização prevista para implantação da Quarta Usina de Pelotização 
da Samarco e o fato de que todos os seus efluentes e águas de drenagem superficial 
terão como corpo receptor final a lagoa Maimbá, após passagem pela barragem Norte, o 
presente diagnóstico baseou-se, principalmente, em dados secundários, obtidos a partir 
de monitoramentos de longo prazo desenvolvidos pela empresa Samarco Mineração 
nesta lagoa.  
 
A lagoa de Ubu não receberá superficialmente qualquer efluente ou água de drenagem da 
nova Usina, tendo em vista sua bacia estar separada topograficamente da bacia de 
drenagem da barragem Norte. Contudo, devido à vizinhança de sua bacia de drenagem 
com a da barragem Norte, na qual são desenvolvidas atividades do Complexo de 
Pelotização, inseriu-se neste diagnóstico informações obtidas em atividades de 
monitoramento qualitativo deste corpo de água.  
 
A Tabela 3.1.3.2-1 apresenta as coordenadas dos pontos de monitoramento realizado nos 
meses de outubro, novembro e dezembro de 2007 e janeiro, fevereiro e março de 2008, 
nas lagoas Maimbá e Ubu. 
  
Tabela 3.1.3.2-1 – Coordenadas de pontos de monitoramento nas lagoas Maimbá e Ubu 
(UTM) 
 

PONTO DESCRIÇÃO LATITUDE LONGITUDE 

P01 Lagoa de Ubu - 300 m da Samarco 0334238 7708030 

P03 Lagoa de Ubu - parte central da lagoa 0335187 7699779 

P05 Lagoa de Ubu - ponto mais próximo à rodovia do Sol 0334601 7699848 

LM-03 Lagoa de Mãe-Bá, 100 m do vertedouro da barragem Norte 0334888 7702978 

LM-05 Lagoa de Mãe -Bá, 100 m do vertedouro da Lagoa para o mar, na 
comunidade de Mãe-Bá 0336210 7703062 

LM-06 
Lagoa de Mãe-Bá, no braço de ligação para a porção Norte, em 

frente à ilha, ponto limnético 
 

0336789 
 7704675 

 
 
Adicionalmente, apenas com o intuito de observação pontual, foram realizadas 
campanhas de monitoramento expeditas, em alguns pontos situados em afluentes e 
braços da lagoa Maimbá e na lagoa de Ubu. 
 
Especificamente, para o presente estudo, foram desenvolvidas duas campanhas de 
monitoramento de qualidade de água, nos dias 25 de agosto e 1 de outubro de 2008, nas 
quais foram feitas sondagens com aparelhos portáteis e coletas de amostras de água 
para análises laboratoriais. 
 
As Tabelas 3.1.3.2-2 e 3.1.3.2-3 mostram as coordenadas dos pontos de monitoramento 
nas campanhas realizadas em 25 de agosto de 2008 e 01 de outubro de 2008, 
respectivamente. 
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A Figura 3.1.3.2-1 mostra os pontos de monitoramento de qualidade água escolhidos para 
as campanhas de campo, além dos pontos do monitoramento rotineiro da Samarco, LM-3, 
LM-5 e LM-6 e dos pontos monitorados em 2007 e 2008 (P01, P03 e P05), na lagoa de 
Ubu. 
 
Cabe observar que as condições das campanhas corresponderam às de período seco, 
depois de diversos meses com precipitações pluviométricas mensais inferiores às 
normais. Este fato fez com que, por exemplo, partes do fundo da lagoa de Ubu, que 
geralmente se apresentam imersas, se apresentassem secas nas ocasiões das 
campanhas.  
 
Tabela 3.1.3.2-2: Pontos de monitoramento nas lagoas Maimbá e Ubu - 25 de agosto de 
2008– Datum: SAD69. 
 

PONTO LATITUDE LONGITUDE 
1-1 333352 7703044 
2-1 333372 7703143 
3-1 333669 7702946 
4-1 333587 7702986 

 
 
Tabela 3.1.3.2-3: Pontos de monitoramento nas lagoas Maimbá e Ubu - 1 de outubro de 
2008 – Datum: SAD69. 
 

PONTO LATITUDE LONGITUDE 
1-2 333371 7703163 
2-2 333570 7702994 
3-2 332762 7701020 
4-2 334127 7700856 
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3.1.3.3 Resultados 
 
Pesquisa desenvolvida por Pereira (2003), a partir de resultados de monitoramentos 
realizados por um período de 10 anos (1993 a 2002), indicou as seguintes condições para 
as águas da lagoa Maimbá: a lagoa apresenta águas ligeiramente salobras e valores de 
condutividade menores que os de lagoas costeiras fortemente influenciadas pelo mar. Os 
resultados das classificações tróficas indicadas pelo Índice de Estado Trófico e Índice de 
Estado Trófico Modificado e pela metodologia de distribuição de probabilidade de estado 
trófico baseada em concentrações de fósforo total determinaram condições eutróficas na 
lagoa em pontos situados próximo a descargas de efluentes domésticos. Aumento 
sistemático do pH ao longo dos anos, supersaturação de oxigênio dissolvido, valores 
elevados de fósforo total, diferenças entre os parâmetros cor aparente e real, DQO bruta 
e filtrada e crescimento da densidade do fitoplâncton, constituída tipicamente por 
cianobactérias, indicaram a existência de processo de eutrofização na lagoa Maimbá. 
 
A Samarco desenvolve monitoramento de qualidade de água na lagoa Maimbá. A tabela 
3.1.3.3-1 apresenta os resultados de seis campanhas mensais, realizadas entre outubro 
de 2007 e março de 2008 para os pontos LM-03, LM-05 e LM-06, pela empresa Limnos-
Sanear. 
 
Os parâmetros que apresentaram no mínimo um valor fora do respectivo limite CONAMA 
357/2005 para águas Classe 2, no período de outubro 2007 a março 2008, para cada um 
dos pontos monitoradas foram: 
 

 LM-03 – pH, Cádmio, Ferro Solúvel, Fósforo Total, Sólidos Dissolvidos Totais,  
 

 LM-05 - pH , Cádmio, Sólidos Dissolvidos Totais; 
 

 LM-06 – Cádmio, Sólidos Dissolvidos Totais. 
 
Cabe ressaltar que as condições de monitoramento corresponderam ao semestre úmido 
de ano hidrológico apresentando precipitações pluviométricas inferiores às normais. 
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Tabela 3.1.3.3-1: Resultados de monitoramento da lagoa Maimbá, no período de outubro de 2007 a março de 2008. 
 

CAMPANHAS 
LM 03 LM 05 LM 06 PARÂMETROS UNIDADES 

OUT/07 NOV/07 DEZ/07 JAN/08 FEV/08 MAR/08 OUT/07 NOV/07 DEZ/07 JAN/08 FEV/08 MAR/08 OUT/07 NOV/07 DEZ/07 JAN/08 FEV/08 MAR/08 

LIMITE CONAMA
 357/05 ÁGUA  

DOCE CLASSE-II

Aminas (Monocloramina) mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 -- 
Bário Total (Ba) mg/L Ba < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7 
Cádmio Total (Cd) mg/L Cd < 0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 0,0054 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 0,0065 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 0,0096 0,001 
Chumbo Total (Pb) mg/L Pb < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,007 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006 < 0,005 < 0,005 0,01 
Cobre Total (Cu) mg/L Cu 0,005 < 0,005 0,010 0,005 -- -- < 0,005 < 0,005 0,008 0,005 -- -- < 0,005 0,013 0,007 < 0,005 -- -- -- 
Cor Aparente mg/L 102 111 14 115 84 84 92 98 13 103 86 71 83 98 < 5 107 111 71 -- 
Cromo Total (Cr) mg/L Pt < 0,005 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) mg/L O2 2,16 1,85 2,22 2,39 1,81 1,12 1,42 1,38 1,90 2,34 1,24 1,66 0,77 1,80 0,88 1,68 1,25 1,17 5,0 
Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L O2 39,20 11,60 17,80 48,90 93,40 93,90 76,60 46,10 22,20 55,60 67,60 80,20 18,50 16,70 15,60 48,90 91,20 75,70 -- 
Ferro Solúvel (Fe) mg/L Fe < 0,05 0,070 0,050 0,060 0,070 0,410 0,060 0,070 0,090 < 0,05 0,080 0,240 0,070 0,080 0,130 0,070 0,080 0,240 0,3 
Ferro Total (Fe) mg/L Fe 0,120 0,210 0,060 0,140 0,790 0,450 0,140 0,470 0,120 0,120 0,510 0,240 0,290 0,140 0,080 0,160 0,280 0,370 -- 
Fósforo Total  mg/L P 0,014 0,053 0,011 0,029 0,011 0,026 0,013 0,029 0,011 0,029 0,014 0,022 0,014 0,017 0,014 0,030 0,011 0,015 0,030 
Hidrocarbonetos µg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,006 < 0,002 < 0,002 0,013 < 0,002 -- 
Índice de Fenóis mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,003 
Mercúrio Total (Hg) mg/L Hg <0,0002 <0,0002 < 0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 
Níquel Total (Ni) mg/L Ni < 0,005 < 0,005 0,010 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,009 0,010 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,009 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,025 
Nitrogênio Total mg/L N 2,30 1,34 < 0,1 < 0,1 0,52 0,34 2,40 1,61 0,20 < 0,1 0,02 0,28 2,10 1,53 0,20 < 0,1 0,21 0,24 -- 
Óleos e Graxas Totais mg/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 -- < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 V.A. 
Oxigênio Dissolvido (OD) mg/L O2 8,36 7,69 7,38 7,68 7,88 7,91 7,98 7,01 6,69 6,99 7,73 7,68 7,94 7,32 7,43 6,08 6,64 7,67 > 5 
pH in natura -- 8,72 8,93 8,77 8,70 9,01 8,59 8,54 8,79 8,75 8,79 9,06 8,69 8,61 8,78 8,68 8,41 8,56 8,71 6,0 a 9,0 
Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 575 572 540 577 515 466 582 580 568 587 515 482 529 521 544 564 496 469 500 
Sólidos Sedimentáveis mL/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 V.A. 
Sólidos Totais mg/L 581 580 547 589 519 469 588 587 575 596 521 487 533 526 551 571 501 476 -- 
Sulfatos mg/L 101 70 77 80 66 65 75 68 70 68 53 55 66 56 60 46 42 39 250 
Sulfetos mg/L 0,006 0,009 0,007 < 0,05 0,003 0,009 0,006 0,009 0,008 0,007 0,007 0,008 0,005 0,009 0,007 0,006 0,004 0,007 -- 
Sulfitos mg/L < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 -- 
Surfactantes mg/L MBAS 0,14 0,18 0,16 0,09 0,29 0,23 0,19 0,15 0,09 0,09 0,25 0,26 0,25 0,16 0,12 0,11 0,22 0,23 0,5 
Temperatura da Água  ºC 24,5 27,7 32,0 28,2 27,8 31,0 24,6 29,1 28,0 28,2 25,3 31,0 24,5 28,6 29,0 28,2 27,0 31,0 -- 
Temperatura do Ar ºC 27,1 25,2 28,0 28,8 28,0 32,0 27,3 28,2 29,0 28,8 27,2 31,0 27,3 26,6 28,0 28,9 26,7 30,0 -- 
Turbidez FTU 100,0 19,5 21,4 25,7 21,0 26,6 85,2 11,1 19,5 25,1 25,40 27,10 81,7 8,9 15,8 20,9 20,40 25,60 100 
Zinco Total (Zn) mg/L Zn < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,18 
Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL < 1 < 1 < 1 < 1 100 100 < 1 < 1 200 < 1 600 100 < 1 < 1 200 < 1 100 < 1 1000 
Coliformes Totais NMP/100 mL 1700 4900 1100 1900 2700 1500 1800 7000 3500 5700 6000 3100 1800 3800 2600 4000 4500 1700 -- 

* Os valores realçados apresentam-se acima do Limite CONAMA 357/05. Fonte: Limnos-Sanear, 2008. 
 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
40/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Dentre as conclusões do estudo limnológico para o período outubro/07 a março/08, se 
destacam: 
 

⇒ Considerando as águas do sistema da lagoa Maimbá como de classe 2, a 
maioria dos resultados dos parâmetros estava de acordo com os limites 
estabelecidos pela legislação ambiental (CONAMA – Resolução Nº 357/05, Art. 
15). 

 

⇒ Aminas, fenóis e óleos e graxas não foram detectados em qualquer das 
amostras analisadas.  

 

⇒ A turbidez estava em conformidade com a legislação em todas as amostras, 
apontando baixa quantidade de material particulado em suspensão nas águas 
da Lagoa Maimbá.  

 

⇒ Não foram detectados Sólidos sedimentáveis. Sólidos dissolvidos apresentaram 
altos resultados, sendo que 78% das amostras analisadas apresentaram 
resultados superiores ao padrão legal. Os valores encontrados são comuns a 
ambientes com elevados teores de sais e devem ser atribuídos, principalmente, 
à proximidade da Lagoa Maimbá do ambiente marinho, naturalmente rico em 
sais. Os sólidos totais foram compostos, principalmente, por sua porção 
dissolvida, sendo baixa a quantidade de sólidos em suspensão nas águas em 
estudo.  

 

⇒ O nitrogênio total, de modo geral, não apresentou resultados elevados. O valor 
de fósforo também não foi alto, na maior parte das análises realizadas. Não 
foram encontradas grandes variações nos resultados de nitrogênio e fósforo 
para as três estações da Lagoa, indicando distribuição homogênea desses 
nutrientes no corpo d'água em estudo.  

 

⇒ Todos os resultados de sulfatos estavam em conformidade com o CONAMA 
(Resolução Nº 357/05 – Art. 15). Os sulfetos apresentaram baixos resultados e 
os sulfitos não foram detectados pelo método analítico empregado. Estes dados 
mostraram que a maior parte do enxofre presente na Lagoa Maimbá estava 
convertida em sulfatos, em função da boa oxigenação desse ambiente lêntico.  

 

⇒ O oxigênio dissolvido apresentou teores satisfatórios em todas as amostras 
realizadas na Lagoa, apontando boa condição para o desenvolvimento das 
comunidades aquáticas.  

 

⇒ A DBO foi baixa em todas as campanhas. Os resultados de DQO, que não é 
limitada pelo CONAMA, foram bastante variáveis. Chuvas registradas antes e 
durante as amostragens realizadas em dois meses podem ter favorecido o 
carreamento do material presente nos solos para dentro dos corpos d'água e, 
conseqüentemente, o aumento da matéria orgânica na Lagoa. 

 

⇒ O bário, o mercúrio e o zinco não apresentaram resultados detectáveis. O 
cromo e o chumbo foram detectados em apenas 17% das amostras analisadas 
e o níquel em 22% delas, contudo esses três parâmetros apresentaram 
resultados em conformidade com o CONAMA. O cádmio foi detectado somente 
em uma campanha, quando apresentou resultados superiores ao padrão nas 
três estações situadas na Lagoa Maimbá. A ocorrência de teores superiores ao 
limite se deu somente em uma campanha e por isso devem-se aguardar as 
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próximas campanhas a fim de verificar se voltarão a ocorrer novos resultados 
não-conformes de cádmio. 

 

⇒ O cobre total foi detectado em 58% das amostras analisadas. Sua porção 
solúvel foi analisada nas campanhas de fevereiro/08 e março/08 e os resultados 
encontrados estavam em conformidade com o CONAMA.  

 

⇒ O ferro solúvel apresentou apenas um resultado superior ao padrão legal. O 
ferro total também apresentou, de modo geral, baixos teores nas águas da 
Lagoa, mesmo sendo naturalmente abundante nos solos da região. Os maiores 
resultados de ferro total foram encontrados em campanha na qual houve 
registro de chuvas durante a coleta.  

 

⇒ O pH indicou águas alcalinas. Os hidrocarbonetos não foram detectados em 
89% das amostras e, quando detectados, apresentaram valores muito baixos. 
Os surfactantes foram baixos e estavam em conformidade com o CONAMA.  

 

⇒ As densidades de coliformes totais e coliformes fecais nas águas da Lagoa 
Maimbá foram baixas, apesar de ter sido notada uma tendência a valores um 
pouco mais altos na estação situada mais próximo da comunidade de Mãe-Bá.  

 
No semestre hidrológico considerado seco, abril a setembro de 2008, a empresa Limnos-
Sanear desenvolveu monitoramento semelhante ao realizado no semestre úmido, outubro 
de 2007 a março de 2008. Os resultados do monitoramento no semestre seco não são 
aqui reproduzidos por se apresentarem muito semelhantes aos obtidos no semestre 
úmido. São reproduzidas, entretanto, as conclusões do estudo:  
 

⇒ Considerando as águas da Lagoa de Maimbá como classe 2, a maior parte dos 
parâmetros analisados não apresentou resultados em não-conformidade com 
os limites estabelecidos pelo CONAMA (Resolução Nº 357/05 – Art. 15). 

 

⇒ Aminas (monocloraminas) e hidrocarbonetos não foram detectados em 
qualquer das amostras analisadas, indicando que não há contaminação por 
esses compostos nas águas monitoradas. 

 

⇒ Todos os resultados de cor verdadeira estavam em conformidade com os 
limites fixados pelo CONAMA. Os baixos resultados, que devem ter sido 
favorecidos pelo menor volume pluvial do período, apontam que a cor não 
interferiu na dinâmica fitoplanctônica da Lagoa de Maimbá. 

 

⇒ Não foram detectados sólidos sedimentáveis pelo método analítico aplicado, e 
por isso pode-se dizer que a Lagoa de Maimbá não se encontra em processo 
de assoreamento. 

 

⇒ Além dos sólidos sedimentáveis, a outra fração dos sólidos monitorada foi a 
dissolvida, que apresentou 72% de resultados superiores ao limite fixado pelo 
CONAMA  para águas de classe 2. Os resultados observados durante esse 
período de estudos apontam águas bastante mineralizadas, o que certamente 
foi favorecido pela proximidade desse ambiente do mar.  

 

⇒ Sólidos totais também foram analisados e foram compostos principalmente 
pelos sólidos dissolvidos. Esta informação, em conjunto com os dados de 
turbidez, permite afirmar que foi baixa a participação dos sólidos suspensos na 
Lagoa de Maimbá, ou seja, havia pouca quantidade de material particulado em 
suspensão. 
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⇒ O CONAMA não estabelece limite para o nitrogênio em águas de classe 2, mas 
se comparados os resultados da Lagoa com outros relativos a ambientes 
naturais de águas tropicais, estes não foram altos, assim como não foram 
grandes as diferenças entre os valores  observados nas três estações 
monitoradas. 

 

⇒ O fósforo apresentou poucos resultados superiores ao padrão legal, 
correspondendo a 22% do total de amostras coletadas. Os demais resultados 
foram baixos, sendo que vários deles foram inferiores ao limite de detecção do 
método. 

 

⇒ Não foram encontradas não-conformidades relativas aos sulfatos. Os resultados 
encontrados são comuns a ambientes situados próximos ao ambiente marinho 
e apontaram que o enxofre presente na Lagoa estava convertido principalmente 
em sulfatos. Os sulfetos não foram altos e os sulfitos não apresentaram 
resultados detectáveis. 

 

⇒ Ocorreu boa oxigenação da Lagoa de Maimbá, considerando que todos os 
resultados foram muito superiores ao limite mínimo fixado pelo CONAMA para 
águas de classe 2. Os resultados encontrados são favoráveis à manutenção da 
vida aquática e certamente foram favorecidos pelos baixos valores de matéria 
orgânica biodegradável, apontada pelos resultados de DBO. Este parâmetro 
apresentou resultados em conformidade com a legislação em todas as 
amostras coletadas na Lagoa, o que é um indicativo de que este corpo d'água 
não recebe grandes contribuições de esgotos domésticos. Esta afirmativa é 
corroborada pelas baixas densidades de coliformes fecais. 

 

⇒ A DQO apresentou resultados bastante variáveis durante o período estudado. 
Foram encontrados desde resultados muito baixos até valores considerados 
altos, os quais foram registrados principalmente em junho/08 e em julho/08. Os 
maiores resultados mostraram a presença de grande quantidade de matéria 
orgânica quimicamente oxidável na Lagoa. 

 

⇒ Entre os metais, o bário total, o cádmio total, o chumbo total, o cromo solúvel, o 
cromo total e o zinco total não apresentaram resultados detectáveis pelo 
método analítico aplicado e, por isso, estavam em conformidade com os 
respectivos limites CONAMA para águas classe 2. 

 

⇒ O mercúrio foi detectado em 11% das amostras coletadas na Lagoa de Maimbá 
e os resultados ultrapassaram o limite de 0,0002 mg/L, estabelecido pela 
legislação. A presença pontual do mercúrio não tem relação com as 
contribuições provenientes da Barragem Norte, já que esse metal não foi 
detectado nesse corpo d'água no mesmo período de monitoramento. O cobre 
solúvel e o níquel foram detectados somente na campanha de setembro/08, ou 
seja, em 17% das amostras, e estavam em conformidade com o CONAMA. 

 

⇒ Apesar de o ferro ser um metal naturalmente abundante nos solos, foram 
baixos os resultados de ferro total na Lagoa de Maimbá, assim como os de ferro 
solúvel. Este último parâmetro é limitado pela legislação, e todos os resultados 
foram muito inferiores ao padrão legal. 

 

⇒ As águas da Lagoa estavam alcalinas, como mostraram os resultados de pH, 
que estavam em conformidade com o CONAMA. 

 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
43/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

⇒ Óleos e graxas totais foram detectados em 47% das análises, mas apesar de 
estarem em não-conformidade com a legislação, não foram considerados muito 
altos. 

 

⇒  Fenóis foram detectados somente em julho/08 e agosto/08, correspondendo a 
33% dos resultados obtidos na Lagoa. Todos os resultados estavam de acordo 
com o limite máximo fixado pelo CONAMA. 

 

⇒ Os resultados microbiológicos não mostraram altas densidades de coliformes 
totais e fecais nas águas da Lagoa de Maimbá.  

 
Com relação à lagoa de Ubu, a empresa Limnos-Sanear desenvolveu campanhas de 
monitoramento de qualidade de água nesta lagoa nos meses de agosto e novembro de 
2007 e fevereiro e maio de 2008. A tabela 3.1.3.3-2 apresenta os resultados das quatro 
campanhas para os pontos P01, situado mais próximo da Usina de Pelotização, P03, 
localizado na parte central da lagoa e P05, mais próximo do mar e da Rodovia do Sol.  
 
Os parâmetros apresentando valores não conformes com os respectivos limites 
preconizados pela Resolução CONAMA 357/2005 para águas doces Classe 2 foram: 
 
Fósforo Total – Ponto P01 – Novembro de 2007 e Maio de 2008; 

Ponto P03 – Agosto de 2007; 
Ponto P05 – Novembro de 2007 e Maio de 2008. 

 
Índice de Fenóis – P01 – Maio de 2008; 

P03 – Maio de 2008; 
P05 – Maio de 2008. 
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Tabela 3.1.3.3-2: Resultados de monitoramento da Lagoa de Ubu, no período de agosto de 2007 a fevereiro de 2008. 
 

CAMPANHAS 
PONTO 01 PONTO 03 PONTO 05 PARÂMETROS UNIDADES 

AGO/07 NOV/07 FEV/08 MAI/08 AGO/07 NOV/07 FEV/08 MAI/08 AGO/07 NOV/07 FEV/08 MAI/08 

LIMITE CONAMA 357/05 
ÁGUA DOCE CLASSE-2 

Bário Total (Ba) mg/L Ba < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7 
Cadmio Total (Cd) mg/L Cd < 0,1 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,1 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,1 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 0,001 
Chumbo Total (Pb) mg/L Pb < 0,1 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,1 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,1 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01 
Cobre Total (Cu) mg/L Cu < 0,2 0,008 < 0,005 0,005 < 0,2 0,007 < 0,005 < 0,005 < 0,2 0,008 < 0,005 < 0,005 -- 
Cromo Total (Cr) mg/L Cr < 0,2 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,2 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,2 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05 
Manganês (Mn) mg/L Mn < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,10 
Mercúrio Total (Hg) mg/L Hg < 0,0001 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0001 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0001 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 
Níquel Total (Ni) mg/L Ni < 0,10 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,10 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,10 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,025 
Zinco Total (Zn) mg/L Zn 0,07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,1 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,18 
Ferro Solúvel (Fe) mg/L Fe 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 
Ferro Total (Fe) mg/L Fe 0,7 0,9 1,2 0,8 0,5 1,4 1,3 0,5 0,570 0,110 1,870 0,480 -- 
Oxigênio Dissolvido (OD) mg/L O2 7,9 6,4 6,4 8,4 6,9 6,5 6,4 8,4 6,7 6,4 5,8 8,2 > 5 
pH in natura -- 6,8 6,5 6,6 6,8 6,8 6,6 6,7 6,9 6,6 6,3 6,5 6,9 6,0 a 9,0 
Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 120 95 114 224 120 92 108 114 118 96 104 115 500 
Sólidos Sedimentáveis mL/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,2 V.A. 
Sólidos Totais mg/L 123 100 121 117 123 100 118 117 121 103 111 118 -- 
Sulfatos Totais mg/L 3,0 8,4 14,0 10,4 5,0 16,3 13,5 10,3 4,0 16,3 12,7 10,5 250 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) mg/L O2 < 0,2 0,2 0,6 -- 0,4 0,5 0,7 -- 1,4 0,6 0,8 -- 5,0 
Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L O2 10,6 12,3 23,4 56,0 5,8 10,0 57,0 60,0 13,0 12,3 37,8 72,0 -- 
Índice de Fenóis mg/L 0,002 < 0,001 0,001 0,004 < 0,001 < 0,001 0,001 0,005 0,001 < 0,001 < 0,001 0,004 0,003 
Temperatura da Água  ºC 25,8 27,5 28,8 27,5 25,8 27,3 28,9 27,2 25,8 27,2 28,9 27,9 -- 
Temperatura do Ar ºC 24,5 26,5 27,9 28,9 24,3 26,6 27,2 27,8 24,3 26,3 27,6 26,9 -- 
Turbidez FTU 6,2 18,7 20,3 6,6 4,4 17,1 24,6 6,7 4,7 19,7 24,8 6,9 100 
Cor Real mg/L Pt 27 14 33 15 22 5 42 6 22 10 35 13 75 
Cor Aparente mg/L Pt 57 112 141 121 45 117 171 67 43 123 181 92 -- 
Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 20 700 10 10 < 1 300 10 < 1 < 1 100 10 20 1000 
Fósforo Total  mg/L 0,015 0,032 0,015 0,070 0,033 0,028 0,013 0,016 0,015 0,032 0,015 0,070 0,03 
Fosfato Total mg/L 0,015 0,015 < 0,010 < 0,017 0,013 0,022 < 0,010 < 0,017 0,015 0,015 < 0,010 < 0,017 -- 
Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,2 0,2 0,5 < 0,05 0,2 0,2 0,3 < 0,05 < 1 < 1 < 1 2,0 -- 
Nitrito mg/L < 0,005 < 0,02 < 0,02 < 0,03 < 0,005 < 0,02 < 0,02 < 0,03 < 0,005 < 0,02 < 0,02 < 0,03 1 
Nitrato mg/L <0,5 0,18 0,01 < 0,10 < 0,5 0,4 0,0 0,2 < 0,5 0,18 0,01 <0,10 10 
Nitrogênio Total mg/L 0,4 1,4 1,0 0,5 0,3 0,9 0,7 0,7 0,4 1,4 1,0 0,5 -- 
Cloretos mg/L 36,0 66,0 31,5 32,7 37,0 38,8 31,8 32,5 36 66 31,5 32,7 250 
* Os valores realçados apresentam-se acima do Limite CONAMA 357/05. Fonte: Limnos-Sanear, 2008. 
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Dentre as conclusões do estudo limnológico para o período agosto de 2007 a fevereiro de 
2008, se destacam: 
 

⇒ Os resultados do monitoramento de condutividade elétrica foram muito 
semelhantes entre os pontos P01, P03 e P05 e apresentaram média de 162,7 
µS/cm. Também não foram grandes as variações observadas entre as quatro 
campanhas de amostragem, já que as médias em agosto/07, novembro/07, 
fevereiro/08 e maio/08 foram iguais a 177,1 µS/cm, 140,2 µS/cm, 162,7 µS/cm e 
170,77 µS/cm, respectivamente. Os dados apresentados apontam, portanto, 
que os teores de sais da lagoa não sofreram variação sazonal. 

 

⇒ No período estudado, não foram encontrados resultados não-conformes de 
cloretos, uma vez que variaram de 31,52 mg/L (P01, em fevereiro/08) a 66 mg/L 
(P01, em novembro/07). Nota-se que a média registrada em novembro/07 foi a 
mais alta do período, com 48,36 mg/L. Nas outras três campanhas, a média foi 
de 33,49 mg/L. Os resultados do segundo semestre de 2007 e do primeiro 
semestre de 2008 foram superiores aos normalmente observados em 
ambientes tropicais de águas doces naturais. No entanto, como a lagoa 
encontra-se próxima ao ambiente marinho, suas águas são mais salinizadas 
que as de lagoas que não sofrem influência do mar. 

 

⇒ Ao longo de todo o período estudado, o pH apresentou homogeneidade em 
seus resultados, independente da campanha ou do ponto de amostragem. Os 
resultados de pH na lagoa variaram de 6,29 (P05, em novembro/07) a 6,90 
(P05, em maio/08) e apontaram águas ligeiramente ácidas.  

 

⇒ A cor aparente apresentou resultados mais baixos em agosto/07, quando a 
média foi igual a 48,33 mg/L. Nas outras três campanhas, a cor aparente média 
foi igual a 117,33 mg/L (novembro/07), 164,33 mg/L (fevereiro/08) e 93,33 mg/L 
(maio/08). Os maiores resultados em novembro/07 e fevereiro/08 devem ter 
relação com as chuvas, que são mais frequentes nesse período. As águas 
pluviais aumentam o carreamento do material presente nos solos para dentro 
dos corpos d'água favorecendo o aumento de cor nas águas.  

 

⇒ Em agosto/07, novembro/07, fevereiro/08 e maio/08 a cor real apresentou 
médias iguais a 23,67 mg/L, 9,67 mg/L, 36,67 mg/L e 11,33 mg/L, 
respectivamente. Os resultados dos três pontos de amostragem foram 
semelhantes, com 22,25 mg/L no P01, 18,75 mg/L no P03 e 20 mg/L no P05.  

 

⇒ A turbidez variou de 4,35 FTU (P03, em agosto/07) a 24,8 FTU (P05, em 
fevereiro/08). Portanto, é baixa a quantidade de material particulado em 
suspensão na lagoa. Apesar de todos os resultados terem sido muito baixos, foi 
notada uma tendência a valores mais altos nas campanhas de novembro/07 e 
fevereiro/08. Estes meses estão inseridos no período caracterizado pelo maior 
volume de chuvas. Em relação aos três pontos de amostragem, os resultados 
foram muito semelhantes.  

 

⇒ A reduzida quantidade de material particulado em suspensão apontada pela 
turbidez foi corroborada pelos resultados muito baixos de sólidos suspensos. 
Essa fração dos sólidos foi detectada somente em novembro/07 e fevereiro/08, 
quando apresentou resultados muito baixos. O resultado mais alto foi igual a 10 
mg/L (P03, em fevereiro/08).  
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⇒ Não foram encontrados resultados detectáveis de sólidos sedimentáveis na 
lagoa.  

 

⇒ Os sólidos dissolvidos apontaram que a lagoa apresenta moderada quantidade 
de sais em suas águas. Esse padrão foi observado nos três pontos de 
amostragem, que apresentaram valores muito semelhantes, com média de 
109,17 mg/L. Não houve grande variação nos resultados quando comparadas 
as quatro campanhas, indicando que não houve alteração expressiva na 
participação dos sólidos dissolvidos na água da Lagoa de Ubu que pudesse ser 
atribuída às épocas de maior ou menor volume pluvial.  

 

⇒ O nitrogênio total apresentou resultado médio igual a 0,72 mg/L. Os maiores 
resultados foram registrados em novembro/07 e fevereiro/08, com médias 
iguais a 1,17 mg/L e 0,83 mg/L, respectivamente. Como esses dois meses 
apresentam maior volume pluvial em relação à agosto e maio, os maiores 
valores de nitrogênio total podem ter relação com a contribuição orgânica 
proveniente dos solos adjacentes, em função do escoamento superficial.  

 

⇒ Os valores de nitrato não ultrapassaram 0,49 mg/L (P05, em novembro/07). 
Deve ser considerado que o nitrato não foi detectado em nenhum dos pontos 
monitorados na campanha de agosto/07 e nos pontos P01 e P05, em maio/08. 
Os demais resultados apresentaram média de 0,20 mg/L.  

 

⇒ Não foram encontrados resultados detectáveis de nitrito nas amostras coletadas 
no período entre agosto/07 e maio/08.  

 

⇒ Os resultados de nitrogênio amoniacal variaram de não detectáveis (P01, P03 e 
P05, em maio/08) a 0,49 mg/L (P01, em fevereiro/08). Estes valores são 
considerados baixos, comuns a ambientes pouco enriquecidos organicamente.  

 

⇒ Nas campanhas, o fósforo apresentou cinco resultados superiores ao limite de 
0,030 mg/L fixado pelo CONAMA (Resolução Nº 357/05 – Art. 15). A variação 
dos demais resultados foi de < 0,010 mg/L (P05, em fevereiro/08) a 0,028 mg/L 
(P03, em novembro/07). O fósforo pode estar associado a contribuição de 
origem orgânica (vegetal), a processos geoquímicos, através do fósforo 
inorgânico, adsorvido às argilas e ainda a contribuições de origem antrópica, 
mais especificamente, lançamento de esgotos.  

 

⇒ O fosfato não foi detectado em nenhuma das amostras coletadas na Lagoa de 
Ubu em fevereiro/08 e maio/08. Já em agosto/07 e novembro/07, o fosfato 
apresentou resultados que variaram de 0,012 mg/L (P05, em agosto/07) a 0,022 
mg/L (P03, em novembro/07). Os pontos P01, P03 e P05 apresentaram valores 
muito semelhantes, com médias iguais a 0,015 mg/L, 0,016 mg/L e 0,017 mg/L, 
apontando homogeneidade na participação do fosfato na lagoa.  

 

⇒ Foram baixos os resultados de sulfatos na lagoa. Os maiores resultados de 
sulfatos foram registrados em novembro/07 e fevereiro/08, com médias iguais a 
13,64 mg/L e 13,41 mg/L, respectivamente. Em agosto/07, a média foi igual a 4 
mg/L e em maio/08, igual a 10,4 mg/L.  

 

⇒ O bário, o cádmio, o chumbo, o cromo total, o manganês, o mercúrio e níquel 
não foram detectados.  

 

⇒ Os resultados registrados na lagoa de para ferro total no período em estudo não 
foram considerados altos. Em agosto/07, novembro/07, fevereiro/08 e maio/08, 
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os resultados médios foram iguais a 0,59 mg/L, 1,15 mg/L, 1,45 mg/L e 0,58 
mg/L, respectivamente. Como os maiores valores foram registrados nas 
campanhas caracterizadas por apresentarem maior volume pluvial, a ocorrência 
de ferro nas águas do corpo lêntico estudado deve ter relação com a presença 
natural desse metal nos solos.  

 

⇒ Todos os resultados de ferro solúvel foram muito baixos, já que variaram de 
0,09 mg/L (P05, em fevereiro/08 e P01, em maio/08) a 0,23 mg/L (P03, em 
novembro/07. Os resultados observados nos pontos de amostragem foram 
muito semelhantes.  

 

⇒ O cobre total foi detectado somente na segunda campanha, mais 
especificamente em novembro/07. Nesse mês, os resultados foram iguais a 
0,008 mg/L em P01 e P05 e 0,007 mg/L em P03. O fato desse metal ter sido 
detectado em apenas uma das quatro campanhas amostradas indica que sua 
ocorrência foi pontual.  

 

⇒ O zinco também foi detectado em apenas uma campanha, porém, em 
agosto/07. Os valores encontrados em P01, P03 e P05 foram iguais a 0,07 
mg/L, 0,05 mg/L e 0,06 mg/L, respectivamente.  Os valores encontrados no 
segundo semestre de 2007 e no primeiro semestre de 2008 indicam que é 
baixa a ocorrência deste metal na lagoa.  

 

⇒ Nas campanhas realizadas, a DBO nas águas da lagoa apresentou resultados 
que variaram de < 0,20 mg/L (P01, em agosto/07) a 1,39 mg/L (P05, em 
agosto/07). Se considerados os três pontos de amostragem, nota-se que as 
médias registradas em P01, P03 e P05 foram iguais a 0,38 mg/L, 0,52 mg/L e 
0,92 mg/L, respectivamente. Foram semelhantes também os resultados 
encontrados nas quatro campanhas.  

 
 

⇒ Os resultados de DQO foram bastante variáveis ao longo do período estudado. 
O menor resultado foi igual a 10 mg/L (P03, em novembro/07) e o maior, igual a 
72 mg/L (P05, em maio/08). Os resultados mais altos aconteceram nas duas 
últimas campanhas, com médias iguais a 39,4 mg/L, em fevereiro/08 e 62,67 
mg/L, em maio/08. Em agosto/07 e novembro/07, a DQO média foi igual a 9,8 
mg/L e 11,53 mg/L.  

 

⇒ Os baixos resultados de DBO favoreceram a boa oxigenação da água da lagoa 
de Ubú. Os resultados de oxigênio dissolvido variaram de 5,8 mg/L (P05, em 
fevereiro/08) a 8,43 mg/L (P01, em maio/08).  

 

⇒ Os fenóis foram detectados em 33% das amostras analisadas, ou seja, em 4 
das 12 amostras coletadas na lagoa. Dentre os quatro resultados detectáveis, 
três apresentaram valores em não-conformidade com a legislação, já que foram 
iguais a 0,004 mg/L (P01 e P05, em maio/08) e 0,005 mg/L (P03, em maio/08). 
O outro resultado detectável foi registrado no P01, em agosto/07, com 0,002 
mg/L. Os fenóis podem ter origem natural (decomposição de vegetação 
lenhosa, causada pela presença de vegetação inundada ou dejetos animais) ou 
antrópica (subprodutos industrializados do petróleo, utilizados para os mais 
diversos fins).  

 

⇒ Os óleos e graxas podem ter origem natural (vegetal e animal) ou antrópica 
(mineral). Os compostos oleosos foram detectados apenas na campanha de 
maio/08, quando apresentaram 2 mg/L, em P01 e P05 e 1 mg/L, em P03.  
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⇒ As maiores densidades de coliformes termotolerantes foram registradas em 
novembro/07, com 700 organismos/100 mL no P01, 300 organismos/100 mL no 
P03 e 100 organismos/100 mL no P05. Os resultados nas outras campanhas 
variaram de não-detectáveis (P03 e P05, em agosto/07 e P03, em maio/08) a 
20 organismos/100 mL (P01, em agosto/07 e P05, em maio/08). Novembro é 
um mês caracterizado pelo início do período chuvoso e por isso o maior 
resultado provavelmente está relacionado com o carreamento do material 
presente nos solos para dentro dos corpos d'água. 

 
Com relação às campanhas de monitoramento de qualidade de água realizadas 
especificamente para este estudo ambiental, as figuras 3.1.3.3-1 a 3.1.3.3-10 mostram 
aspectos relacionados com a campanha realizada em 25/09/2008. 
 
 

 
 

Figura 3.1.3.3-1:Vista de área alagada por córrego 
afluente à lagoa Maimbá, situada a montante de 

estrada, nas proximidades do Ponto 1-1 

 
 

Figura 3.1.3.3-2: Coleta de amostra em área alagada, 
no Ponto 1-1 

 
 

 
 

Figura 3.1.3.3-3: Vista de espelho d’água situado a 
jusante de estrada, nas proximidades do Ponto 2-1 

 
 

Figura 3.1.3.3-4: Coleta de amostra no Ponto 2-1 
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Figura 3.1.3.3-5: Sondagem com equipamento portátil, 
no Ponto 2-1 

 
 

Figura 3.1.3.3-6: Coleta de amostra em braço da lagoa 
Maimbá situado nas proximidades do Ponto 3-1. 

 

 
 

Figura 3.1.3.3-7: Sondagem com equipamento portátil, 
no Ponto 3-1 

 
 

Figura 3.1.3.3-8: Sondagem com equipamento portátil, 
no Ponto 4-1. 

 

 
 

Figura 3.1.3.3-9: Vista de margem de braço da lagoa 
Maimbá, próximo ao Ponto 4-1 

 
 

Figura 3.1.3.3-10: Vista parcial do espelho d’água da 
lagoa Maimbá, nas proximidades do Ponto 4-1 

 
 
A Tabela 3.1.3.3-3 mostra os resultados do monitoramento nas lagoas Maimbá e Ubu 
realizado em 25 de agosto de 2008.  
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Tabela 3.1.3.3-3: Resultados do monitoramento nas lagoas Maimbá e Ubu realizado 
especificamente para este estudo, em 25 de agosto de 2008. 
 

PARÂMETROS UNIDADES Ponto 1-1 Ponto 2-1 Ponto 3-1 Ponto 4-1 
Limite CONAMA 

357/05 Águas  
Doce - Classe 2 

Cloretos mg/L 32,1 51,5 100,21 106,04 250,00 
Condutividade μS / cm 236 317 785,00 791,00 - 
Cor Aparente mg Pt / L 171 51 8,6 88 - 
Cor Real mg Pt / L 33,9 22,8 7,05 8,32 75,00 
DBO – Demanda Bioquímica de 
Oxigênio mg/L 2,7 3,5 4,12 - > 5,00 

Fósforo Total mg/L 0,07 0,04 0,10 6,50 0,10 
Nitrato mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 10,00 
Nitrito mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 1,00 
Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,48 0,24 0,07 0,28 3,70 
Nitrogênio Orgânico mg/L 0,67 0,64 0,91 1,35 - 
Nitrogênio Total mg/L 1,15 0,88 0,98 1,65 - 
Óleos e Graxas mg/L 5,8 6,8 0,4 4,4 - 
Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 231 168 419 439 500 
Sólidos Suspensos Totais mg/L 11 4,00 1,00 61,00 - 
Turbidez UT 24,70 6,48 3,35 55,80 100,00 

Coliformes Totais NMP/ 100 
mL 430 430 430 2.400 - 

Coliformes Termotolerantes NMP/ 100 
mL 430 93 21 930 1.000 

* Os valores realçados apresentam-se acima do Limite CONAMA 357/05. Fonte: Limnos-Sanear, 2008. 
 
 
Os parâmetros que se situaram fora dos respectivos limites preconizados pela Resolução 
CONAMA 35/2005 para águas doces classe 2 foram: 
 
 Ponto 4-1 –Fósforo Total. 

 
As figuras 3.1.3.3-11 a 3.1.3.3-30 mostram aspectos relacionados com a segunda 
campanha de monitoramento de qualidade de água, realizada em 01/10/08. 
 

 
 

Figura 3.1.3.3-11: Vista de espelho d’água nas 
proximidades do Ponto 1-2, a jusante de estrada. 

 
 

Figura 3.1.3.3-12: Vista das proximidades do Ponto 1-
2, a jusante de estrada. 
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Figura 3.1.3.3-13: Coleta de amostras no Ponto 1-2. 
 

 

Figura 3.1.3.3-14: Sondagem “in situ”, no Ponto 1-2. 
 

 
 

Figura 3.1.3.3-15:  Amostra coletada no Ponto 1-2. 
 

 

Figura 3.1.3.3-16: Vista de espelho d’água de braço da 
lagoa Maimbá, nas proximidades do Ponto 2-2. 

 

 
 

Figura 3.1.3.3-17:  Amostra coletada no Ponto 2-2. 
 

 

Figura 3.1.3.3-18:  Vista das proximidades de 
extremidade oeste da lagoa de Ubu. 
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Figura 3.1.3.3-19: Vista das proximidades de 
extremidade oeste da lagoa de Ubu. 

 
 

Figura 3.1.3.3-20: Vista das proximidades de 
extremidade oeste da lagoa de Ubu. 

 

 
 

Figura 3.1.3.3-21: Vista das proximidades de 
extremidade oeste da lagoa de Ubu. 

 
 

Figura 3.1.3.3-22 : Vista das proximidades de 
extremidade oeste da lagoa de Ubu. 

 

 
 

Figura 3.1.3.3-23: Sondagem “in situ” com 
equipamento portátil, na lagoa de Ubu, no Ponto 4-2. 

 
 

Figura 3.1.3.3-24:  Vista de espelho d’água da lagoa de 
Ubu, nas proximidades de antigo Viveiro Aquático. 
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Figura 3.1.3.3-25: Vista do espelho de água da lagoa 
de Ubu. 

 
 

Figura 3.1.3.3-26: Vista do espelho de água da lagoa 
de Ubu. 

 

 
 

Figura 3.1.3.3-27 : Vista do espelho de água da lagoa 
de Ubu. 

 
 

Figura 3.1.3.3-28:  Marcação de ponto de 
monitoramento na lagoa de Ubu. 

 

 
 

Figura 3.1.3.3-29: Sondagem “in situ” com 
equipamento portátil, na lagoa de Ubu, no Ponto 5-2. 

 
 

Figura 3.1.3.3-30: Amostra coletada na lagoa de Ubu, 
no Ponto 4-2. 

 
A Tabela 3.1.3.3-4 mostra os resultados do monitoramento realizado em 01 de outubro de 
2008.  
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Tabela 3.1.3.3-4: Resultados do monitoramento nas lagoas Maimbá e Ubu realizado 
especificamente para este estudo, em 01 de outubro de 2008. 
 

PARÂMETROS UNIDADE PONTO 1-2 PONTO 2-2 PONTO 3-2 PONTO 4-2 LIMITE 
CONAMA 

Temperatura oC 22,22 27,10 27,76 28,48 - 
pH - 5,36 6,94 5,85 6,24 6 a 9 
Oxigênio Dissolvido mg/L 0,88 5,63 7,82 7,49 > 5 
Salinidade o/oo 0,07 0,37 0,07 0,08 0,5 
Condutividade μS / cm 153 718 152 171 - 
Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,17 0,13 0,28 0,24 3,7 
Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,61 0,66 0,73 1,1 - 
Nitrato (como N) mg/L < 0,1 < 0,5 < 0,1 < 0,1 10 
Nitrito (como N) mg/L < 0,02 < 0,1 < 0,02 < 0,02 1 
Fosfato (como P) mg/L < 0,02 < 0,1 < 0,02 < 0,02 - 
Cloreto mg/L 38,8 98,8 32,4 36,5 250 
Índice de Fenóis mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,008 0,003 
DBO mg/L 1,15 < 0,5 1,44 <0,5 5 
DQO mg/L 9,0 23 12 10 --- 
Cor Mg Pt 31 46 42 38 75 
Surfactantes mg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 
Cianeto mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 
Sulfeto mg/L < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - 
Sólidos Suspensos Totais mg/L < 2 < 2 < 2 < 2 - 
Sólidos Sedimentáveis mL/L.h < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 - 
Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 208 455 63 146 500 
Óleos e Graxas mg/L < 1 < 1 1 1 - 
Turbidez UNT 2,8 2,9 1,6 3,7 100 
Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 9,2 93 43 < 3,6 1.000 
Mercúrio mg/L < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,0002 

Prata mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01 

Alumínio mg/L 0,040 0,217 0,013 0,055 - 

Arsênio mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Boro mg/L 0,057 0,068 0,054 0,088 0,5 

Bário mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,7 

Berílio mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,04 

Bismuto mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - 

Cálcio mg/L 5,5 6,1 6,3 4,0 - 

Cádmio mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Cobalto mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05 

Cromo mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,05 

Cobre mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 - 

Ferro mg/L 0,151 0,177 0,712 0,484 - 

Potássio mg/L 2,1 4,5 1,8 2,0 - 

Parâmetros Unidade Ponto 1-2 Ponto 2-2 Ponto 3-2 Ponto 4-2 Limite 
CONAMA 

Lítio mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 2,5 
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Tabela 3.1.3.3-4: Resultados do monitoramento nas lagoas Maimbá e Ubu realizado 
especificamente para este estudo, em 01 de outubro de 2008. (Continuação) 
 

PARÂMETROS UNIDADE PONTO 1-2 PONTO 2-2 PONTO 3-2 PONTO 4-2 LIMITE 
CONAMA 

Magnésio mg/L 2,9 4,4 2,3 2,9 - 
Manganês mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1 

Molibdênio mg/L < 0,01 0,011 < 0,01 < 0,01 - 

Sódio mg/L 17,4 69,8 14,1 16,9 - 

Níquel mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,025 

Fósforo mg/L 0,011 0,013 0,014 < 0,01 0,03 

Chumbo mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Antimônio mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

Selênio mg/L < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 0,01 

Silício mg/L 4,4 1,1 < 0,5 2,5 - 

Estanho mg/L < 0,01 < 0,01 0,010 < 0,01 - 

Estrôncio mg/L 0,017 0,041 0,017 0,020 - 

Titânio mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - 

Tálio mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - 

Vanádio mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1 

Zinco mg/L 0,032 0,014 0,015 0,017 0,18 
* Os valores realçados apresentam-se acima do Limite CONAMA 357/05. Fonte: Limnos-Sanear, 2008. 
 
Os parâmetros situados fora dos respectivos limites preconizados pela Resolução 
CONAMA 357/2005 para águas Classe 2 foram:  
 

 Ponto 1-2 – pH, Oxigênio Dissolvido; 
 

 Ponto 3-2 – pH; 
 

 Ponto 4-2 - Índice de Fenóis. 
 
Ressalta-se que resultados de monitoramento de qualidade de água são altamente 
influenciados por condições meteorológicas anteriores às ocasiões das campanhas e que 
estas foram realizadas após longo período de baixas precipitações pluviométricas. 
 
Desmatamento, represamentos por barragens, construção de estradas, fechamento da 
saída para o mar, lançamento de esgotos sanitários e de efluentes industriais e atividades 
agropecuárias representam as ações antrópicas mais importantes desenvolvidas na bacia 
da lagoa Maimbá ao longo do tempo. 
 
No caso da lagoa de Ubu, destaca-se desmatamento, subdivisão de espelho d’água por 
construção de estrada e desenvolvimento de atividades pecuárias em sua bacia 
hidrográfica. 
 
Desta forma, as bacias das lagoas Maimbá e Ubu foram significativamente alteradas por 
atividades antrópicas e isto vem contribuindo para o fato dos parâmetros quantitativos e 
qualitativos destes corpos d’água não corresponderem às condições naturais.  
 
Cabe observar que não foram observadas, em nenhum dos monitoramentos realizados na 
lagoa de Ubu, influências de atividades industriais desenvolvidas na bacia de drenagem 
da barragem Norte, vizinha, sobre seus parâmetros qualitativos. 
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3.1.4 HIDROGEOLOGIA, GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E SOLOS 
 
Apresenta-se a seguir a caracterização hidrogeológica, geológica, geomorfológica e dos 
solos da área de influência direta do empreendimento. 
 
3.1.4.1 Hidrogeologia 
 
3.1.4.1.1 Considerações Gerais 
 
A água subterrânea se acumula e circula nos espaços intersticiais das rochas, 
constituindo assim as reservas de águas do subsolo. A principal origem para a formação 
desses mananciais é a precipitação pluviométrica, através da infiltração direta ou 
diferencial, fazendo com que, na moderna abordagem do gerenciamento integrado dos 
recursos hídricos, a hidrogeologia não mais se preocupe somente com as águas 
subterrâneas, mas também a relacione com o ciclo hidrológico. 
 
De modo geral, a água subterrânea pode se encontrar em aqüíferos classificados como 
confinados, semiconfinados ou aqüíferos livres. 
 
Os aqüíferos confinados, em cujas rochas as águas se apresentam em condições 
artesianas, podem ser representados por rochas do embasamento cristalino ou por 
rochas sedimentares. 
 
No caso do embasamento cristalino, o sistema de aqüífero 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 
relacionadas ao tipo e intensidade do tectonismo que atuou na região onde se encontram 
essas rochas. 
 
A recarga desses aqüíferos se processa principalmente pela infiltração da água retida no 
manto de alteração (solos permeáveis e várzeas saturadas) e nas coberturas do terciário 
e quaternário, ou através dos cursos d’água nos pontos de coincidências com as linhas de 
fratura. A contribuição a partir da infiltração direta das precipitações pluviométricas é 
muito reduzida. 
 
Com relação aos aqüíferos confinados em rochas sedimentares, estes se constituem, de 
modo geral, em melhores sistemas de aqüíferos, principalmente em função da reduzida 
cimentação e compactação a que foram submetidos, permitindo à rocha uma maior 
porosidade e permeabilidade. Para se enquadrar como aqüífero confinado, essas rochas 
sedimentares devem apresentar camadas de base e topo impermeáveis, confinando a 
água no interior do aqüífero. 
 
Considerados em conjunto, os arenitos entre as diversas rochas sedimentares são os 
melhores aqüíferos, desde que se apresentem pouco cimentados. Além de sua extensa 
distribuição, geralmente apresentam boas características de armazenamento e 
transmissibilidade. 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
57/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Os aqüíferos confinados, explorados por meio de poços tubulares profundos, apresentam 
vantagens em relação às captações superficiais, pois em geral são menos passíveis de 
contaminação, necessitando, na maioria dos casos, de simples desinfecção para atender 
as exigências de potabilidade. 
 
Além disso, os poços profundos geram vazão superior, capaz de atender áreas urbanas, 
atividades industriais ou grandes projetos na área rural. A capacidade de produção destes 
poços é função basicamente da geologia local e das áreas de recarga. 
 
O aqüífero livre geralmente situa-se mais próximo à superfície, encontrando-se as águas 
nos poros desse aqüífero sob pressão atmosférica, como se estivesse ao ar livre. Nessas 
condições, o aqüífero é comumente chamado de lençol freático ou aqüífero livre, não 
apresentando condições artesianas de confinamento. Esse aqüífero livre é abastecido 
principalmente pelas águas pluviais. 
 
Com relação à contaminação, as águas freáticas são mais passíveis de serem 
contaminadas ou poluídas, devido à sua proximidade com a superfície, onde o uso do 
solo superficial poderá alterar a sua qualidade. Cisternas ou cacimbas próximas à criação 
de animais ou a lixo mal disposto no solo podem apresentar sinais de contaminação, 
enquanto perfurações localizadas junto a culturas agrícolas que empreguem defensivos 
podem apresentar traços dos elementos utilizados. Da mesma forma, a proximidade entre 
os poços rasos e as fossas negras representa risco de contaminação das águas freáticas. 
 
Quanto à hidrogeologia da região em estudo, procurou-se abordar os principais sistemas 
de aqüíferos existentes, suas principais características e suas potencialidades de 
produção e explotação. 
 
 
3.1.4.1.2 Principais Sistemas de Aqüíferos na Área de Estudo 
 
Na Área de Influência Direta da 4ª Usina da Pelotização podem ser verificados dois 
diferentes tipos de aqüíferos, ambos condicionados a uma mesma unidade geológica 
presente na área. 
 
Descrevem-se a seguir esses aqüíferos, lembrando que os critérios adotados na 
separação desses sistemas de aqüíferos basearam-se na coluna geológica regional, e, 
quanto ao seu suposto potencial explotável, teve como base informações regionais de 
suas profundidades, a permeabilidade e fraturamento das formações e a facilidade de 
recarga. 
 
Para cada sistema de aqüífero observado faz-se ainda uma avaliação do seu potencial 
hidrogeológico, a partir de referências bibliográficas locais e regionais que se refiram aos 
tipos de aqüíferos encontrados na AID. 
 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
58/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

3.1.4.1.2.1 Aqüífero Grupo Barreiras 
 
O Grupo Barreiras aflora em toda a Área de Influência Direta do empreendimento 
proposto e ocorre encobrindo as rochas gnáissicas mais antigas. Esta unidade 
corresponde a um pacote sedimentar composto principalmente por conglomerados na 
base e uma seqüência de arenitos e argilitos. Estas litologias, principalmente os arenitos, 
definem um sistema de aqüífero diferente do aqüífero quaternário aluvionar existente ao 
sul e a oeste da AID, na região dos rios Benevente e Salinas. 
 
Esse aqüífero consiste num pacote de rochas formado por intercalações de níveis areno-
argilosos a arenosos com níveis argilosos a argilo-siltosos. Esta característica textural 
determina um aqüífero no qual o fluxo de água subterrânea pode se encontrar 
parcialmente confinado dentro de determinados compartimentos sedimentares mais 
porosos, sendo efetivamente selado por uma camada adjacente menos permeável. Esta 
quebra na transmissividade ocasiona a existência de aqüíferos semiconfinados contidos 
no interior de um aqüífero livre regional. 
 
Este sistema de aqüífero permite tanto a presença de aqüíferos livres como confinados, 
dependendo da profundidade e do local a ser perfurado, muito embora a grande maioria 
dos poços perfurados o qualifique como um aqüífero aberto, uma vez que não apresenta 
regionalmente, nas profundidades exploradas, camadas impermeáveis que o limite e lhe 
dê condições artesianas. No entanto, as rochas formadoras deste aqüífero, representadas 
por arenitos e argilitos mal consolidados, se caracterizam pela grande heterogeneidade 
dos sedimentos, ora mais arenosos, ora mais argilosos, fazendo com que ocorra uma 
variação muito grande do potencial aqüífero de cada região considerada. 
 
O sistema de aqüífero Barreiras, embora de origem sedimentar, de modo geral não 
apresenta grandes potencialidades quanto a recursos hídricos subterrâneos, em função 
principalmente da alta heterogeneidade de seus sedimentos, comportando-se em grande 
parte das vezes como aqüífero livre. Sua capacidade de produção é bastante variável em 
decorrência das circunstâncias dimensionais e geográficas, sendo médio o seu potencial 
hídrico subterrâneo e podendo localmente ser classificado como muito bom. 
 
Próximo à Área de Influência Direta do presente estudo, na região industrial onde a 
Samarco Mineração já possui 3 usinas de pelotização, observa-se a captação de águas 
subterrâneas neste aqüífero através de poços tubulares profundos, cuja utilização se 
destina tanto para o uso doméstico naquela empresa como para o abastecimento de água 
potável em navios na região do porto. 
 
Embora localizados fora da AID do empreendimento da 4ª Usina de Pelotização, os dados 
obtidos nesses poços tubulares profundos contribuem diretamente para a caracterização 
do aqüífero profundo do Grupo Barreiras na AID por possuírem uma similaridade 
hidrogeológica representativa para tal. Os dados e informações presentes neste item 
possuem como fonte os levantamentos realizados pela Golder Associates, em 2003, 
como parte do trabalho “Elaboração de Estudos Hidrogeológicos para a Região de Ubu-
ES” para a Samarco Mineração. 
 
A Tabela 3.1.4.1.2.1-1 apresenta os cinco poços tubulares profundos (PA-01 a PA-05) na 
área da Samarco Mineração e suas principais informações e características técnicas e de 
produção. 
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Tabela 3.1.4.1.2.1-1: Poços Tubulares Profundos em atividade na Área da Samarco. 
 

VAZÃO (m3/h) 
POÇO LOCALIZAÇÃO INÍCIO DA 

OPERAÇÃO 
PROFUNDIDADE 

(m) TESTE CAMPO 

NÍVEL 
ESTÁTICO 

(m) 

NÍVEL 
DINÂMICO 

(m) 

PA-01 Cabeceiras da 
Lagoa de Ubu 

Junho/ 
1990 102,0 31,0 29,0 2,75 35,09 

PA-02 Cabeceiras da 
Lagoa de Ubu 

Setembro/ 
2001 104,0 24,0 36,4 10,00 32,00 

PA-03 Estrada de acesso 
ao Porto Agosto/ 2000 111,0 9,9 15,9 9,00 59,32 

PA-04 Área da Shell Novembro/ 
2003 108,0 20,0 ND 24,00 36,08 

PA-05 Área da Brasil 
Supply no Porto 

Novembro/ 
2003 98,0 19,0 ND 26,00 65,00 

ND = Não Determinado. 
Fonte: Golder Associates - Elaboração de Estudos Hidrogeológicos para a Região de Ubu-ES. 
 
 
O abastecimento de água para as instalações administrativas na área da Samarco é feito 
por estes cinco poços tubulares, que foram perfurados até uma profundidade de 
aproximadamente 100 metros. Os poços PA-01 e PA-02, localizados mais próximos à 
Lagoa de Ubu são os que apresentam as maiores vazões (ao redor de 32 m3/h, segundo 
medição no dia 23/09/2003), obtidas por meio dos testes de vazão realizados pela Golder 
Associates. 
 
Além dos poços em produção relacionados na tabela anterior, a Samarco Mineração já 
possuiu outros nove poços tubulares profundos para produção de água (HJ-03, GS-01, 
HP-01, HZ-01, TJ-01, TFJ-02, TJ-03, TJ-04 e TJ-05). Atualmente todos esses poços 
encontram-se desativados. A Tabela 3.1.4.1.2.1-2, a seguir, apresenta a relação desses 
poços e alguns dos seus aspectos históricos e construtivos. 
 
Tabela 3.1.4.1.2.1-2: Poços Tubulares Profundos Inativos na Área da Samarco. 
 

POÇO DATA DA 
PERFURAÇÃO 

PROF. 
(m) 

VAZÃO 
TESTE 
(m3/h) 

QUALIDADE 
ÁGUA OBSERVAÇÕES 

TJ-01 Dezembro/ 1975 ND ND Inservível O poço nunca operou. 

TJ-02 Dezembro/ 1975 133,70 11,0 Boa 
Poço desativado em 1982 após 

rompimento do filtro e entrada de areia no 
sistema. 

TJ-03 Dezembro/ 1975 ND ND Inservível O poço nunca operou. 

TJ-04 Dezembro/ 1975 108,35 18,0 Excelente 
Foi o poço com melhor vazão (18.000 L), 

até romper o filtro e desmoronar em 
março/1988. 

TJ-05 Dezembro/ 1975 110,80 7,0 Inservível O poço nunca operou, apresentando baixa 
vazão. 

HP-01 Dezembro/ 1984 100,00 8,0 Boa Presença de partículas sólidas devido a 
rompimento do filtro em janeiro de 2003. 

GS-01 Outubro/ 1987 104,00 18,0 ND Sem informações do motivo da 
paralisação. 

GS-02 Julho/ 1991 100,00 ND ND Sem informações do motivo da 
paralisação. 

HZ-01 Agosto/ 1987 102,00 4,97 Boa 
Primeiro poço de PVC; apresentou areia 

no 1º mês de operação (Jan/88) e baixou a 
vazão. 

HJ-03 Janeiro/ 1996 100,00 14,94 ND Sem informações do motivo da 
paralisação. 

ND = Não Determinado 
Fonte: Golder Associates - Elaboração de Estudos Hidrogeológicos para a Região de Ubu-ES. 
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A profundidade desses poços também é de aproximadamente 100 metros, à exceção do 
poço TJ-02, que atingiu 133,70 metros. As vazões informadas pela Samarco 
apresentaram valores inferiores a 20 m3/h. 
 
Alguns dos poços relacionados na tabela anterior não chegaram a operar em função das 
baixas vazões apresentadas, enquanto outros poços, quando já se encontravam em 
produção, apresentaram problemas construtivos que afetaram as taxas de descarga ou 
impossibilitaram a continuidade de sua operação. 
 
Com relação à qualidade definida como inservível que se encontra indicada na tabela 
anterior para os poços TJ-01 e TJ-03, o documento consultado não esclarece o motivo 
desta classificação para a qualidade das águas produzidas por tais poços. Acrescente-se 
ainda que exatamente para esses dois poços não consta a profundidade. 
 
Além dos cinco poços produtores de água na área industrial da Samarco Mineração, a 
região de entorno apresenta ainda outros poços tubulares profundos, conforme consta na 
Tabela 3.1.4.1.2.1-3, a seguir, que apresenta as informações referentes a oito poços 
profundos dos quais se tem conhecimento na área de entorno da AID.  
 
Esses poços pertencem à Companhia Estadual de Saneamento do Estado do Espírito 
Santo (CESAN) e a particulares da região, sendo utilizados para abastecimento 
doméstico na área considerada. Embora não se tenha informações disponíveis sobre as 
características construtivas dos referidos poços, são apresentados, para alguns deles, 
dados de profundidade e de vazão, além do início da operação. 
 
Tabela 3.1.4.1.2.1-3: Poços pertencentes a terceiros em produção na Área de Estudo. 
 

POÇO PROPRIETÁRIO LOCALIZAÇÃO INICIO DA 
OPERAÇÃO 

PROF. 
(m) 

VAZÃO 
(m3/h) 

1 CESAN Estação de Bombas da 
CESAN - Anchieta ND ND ND 

2 CESAN Estação de Bombas da 
CESAN - Anchieta ND ND ND 

3 CESAN Rodovia do Sol – Entrada 
Praia da Guanabara ND ND ND 

4 CESAN Fazenda do Sr. Milton ND ND ND 

5 Associação dos Moradores da 
Praia dos Castelhanos 

Praia dos Castelhanos 
Anchieta 1990 80,0 18,0 

6 Associação dos Moradores da 
Praia dos Castelhanos 

Praia dos Castelhanos 
Anchieta 1992 92,0 20,0 

7 Associação dos Moradores da 
Praia dos Castelhanos 

Praia dos Castelhanos 
Anchieta 1994 96,0 23,0 

8 Associação dos Moradores da 
Praia dos Castelhanos 

Praia dos Castelhanos 
Anchieta 1996 116,0 18,0 

ND = Não Determinado 
Fonte: Golder Associates - Elaboração de Estudos Hidrogeológicos para a Região de Ubu-ES. 
 
Com base nos dados de profundidade de perfuração e de vazões de descarga dos poços 
da Associação de Moradores da Praia dos Castelhanos, localizada a aproximadamente 5 
km ao sul das instalações industriais da Samarco, em Ubu, pode-se inferir que a 
profundidade máxima dos poços tubulares perfurados na região varia entre 80 e 120 
metros, sendo a vazão média desses poços da ordem de 20 m3/h. Portanto, os dois poços 
instalados na área industrial da Samarco (PA-01 e PA-02), próximo à Lagoa de Ubu, 
apresentam vazões acima da média. 
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Com relação às propriedades físicas e hidrodinâmicas do aqüífero Barreiras na região da 
Samarco Mineração, notadamente na região da Bacia de Ubu, onde se encontram os 
poços tubulares profundos, o estudo da Golder Associates (op.cit.) considerou para 
cálculo dos parâmetros hidrogeológicos (Condutividade Hidráulica – K e Transmissividade 
– T), que o sistema hidrogeológico local ocorre quase que integralmente de maneira livre, 
não confinado, com o aqüífero associado à intercalação de camadas arenosas, 
siltoarenosas e areno-argilosas, correspondendo a um aqüífero do tipo granular clássico, 
com fluxo laminar. 
 
Durante os testes de bombeamento, algumas hipóteses foram assumidas para a análise 
matemática dos resultados, dentre elas: 
 

• O aqüífero possui uma extensão areal infinita; 
• O aqüífero é homogêneo, isotrópico e com espessura uniforme próximo a área de 

influência dos poços de bombeamento; 
• Previamente ao bombeamento, a superfície piezométrica próxima à área de 

influência dos poços de bombeamento é aproximadamente horizontal; 
• O fluxo para os filtros dos poços é horizontal. 

 
Os valores médios estimados a partir dos testes de bombeamento foram da ordem de 60 
a 100 m2/dia (baixa a média) para a Transmissividade (T) e da ordem de 6,24 x 10-4 cm/s 
para a Condutividade Hidráulica (K).  
 
A transmissividade corresponde ao parâmetro hidrogeológico que mostra a capacidade de 
um meio para transmitir água, podendo ser definido como a quantidade de água que se 
escoa através da secção vertical do aqüífero quando se diminui a carga hidráulica. A 
Condutividade Hidráulica ou Permeabilidade corresponde à propriedade que um meio 
possui de permitir a passagem de fluídos, em maior ou menor vazão por unidade de área. 
Esta propriedade depende das características do meio (porosidade, tamanho, distribuição, 
forma e arranjo das partículas) e das propriedades do fluído (viscosidade e peso 
específico). 
 
Desta forma, com base no exposto anteriormente, pode-se afirmar que a Samarco já 
possui um amplo histórico de uso das águas subterrâneas para o abastecimento 
doméstico das instalações em Ubu. 
 
Segundo avaliação do Mapa Hidrogeológico do Brasil (DNPM, 1983), as rochas do Grupo 
Barreiras, embora apresentem origem sedimentar, não se classificam com grandes 
potencialidades no que se refere a recursos hídricos subterrâneos, comportando-se na 
maior parte das vezes como um aqüífero livre ou semiconfinado. Localmente, o Grupo 
Barreiras é pertencente à Província Hidrogeológica Costeira. 
 
Ainda segundo esta fonte, a capacidade de produção do sistema de aqüífero 
representado pelo Grupo Barreiras é bastante variável, estando à produtividade deste 
aqüífero avaliada entre média a fraca, apresentando importância hidrogeológica relativa 
média. 
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No entanto, a despeito desta avaliação, na região norte do estado do Espírito Santo, 
diversos poços profundos encontram-se produzindo água desse mesmo aqüífero 
Barreiras a uma profundidade média de 150 metros e em volumes que atingem até 80 
m3/h, o que qualifica esse pacote sedimentar como um bom aqüífero. Muitos desses 
poços encontram-se instalados em áreas operacionais de empresas que atuam na região, 
a exemplo da Petrobrás. 
 
Por fim, cabe registrar que antes da realização de perfurações em busca de grandes 
volumes de águas subterrâneas neste aqüífero, recomenda-se a utilização de 
levantamentos geofísicos, à base de métodos eletromagnéticos e elétricos, cuja aplicação 
vem apresentando resultados que otimizam os locais a serem perfurados e indicam com 
precisão o potencial do aqüífero local, bem como o nível de qualidade das águas (doces 
ou salgadas). 
 
 
3.1.4.1.2.2 Aqüífero Raso ou Lençol Freático 
 
Além do aqüífero profundo representado pelo Grupo Barreiras, a região possui um lençol 
freático raso, que se distribui mais próximo à superfície do terreno na região dos rios 
Benevente e Salinas e um pouco mais profundo na região do Grupo Barreiras e das 
Rochas Intrusivas, que afloram o oeste dos terrenos da Samarco Mineração. 
 
Ainda não existem poços de monitoramento instalados na Área de Influência Direta da 4ª 
Usina de Pelotização. No entanto, próximo à área de estudo, a Samarco Mineração 
possui, além dos poços tubulares profundos, uma série de poços de monitoramento 
(piezômetros) em sua área industrial. 
 
Estes piezômetros compõem uma rede de poços de monitoramento implantados a partir 
do ano de 1993 e totalizam 18 poços de monitoramento instalados para controle da 
qualidade das águas subterrâneas do lençol freático na região da empresa.  
 
O aqüífero freático na região da Samarco Mineração também se encontra condicionado a 
mesma unidade geológica presente na área, ou seja, o Grupo Barreiras, porém em níveis 
de profundidade bem mais rasos. 
 
Nesses poços, as águas subterrâneas do lençol freático são avaliadas periodicamente em 
relação a diversos parâmetros de qualidade, cujos resultados mais recentes são 
apresentados neste relatório. 
 
A profundidade deste lençol freático na região do Grupo Barreiras varia conforme a altura 
topográfica do terreno, oscilando de 23,0 metros de profundidade quando se considera os 
pontos mais altos, até 1,80 metros nas áreas mais rebaixadas do terreno localizadas 
próximo a corpos de água. 
 
A rede de piezômetros na Samarco Mineração foi instalada com o objetivo específico do 
monitoramento ambiental, ressaltando-se que esses piezômetros não visam à produção 
de água, mas somente ao controle de sua qualidade. 
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Com relação a esses aqüíferos freáticos superficiais, sejam eles localizados na região do 
quaternário, do Grupo Barreiras, ou ainda, no domínio das rochas proterozóicas mais 
antigas que se localizam no entorno da AID, a qualidade esperada para suas águas 
subterrâneas pode apresentar significativas variações, uma vez que, de modo geral, as 
águas do lençol freático apresentam grande suscetibilidade a vários tipos de 
contaminação, sobretudo pela proximidade das atividades desenvolvidas na superfície do 
terreno. 
 
O presente Estudo de Impacto Ambiental, em seu capítulo 6, propõe para a AID do 
empreendimento a adoção de um Programa de Monitoramento do Lençol Freático que 
prevê a instalação de poços de monitoramento das águas subterrâneas, os quais deverão 
ser incorporados a Rede de Monitoramento atual, o que permitirá a coleta para 
acompanhamento da qualidade ambiental dessas águas em relação a vários parâmetros 
físico-químicos e biológicos. 
 
Quanto à relação das águas subterrâneas com as águas de superfície, o levantamento da 
Golder Associates (op.cit.) observa que a classificação da composição das águas 
amostradas próximas à Lagoa de Ubu sugere uma semelhança da composição química 
dos diferentes níveis estratigráficos daquela região. Entretanto, este fato não permite 
concluir afirmativamente que existe uma conexão das águas da Lagoa de Ubu com os 
aqüíferos subjacentes. 
 
 
3.1.4.1.3 Qualidade das Águas Subterrâneas do Aqüífero Profundo 
 
A caracterização hidroquímica das águas subterrâneas na região da Lagoa de Ubu foi 
elaborada quando da realização dos levantamentos da Golder Associates através da 
coleta de águas nos poços localizados próximo a essa Lagoa e em poços localizados 
próximo à Barragem Norte. 
 
Os resultados dos poços monitorados apresentaram valores de salinidade baixa, com 
valores oscilando entre 0,02 ‰ e 0,10 ‰, o que torna possível classificar as águas locais 
como águas doces. A Tabela 3.1.4.1.3-1 apresenta os resultados para uma série de 
parâmetros das análises químicas das águas coletadas nos poços PA-01, PA-02, PA-03 E 
PA-04 em abril de 2005. Apesar de não se observar contaminação de micro-organismos, 
o valor de pH torna a água fora dos limites de potabilidade. 
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Tabela 3.1.4.1.3-1: Resultados das análises nos poços PA-01, PA-02, PA-03 e PA-04. 
 

PARÂMETRO UNIDADE PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PORTARIA 518 – MS 
ABS (Surfactantes) mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,1 0,5 
Amônia mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,1 1,5 
Cianeto mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,07 
Cloro Livre mg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2 
Dureza mg/L 32 35 37 30 500 
Fluoretos mg/L 0,1 0,1 0,1 0,1 1,5 
Odor - n. objt. n. objt. n. objt. n. objt. n. objt. 
Sabor - n. objt. n. objt. n. objt. n. objt. n. objt. 
Sulfatos mg/L 14 12 8 170 250 
Sulfeto de hidrogênio mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,05 
Ferro mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,03 0,3 
Mercúrio mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,001 0,001 
Cloreto mg/L 6 7 9 8 250 
Cor aparente uH < 1 < 1 < 1 < 0,1 15 
Fenóis mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 - 
Nitrato mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,1 10 
Nitrito mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,1 1 
pH - 4,87 4,89 4,88 4,85 6 a 9,5 
Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 65 42 51 138 1000 
Turbidez UT < 1 < 1 < 1 < 1 5 
Microsistinas mg/L < 0,5 < 0,5 < 0,5 - 1 
Coliformes Fecais P/A Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
Escherichia Coli P/A Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
Tolueno mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,01 0,17 
Xileno mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,01 0,3 
Alumínio mg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 0,2 
Antimônio mg/L < 0,01 < 0,001 < 0,001 < 0,01 0,005 
Bário mg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 0,01 
Cobre mg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 2 
Cádmio mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,01 0,005 
Chumbo mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 
Selênio mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 
Cromo mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,05 
Manganês mg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 0,1 
Sódio mg/L < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 0,01 200 
Zinco mg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 5 

 
 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
65/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

3.1.4.1.4 Qualidade das Águas Subterrâneas do Lençol Freático 
 
A Samarco Mineração vem operando sua rede de monitoramento há vários anos através 
de campanhas trimestrais cujos resultados são encaminhados ao IEMA. As Tabelas 
3.1.4.1.4-1, 3.1.4.1.4-2 e 3.1.4.1.4-3 apresentadas a seguir, mostram os resultados das 4 
ultimas campanhas trimestrais, sendo 2 no segundo semestre de 2008 e 2 no primeiro 
semestre de 2009. 
 
Nestas tabelas é possível observar que os resultados para o ano de 2008 ainda não 
apresentam os parâmetros de alguns compostos orgânicos voláteis e semi-voláteis que 
passaram a ser solicitados pelo Órgão Ambiental a partir de 2009.  
 
Conforme pode ser observado nas referidas tabelas, para fins de caracterização da 
qualidade da água subterrânea na área da Samarco foram utilizados os resultados 
obtidos para os 10 piezômetros que atualmente pertencem à rede de monitoramento das 
águas subterrâneas da empresa. A Figura 3.1.4.1.4-1 apresenta a localização destes 
piezômetros. 
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Tabela 3.1.4.1.4-1: Resultados das análises de metais. 
 

Identificação 
Ponto de 

Coleta 
PZ 01 PZ 07 PZ 08 PZ 10 PZ 13 PZ 14 PZ 15 PZ 16 PZ 17 PZ 18 

 Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Após esgotar o 
piezômetro Após esgotar o piezômetro Após esgotar o piezômetro

Metais 

Unidade 

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4

Valor 
Máximo 
Pemitido 
Conforme 
Resolução 
CONAMA 
396/2008

Alumínio 
Total mg/L 2,3 *** 4,87 3,7 3,3 *** 20 8,3 2,6 *** *** 0,5 3,2 *** 8,02 3,5 9,1 *** 13,6 6,2 3,1 *** 10,7 4,3 *** *** 7,03 <0,1 *** *** 4,53 <0,1 1,2 <0,1 *** 19,5 0,7 <0,1 5,4 *** 0,2 

Arsênio 
Total mg/L <0,01 *** <0,01 <0,01 <0,01 *** <0,01 <0,01 <0,01 *** *** <0,01 <0,01 *** <0,01 <0,01 <0,01 *** <0,01 <0,01 <0,01 *** <0,01 <0,01 *** *** <0,01 <0,01 *** *** <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 *** <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 *** 0,01 

Cádmio 
Total mg/L <0,0005 *** 0,0013 <0,0005 <0,0005 *** <0,0005 <0,0005 <0,0005 *** *** <0,0005 <0,0005 *** <0,0005 <0,0005 <0,0005 *** 0,0006 <0,0005 <0,0005 *** <0,0005 <0,0005 *** *** 0,0006 <0,0005 *** *** 0,0007 <0,0005 <0,0005 <0,0005 *** <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0005 *** 0,005 

Chumbo 
Total mg/L <0,005 *** 0,039 0,031 <0,005 *** 0,18 0,013 <0,005 *** *** <0,005 0,009 *** 0,021 0,006 0,015 *** 0,015 0,018 <0,005 *** 0,007 0,013 *** *** 0,016 0,012 *** *** 0,007 0,005 <0,005 <0,005 *** <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 *** 0,01 

Cobre Total mg/L 0,009 *** 0,034 0,014 0,008 *** <0,005 0,02 0,008 *** *** <0,005 0,009 *** 0,011 0,02 0,013 *** 0,008 0,025 0,008 *** 0,006 0,012 *** *** 0,012 <0,005 *** *** 0,012 <0,005 0,011 <0,005 *** 0,018 0,009 <0,005 0,009 *** 2 

Cromo Total mg/L <0,005 *** 0,008 0,006 <0,005 *** <0,005 0,011 <0,05 *** *** <0,005 <0,005 *** <0,005 *** 0,006 *** 0,005 *** <0,005 *** <0,005 0,008 *** *** <0,005 <0,005 *** *** <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 *** 0,015 <0,005 <0,005 <0,005 *** 0,05 

Ferro Total mg/L 4,25 *** 17,34 5,35 7,43 *** 14,97 7,23 4,7 *** *** 0,62 3,81 *** 3,49 1,88 46,8 *** 33,84 1,88 10,1 *** 9,37 6 *** *** 2,91 0,08 *** *** 1,91 0,16 3,25 0,08 *** 6,9 3,01 <0,05 4,04 *** 0,3 
Manganês 

Total mg/L <0,05 *** 0,2 0,09 <0,05 *** 0,16 0,06 <0,05 *** *** <0,05 <0,05 *** 0,05 <0,05 <0,05 *** <0,05 <0,05 <0,05 *** <0,05 0,07 *** *** 0,04 <0,05 *** *** 0,03 <0,05 <0,05 <0,05 *** <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *** 0,1 

Mercúrio 
Total mg/L <0,0002 *** <0,0002 <0,0002 <0,0002 *** <0,0002 <0,0002 <0,0002 *** *** <0,0002 <0,0002 *** <0,0002 <0,0002 <0,0007 *** <0,0002 <0,0002 <0,0002 *** <0,0002 <0,0002 *** *** <0,0002 <0,0002 *** *** <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 *** <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 *** 0,001 

Sódio Total mg/L ND *** 16,5 7,1 27,2 *** 49,32 22,5 15,3 *** *** 15,3 117 *** 370 134 130 *** 0,8 128 21,5 *** 29,3 13,5 *** *** 60,58 25,4 *** *** 24,37 8 118 69,7 *** 118 82,5 49 133,6 *** 200 

Zinco Total mg/L <0,05 *** 0,21 0,06 <0,05 *** 0,21 <0,05 <0,05 *** *** <0,05 <0,05 *** 0,3 <0,05 <0,05 *** 0,21 0,1 <0,05 *** 0,12 0,06 *** *** 0,15 <0,05 *** *** 0,16 <0,05 <0,05 <0,05 *** 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 *** 5 

* Legenda: C1 – Coleta realizada em set/08, C2 – Coleta realizada em dez/08, C3 – Coleta realizada em mar/09, C4 – Coleta realizada jun/09, -- Inexistente, ***Parâmetro não avaliado, valores na cor vermelha – Resultados que se apresentaram acima do VMP pela legislação, ND – Não detectado. 
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Tabela 3.1.4.1.4-2: Resultados das análises dos Compostos Orgânicos Voláteis e Semi-Voláteis. 
 

Identificação Ponto de 
Coleta PZ 01 PZ 07 PZ 08 PZ 10 PZ 13 PZ 14 PZ 15 PZ 16 PZ 17 PZ 18 

 Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Orgânicos Voláteis e Semi-
Voláteis 

Unidade 

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4

Limite Aceitável Conforme 
Resolução CONAMA 

396/2008 

Hidrocarbonetos Policiclicos 
Aromáticos µg/L <0,05 *** *** <0,10 *** *** *** <0,10 <0,05 *** *** <0,10 *** *** *** *** *** *** *** *** <0,05 *** *** <0,10 *** *** *** <0,10 *** *** *** <0,10 *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

1,3-Dicloropropano µg/L <1 *** <1 *** <1 *** *** *** <1 *** *** *** <1 *** *** *** <1 *** *** *** <1 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

Benzeno µg/L <1 *** <0,002 <0,002 <1 *** <0,002 <0,002 <1 *** *** <0,002 <1 *** <0,002 <0,002 <1 *** <0,002 <0,002 <1 *** <0,002 <0,002 *** *** <0,002 <0,002 *** *** <0,002 <0,002 *** *** *** *** *** *** *** *** 5 

1,1 Dicloroetano µg/L <1 *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** *** <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** *** *** *** **** *** *** -- 

1,1 Dicloroeteno µg/L <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** *** <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** *** *** *** *** *** *** 30 

1,2 Dicloroetano µg/L <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** *** <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** *** *** *** *** *** *** 10 

Bromofórmio µg/L <1 *** <1 <0,001 <1 *** <1 <0,001 <1 *** *** <0,001 <1 *** <1 <0,001 <1 *** <1 <0,001 <1 *** <1 <0,001 *** *** <1 <0,001 *** *** <1 <0,001 *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

Cis-1,3-Dicloropropeno µg/L *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** *** <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

Cloreto de Vinila µg/L <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** *** <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** *** *** *** **** *** *** 5 

Clorobenzeno µg/L <1 *** <1 <0,001 <1 *** <1 <0,001 <1 *** *** <0,001 <1 *** <1 <0,001 <1 *** <1 <0,001 <1 *** <1 <0,001 *** *** <1 <0,001 *** *** <1 <0,001 *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

Clorofórmio µg/L 14 *** <1 <0,001 <1 *** <1 <0,001 <1 *** *** <0,001 <1 *** <1 <0,001 <1 *** <1 <0,001 <1 *** <1 <0,001 *** *** <1 <0,001 *** *** <1 <0,001 *** *** *** *** *** *** *** *** 200 

Criseno µg/L *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 0,05 

Dibenzeno (a,h) antraceno µg/L *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

Diclorometano µg/L <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** *** <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** *** *** *** **** *** *** 20 

Estireno µg/L <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** *** <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** *** *** *** *** *** *** 20 

Etilbenzeno µg/L <1 *** <0,002 <0,002 <1 *** <0,002 <0,002 <1 *** *** <0,002 <1 *** <0,002 <0,002 <1 *** <0,002 <0,002 <1 *** <0,002 <0,002 *** *** <0,002 <0,002 *** *** <0,0002 <0,002 *** *** *** *** *** *** *** *** 200 

Fenantreno µg/L *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

Fluoranteno µg/L *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

Indeno (1,2,3,cd) pireno µg/L *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

m,p-Xilenos µg/L *** *** <0,004 <0,002 *** *** <0,004 <0,002 *** *** *** <0,002 *** *** <0,004 <0,002 *** *** <0,004 *** *** *** <0,004 <0,002 *** *** <0,004 <0,002 *** *** <0,004 <0,002 *** *** *** *** *** *** *** *** 0,05 

Naftaleno µg/L *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

o-Xileno µg/L *** *** <0,002 <0,002 *** *** <0,002 <0,002 *** *** *** <0,002 *** *** <0,002 <0,002 *** *** 0,002 <0,002 *** *** <0,002 <0,002 *** *** <0,002 <0,002 *** *** <0,002 <0,002 *** *** *** *** *** *** *** *** 300 

Pireno µg/L *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

Tolueno µg/L <1 *** <0,002 <0,002 <1 *** <1 <0,002 <1 *** *** <0,002 <1 *** <0,002 <0,002 <1 *** <0,002 <0,002 <1 *** <0,002 <0,002 *** *** <0,002 <0,002 *** *** <0,002 <0,002 *** *** *** *** *** **** *** *** 170 

1,1,2,2 Tetracloroetano µg/L <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** *** <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

1,1,2 Tricloroetano µg/L <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** *** <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

1,2-Dicloropropano µg/L <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** *** <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** *** *** *** **** *** *** -- 

Acenafteno µg/L *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

Acenaftileno µg/L *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

Antraceno µg/L *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

Benzo (a) antraceno µg/L *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 0,05 

Benzo (a) pireno µg/L *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 0,05 

Benzo (b) fluoranteno µg/L *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

Benzo (k) fluoranteno µg/L *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 0,05 

Benzo (g,h,i) perileno µg/L *** *** <0,01 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** <0,01 *** *** *** *** ***   *** *** -- 

Bromodiclorometano µg/L <1 *** <1 <0,001 <1 *** <1 <0,001 <1 *** *** <0,001 <1 *** <1 <0,001 <1 *** <1 <0,001 <1 *** <1 <0,001 *** *** <1 <0,001 *** *** <1 <0,001 *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

Dibromoclorometano µg/L <1 *** <1 0,006 <1 *** <1 <0,001 <1 *** *** <0,001 <1 *** <1 <0,001 <1 *** <1 <0,001 <1 *** <1 0,006 *** *** <1 <0,001 *** *** <1 <0,001 *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

Dibromometano µg/L <1 *** *** *** <1 *** *** *** <1 *** *** *** <1 *** *** *** <1 *** *** *** <1 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** **** *** *** -- 

Xileno µg/L <1 *** *** *** <1 *** *** *** <1 *** *** *** <1 *** *** *** <1 *** *** *** <1 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 300 

Tetracloreto de Carbono µg/L <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** *** <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** *** *** *** *** *** *** 2 

Tetracloroeteno µg/L <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** *** <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** *** *** *** **** *** *** 40 

Tricloroeteno µg/L <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** *** <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 <1 *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** <1 <2,0 *** *** *** *** *** *** *** *** 70 

* Legenda: C1 – Coleta realizada em set/08, C2 – Coleta realizada em dez/08, C3 – Coleta realizada em mar/09, C4 – Coleta realizada jun/09, -- Inexistente, ***Parâmetro não avaliado, valores na cor vermelha – Resultados que se apresentaram acima do VMP pela legislação, ND – Não detectado. 
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Tabela 3.1.4.1.4-3: Resultados das análises de Cloretos, Nitrato, Nitrito, Fenóis Totais, Fósforo Total, Potássio Total, Óleos e Graxas Totais, Condutividade e pH. 
 

Identificação        
Ponto de Coleta PZ 01 PZ 07 PZ 08 PZ 10 PZ 13 PZ 14 PZ 15 PZ 16 PZ 17 PZ 18 

 Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Após esgotar o 
piezômetro 

Outros 

Unidade 

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4

Limite Aceitável 
Conforme Resolução 
CONAMA 396/2008 

Cloretos mg/L 11,8 *** 13,5 20,1 *** *** *** *** 31,2 *** *** *** 83,3 *** 132 60,3 25,5 *** 31,7 19,7 *** *** *** *** *** *** 69 48,6 *** *** 16,1 16,2 25,6 27,05 *** 20,4 *** *** *** *** 250 

Nitrato mg/L N 2,45 *** 2,37 3,58 *** *** *** *** *** *** *** *** 13,09 *** 19,7 6,38 <0,10 *** <0,10 <0,10 2,71 *** 2,42 2,28 *** *** 1,57 1,2 *** *** 2,13 2,63 *** *** *** *** *** *** *** *** 10 

Nitrito mg/L N <0,03 *** <0,03 <0,05 *** *** *** *** *** *** *** <0,05 <0,03 *** <0,03 <0,05 <0,03 *** <0,03 <0,05 <0,03 *** <0,03 <0,05 *** *** <0,03 <0,05 *** *** <0,03 0,05 *** *** *** *** *** *** *** *** 1 

Fenóis Totais mg/L <0,001 *** <0,001 <0,001 <0,001 *** <0,001 <0,001 <0,001 *** *** <0,001 <0,001 *** <0,001 <0,001 <0,001 *** <0,001 <0,001 *** *** *** *** *** *** <0,001 *** *** *** <0,001 <0,001 *** <0,001 *** <0,001 *** *** *** *** -- 

Fósforo Total mg/L P *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 0,125 *** 0,096 0,12 <0,017 *** 0,496 0,041 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

Potássio Total mg/L *** *** *** *** *** *** **** *** *** *** *** *** 2,9 *** 10,59 3,6 3,3 *** 12,82 3,9 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** -- 

Óleos e Graxas 
Totais mg/L <1 *** <1 <1 <1 *** <1 <1 <1 *** *** <1 <1 *** <1 <1 <1 *** <1 <1 <1 *** <1 <1 *** *** <1 <1 *** *** <1 <1 <1 <1 *** <1 <1 <1 <1 *** -- 

Condutividade 
Elétrica a 25º C µS/cm 94,6 *** 119,7 102,3 197,3 *** 172,1 210,4 166,7 *** *** 185,5 685 *** 793,1 663,2 665 *** 697,7 598,8 174,7 *** 146,9 155,5 *** *** 238,8 224,3 *** *** 130,9 148,1 626 405,3 *** 517,4 513 309 320,3 *** -- 

pH in natura a 25º C -- 4,26 *** 5,22 4,45 4,5 *** 4,19 3,86 4,19 *** *** 4,21 5,91 *** 5,76 6,42 7,54 *** 7,64 7,51 4,3 *** 4,01 4,34 *** *** 4,39 4,85 *** *** 4,1 4,58 6,21 5,7 *** 6,22 5,17 4,91 4,95 *** -- 

* Legenda: C1 – Coleta realizada em set/08, C2 – Coleta realizada em dez/08, C3 – Coleta realizada em mar/09, C4 – Coleta realizada jun/09, -- Inexistente, ***Parâmetro não avaliado, valores na cor vermelha – Resultados que se apresentaram acima do VMP pela legislação, ND – Não detectado. 
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POÇOS DE MONITORAMENTO 

Base Digital do IBGE
Fotografia Aérea, 2005

120 0 12060 m

FIGURA 3.1.4.1.4 -1: MAPA DA REDE DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS NA ÁREA DA SAMARCO

FONTE:

DADOS CARTOGRÁFICOS:

DATA:ELABORADO POR:
Marta Oliver

Coordenadas UTM; Datum: SAD 69
M. Central: -39°W

Junho/2009

ESCALA:

ESCALA GRÁFICA:

1: 7.500
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Ao longo de sua execução o Monitoramento de Águas Subterrâneas da Samarco sofreu 
revisões de malha amostral e de parâmetros analisados, sendo realizado por mais de um 
laboratório contratado pela Samarco. A Tabela 3.1.4.1.4-4, a seguir, relaciona a 
localização dos piezômetros no Complexo Industrial de Ubu. 
 
Tabela 3.1.4.1.4-4: Localização dos piezômetros na área do no Complexo Industrial de 
Ubu. 
 

POÇO DE 
MONITORAMENTO 

PIEZÔMETRO 
LOCALIZAÇÃO 

PZ-01 Em área de pastagem a montante do antigo depósito de resíduos inertes 
PZ-06 *1 Na região dos pátios de minério de ferro  
PZ-07 Na área da Bacia de polpa e da ETTEI - jusante 
PZ-08 Na área do antigo depósito de resíduos inertes - jusante 
PZ-10 Na área das valas de infiltração - montante 
PZ-13 Na área das valas de infiltração - jusante 
PZ-14 Na região do Aterro de Resíduos Industriais - montante 
PZ-15 Na região do Aterro de Resíduos Industriais - jusante 
PZ-16 Na região do Aterro de Resíduos Industriais - jusante 
PZ-17 Na área da Bacia de polpa e da ETTEI - jusante 
PZ-18 Na região dos pátios de minério de ferro 

Nota *1 : O piezômetro PZ-06 encontra-se inoperante desde dezembro de 2005 em decorrência da construção da Usina 3. 
Deverá ser novamente instalado em área próxima a original, pois é importante para avaliar as águas na região dos pátios de 
minérios, a montante de diversas instalações industriais 
 
Quanto aos parâmetros, têm sido analisados aqueles relacionados na Tabela 3.1.4.1.4-5, 
a seguir. 
 
Tabela 3.1.4.1.4-5: Parâmetros analisados nas águas subterrâneas da área sob influência 
da Samarco. 
 

PARÂMETROS 

Metais 
Alumínio Total, Arsênio Total, Cádmio Total, Chumbo Total, Cobre Total, Cromo Total, Ferro Total, 
Manganês Total, Mercúrio Total, Sódio Total, Zinco Total 

Orgânicos 
Voláteis e Semi-

Voláteis 

Hidrocarbonetos Policiclicos Aromáticos, 1,3-Dicloropropano, Benzeno, 1,1 Dicloroetano, 1,1 
Dicloroeteno, 1,2 Dicloroetano, Bromofórmio, Cis-1,3-Dicloropropeno, Cloreto de Vinila, 
Clorobenzeno, Clorofórmio, Criseno, Dibenzeno (a,h) antraceno, Diclorometano, Estireno, 
Etilbenzeno, Fenantreno, Fluoranteno, Indeno (1,2,3,cd) pireno, m,p-Xilenos, Naftaleno, o-Xileno, 
Pireno, Tolueno, 1,1,2,2 Tetracloroetano, 1,1,2 Tricloroetano, 1,2-Dicloropropano, Acenafteno, 
Acenaftileno, Antraceno, Benzo (a) antraceno, Benzo (a) pireno, Benzo (b) fluoranteno, Benzo (k) 
fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Bromodiclorometano, Dibromoclorometano, Dibromometano, 
Xileno, Tetracloreto de Carbono, Tetracloroeteno, Tricloroeteno 

Outros 
Cloretos, Nitrato, Nitrito, Fenóis Totais, Fósforo Total, Potássio Total, Óleos e Graxas Totais, 
Condutividade Elétrica a 25º C, pH in natura a 25º C 
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Como padrão de comparação para os resultados analíticos obtidos em laboratório foi 
adotado a Resolução CONAMA 396/08 de abril de 2008. Esta Resolução dispõe sobre as 
diretrizes ambientais para enquadramento das águas subterrâneas e apresenta, dentre 
outros aspectos, uma listagem de compostos com os respectivos Valores Máximos 
Permitidos (VMP) para as águas subterrâneas no Brasil. Utilizaram-se os Valores 
Máximos Permitidos (VMP) desta Resolução CONAMA referentes ao uso preponderante 
de consumo humano, que é mais conservador e restritivo que os usos preponderantes 
referentes à dessedentação de animais, irrigação e recreação. 
 
Apresentam-se a seguir as observações quanto aos resultados analíticos obtidos na 
caracterização das águas subterrâneas do lençol freático da área de avaliação, segundo 
os parâmetros analisados. 
 
 
Metais 
 
Com base nos dados apresentados na Tabela 3.1.4.1.4-1 podem-se traçar as seguintes 
considerações sobre os resultados das análises das águas subterrâneas: 
 

 Dos 11 metais analisados, 7 se apresentaram sempre em conformidade com a 
legislação, ou seja, abaixo dos Valores Máximos Permitidos estabelecidos na 
Resolução CONAMA 396/08, sendo eles, arsênio, cádmio, cobre total, cromo total, 
mercúrio, sódio e zinco; 

 
 O metal Manganês apresentou 2 resultados que extrapolaram o padrão legal, os 

quais representam 7,4% das amostras analisadas; 
 

 O metal Chumbo se apresentou acima do padrão legal para 11 das 27 amostras 
analisadas, o que representa 40,7% do universo amostral analisado. Observa-se 
ainda, que 6 dos 10 poços analisados apresentaram resultados acima do VMP 
legal, enquanto que para 4 poços, a saber, PZ-08, PZ-16, PZ-17 e PZ-18 os 
resultados obtidos se enquadraram no limite legal; 

 
 Os metais Ferro e Alumínio, por outro lado, apresentaram predominância de 

valores em desconformidade com o padrão legal, tendo o ferro extrapolado o VMP 
em 92,6% das amostras analisadas e o alumínio em 85,2% do universo analisado. 
 

Registra-se que os resultados de Ferro e Alumínio, embora muito acima dos valores 
estabelecidos na Resolução CONAMA 396/08, são aqueles de fato esperados para as 
águas subterrâneas na região de ocorrência de sedimentos do Grupo Barreiras em função 
do elevado nível destes metais nos sedimentos e solos locais. Assim, os resultados 
encontrados são compatíveis com os resultados para estes mesmos parâmetros quando 
analisados em outros locais com presença dos sedimentos do Grupo Barreiras. 
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Compostos Orgânicos Voláteis (VOC’s) e Semi-Voláteis (SVOC’s) 
 
Conforme pode ser observado pelos dados apresentados na Tabela 3.1.4.1.4-2, para os 
parâmetros VOC’s e SVOC’s todos os resultados se apresentaram em conformidade com 
a legislação, ou seja, todos os resultados apresentaram valores abaixo do VMP 
estabelecido para cada parâmetro ou abaixo dos limites de quantificação do método, que 
são compatíveis com os limites da Resolução CONAMA 396/08. 
 
 
Demais Parâmetros Analisados 
 
Dentre os demais parâmetros analisados, a saber, pH, Cloretos, Nitrato, Nitrito, Fenóis 
Totais, Fósforo Total, Potássio Total, Óleos e Graxas Totais, Condutividade Elétrica 
a 25º C, a Resolução CONAMA 396/08 estabelece VMP somente para os parâmetros 
cloreto, nitrito e nitrato. 
 
Pela análise da Tabela 3.1.4.1.4-3 observa-se que apenas o nitrato de apresentou em 
desconformidade com a legislação em 2 das 16 amostras analisadas, ou seja, em 12,5% 
do universo amostral analisado. Observa-se ainda que estes 2 resultados que 
extrapolaram o VMP estabelecido foram encontrados no PZ-10. 
 
 
3.1.4.2 Geologia 
 
3.1.4.2.1 Considerações Gerais 
 
Na região de implantação do empreendimento, em área já terraplanada e nivelada, 
afloraram somente os sedimentos terciários do Grupo Barreiras. Como na área prevista 
para a usina não se observa a presença de drenagens ou talvegues, não existem os 
sedimentos quaternários inconsolidados normalmente presentes junto às drenagens.  
 
A noroeste da área de implantação do empreendimento observa-se a presença do Monte 
Urubu, que corresponde a um maciço rochoso da unidade estratigráfica denominada de 
Rochas Intrusivas Sin a Tardi Tangenciais, porém fora da área de implantação do 
empreendimento. Estas rochas foram desmembradas da unidade denominada Complexo 
Paraíba do Sul que aflora em extensas regiões no sul do Espirito Santo. 
 
Na caracterização da geologia apresenta-se um mapa geológico que extrapola a área de 
estudo, uma vez que nela se tem apenas a unidade correspondente ao Grupo Barreiras, 
acompanhada de uma descrição das características desta unidade e de suas litologias na 
área de estudo.  
 
Além da estratigrafia, apresenta-se ainda uma caracterização das estruturas geológicas 
da região, uma abordagem sobre a geotecnia da área de estudo e uma descrição das 
ocorrências minerais nessa área, tendo como base o levantamento dos requerimentos de 
pesquisa e lavra no Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM).  
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3.1.4.2.2 Metodologia 
 
A metodologia utilizada no presente levantamento constou basicamente de três atividades 
principais: 
 

 Levantamento bibliográfico com consultas a vários documentos, podendo ser 
destacados o Projeto RADAMBRASIL - Levantamento de Recursos Naturais, Volume 
32 – Folha Rio de Janeiro/Vitória (Ministério das Minas e Energia, 1983) e o Programa 
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil – Folha Piúma – Estado do Espírito 
Santo (CPRM, 1993), este último em escala 1:100.000. 

 

 Campanha de campo, onde se percorreu a área de 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. 

 

 Levantamento no site do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), mais 
especificamente no Programa Sigmine, das áreas requeridas para pesquisa mineral 
e/ou lavra na área de implantação do empreendimento. 

 
 Finalmente, uma etapa onde se desenvolveram os trabalhos de escritório objetivando 

a execução do relatório final da presente caracterização geológica da área estudada. 
 
 
3.1.4.2.3 Estratigrafia  
 
Apresenta-se neste item uma descrição da estratigrafia regional e da área do 
empreendimento, observando-se que na área do empreendimento proposto ocorrem 
apenas os sedimentos do Grupo Barreiras. 
  
 
3.1.4.2.3.1 Estratigrafia Regional 
 
A caracterização da estratigrafia regional tem como principal referência bibliográfica o 
mapeamento geológico em escala 1:1.000.000, realizado pelo Projeto Levantamento de 
Recursos Naturais (Ministério das Minas e Energia, 1983).  
 
Apresenta-se na Tabela 3.1.4.2.3.1-1, a seguir, a coluna estratigráfica dessa área 
identificando as unidades estratigráficas e suas respectivas litologias, descrevendo-se em 
seguida as unidades identificadas.  
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Tabela 3.1.4.2.3.1-1: Coluna estratigráfica regional. 
 

PERÍODO 
GEOLÓGICO 

UNIDADE 
ESTRATIGRÁFICA LITOLOGIAS 

Depósitos Aluvionares e 
Fluviomarinhos 

Holocênicos 

- turfas 
- argilas escuras 
- siltes 
- areias argilosas de cor cinza escuro 
- sedimentos síltico-argilosos, ricos em matéria orgânica Quaternário 

Terraços Marinhos 
Holocênicos e 
Pleistocênicos 

- areias marinhas de praias 
- contribuição de minerais pesados 
- areias quartzosas, de granulação fina a grosseira 

Terciário Grupo Barreiras 

 - arenitos esbranquiçados, amarelados e avermelhados, 
argilosos 

- argilitos vermelhos com espessuras decimétricas 
- conglomerados 
- arcóseos 

 
Pré-cambriano 

 

Complexo Paraíba 
do Sul 

- silimanita-granada-gnaisses (gnaisses kinzigíticos) 
- rochas enderbíticas e charnockíticas 

Fonte: Projeto Levantamento de Recursos Naturais, 1983 e Suguio, 1997. 
 

A Figura 3.1.4.2.3.1-1, com base no Projeto Levantamento de Recursos Naturais 
(Ministério das Minas e Energia, op.cit.), ilustra a geologia regional onde se insere a área 
da Samarco Mineração. 
 

 

  
 

Legenda Voltada para a Região do Empreendimento 
 

 Falha normal, tracejada onde inferida, traços curtos onde encoberta.   
  Rodovia pavimentada  

  
Quaternário Aluvionar  

  
Quaternário Marinho  

TQb   Quaternário/Terciário – Grupo Barreiras  
pEpse b   Pré - Cambriano/Proterozoico – Complexo Paraíba do Sul – Rochas Enderbíticas  
pEpskg   Pré - Cambriano/Proterozoico – Complexo Paraíba do Sul – Kinzigitos  

   
 

Figura 3.1.4.2.3.1-1: Mapa Geológico Regional onde se insere a Samarco Mineração. Fonte: Mapa Geológico do 
Projeto Levantamento de Recursos Naturais, Escala 1:1.000.000 (MME, 1983) 
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O Quaternário na região em estudo é composto por depósitos aluvionares holocênicos, 
depósitos fluviomarinhos holocênicos e terraços marinhos holocênicos e pleistocênicos, 
que se distribuem principalmente ao longo da atual linha de costa e ao longo das 
drenagens e baixadas existentes na área de estudo. 
 
Os depósitos aluvionares holocênicos correspondem a sedimentos recentes trazidos 
pelos rios que drenam a região, caracterizando uma extensa área que se encontra quase 
permanentemente alagada, formando depósitos de pântanos ou brejos e depósitos de 
planícies de inundação.  
 
Na região em questão, este material inorgânico, representado por argilas, muitas vezes 
apresenta pacotes pouco espessos, com pouco mais de um metro de profundidade, 
assentados diretamente sobre material arenoso, fruto de antigas sedimentações marinhas 
no local, em épocas pretéritas, quando o nível do mar atingiu essa região.  
 
Os depósitos fluviomarinhos, que também correspondem ao Quaternário Regional, são 
representados pelos depósitos de mangue que ocorrem na foz do rio Benevente, em 
Anchieta, na região da foz do rio Chuí em Setiba e na região da Baía de Guarapari. 
 
Representam áreas rebaixadas permanentemente alagadas, próximas à costa, na forma 
de extensos depósitos de pântanos encharcados, sujeitas em grande parte do tempo às 
influências da maré, com canais naturais de escoamento. Possuem salinidade 
razoavelmente elevada, onde se desenvolve uma vegetação e uma fauna específica. 
Dentre os organismos presentes, os caranguejos causam intensa bioturbação nos 
sedimentos depositados nos mangues. 
 
Esses depósitos são compostos por sedimentos síltico-argilosos, de coloração escura, 
ricos em matéria orgânica e contendo uma grande variedade de moluscos lagunares ou 
marinhos, que podem indicar a existência de ambientes paleolagunares.  
 
Os depósitos de mangue pouco diferem dos depósitos de pântanos de água doce em 
termos sedimentológicos. Os seus componentes inorgânicos, representados por argilas 
escuras, siltes e areias argilosas de coloração cinza escura, com abundantes restos 
vegetais, tendem a ser mais grosseiros do que os componentes dos depósitos de 
pântanos, enquanto as turfas se mostram menos desenvolvidas ou ausentes nos 
mangues.  
 
Os sedimentos dos depósitos fluviomarinhos distribuem-se em terrenos de cotas 
topográficas inferiores aos terrenos adjacentes que os circundam, correspondendo às 
menores altimetrias do Quaternário. 
 
Os Terraços Marinhos Holocênicos e Pleistocênicos correspondem a duas gerações 
distintas de depósitos marinhos arenosos. Dentre os vários argumentos que permitem a 
distinção dessas duas gerações, destacam-se as idades superiores a 30.000 anos para 
os depósitos posicionados mais internamente (pleistocênicos) e idades inferiores a 
5.100 anos para os depósitos mais próximos à costa (holocênicos). 
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Os Terraços Marinhos Holocênicos são constituídos predominantemente por areias 
marinhas de praias, geralmente bem selecionadas, de composição quartzosa, contendo 
ainda uma contribuição de minerais pesados. Essas areias não se encontram 
excessivamente recobertas por ácidos húmicos, e por isso geralmente são mais claras 
que as constituintes dos Terraços Marinhos Pleistocênicos. Caracterizam-se também por 
se apresentarem como pacotes pouco coesos e menos adensados que os terraços mais 
antigos. 
 
Os Terraços Marinhos Holocênicos encontram-se dispostos na parte externa da costa, 
posicionados em cotas menos elevadas que os Terraços Marinhos Pleistocênicos, com os 
topos situando-se até cerca de 4 metros acima do nível do mar (a.n.m).  
 
Os sedimentos quaternários de praia, representados pelos terraços marinhos, 
correspondem aos depósitos arenosos resultantes do retrabalhamento pelo mar da carga 
sedimentar carreada pelos rios da região. A ação combinada das ondas, marés e 
correntes litorâneas, que retrabalharam as areias provenientes do continente após seu 
aporte ao mar, acabam promovendo a sua deposição junto à linha de costa. 
 
Outro aspecto bastante característico nos Terraços Marinhos Holocênicos, e que os 
diferencia dos Terraços Marinhos Pleistocênicos, refere-se à constante presença de tubos 
fósseis de Callianassa e conchas marinhas (Suguio, 1982), enquanto nos pleistocênicos é 
reconhecida a ausência de conchas calcárias fossilizadas. 
 
A ausência de conchas de moluscos fossilizadas nestes sedimentos é explicada pela sua 
possível dissolução por ácidos húmicos, que se acredita serem também responsáveis 
pela coloração mais escura que assumem estas areias em profundidades abaixo da 
superfície e pelo grau elevado de coesão das camadas superficiais destes terraços.  
 
Estes níveis marinhos mais altos (Pleistocênios) se formaram em uma fase regressiva 
mais antiga que os níveis holocênicos. Nessa época, o nível relativo do mar chegou a 
cerca de 8 metros acima do atual, correspondendo ao período em que ocorreu o 
penúltimo nível máximo marinho interglacial, quando a planície marinha permaneceu 
submersa. 
 
Atualmente, nas porções mais internas da planície costeira, a altitude desses Terraços 
Marinhos Pleistocênicos pode variar de 8 a 10 metros a.n.m., declinando em direção à 
linha de costa, a exemplo do que se observa ao norte de Guarapari. 
 
A origem marinha rasa destes sedimentos pode ser assegurada pela presença de tubos 
fossilizados de Callichirus, artrópodes marinhos cuja zona de vida corresponde à zona de 
maré baixa.  
 
Na área de estudo, os Terraços Marinhos Holocênicos representam uma extensa e 
estreita faixa, de direção aproximada norte-sul, que se encontra disposta paralela e junto 
à linha de costa.  
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Na região do Parque Paulo César Vinha, as feições dos Terraços Marinhos Pleistocênicos 
são mais bem observadas e mais bem distribuídas, possuindo ampla distribuição em uma 
faixa que excede três quilômetros de largura. Na porção sul da área, na região de 
Anchieta e Piúma, não se observam os terraços pleistocênicos, mas apenas os 
holocênicos junto à linha de costa. Na região de Setiba e Guarapari existem trechos em 
que não se observa nenhum dos dois tipos de terraços marinhos. 
 
Quanto aos sedimentos terciários do Grupo Barreiras, por representaram a unidade 
estratigráfica que aflora no local de implantação do empreendimento, a sua descrição e 
caracterização se encontram no item referente à Estratigrafia da Área do 
Empreendimento. 
 
O Complexo Paraíba do Sul vem sendo estudado nos estados do Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Bahia há vários anos e por diversos autores, tendo sido iniciado 
por Lamego (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. 
 
O Complexo Paraíba do Sul distribui-se desde o bordo meridional do Estado da Bahia até 
o litoral paulista. As rochas deste complexo estruturam importantes entidades 
morfológicas do Sudeste brasileiro, como a Serra do Mar, parte da Serra da Mantiqueira e 
a Baixada Fluminense. 
 
Na área em questão as rochas deste complexo distribuem-se predominantemente na 
porção mais afastada da costa, muito embora se verifiquem pequenos trechos nos quais 
se tem a presença de rochas deste complexo junto à linha de costa. 
 
As rochas Pré-Cambrianas do Complexo Paraíba do Sul representam as mais antigas 
rochas da região, de modo geral, apresentam-se predominantemente intemperizadas, 
muito embora existam também afloramentos com exposição de rochas sãs, sobretudo nos 
locais onde as litologias deste Complexo formam pontas rochosas que ocorrem junto ao 
mar, a exemplo da região de Setiba, da cidade de Guarapari, da Ponta de Ubu e de 
outros pontos da área. 
 
Este complexo, no âmbito dos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, para efeito do 
mapeamento geológico realizado pelo Projeto Levantamento de Recursos Naturais (MME, 
1983), foi subdividido em cinco unidades de mapeamento, sendo considerada para 
diversos outros autores ainda uma grande unidade indivisa, devido à sua grande 
complexidade em termos estruturais e à sua extensa área de ocorrência. Ocorrem 
também divergências quanto às datações radiométricas realizadas nas diversas rochas 
componentes da unidade e nos inúmeros locais onde se distribuem. 
 
Em determinadas regiões, o Complexo Paraíba do Sul, além de constituir uma unidade 
litoestratigráfica, representa também uma unidade tectônica, já que grande parte das 
rochas que o compõem nada mais é que litologias das unidades adjacentes, dispostas 
lado a lado por esforços tectônicos. 
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As rochas desse complexo, no Proterozóico Superior, foram submetidas a uma intensa 
deformação, oriunda de esforços compressivos de direção sudeste-noroeste, que 
resultaram em grandes falhamentos ao longo da área de ocorrência do complexo, além 
de deslocamentos tangenciais sobre as falhas principais. 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 o Projeto Levantamento de Recursos Naturais (MME, 1983), as unidades 
propostas para as rochas deste complexo são:  
 
 silimanita-granada-gnaisses (gnaisses kinzigíticos); 
 rochas enderbíticas e charnockíticas; 
 gnaisses granitoides de composição granítica a tonalítica; 
 silimanita-granada gnaisses granitoides (gnaisses granatíferos); e 
 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 porção ao norte de Guarapari, na 
região de Santa Mônica e Setiba, referem-se à unidade silimanita-granada-gnaisses 
(gnaisses kinzigíticos), composta por metatexitos de composição relativamente 
homogênea, com paleossomas escuros representados por granada-biotita e kinzigitos e 
poucos neossomas claros quartzo-feldspáticos de composição variável. Esta subunidade 
domina a quase totalidade dos municípios da AII, sobretudo na porção oeste dos 
mesmos.  
 
Na região urbana de Guarapari, junto à linha de costa, ocorre a unidade das rochas 
enderbíticas e charnockíticas do Complexo Paraíba do Sul, composta por enderbitos, 
charnockitos e noritos, geralmente maciços e homogêneos. A ocorrência das rochas 
desta subunidade encontra-se muitas vezes associada às rochas dos gnaisses 
granatíferos e gnaisses kinzigíticos do Complexo Paraíba do Sul. As rochas que 
compõem esta subunidade encontram-se bastante deformadas em decorrência de sua 
proximidade do Cinturão Móvel Atlântico. 
 
Essas rochas na área de estudo apresentam coloração cinza-esverdeado escuro podendo 
variar para uma tonalidade mais amarronzada. A textura é predominantemente 
porfiroblástica, formada comumente por megacristais de feldspato esverdeado, que 
podem atingir até 3 centímetros de comprimento e a granulação varia de média a 
grosseira. Embora não tenha sido observado na área de estudo, estas características 
podem ser substituídas por uma foliação gnáissica incipiente (MME, 1983). 
 
Cabe registrar que na Ponta de Ubu também se observam afloramentos de rochas 
pertencentes ao Complexo Paraíba do Sul, mas, em função da escala de mapeamento 
adotada no Projeto Levantamento de Recursos Naturais, essas rochas não se encontram 
representadas na cartografia geológica. 
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3.1.4.2.3.2 Estratigrafia da Área do Empreendimento 
 
Na descrição da estratigrafia da área de estudo apresentam-se as unidades 
litoestratigráficas na Coluna Geológica na Tabela 3.1.4.2.3.2-1, a seguir, que se 
encontram presentes na área de estudo e seu entorno imediato, ressaltando, contudo, 
que a única unidade presente na Área de Influência Direta do empreendimento 
corresponde ao Grupo Barreiras.  
 
Apresenta-se ainda o Mapa Geológico na Figura 3.1.4.2.3.2-1, onde se pode observar a 
distribuição das unidades litoestratigráficas na área do empreendimento e seu entorno, 
mostrando a ocorrência apenas dos sedimentos terciários do Grupo Barreiras na Área de 
Influência Direta. Por fim, descrevem-se as principais características desta unidade na 
área de estudo. 
 
Tabela 3.1.4.2.3.2-1: Coluna Geológica para a região de estudo e seu entorno. 
 

PERÍODO 
GEOLÓGICO 

UNIDADE 
ESTRATIGRÁFICA LITOLOGIAS 

QUATERNÁRIO Depósitos Aluvionares Holocênicos 

turfas 
argilas escuras 

siltes 
areias argilosas de cor cinza escura 

TERCIÁRIO Grupo Barreiras 

arenitos esbranquiçados, amarelados e avermelhados, 
argilosos 

argilitos vermelhos com espessuras decimétricas 
conglomerados 

arcóseos 
PRÉ-

CAMBRIANO 
Rochas Intrusivas Sin a Tardi 

Tangenciais ortognaisse enderbítico a tonalítico 

Fonte: CPRM, 1993 
 
 
As Rochas Intrusivas Sin a Tardi Tangenciais correspondem a subdivisões e novas 
proposições de terminologia para as rochas do Complexo Paraíba do Sul. 
 
 

 GRUPO BARREIRAS 
 
A unidade litoestratigráfica do Grupo Barreiras encontra-se disposta ao longo de grande 
parte da região costeira do sudeste e nordeste do Brasil, distribuindo-se em uma extensa 
faixa norte-sul, onde se apresenta com suas melhores exposições. 
 
O Grupo Barreiras ocupa uma expressiva área nas regiões centro e norte do estado do 
Espírito Santo, de onde se distribui para o sul da Bahia, além de penetrar para dentro do 
estado de Minas Gerais, em sua porção nordeste.  
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FONTE:

DADOS CARTOGRÁFICOS:

DATA:ELABORADO POR:

Fotografia Aérea - Mosaico - Junho 2008

Marta Oliver

Coordenadas UTM; Datum: SIRGAS 2000
M. Central: -39°W

Junho/2009
ESCALA:

ESCALA GRÁFICA:

1:40.000

0 500 1.000250
m

Legenda

Grupo Barreiras (Tb)

Quaternário (Q)

Rochas Intrusivas Tangenciais-
Ortognaisse Enderbítico (eP)

Classes Geológicas

Massas de água

Hidrografia

Galpão Almoxarifado

Canteiro de Obras

Área do Empreendimento



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
81/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Na região estudada, este grupo também ocupa uma expressiva área, distribuindo-se em 
bons afloramentos na região ao sul de Guarapari e em Ubu, no município de Anchieta, 
onde se encontram as atuais instalações da Samarco e onde se prevê a implantação da 
4ª Usina de Pelotização da empresa. Nesta área, conforme pode ser observado no Mapa 
Geológico apresentado na Figura 3.1.4.2.3.2-1, o Grupo Barreiras ocupa a totalidade da 
área. 
 
Litologicamente o Grupo Barreiras é constituído por arenitos esbranquiçados, amarelados 
e avermelhados, argilosos, finos a grosseiros, mal selecionados, com intercalações de 
argilitos vermelhos e variegados com espessuras decimétricas.  
 
Podem ainda ocorrer em alguns locais, lentes de aproximadamente 2 metros de 
espessura de conglomerado intraformacional constituído de seixos arredondados de 
quartzo e quartzito de até 13 centímetros de diâmetro, envolvidos em matriz areno-
argilosa vermelha (IBGE, 1987). No entanto, no interior da área de estudo, que se 
encontra totalmente nivelada e terraplenada, não são observados os níveis 
conglomeráticos. 
 
Nesta área de implantação da 4ª Usina não existem bons afloramentos, a exceção dos 
cortes existentes para a construção da estrada para o porto, onde os sedimentos do 
Grupo Barreiras apresentam-se em boa exposição. A Figura 3.1.4.2.3.2-2, a seguir, 
apresenta os sedimentos do Grupo Barreiras nas proximidades da Samarco onde podem 
ser vistos sua coloração típica amarelo-avermelhado. 
 
 

 
 

Figura 3.1.4.2.3.2-2: Afloramento de arenitos do Grupo Barreiras  
em corte de estrada próximo a área do empreendimento. Foto: Amaral, L. 

 
 
Na área de implantação do empreendimento, os sedimentos desta unidade se 
apresentam bastante alterados, constituindo-se em um espesso manto de intemperismo, 
de composição predominantemente arenosa. Embora sejam comuns as estratificações 
plano-paralelas e secundariamente a estratificação cruzada, o nível de alteração dos 
sedimentos na área de estudo não permite a identificação de nenhuma estrutura primária. 
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A parte inferior da unidade geralmente é constituída por arenito vermelho, com 
granulometria fina a grosseira, argiloso, mal selecionado, maciço e conglomerático na 
base. É comum encontrar-se na parte média da sequência uma seção de argila variegada 
com infiltração de óxido de ferro. A parte superior, constituída de arenitos argilosos, pode 
apresentar, por vezes, zonas silicificadas (IBGE, 1987). 
 
É bastante comum que os óxidos de ferro presentes na porção média da sequência se 
apresentem sob a forma de blocos de canga limonítica, de tamanhos variados, que 
podem se encontrar soltos e espalhados em diversos pontos da área de estudo e seu 
entorno. A Figura 3.1.4.2.3.2-3 apresenta pequenos blocos centimétricos de canga 
limonítica em meio ao pacote sedimentar em trecho localizado em estrada próxima à área 
do empreendimento. 
 

 
 

Figura 3.1.4.2.3.2-3: Blocos de canga limonítica rica em ferro em meio 
ao pacote sedimentar do Grupo Barreiras. Foto: Amaral, L. 

 
De modo geral, os sedimentos desta unidade litoestratigráfica podem ser distinguidos nas 
imagens de satélite pelas suas feições típicas de tabuleiros, com extensos interflúvios de 
topo plano. Embora esta feição tabular do Grupo Barreiras possa ser observada na área 
de estudo, esta característica é evidenciada de forma marcante quando localizada mais 
nas proximidades da orla marítima, onde muitas vezes aparecem falésias e vales 
escavados. 
 
Conforme pode ser observado no Mapa Geológico, os contatos do Grupo Barreiras na 
região ocorrem a oeste, a sul e a leste com os sedimentos quaternários que se distribuem 
acompanhando o rio Benevente e ao longo da linha de costa, enquanto ao norte seu 
contato ocorre com os ortognaisses pertencentes ao grupo de Rochas Intrusivas Sin a 
Tardi Tangenciais que se distribuem no entorno da área de estudo.  
 
Os vários autores que estudaram esta unidade são unânimes em afirmar que seu 
ambiente de sedimentação é continental. Silva Filho et alii. (1974, in IBGE, 1987) 
estabeleceram que esses sedimentos originaram-se a partir de alternâncias climáticas. 
Durante os climas úmidos atuava o intemperismo químico no embasamento, enquanto 
que nos períodos de clima semi-árido havia a desagregação mecânica e transporte por 
correntes fluviais. Silva e Ferrari (1976, in IBGE,1987) advogaram a influência do clima 
tropical úmido na área fonte, admitindo que a rocha foi totalmente intemperizada in situ 
para depois ser erodida e posteriormente depositada em planícies de inundação, 
ressaltando ainda a importância do ambiente lagunar na formação dos níveis argilosos. 
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Segundo Amador (1982, in CPRM, 1993), a natureza do material que constitui o Grupo 
Barreiras evidencia um transporte curto e relativamente rápido, por meio de correntes 
incapazes de selecionar o material. A ausência de fragmentos de rocha-mãe contribui 
também para a hipótese de que a rocha tenha sido totalmente intemperizada in situ antes 
de ser erodida e transportada.   
 
 
3.1.4.2.4 Estruturas 
 
Estruturalmente, a Bacia Sedimentar do Espírito Santo apresenta um arranjo semelhante 
ao das demais bacias cretácicas costeiras e está ligada aos processos que deram origem 
à deriva continental, a partir da separação entre os continentes Africano e Sul-Americano, 
durante a fase de resfriamento térmico. Regionalmente, consiste em um extenso 
monoclinal com mergulho suave, entre 5º e 15º para leste. 
 
As falhas apresentam-se como componentes estruturais mais importantes e são de duas 
gerações distintas. A primeira está ligada ao rifteamento (Cretáceo Inferior) e a segunda 
ligada ao basculamento, devido à subsidência e flexurização crustal e consequente fluxo 
salino (Cretáceo Superior). Embora existam essas duas gerações de falhas bem 
marcantes, outros falhamentos surgiram a partir da reativação dessas principais. 
 
Em relação às gnaisses aluminosos, pertencentes ao Complexo Paraíba do Sul que 
ocorrem junto as rochas intrusivas Sin a Tardi tangenciais, o levantamento da CPRM 
(op.cit) observa que, embora esta unidade seja relativamente homogênea em termos 
composicionais em toda sua extensão, diferem estruturalmente de acordo com o 
posicionamento em relação às zonas de deformação. A foliação das rochas na área de 
exposição deste complexo é normalmente de alto ângulo e verticalizada ao longo do eixo 
do cinturão móvel. Ela é de plano axial e resultante de dobramentos apertados a isoclinais 
com eixos horizontais.  
 
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. 
 
No domínio dos gnaisses aluminosos podem ser observadas três fases principais de 
dobramento, verificadas predominantemente nas rochas calcossilicáticas, que são os 
litótipos que mais preservam os eventos tectônicos. Quanto ao metamorfismo, as análises 
petrográficas indicam metamorfismo de fácies anfibolito a granulito para as rochas desta 
sequência. Dados geocronológicos indicam idade de 756 MA a 676 MA através de 
método Rb/Sr em rocha total. 
 
Em resumo, no contexto regional, as rochas do Complexo Paraíba do Sul e intrusivas 
associadas que integram o chamado Cinturão Móvel Atlântico constituem-se em uma 
unidade de caráter tectônico. O eixo do referido cinturão corresponde ao que já foi 
denominado de "Lineamento Paraíba" e caracteriza-se por um feixe de grandes 
falhamentos e zonas de cisalhamento, que fazem parte de uma grande estrutura regional 
contínua de direção NE/SW. 
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Nesse sentido, a evolução da faixa costeira onde a área objeto está inserida, apresenta 
uma sequência de eventos tectônicos importantes, definidos no Proterozóico Superior e 
início do Fanerozóico, compreendendo, desde metamorfismo associado à tectônica de 
blocos, até várias fases de magmatismo intrusivo associado aos movimentos tectônicos 
transcorrentes que retalharam a região de maneira generalizada.  
 
Este evento, que causou a transposição generalizada das rochas, é responsável pela 
dificuldade na compreensão das correlações estratigráficas do contexto geológico da 
região, e não pode ser observado claramente na carta geológica da área em pauta, em 
razão do recobrimento das unidades mais antigas pelos sedimentos recentes. Uma zona 
de falha transcorrente que ocorre cortando os gnaisses da região do Monte Urubu 
constitui-se na única estrutura regional registrada nos mapeamentos existentes sobre a 
região do empreendimento e seu entorno imediato.  
 
 
3.1.4.2.5 Ocorrências Minerais 
 
Para o presente levantamento visando à identificação das áreas requeridas para pesquisa 
mineral na área de estudo foram analisados os “over-lays” eletrônicos do Programa 
Sigmine do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), onde constam os 
diversos tipos de requerimentos existentes para a 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, dentre outros. 
 
A macrorregião na qual se insere a Área de Influência Direta do empreendimento da 
Samarco possui sua área quase integralmente requerida por inúmeros requerimentos de 
pesquisa mineral junto ao DNPM.  
 
Na área específica de implantação da 4ª Usina de Pelotização da Samarco tem-se 
apenas um pequeno trecho central que não se encontra requerido para esta finalidade, 
sendo o restante sobreposto a dois requerimentos minerais com áreas significativamente 
grandes, ambos acima de 1500 hectares. 
 
A Tabela 3.1.4.2.5-1, a seguir, apresenta para as duas áreas que se sobrepõem ao 
empreendimento, o número do processo, o ano do requerimento, o tamanho da área, a 
fase do processo, a substância mineral requerida, o requerente de cada área e o último 
evento junto ao DNPM. A data da consulta aos arquivos do DNPM foi maio de 2009. A 
Figura 3.1.4.2.5-1 ilustra a região de implantação do empreendimento e seu entorno 
imediato com as delimitações das diversas áreas requeridas. 
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Tabela 3.1.4.2.5-1: Listagem dos requerimentos minerais registrados no DNPM para a 
área do empreendimento. 
 

NÚMERO 
DO 

PROCESSO 
ANO DO 

PROCESSO 
ÁREA 

SOLICITADA 
(HECTARES) 

FASE DO 
PROCESSO 

SUBSTÂNCIA 
REQUERIDA REQUERENTE ÚLTIMO 

EVENTO 

896551 2006 1642,35 
Autorização 
de Pesquisa 

Mineral 

Minério de 
Ouro 

Valder Moreira 
Pires 

Pagamento da 
Taxa de 

Autorização de 
Pesquisa 

efetuado em 
31/07/2008 

896255 2007 1517,51 
Autorização 
de Pesquisa 

Mineral 
Turfa 

Facilita-Cred 
Construtora e 
Incorporadora 

Ltda-ME 

Pagamento da 
Taxa de 

Autorização de 
Pesquisa 

efetuado em 
31/07/2008 

Fonte: DNPM 
 
 
Cabe observar que, embora quase integralmente requerida por dois diferentes titulares, 
não se verificou nos meses de agosto de 2008 até maio de 2009 qualquer atividade 
vinculada aos requerimentos de pesquisa mineral na região, ressaltando ainda que 
nenhuma das duas áreas requeridas em sobreposição à Área de Influência Direta possui 
decreto de lavra publicado pelo Ministério das Minas e Energia, mas apenas decretos de 
pesquisa mineral, que ainda se encontram em vigor. É importante destacar que partes 
significativas destas duas áreas se encontram na área industrial da Samarco, o que 
necessita de negociação com a empresa antes de qualquer inicio de extração mineral. 
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Figura 3.1.4.2.5-1: Mapa de Requerimentos de 
Minerais
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3.1.4.2.6 Geotecnia 
 
Do ponto de vista geotécnico, a Área de Influência Direta da 4ª Usina de Pelotização da 
Samarco se caracteriza por apresentar um relevo plano, representado pelo topo plano de 
um extenso Tabuleiro Costeiro. Em área adjacente, no mesmo tabuleiro, já se encontram 
implantadas as 3 usinas de pelotização em operação. 
 
Adicionalmente, pode-se afirmar que a área de implantação do empreendimento também 
apresenta um conjunto de características geotécnicas que favorecem a instalação do 
mesmo sem a preocupação excessiva com as questões de caráter geotécnico. 
Relacionam-se a seguir estas características naturais da área e dos terrenos do topo dos 
tabuleiros: 
 

• Ausência de depósitos de talus formado por materiais inconsolidados; 
• Ausência de afloramentos com rochas soltas em vertentes com possibilidade de 

serem arrastadas gravitacionalmente para os pontos mais baixos do terreno; 
• Inexistência de áreas brejosas sujeitas a rebaixamentos a partir da imposição de 

cargas sobre as mesmas; 
• Inexistência de vertentes íngremes ou mesmo com baixa declividade; 
• Inexistência de rochas carbonáticas (calcários) na área, onde é comum a presença 

de cavernas e cavidades naturais no subsolo; 
• Inexistência de vales encaixados; 
• Inexistência de áreas com elevada umidade e presença de material argilo-arenoso 

inconsolidado, encontrando-se quase que permanentemente encharcados. 
 
Além das características geotécnicas naturais dos terrenos da área de implantação do 
empreendimento, as próprias obras, como se relaciona a seguir, não apresentam 
estruturas que irão favorecer o desequilíbrio geotécnico dos terrenos, uma vez que: 
 

• Não são previstos bota-foras, que podem apresentar certa instabilidade de suas 
bermas e cortes; 

• Não são previstas obras enterradas, como túneis e outras; 
• Não são previstos cortes extensos de terra ou extensos taludes de aterro. 

 
Estas condições naturais, associadas às características das obras, permitem concluir que 
as rochas locais, representadas pelos sedimentos do Grupo Barreiras, embora alteradas, 
apresentam-se maciças, não suscetíveis a rebaixamentos, conferindo ao local um suporte 
de fundação geotécnica suficientemente seguro e condizente com a implantação do 
empreendimento industrial proposto. 
 
Considerando-se que não existem áreas de instabilidade geológica-geotécnica na área de 
implantação do empreendimento, com áreas de risco de desequilíbrio ou deslizamento de 
solos e rochas, ou ainda de outros elementos cartografáveis que possam ser 
representados em um mapa geotécnico da área de implantação do empreendimento, não 
se justifica a sua apresentação. 
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O tema Geomorfologia deste EIA, em seu item 3.1.4.3.4 (Avaliação Morfodinâmica do 
Relevo na Área de Influência Direta) apresenta uma avaliação através da identificação 
dos processos físicos de dinâmica superficial, que foram avaliados segundo sua 
suscetibilidade de ocorrência. Dentre os processos físicos que foram avaliados na área de 
estudo incluem-se as áreas sujeitas a alagamentos ou encharcamentos, os processos 
erosivos, as áreas com instabilidade de taludes e o assoreamento ou colmatação de 
corpos hídricos. 
 
Adicionalmente, pode-se ainda acrescentar que sobre os mesmos sedimentos do Grupo 
Barreiras, além das 3 usinas já em operação na própria área da Samarco, em áreas ao 
norte da cidade de Vitória existem instalações industriais de grande porte implantadas 
sobre estes mesmos sedimentos alterados do Grupo Barreiras. 
 
As restrições ocorrem apenas fora do platô previsto para a instalação da Usina, sobretudo 
nas vertentes que levam à Lagoa de Ubu e à Barragem Norte.  
 
Diante do exposto pode-se afirmar que não será necessária a adoção de técnicas de 
escoramento de solos e rochas para a realização das obras. No entanto, as obras 
deverão ser dotadas de sistemas de contenção que evitem o carreamento de partículas 
para os corpos de água.  
 
Ainda não foram realizados ensaios e testes em laboratórios especializados de forma a 
melhor avaliar a granulonometria, adensamento, compactação, deformações do terreno e 
capacidade de carga dos solos e rochas da região onde se inserirá o empreendimento 
industrial da 4ª Usina da Samarco. No entanto, os ensaios realizados para a construção 
da 3ª Usina indicaram condições geotécnicas condizentes com as instalações a serem 
implantadas no local.  
 
Os diversos ensaios realizados para a construção da 3ª Usina, muitos deles a partir do 
índice SPT (Standard Penetration Test) obtido através de quase uma centena de 
sondagens, indicaram que o subsolo é caracterizado por espessa camada de material 
argiloso com resistência crescente com a profundidade. 
 
Com base nestes ensaios o subsolo foi caracterizado basicamente por camadas de 
natureza argilosa (argilas siltosas/siltes argilosos, ou areias argilosas), de coloração 
variegada (predominantemente amarela e cinza), com resistência crescente com a 
profundidade. O nível do lençol freático foi detectado a cerca de 19,0m de profundidade 
no local da 3ª Usina. 
 
Ainda assim, o levantamento anterior indicou a necessidade localizada de remoção dos 
solos compressíveis existentes em um pequeno trecho do terreno, uma vez que as 
propriedades dos solos indicaram locais com baixa capacidade de suporte às cargas a 
serem aplicadas. Estes solos foram identificados como resultantes de um bolsão de aterro 
de baixa resistência e foram trocados por solos resultantes de cortes na própria área da 
3ª Usina. Para os demais locais, as sondagens indicaram que o subsolo local apresenta 
resistência suficiente para suporte das cargas provenientes das instalações.  
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3.1.4.3 Geomorfologia 
 
3.1.4.3.1 Considerações Gerais 
 
A região em estudo está inserida na porção sul do estado do Espírito Santo, no município 
de Anchieta. Nessa região, segundo classificação adotada pelo Projeto Levantamento de 
Recursos Naturais (Ministério das Minas e Energia, 1983), existem apenas dois domínios 
morfoestruturais, representados pelos Depósitos Sedimentares e Faixa de Dobramentos 
Remobilizados. 
 
Na área específica onde se pretende a implantação da 4ª Usina de Pelotização da 
Samarco e de suas instalações de apoio, verifica-se apenas a presença do domínio 
morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares, através da unidade geomorfológica dos 
Tabuleiros Costeiros. 
 
O domínio morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares se estende por uma ampla região 
no Espírito Santo, desde a Vila de Itaúnas, ao norte, até o sul do estado. Embora esse 
domínio morfoestrutural se faça mais bem representado na porção norte do estado, onde 
ocorre em ampla distribuição as duas unidades geomorfológicas que o compõem, na 
porção sul do estado, na região de Ubu, ele também se distribui ocupando uma extensa 
área. 
 
No presente documento, a caracterização da geomorfologia da área de estudo se 
encontra voltada para esse domínio morfoestrutural presente na área de estudo, através 
da unidade geomorfológica dos Tabuleiros Costeiros. 
 
Nesta caracterização da geomorfologia apresenta-se um Mapa de Unidades 
Geomorfológicas que extrapola a área de implantação do empreendimento, de forma a 
também representar a distribuição das outras unidades geomorfológicas existentes no 
entorno da Área de Influência Direta. Apresenta-se ainda uma descrição com as principais 
características morfológicas e altimétricas da unidade dos Tabuleiros Costeiros na AID. 
 
Além da compartimentação do relevo em unidades geomorfológicas e de seu respectivo 
mapa, apresenta-se ainda uma avaliação morfodinâmica, na qual se procurou evidenciar 
as suscetibilidades a processos erosivos, inundações, colmatações e assoreamentos e 
instabilidade dos terrenos. 
 
 
3.1.4.3.2 Metodologia 
 
A metodologia utilizada no presente levantamento constou basicamente de três atividades 
principais: 
 

 Levantamento bibliográfico com consultas a vários documentos, podendo ser 
destacado o Projeto Levantamento de Recursos Naturais, Volume 32 – Folha Rio de 
Janeiro/Vitória (Ministério das Minas e Energia, 1983). 
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 Campanhas de campo, onde se percorreu a área proposta para a implantação da 4ª 
Usina de Pelotização e de suas instalações de apoio, procurando-se reconhecer as 
unidades geomorfológicas já definidas para a área em trabalhos anteriores, bem como 
a coleta de dados locais do relevo e da dinâmica superficial visando à presente 
caracterização da geomorfologia. 

 

 Etapa final onde se desenvolveram os trabalhos de escritório objetivando a execução 
do relatório final da presente caracterização geomorfológica da área estudada. 

 
 
3.1.4.3.3 Compartimentação do Relevo da Área de Estudo 
 
A caracterização da geomorfologia da Área de Influência Direta do empreendimento tem 
como principal referência bibliográfica o mapeamento geomorfológico em escala 
1:1.000.000 realizado pelo Projeto Levantamento de Recursos Naturais (Op. Cit., 1983) e 
a interpretação e análise de fotografias aéreas que cobrem a área de interesse. 
 
Embora na AID ocorra somente a unidade geomorfológica dos Tabuleiros Costeiros, o 
Mapa de Unidades Geomorfológicas, que se apresenta na Figura 3.1.4.3.3-1, e a Tabela 
3.1.4.3.3-1, a seguir, apresentam a compartimentação do relevo englobando também a 
área de entorno do empreendimento de forma a permitir uma maior dinâmica no mapa e 
um melhor entendimento das unidades geomorfológicas vizinhas à área de estudo. 
 
Tabela 3.1.4.3.3-1: Compartimentação do relevo na Área de Influência Direta e seu 
entorno. 
 

DOMÍNIO MORFO-ESTRUTURAL REGIÃO GEOMORFOLÓGICA UNIDADE GEOMORFOLÓGICA 
Planícies Costeiras Planície Litorânea 

Depósitos Sedimentares 
Tabuleiros Costeiros Tabuleiros Costeiros 

Faixa de Dobramentos Remobilizados Colinas e Maciços Costeiros Colinas e Maciços Costeiros 
Fonte: Ministério das Minas e Energia, 1983. 
 
Ressalta-se que, embora representadas no Mapa de Unidades Geomorfológicas e na 
tabela de Compartimentação do Relevo, as unidades das Planícies Costeiras e das 
Colinas e Maciços Costeiros não ocorrem na AID, mas apenas em seu entorno, não 
sendo assim detalhadas no presente documento. 
 
A Área de Influência Direta, onde será implantado o empreendimento, não apresenta 
nenhum acidente de relevo mais significativo ou marcante que se destaque na paisagem. 
A noroeste da AID, já no seu lado externo, observa-se a elevação residual representada 
pelo Monte Urubu, que se encontra na unidade geomorfológica das Colinas e Maciços 
Costeiros, enquanto a oeste verificam-se extensas áreas rebaixadas junto às margens 
dos rios Benevente e Salinas, também fora da AID. O Mapa de Unidades 
Geomorfológicas apresenta a distribuição destas unidades. 
 
Com relação à bacia hidrográfica, a Área de Influência Direta, na qual se insere a área 
proposta para a implantação do empreendimento em questão, pertencia originalmente à 
bacia hidrográfica da lagoa de Ubu, com alguma contribuição para a Barragem Norte.  
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Figura 3.1.4.3.3-1: Mapa de Unidades 
Geomorfológicas.
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Quanto à declividade da área de implantação da 4ª Usina de Pelotização, a Figura 
3.1.4.3.3-2 indica as classes de declividade do terreno e mostram como estas são baixas, 
predominando a faixa de 0 a 10%, fruto também de terraplanagens já realizadas no 
passado nesta mesma área. Descreve-se a seguir a compartimentação do relevo da área 
de estudo com foco para os Tabuleiros Costeiros. 
 
 
♦ TABULEIROS COSTEIROS 
 
Os Tabuleiros Costeiros em sua área de ocorrência no estado do Espírito Santo 
distribuem-se de oeste para leste, desde os sopés das elevações cristalinas Pré-
Cambrianas até as proximidades do litoral ou até a Planície Litorânea, onde esta se 
encontra presente. Estendem-se ainda, tanto para norte, atingindo o estado da Bahia, 
como para sul, até a região de Marataízes, e representam uma das feições mais 
significativas na geomorfologia do estado. 
 
Os Tabuleiros Costeiros coincidem com os sedimentos terciários do Grupo Barreiras, 
composto por arenitos e argilitos semiconsolidados, o que permitiu a geomorfogênese 
imprimir a estes sedimentos uma feição tabular típica, resultando na denominação de 
Tabuleiros Costeiros em função de sua ocorrência próximo à linha de costa. Na Área de 
Influência Direta, esses tabuleiros apresentam-se ocupando a totalidade da área, como 
pode ser observado no Mapa de Unidades Geomorfológicas apresentado anteriormente. 
 
Para oeste, em direção ao interior do continente, esses tabuleiros continuam com uma 
suave ascensão, chegando, em algumas regiões do estado, a atingir 100m de altitude na 
altura de seu contato com as elevações serranas do cristalino, já bastante distante da 
linha de costa. Em média, o gradiente do relevo dos Tabuleiros Costeiros é da ordem de 
1,2 metro por quilômetro, com declividade para o mar. 
 
Esta unidade na AID se apresenta com um relevo invariavelmente plano, sobretudo em 
decorrência de terraplenagens já realizadas na área. Contudo, originalmente este relevo 
variava de plano a suave ondulado, conforme se apresentam nas Figuras 3.1.4.3.3-3 e 
3.1.4.3.3-4, também na área da Samarco.  
 
As cotas dos topos tabulares ou semitabulares dos Tabuleiros Costeiros na região da 
Samarco variam em torno de 30 metros. Essas cotas topográficas na área de estudo 
caem a partir deste topo plano em direção às cabeceiras da Lagoa de Ubu e da Barragem 
Norte, onde atingem um nível de base local, com cerca 20 metros. 
 
Na área de implantação do empreendimento não é verificada nenhuma elevação 
marcante em relação ao relevo plano predominante dos tabuleiros. Ao sul e leste da AID, 
já na porção externa desta AID, observam-se desníveis mais marcantes representados 
pelas falésias que separam os Tabuleiros da Planície Costeira.  
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Figuras 3.1.4.3.3-3 e 3.1.4.3.3-4: Relevo plano a suave ondulado existente na área próxima àquela prevista para 
implantação da 4ª Usina de Pelotização da Samarco. Foto: Amaral, L. 

 
 
Esta unidade atinge uma altimetria máxima de 35 metros na Área de Influência Direta. 
Todavia, fora da AID o relevo apresenta uma ascensão contínua para noroeste, à medida 
que se distancia da região litorânea e se aproxima da unidade das Colinas e Maciços 
Costeiros, notadamente quando se aproxima do Monte Urubu, conforme ilustram as 
Figuras 3.1.4.3.3-5 e 3.1.4.3.3-6. 
 

  
 

Figuras 3.1.4.3.3-5 e Figura 3.1.4.3.3-6: Em primeiro plano, os Tabuleiros Costeiros; e ao fundo, o Monte Urubu, 
pertencente à unidade geomorfológica das Colinas e Maciços Costeiros. Foto: Amaral, L. 

 
 
 
A área caracteriza-se pela homogeneidade do relevo rebaixado dos tabuleiros, cujas 
encostas, localizadas fora da área de implantação do empreendimento, levam à lagoa de 
Ubu ou à Barragem Norte, localizadas a sudoeste e noroeste da área do 
empreendimento, respectivamente, e que se encontram com altimetrias na faixa de 22 
metros. 
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Na área prevista para implantação da Quarta Usina de Pelotização não existem cursos de 
água perenes, mas apenas drenagens artificiais implantadas, por onde escoam as águas 
pluviais. No lado externo da AID os pequenos cursos d’água que cortam a unidade dos 
Tabuleiros Costeiros têm suas nascentes na unidade das Colinas e Maciços Costeiros e 
escoam diretamente para as lagoas localizadas na região dos Tabuleiros, porém situadas 
fora da AID do empreendimento. 
 
Para a área de implantação da Quarta Usina, os trabalhos de campo identificaram apenas 
um compartimento de relevo onde prevalece apenas um tipo de arranjo morfoestrutural, 
gerando apenas um padrão de relevo e um único tipo de modelado, justificando a 
existência de apenas uma unidade geomorfológica. 
 
Os Tabuleiros Costeiros representam um modelado de aplanamento com dissecação 
homogênea, decorrente de processos atuais e subatuais, resultando em feições de topos 
aplanados, levemente convexados e abaulados. Este modelado de aplanamento é 
também resultante da fraca resistência das rochas sedimentares terciárias do Grupo 
Barreiras, que se comportam com pouca resistência a uma morfogênese úmida, 
resultando na feição de um conjunto de relevos tabulares rebaixados. 
 
Este modelado indica que a área de ocorrência desta unidade geomorfológica encontra-
se sujeita a um contínuo processo de dissecação, equivalente a um processo de erosão 
homogênea ao longo do tempo geológico, não representando nas atuais condições 
geológicas e climáticas áreas sujeitas à sedimentação ou acumulação significativas de 
sedimentos. 
 
Outra característica fisiográfica também marcante na paisagem dos Tabuleiros Costeiros 
na região próxima à AID refere-se à presença das lagoas entre os Tabuleiros e a linha de 
costa, representadas pelas lagoas Maimbá e Ubu. De modo geral, a presença dessas 
lagoas marca o contato entre os Tabuleiros Costeiros e a linha de costa em épocas 
geológicas passadas. 
 
O contato da unidade dos Tabuleiros Costeiros pela parte norte se faz com a unidade das 
Colinas e Maciços Costeiros ao longo de uma faixa contínua de sentido sudoeste-
nordeste que corresponde ao sopé do Monte Urubu, enquanto pelos lados oeste e leste 
se tem o contato com a Planície Litorânea, o primeiro ao longo dos rios Benevente e 
Salinas e o segundo ao longo da linha de costa. 
 
 
3.1.4.3.4 Avaliação Morfodinâmica do Relevo na Área de Influência Direta 
 
Apresenta-se neste item uma avaliação morfodinâmica que procurou identificar os 
processos físicos atuais que estão ocorrendo, ou que sejam passíveis de ocorrer, no 
interior da área de estudo. Entre os processos físicos passíveis de serem avaliados na 
área de estudo, podem ser destacadas as áreas sujeitas a alagamentos ou 
encharcamentos, os processos erosivos, as áreas com instabilidade de taludes e o 
assoreamento ou colmatação de corpos hídricos. 
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Considerando-se que na área de estudo não existe uma sedimentação carbonática, 
também não são formadas cavernas, grutas ou outras cavidades naturais que são mais 
comuns em regiões calcárias. Assim, não existe nessa área relevo cárstico com presença 
de dolinas, ou qualquer outro monumento natural cadastrado como patrimônio natural. 
 
Cabe ainda a observação que, além dos diversos processos físicos naturais que vêm 
ocorrendo na área de estudo e seu entorno, foi observado que alguns desses processos 
podem ser acelerados, ou mesmo promovidos, em decorrência de ações antrópicas, cujos 
efeitos se manifestam no meio físico, destacando-se as atividades agrícolas, a construção 
de vias de circulação e a extração mineral como as principais motivadoras ou 
aceleradoras de tais processos. 
 
Descrevem-se a seguir, as formas como cada um dos processos morfodinâmicos atuais 
se manifestam na área de estudo. 
 
 
3.1.4.3.4.1 Áreas Sujeitas a Alagamentos ou Encharcamentos 
 
A Área de Influência Direta considerada para o empreendimento da 4ª Usina de 
Pelotização, onde ocorre somente a unidade geomorfológica dos Tabuleiros Costeiros, 
embora possua um relevo predominantemente plano a suave ondulado, apresenta baixa 
suscetibilidade ao fenômeno, não havendo sido observados locais sujeitos a alagamentos 
e inundações. 
 
Contribui diretamente para a baixa suscetibilidade de alagamentos e encharcamentos 
nesta área a condição de relevo da unidade dos Tabuleiros Costeiros que não apresenta 
áreas rebaixadas internamente, mas apenas seções com baixas declividades voltadas 
para as bordas dos tabuleiros e para as drenagens que cortam a parte externa da AID. No 
caso específico da AID o empoçamento também é minimizado em função dos sistemas 
de drenagem já implantados na área. 
 
Esta condição permite o escoamento das águas pluviais para as partes mais baixas do 
terreno, já fora da AID, evitando-se o empoçamento ou alagamento de áreas específicas. 
Estas águas apresentam escoamento em direção à Barragem Norte, onde se acumulam.  
 
Outro fator de contribuição para que não ocorram empoçamentos na unidade dos 
Tabuleiros refere-se à composição predominantemente arenosa de seus sedimentos, o 
que lhes atribui uma boa drenagem ao longo do perfil do solo, permitindo a fácil infiltração 
das águas. 
 
Finalmente, cabe observar que no interior da área do empreendimento não existem 
cursos de água, o que contribui para reduzir a suscetibilidade aos fenômenos de 
alagamentos e encharcamentos de áreas. 
 
Na parte externa da AID, na região da Planície Costeira, observa-se como característica 
principal uma elevada facilidade para empoçamento ou alagamento, temporário ou 
permanente, registrando-se assim uma área com alta suscetibilidade ao empoçamento 
das águas e alagamentos de extensas áreas. 
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A dificuldade dos pequenos cursos d’água que cortam a Planície externa a AID em definir 
uma calha ou canal principal de escoamento, em função do baixo gradiente hidráulico ao 
longo dos seus cursos, o que lhes impõe baixa energia, resultou na necessidade de 
retificação desses pequenos cursos, com o aprofundamento de seu leito para melhor 
drenar a região e evitar que as águas saiam de sua calha principal e transbordem para a 
planície adjacente, mantendo-a alagada. Contudo, ainda assim é comum o empoçamento 
de água nessa região da Planície. 
 
 
3.1.4.3.4.2 Processos Erosivos 
 
A Área de Influência Direta, onde somente ocorre a unidade dos Tabuleiros Costeiros, 
apresenta características de baixa a média suscetibilidade frente às possibilidades de 
desencadeamento de processos erosivos. 
 
O relevo predominantemente plano a suave ondulado que domina a unidade dos 
Tabuleiros Costeiros na área de estudo contribui para classificá-la como uma área 
detentora de média a baixa suscetibilidade quanto à ocorrência de tais processos. 
 
Considerando-se que a porção dos Tabuleiros onde normalmente se verifica uma média 
suscetibilidade a esses processos corresponda às vertentes que dão acesso às lagoas e 
às falésias localizadas junto à linha de costa, e o fato de ambas se encontrarem com 
vegetação e fora da AID, pode-se admitir que no interior da AID a suscetibilidade 
predominante a processos erosivos nos Tabuleiros é baixa. 
 
Contribui também para amenizar esta suscetibilidade ao desencadeamento de processos 
erosivos na AID a presença de sistemas de drenagem implantados que direcionam o 
escoamento de água para as partes mais baixas do terreno, onde se encontra a 
Barragem Norte.  
 
Cabe registrar que, embora a unidade possa apresentar até média suscetibilidade a 
processos erosivos, a avaliação em inspeções de campo da Área de Influência Direta não 
indicou a existência de qualquer processo erosivo já implantado. 
 
Quanto à unidade da Planície Costeira, presente fora da AID, pode-se afirmar que ela se 
apresenta com baixa ou nula suscetibilidade ao desenvolvimento de processos erosivos, 
sobretudo em função do relevo com baixas cotas topográficas em que ocorre, 
correspondente ao nível de base local e ao terreno extremamente plano de sua área de 
ocorrência e por se encontrar boa parte do tempo encharcada por água. As áreas de 
ocorrência dessa unidade representam um modelado de acumulação sedimentar, não se 
encontrando sujeitas aos fenômenos da erosão. 
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3.1.4.3.4.3 Áreas com Instabilidade e Ruptibilidade de Taludes 
 
A unidade dos Tabuleiros Costeiros, representada pelas rochas sedimentares do Grupo 
Barreiras, não apresenta suscetibilidade a rebaixamentos, apresentando-se de forma 
maciça e conferindo aos locais de sua ocorrência um suporte de fundação geotécnica 
suficientemente seguro e condizente com a implantação de empreendimentos de grande 
porte, não existindo histórico de ocorrências de rebaixamento ou recalques do terreno. 
 
Do ponto de vista geotécnico, inicialmente deve ser enfatizado que a totalidade da área 
prevista para implantação do empreendimento se caracteriza pela presença de um relevo 
plano, não existindo depósitos de tálus ou vertentes abruptas e muito íngremes, situação 
esta que não exigirá durante as obras de implantação da Usina de Pelotização a adoção 
de técnicas de escoramento de solos ou rochas, bem como a utilização de sistemas não 
convencionais de contenção de material terroso ou rochoso, mas apenas de instrumentos 
simples de controle de erosão. 
 
Adicionalmente, pode-se ainda acrescentar que, sobre os mesmos sedimentos do Grupo 
Barreiras, encontram-se implantadas diversas cidades de médio porte, a exemplo da 
cidade de Linhares - ES, ou ainda grandes instalações industriais, como a própria 
Samarco, junto à AID, ou a Vale, na região da Grande Vitória. 
 
Cabe ressalva apenas quanto às bordas dos Tabuleiros Costeiros que, em condições de 
excesso de umidade, podem se comportar de forma rúptil, apresentando risco de 
rompimento do terreno ou de desequilíbrio de taludes naturais. Situação similar pode 
ocorrer em caso de intervenções no terreno que venham a expor uma grande extensão de 
corte, a exemplo de taludes muito verticais em estradas. Cabe, no entanto, a observação 
que na Área de Influência Direta não se encontram vertentes ou encostas dos Tabuleiros 
Costeiros. 
 
De modo geral, nesses Tabuleiros, os fenômenos de instabilidade morfodinâmica são 
registrados principalmente nas encostas dos interflúvios, que recuam progressivamente 
devido à ação do escoamento superficial, e nos locais onde ocorrem significativas 
interferências antrópicas. 
 
Os trabalhos de campo não identificaram a existência de cicatrizes de antigos 
escorregamentos de vertentes ou abatimento de encostas na unidade dos Tabuleiros 
Costeiros, mas apenas na unidade das Colinas e Maciços Costeiros, todos localizados 
fora da Área de Influência Direta e causados principalmente pela abertura de estradas na 
região de entorno do empreendimento proposto. 
 
Quanto à unidade da Planície Costeira, que ocorre no entorno da AID, o relevo baixo e 
muito plano em que ocorre praticamente impede o movimento de massas de solo, o que 
permite afirmar que a suscetibilidade a este tipo de fenômeno é praticamente nula. No 
entanto, consistem em áreas que possuem terrenos suscetíveis a rebaixamentos em 
função do excesso de umidade e dos sedimentos inconsolidados que compõem a 
unidade. 
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Cabe observar que em nenhum ponto da AID foi observada a presença de caixas de 
empréstimo para retirada de material arenoso ou argiloso. Essas áreas, quando 
manejadas sem os devidos cuidados ou quando não recuperadas adequadamente, de 
modo geral favorecem o desencadeamento de processos erosivos e a instabilidade dos 
taludes mais íngremes. 
 
 
3.1.4.3.4.4 Assoreamento ou Colmatação de Corpos Hídricos 
 
Considerando que a Área de Influência Direta não apresenta corpos hídricos superficiais, 
não possui também nenhuma suscetibilidade frente às possibilidades de assoreamento e 
colmatação dos corpos hídricos. 
 
Em relação à Planície Costeira, localizada na parte externa da Área de Influência Direta, 
pode-se afirmar que em sua porção fluvial (rios Salinas e Benevente) observa-se uma 
forte tendência natural de colmatação das várzeas e assoreamento dos cursos d´água.  
 
Normalmente a colmatação age de forma contínua e lenta, a partir das bordas para o 
centro das áreas afetadas, e ocorre principalmente em corpos hídricos com baixa energia 
para carreamento das partículas sedimentáveis. Embora se trate de processo natural, as 
ações antrópicas intensificam esta tendência de colmatação. 
 
 
3.1.4.4 Solos e Aptidão Agrícola 
 
3.1.4.4.1 Introdução 
 
A implantação de empreendimentos industriais em uma área rural tem como resultado a 
modificação do uso do solo na área sob influência do mesmo e outros distúrbios que 
impactam este elemento ambiental física e/ou quimicamente com magnitudes variáveis. 
Mudanças no uso do solo sem a verificação de suas limitações podem resultar em 
impactos ambientais negativos no próprio solo, através da implantação de processos 
erosivos ou modificação no arranjo de seus horizontes, entre outros; assim como em 
impactos nos recursos hídricos, através do aporte de sedimentos e elementos neles 
carreados; na paisagem, através da formação de áreas com ravinamento e exposição de 
horizontes subsuperficiais; e na economia, através da perda da sua capacidade produtiva.  
 
Por outro lado, o respeito às características do solo habilitam a modificação de seu uso a 
ser sustentável, ajudando na promoção do desenvolvimento regional, com a minimização 
dos impactos. Para a previsão dos impactos sobre os solos, é necessário o conhecimento 
de suas características e de sua aptidão agrícola, assim como a espacialização dos 
diversos tipos de solo na paisagem.  
 
O objetivo deste item é apresentar as características físicas e químicas dos solos das 
áreas de influência do empreendimento, assim como sua aptidão agrícola.  
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3.1.4.4.2 Metodologia 
 
3.1.4.4.2.1 Pedologia 
 
Para a realização deste relatório, primeiramente foi feita 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.  
 
A região do entorno da área onde está prevista a construção das Usinas foi contemplada 
em dois estudos pedológicos oficiais, os quais  resultaram nas cartas de solos em escala 
1:400.000 (EMBRAPA-SNLCS, 1978) e 1:1.000.000 (RADAMBRASIL, 1983). Este último 
foi tomado como base cartográfica para este estudo por ser um trabalho mais recente e 
por ter sido elaborado em escala de 1: 250.000 (depois impresso em 1:1.000.000), mais 
preciso, portanto que o de escala 1: 400.000. Além disso, suas informações se ajustam 
melhor às obtidas durante as visitas de campo. 
 
Informações cartográficas e da literatura consultada foram complementadas por 
campanhas de campo realizadas para este trabalho e informações colhidas durante 
visitas técnicas para a elaboração de outros estudos na AID e na AII do empreendimento.  
 
Durante as campanhas de campo, os solos da área foram estudados em termos de sua 
distribuição em função das condições do relevo e geologia e através de observações de 
perfis em taludes de estradas e em trincheiras abertas. Foram colhidas amostras de solo 
dos horizontes A e B de posições consideradas estratégicas para o desenvolvimento 
deste trabalho, as quais foram encaminhadas a laboratório especializado para análise 
química e textural. A Figura 3.1.4.4.2.1-1 apresenta pontos em que os solos foram 
observados durante as campanhas de campo, assim como pontos relevantes citados 
neste relatório. 
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Figura 3.1.4.4.2.1-1: Pontos de observação de solo. 
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As informações foram consolidadas em escritório e complementadas com informações de 
foto aérea recente (sobrevoo Maplan, 2007) em ambiente computacional, possibilitando a 
elaboração do Mapa Pedológico da área. 
 
 
3.1.4.4.2.2 Aptidão Agrícola da Terra 
 
Existem muitos sistemas de classificação de aptidão dos solos, alguns específicos apenas 
para determinadas culturas, outros mais gerais, mas que sofrem adaptações onde são 
aplicados; alguns antigos e com certa estabilidade, outros em rápido processo de 
mudança (RESENDE et al., 2007). Neste trabalho foi utilizado o Sistema FAO/Brasileiro 
de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras (BENNEMA et al., 1965; RAMALHO FILHO 
et al., 1978; RAMALHO FILHO e BEEK, 1995), citados por Prado (1995) e Resende et al. 
(2007), cuja 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 
 
Este sistema leva em consideração as diferenças entre o solo real e um modelo de solo 
ideal. Além disso, todos os atributos do solo que interessam às plantas e ao uso agrícola 
são sintetizados nas qualidades referentes a nutrientes, água, oxigênio, erosão e 
mecanização, usando estes atributos para definir a qualidade do ecossistema.  
 
O solo ideal é considerado aquele que não apresenta problema algum de deficiência de 
nutrientes ou fertilidade (f), nem deficiência de água (a), nem de oxigênio (o), isto é não 
apresenta nenhum problema de drenagem, nem tampouco oferece problemas de 
suscetibilidade à erosão (e) ou qualquer dificuldade ao uso de máquinas (m). É evidente 
que este solo não existe, já que todos eles desviam-se do solo ideal em relação a f, a, o, e 
ou m. Este desvio pode ser estimado como nulo (desvio=0), ligeiro (desvio=1), moderado 
(desvio=2), forte (desvio=3), e muito forte (desvio=4). A classificação dos graus de desvio 
está descrita em Resende et al (2007), pg. 158-160. 
 
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. 
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- 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. 
 
 
- 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 este 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: 
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A, B e C  – lavouras 
P     – pastagem plantada 
S     – silvicultura 
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: 
 
a, b e c  –  lavouras 
p           –  pastagem plantada 
s           –  silvicultura 
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: 
 
(a), (b) e (c)  –  Lavouras 
(p)                 –  Pastagem plantada 
(s)                 – Silvicultura 
(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 3.1.4.4.2.2-1 apresenta a simbologia correspondente às classes de aptidão 
agrícola das terras. 
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Tabela 3.1.4.4.2.2-1: Simbologia correspondente às classes de aptidão agrícola das terras. 
 

TIPO DE UTILIZAÇÃO 

LAVOURAS PASTAGEM PLANTADA SILVICULTURA PASTAGEM NATURAL 

Nível de Manejo 
Classe de Aptidão 

da Terra 

A B C 
Nível de Manejo B Nível de Manejo B  

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 
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 3.1.4.4.2.2-2. 
 
Tabela 3.1.4.4.2.2-2.: 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 outra 
alternativa senão a preservação da natureza. 
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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. 
 
Neste trabalho, são indicadas as subclasses de aptidão agrícola (boa, regular, restrita e 
inapta), especificando-se os seguintes fatores de limitação de uso:  
 
 f   -  deficiência de fertilidade 
           a  - deficiência na retenção de água ou déficit hídrico 
                                           elevado 
 o   -  excesso de água ou deficiência de oxigênio 
 e   -  suscetibilidade à erosão 
 m   -  impedimentos à mecanização 
 
 
3.1.4.4.3 Resultados 
 
Neste item estão descritos os resultados dos estudos conduzidos na AID do 
empreendimento. 
 
 
3.1.4.4.3.1 Solos e Aptidão Agrícola da AID 
 
Os solos das AID do empreendimento encontram-se associados de acordo com a posição 
que ocupam na paisagem. Foram identificadas 5 classes de solo na AID: Gleissolo, 
Neossolo Flúvico, Argissolo Amarelo, Latossolo Amarelo e Cambissolo.  
 
As principais características dos solos da AID encontram-se discutidas abaixo. 
 
 
3.1.4.4.3.2 Características dos Solos e Aptidão Agrícola  
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 ARGISSOLO AMARELO 
 
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 
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).  
 
Apresenta matiz mais amarelo que 5YR na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte 
B, podendo apresentar cerosidade formada pela deposição de argila sobre as diferentes 
faces dos agregados do horizonte textural, formando película de coloides minerais, que 
confere 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 mais de uma lista de requisitos que podem ser observados 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 
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Formado a partir dos arenitos do grupo Barreiras, este solo encobre, juntamente com o 
Latossolo Amarelo, o topo dos tabuleiros situados na porção de cotas mais elevadas da 
AID. As Figuras 3.1.4.4.3.2 -1 e 3.1.4.4.3.2 -2 apresentam perfis de Argissolo Amarelo 
visualizados no interior da AID do empreendimento, nos pontos 151 e 157 apresentados 
na Figura 3.1.4.4.3.2-1, enquanto a Tabela 3.1.4.4.3.2-1 apresenta características 
químicas e texturais de amostras dos horizontes A e B deste solo no ponto 151. Neste 
ponto, o Argissolo Amarelo apresenta as seguintes características visuais: 
 
Horizonte A:   0-15 cm  cor 10 YR 4/3 
Horizonte AB: 15-25 cm 
Horizonte B:   > 25 cm  cor 10 YR 5/6 
 
Enquanto no ponto 157, apresenta as seguintes características: 
 
Horizonte A:   0-36 cm  cor 10 YR 4/2 
Horizonte AB: 36-66 cm cor 10 YR 4/6 
Horizonte BA:  66-90 cm  cor 10 YR 5/6 
Horizonte B:   > 90 cm  cor 10 YR 5/8 
 
 
 

  
 

Figura 3.1.4.4.3.2 -1: Perfil de Argissolo Amarelo no 
ponto 151. Foto: Caiado, M.A. 

 

Figura 3.1.4.4.2.3 -2: Perfil de Argissolo Amarelo no 
ponto 157. Foto: Caiado, M.A. 
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Tabela 3.1.4.4.3.2-1: Características químicas e texturais de amostras dos horizontes A e 
B de Argissolo Amarelo no ponto 151. 
 

RESULTADO 
PARÂMETRO Unidade 

Horizonte A Horizonte B 
pH (H2O)   5,04 4,57 
Fósforo   (P)  mg/dm3 1,95 0,77 
Potássio  (K)  mg/dm3 15,00 5,00 
Cálcio  (Ca) cmolc/dm3 0,80 0,40 

Magnésio  (Mg)  cmolc/dm3 1,20 0,28 
Alumínio (Al)  cmolc/dm3 0,56 1,05 
Acidez potencial (H+Al)  cmolc/dm3 6,00 6,18 
Soma de bases  cmolc/dm3 2,04 0,69 
Capacidade de troca catiônica (CTC)  cmolc/dm3 8,04 6,87 
Saturação de bases (V)  % 25,36 10,08 
Matéria orgânica  dag/ dm3 2,25 0,86 
Areia           % 73,48 50,94 
Silte             % 5,93 3,03 
Argila % 20,59 43,02 
 
 
 
Verifica-se que o horizonte B no ponto observado apresenta atividade da fração argila 
baixa (<27 cmolc/dm3) e saturação de bases baixa (<50%), o que caracteriza este como 
um solo distrófico e com argila de atividade baixa. A significativa diferença nos teores de 
argila entre os horizontes A (20,59%) e B (43,02%) levam a classificar este horizonte 
como B textural. Desta forma, este solo foi classificado como Argissolo Amarelo Distrófico 
com argila de atividade baixa.   
 
Quanto aos aspectos físicos, trata-se de solos firmes com características que o fazem 
apropriados à instalação do empreendimento.   
 
Quanto à aptidão agrícola, pode-se dividir este solo em dois, aquele situado nos topos de 
tabuleiros e o situado nas bordas dos tabuleiros e escarpas. O situado nos topos de 
tabuleiros apresenta restrições ligadas à sua baixa fertilidade, dada sua baixa CTC e baixa 
atividade da argila, baixa capacidade de retenção de água no horizonte superficial e baixa 
disponibilidade hídrica. O relevo plano dos topos faz com que as taxas de erosão do solo 
sejam mínimas. Assim sendo, nos topos, este solo foi classificado no subgrupo 1 (a)(b)C 
f.a. Aptidão Restrita para os níveis de manejo A e B e Boa para o nível de manejo C.  
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Nas escarpas e bordas de tabuleiros, além de essas áreas serem consideradas de 
preservação permanente pela resolução CONAMA no 303/2002 quando em declividade 
superior a 45%, impedidas, desta forma, de serem utilizadas, os solos são considerados 
inaptos para agricultura nos níveis A, B e C devido à baixa fertilidade e alta suscetibilidade 
à erosão. São também considerados inaptos para pastagens plantadas, sendo 
considerados de aptidão restrita para pastagens nativas e de boa aptidão para utilização 
florestal, desde que o manejo florestal não inclua utilização maciça de máquinas agrícolas. 
Desta forma, nas bordas de tabuleiros, estes solos foram classificados no subgrupo 5 (n) S 
f.e. Utilização restrita para pastagem nativa e boa para silvicultura, com restrições 
provocadas pela baixa fertilidade e propensão à instalação de processos erosivos. Deve-
se ressaltar, entretanto, que a legislação ambiental brasileira classifica essas áreas como 
de preservação permanente, quando em declividade elevada. 
 
 

 LATOSSOLO AMARELO 
 
Latossolos são solos que apresentam horizonte B latossólico, o qual se caracteriza por ser 
um horizonte mineral não iluvial e muito intemperizado, que não apresenta características 
diagnósticas de horizonte glei, B textural, B nítico e B plíntico, presente abaixo de qualquer 
horizonte diagnóstico superficial, exceto o hístico, e que tenha as seguintes características 
(Embrapa, 1999):  
 

− Pouca diferenciação entre horizontes. 
− Estrutura forte muito pequena a pequena granular (microestrutura) ou blocos 

subangulares fracos ou moderados. 
− Espessura mínima de 50 cm. 
− Menos de 5% do volume que mostre estrutura da rocha original, como 

estratificações finas, ou saprólitos, ou fragmentos de rocha semi ou não 
intemperizada. 

− Grande estabilidade dos agregados, sendo o grau de floculação da argila igual ou 
muito próximo de 100% e o teor de argila dispersa menor que 20% desde que o 
horizonte tenha 0,4% ou menos de carbono orgânico, e não apresente delta-pH 
positivo ou nulo. 

− Textura franco-arenosa ou mais fina, teores baixos de silte, sendo a relação 
silte/argila, até a profundidade de 200 cm, (ou 300, em caso de o horizonte A 
exceder 150 cm de espessura) na maioria dos sub-horizontes do B, inferior a 0,7 
nos solos de textura média e 0,6 nos solos de textura argilosa. 

− Relação molecular SiO2/Al2O3 (Ki) determinada na ou correspondendo à fração 
argila, igual ou inferior a 2,2, sendo normalmente menor que 2,0. 

− Menos de 4% de minerais primários alteráveis (menos resistentes ao intemperismo) 
ou 6% de muscovita na fração areia, podendo conter na fração menor que 0,05 mm 
(fração silte + argila) não mais que traços de argilominerais do grupo das esmectitas 
e somente pequenas quantidades de ilitas ou de argilominerais interestratificados, 
sendo que a vermiculita aluminosa vem sendo constatada com certa frequência. 

− Capacidade de troca de cátions menor que 17 cmolc/kg de argila, sem correção 
para o carbono;  

− Cerosidade, quando presente, no máximo pouca e fraca. 
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Latossolos Amarelos são solos com matiz mais amarelo que 5YR na maior parte dos 
primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). Na região do empreendimento, foi 
visualizado imediatamente ao norte da AID, em associação com Argissolo Amarelo. A 
Figura 3.1.4.4.3.2-3 apresenta o perfil do Latossolo Amarelo nesse ponto, no qual 
apresenta as seguintes características visuais:  
 
Horizonte A:   0-60 cm - cor 10 YR 4/3 
Horizonte B:   > 60 cm – cor 10 YR 6/8 
 

 
 

Figura 3.1.4.4.3.2-3: Perfil de Latossolo Amarelo na   
Região do empreendimento. Foto: Caiado, M.A. 

 
 
No ponto onde foi observado, apresenta características de solo coeso, comuns nos 
Latossolos Amarelos presentes no litoral brasileiro, que é ocasionada pelo arranjo da 
caulinita, principal mineral de sua fração argila. Sua alta coesão, aliada ao alto volume de 
microporos e boa estabilidade dos agregados imprimem baixa erodibilidade a eles. Estes 
são observados tanto nas áreas de relevo menos ondulado, onde os fatores 
pedogenéticos agiram de forma a formar horizonte B latossólico, quanto nas bordas dos 
tabuleiros, onde a alta declividade favoreceu o decapeamento do horizonte A arenoso dos 
Argissolos e a consequente formação de novo horizonte A a partir do horizonte B argiloso 
remanescente, culminando na formação de Latossolo. 
Quanto aos aspectos físicos, trata-se de solos firmes com características que o fazem 
apropriados à instalação do empreendimento.   
 
Quanto à aptidão agrícola, pode-se dividir este solo em dois, aquele situado nos topos de 
tabuleiros e o situado nas bordas dos tabuleiros e escarpas. O situado nos topos de 
tabuleiros apresenta restrições ligadas à sua baixa fertilidade, dada sua baixa CTC e baixa 
atividade da argila, baixa capacidade de retenção de água no horizonte superficial e baixa 
disponibilidade hídrica. O relevo plano dos topos faz com que as taxas de erosão do solo 
sejam mínimas. Assim sendo, nos topos, o Argissolo Amarelo foi classificado como de 
aptidão Restrita para os níveis de manejo A e B e Boa para o nível de manejo C. Desta 
forma, nos tabuleiros da AID, este solo foi classificado no subgrupo 1 (a)(b)C f.a. 
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Nas escarpas e bordas de tabuleiros, além de essas áreas serem consideradas de 
preservação permanente pela resolução CONAMA no 303/2002 quando em declividade 
superior a 45%, impedidas, desta forma, de serem utilizadas, os solos são considerados 
inaptos para agricultura nos níveis A, B e C devido à baixa fertilidade e alta suscetibilidade 
à erosão. São também considerados inaptos para pastagens plantadas, sendo 
considerados de aptidão restrita para pastagens nativas e de boa aptidão para utilização 
florestal, desde que o manejo florestal não inclua utilização maciça de máquinas agrícolas. 
Desta forma, nas bordas de tabuleiros, estes solos foram classificados no subgrupo 5 (n) S 
f.e. Utilização restrita para pastagem nativa e boa para silvicultura, com restrições 
provocadas pela baixa fertilidade e propensão à instalação de processos erosivos. Deve-
se ressaltar, entretanto, que a legislação ambiental brasileira classifica essas áreas como 
de preservação permanente, quando em declividade elevada. 
 
 

 CAMBISSOLOS   
 
São solos constituídos por material mineral com horizonte B incipiente imediatamente 
abaixo do horizonte A ou horizonte hístico com espessura inferior a 40 cm (é classificado 
como Organossolo quando a espessura do horizonte hístico é maior que 40 cm) 
(EMBRAPA, 1999).  
 
Horizonte B incipiente é um horizonte subsuperficial, subjacente ao A, Ap ou AB, que 
sofreu alteração física e química em grau não muito avançado, porém suficiente para o 
desenvolvimento de cor ou de estrutura e, no qual, mais da metade do volume de todos os 
sub-horizontes não deve consistir em estrutura da rocha original. Não satisfaz aos 
requisitos para ser classificado como um B textural, B nítico, B espódico, B plânico ou B 
latossólico e apresenta textura franco-arenosa ou mais fina. 
 
Em áreas muito restritas no interior da AID, Cambissolos aparecem nas bordas dos 
tabuleiros. Neste caso, sua formação se deve ao trabalho dos processos erosivos que 
esculpiram o relevo original plano, provocando a formação de áreas rebaixadas em meio 
aos tabuleiros costeiros. O horizonte B câmbico ocorre no contato entre os tabuleiros e as 
áreas rebaixadas, ocupadas com solos sem horizonte B. Nesta posição, formam áreas 
muito sensíveis à instalação de processos erosivos devido à conjugação das altas 
declividades das áreas com a alta erodibilidade dos cambissolos. 
 
Quanto à aptidão agrícola, as áreas de Cambissolos foram classificadas como no 
subgrupo 5 (n) S f.e. Utilização restrita para pastagem nativa e boa para silvicultura, com 
restrições provocadas pela baixa fertilidade e propensão à instalação de processos 
erosivos.  
 
 

 NEOSSOLOS FLÚVICOS (SOLOS ALUVIAIS) 
 
São solos derivados de sedimentos aluviais com horizonte A assente sobre horizonte C 
constituído de camadas estratificadas, sem relação pedogenética ente 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, às margens dos cursos d’água que cortam a região.  
 
Quanto aos aspectos físicos, apresentam baixa resistência geotécnica, o que obrigará a 
implementação de artifícios de engenharia para possibilitar a instalação de elementos 
componentes do empreendimento sobre eles. 
 
A principal limitação de uso dos Neossolos Flúvicos é a presença de lençol freático muito 
próximo à superfície e restrições à mecanização dada pela instabilidade do solo.  
 
Por estarem em locais úmidos, conservadores de água, não se recomenda sua utilização 
para atividades agrícolas, principalmente nas áreas que ainda estão intactas e nas 
nascentes dos cursos d’água. O ambiente onde se encontram os Neossolos Flúvicos é 
muito importante do ponto de vista conservação da água. Desta forma, quanto à aptidão 
agrícola, as áreas encobertas por esses solos foram classificadas como do subgrupo 6, 
aptas apenas para a conservação da flora e fauna da região. Ressalta-se, também, que 
estes ocupam áreas consideradas de preservação permanente pela legislação brasileira. 
 
 

 GLEISSOLOS HÁPLICOS  
 
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 é 
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).  
 
São solos típicos dos vales da região, encobrindo boa parte da AID. Estão atualmente 
encobertos por vegetação de pastagem, brejo herbáceo e pequenas áreas com vegetação 
florestal, em associação com solos aluviais (Neossolos Flúvicos). 
 
Quanto aos aspectos físicos, apresentam baixa resistência geotécnica, o que obrigará a 
implementação de artifícios de engenharia para possibilitar a instalação de elementos 
componentes do empreendimento sobre eles. 
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Por estarem em locais úmidos, conservadores de água, não se recomenda sua utilização 
para atividades agrícolas, principalmente, nas áreas que ainda estão intactas e nas 
nascentes dos cursos d’água. O ambiente onde se encontram os Gleissolos é muito 
importante do ponto de vista de conservação da água. Desta forma, quanto à aptidão 
agrícola, as áreas encobertas por estes solos foram classificadas como do subgrupo 6, 
aptas apenas para a conservação da flora e fauna da região. Ressalta-se, também, que 
estes ocupam áreas consideradas de preservação permanente pela legislação brasileira. 
 
 
3.1.4.4.3.3 Espacialização dos Solos e Aptidão Agrícola da AID 
 
A espacialização dos solos da AID está apresentada na Figura 3.1.4.4.4-1: Mapa 
Pedológico e de Aptidão Agrícola da AID, e discutida a seguir. 
 
Na AID, ocorrem apenas duas associações de solos, a primeira, formada por Argissolo 
Amarelo, Latossolo Amarelo e Cambissolo, ocupa as áreas de tabuleiros, que compõem 
as partes mais altas do relevo, enquanto a segunda, formada por  Gleissolos Háplicos e 
Neossolos Flúvicos, ocupa as áreas rebaixadas dos vales aluviais de idade quaternária. 
 
A associação formada por Argissolo Amarelo, Latossolo Amarelo e Cambissolo  ocupa a 
maior parte da AID. Nesta, o solo predominante é o Argissolo Amarelo, que, junto com o 
Latossolo amarelo, ocupa o topo dos tabuleiros. Nas áreas escarpadas das bordas dos 
tabuleiros ocorrem Latossolo Amarelo e Cambissolo. O primeiro foi formado onde a alta 
declividade favoreceu o decapeamento do horizonte A arenoso dos Argissolos e a 
consequente formação de novo horizonte A a partir do horizonte B argiloso remanescente, 
culminando na formação de Latossolo. O segundo ocupa as zonas limítrofes entre as 
partes mais baixas do relevo (ocupadas com solos sem horizonte B – Gleissolos e 
Neossolos Flúvicos) e os tabuleiros (ocupados com solos com B textural ou B latossólico). 
 
As Figuras 3.1.4.4.3.3-1 e 3.1.4.4.3.3-2 apresentam a superfície de tabuleiros costeiros no 
interior da AID do empreendimento. 
 

  
 

Figura 3.1.4.4.3.3-1: Topo de tabuleiro costeiro 
encoberto por Argissolo Amarelo no ponto 151. Foto: 

Caiado, M.A. 

 

Figura 3.1.4.4.3.3-2: Topo de tabuleiro costeiro 
encoberto por Argissolo Amarelo no ponto 157. Foto: 

Caiado, M.A. 
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É relevante observar que significativa área desta associação de solos encontra-se 
fortemente impactada pelas atividades antrópicas instaladas na área. Ao redor do ponto 
156, o horizonte superficial encontra-se modificado pelo lançamento de carvão oriundo de 
carvoeiras que existiam nas proximidades (Figura 3.1.4.4.3.3-3). Trata-se de uma mistura 
de pó e pequenos pedaços de carvão que foi espalhada na superfície do solo e que se 
encontra sob a pastagem ali plantada.  
 
 

 
 

Figura 3.1.4.4.3.3-3: Solo impactado pelo lançamento de  
carvão nas proximidades do ponto 156. Foto: Caiado, M.A. 

 
 
Na área onde está prevista a instalação dos principais componentes da usina (ponto 916), 
as atividades industriais da Samarco alteraram significativamente as características 
naturais do solo através da compactação, lançamento de resíduos, retirada do horizonte A 
e construções, fazendo com que o solo local se encontre com suas características naturais 
modificadas. 
 
Na região do entorno do ponto 917, a formação de pilhas de minério é o principal fator de 
modificação das condições naturais do solo. A Figura 3.1.4.4.3.3-4 apresenta a vista aérea 
da área com a localização dos dois citados pontos. 
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917
916

LEGENDA

 Pontos de observação 0 280 560140
Metros

 
 

Figura 3.1.4.4.3.3-4: Vista parcial da parte leste da AID do empreendimento, 
Onde serão instalados os principais componentes do empreendimento. 

 
Quanto à aptidão agrícola, esta associação é dividida em duas, a parte situada nos topos 
de tabuleiros e a situada nas suas bordas. A parte situada nos topos de tabuleiros foram 
classificadas no subgrupo 1 (a)(b)C f.a. Aptidão Restrita para os níveis de manejo A e B e 
Boa para o nível de manejo C, com restrições ligadas à falta de fertilidade e baixa 
disponibilidade hídrica. Nas escarpas e bordas de tabuleiros, esta associação foi 
classificada no subgrupo 5 (n) S f.e. Utilização restrita para pastagem nativa e boa para 
silvicultura, com restrições provocadas pela baixa fertilidade e propensão à instalação de 
processos erosivos. 
 
A área onde será instalada a usina não apresenta aptidão agrícola dados aos impactos 
sofridos pelo solo em decorrência das atividades industriais desenvolvidas sobre ela. 
 
A segunda associação de solos, formada por  Gleissolos Háplicos e Neossolos Flúvicos, 
ocupa as áreas rebaixadas dos vales aluviais de idade quaternária, sendo o Gleissolo o 
solo predominante na associação. As Figuras 3.1.4.4.3.3-5 e 3.1.4.4.3.3-6 apresentam 
aspectos do terreno onde ocorre esta associação de solos.  
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Figura 3.1.4.4.3.3-5: Aspecto da área onde ocorre a 
associação entre Gleissolo Háplico e Neossolo 

Flúvico. Foto: Caiado, M.A. 

 

Figura 3.1.4.4.3.3-6: Aspecto da área onde ocorre a 
associação entre Gleissolo Háplico e Neossolo 

Flúvico. Foto: Caiado, M.A. 
 
Quanto à aptidão agrícola, as áreas encobertas por esta associação de solos foram 
classificadas como do subgrupo 6, aptas apenas para a conservação da flora e fauna da 
região. 
 
 
3.1.4.4.4 Conclusões 
 
Pode-se concluir que a AID do empreendimento apresenta diversidade restrita de solos e 
que estes apresentam características diferenciadas no que tange à topografia, aptidão 
agrícola e resistência geotécnica. 
 
Os solos que encobrem os topos dos tabuleiros (Argissolos Amarelos e Latossolos 
Amarelos) apresentam topografia plana e boa resistência geotécnica, características que 
fazem que estes sejam considerados apropriados à instalação do empreendimento.  
 
Os solos que ocupam as cotas mais baixas da área, por sua vez, apesar de apresentarem 
topografia plana, apresentam baixa resistência geotécnica. Entretanto, não está prevista a 
instalação de elementos da usina nessas áreas. Quanto à aptidão agrícola, todos os solos 
da área apresentam restrições para seu uso agrícola, sendo aqueles situados nas partes 
menos elevadas, nos vales aluviais, com maiores restrições de uso.  
 
Na área onde está planejada a instalação da usina, os solos encontram-se impactados por 
lançamento de resíduos, retirada do horizonte A e construções, fazendo com que estes 
percam suas características naturais e sejam sem aptidão para utilização agrícola. 
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3.2 DIAGNÓSTICO DE MEIO BIÓTICO 
 
 
3.2.1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UC) E ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA 

CONSERVAÇÃO 
 
3.2.1.1 Unidades de Conservação Existentes 
 
O marco político relacionado à criação e gestão de unidades de conservação no Brasil foi 
instituído pela Lei nº 9.985 (regulamentada pelo Decreto nº. 4340, de 22/08/2002), que em 
julho de 2000 instituiu o Sistema de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). No 
âmbito estadual e municipal, a gestão dessas áreas está sob responsabilidade dos órgãos 
ambientais (Secretarias de Meio Ambiente) os quais são responsáveis por implantar o 
SNUC, por subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação 
em suas respectivas esferas de atuação. 
 
O SNUC define Unidade de Conservação (UC) como o “espaço territorial, incluindo as 
águas jurisdicionais e seus componentes, com características naturais relevantes, de 
domínio público ou privado, legalmente instituído pelo Poder Público para a proteção da 
natureza, com objetivos e limites definidos e com regimes específicos de manejo e 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” 
 
Esse sistema divide as Unidades de Conservação em dois grupos: o grupo de unidades 
de Proteção Integral ou uso indireto e o grupo de unidades de Uso Sustentável ou uso 
direto; e em três níveis governamentais: federal, estadual e municipal. O objetivo básico 
das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso 
indireto dos seus recursos naturais, ou seja, atividades educacionais, científicas e 
recreativas. Já as Unidades de Uso Sustentável têm o objetivo de compatibilizar a 
conservação da natureza com o uso sustentável de parcelas dos seus recursos naturais. 
As categorias de cada grupo e respectivos objetivos de manejo estão expostas na Tabela 
3.2.1.1-1. 
 
Apresentam-se a seguir tabelas das UCs existentes na área de influência do 
empreendimento (Tabelas 3.2.1.1-2 e 3.2.1.1-3) divididas por níveis governamentais de 
gestão, estadual e municipal, respectivamente, resultado de um trabalho de pesquisa e 
consulta aos órgãos estaduais e municipais responsáveis pela gestão dessas áreas. 
Foram compiladas nas tabelas a identificação e caracterização básica das UCs 
existentes, quando disponíveis, tais como: respectivas categorias de manejo, o órgão 
responsável pela gestão da unidade, o instrumento legal de criação, seus limites, área e 
ecossistema predominante. A Figura 3.2.1.1-1 apresenta o mapa destas UCs. 
 
Analisando as tabelas e figura citadas, no que diz respeito a níveis governamentais de 
gestão das UCs, em nível federal, não existe nenhuma Unidade de Conservação na área 
de influência do projeto. No âmbito estadual, tem-se a APA de Setiba, o Parque Estadual 
Paulo César Vinha e a Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável Concha 
D´ostra. Em relação ao município, são elas: APA Guanabara, Estação Ecológica 
Papagaio e Parque Natural Municipal Morro da Pescaria. 
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Ressalta-se que apenas as Unidades de Conservação Estaduais possuem Plano de 
Manejo, com exceção da RDS Concha D’Ostra. As UCs Municipais não possuem ou 
estão em processo de criação. 
 
Tabela 3.2.1.1-1: Categorias e respectivos objetivos de manejo do SNUC. 
 

Grupo de 
Manejo Categoria de Manejo Objetivos 

Estação Ecológica Preservar a natureza e realizar pesquisas científicas 
Reserva Biológica Preservar a biota e os demais atributos naturais existentes em seus limites 

Parque Nacional 
Preservar ecossistemas naturais de relevância ecológica e beleza cênica, 
pesquisas científicas, atividades de educação e interpretação ambiental, 
recreação e turismo ecológico 

Monumento Natural Preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica 

Unidades de 
Proteção 
Integral 

Refúgio de Vida 
Silvestre 

Proteger ambientes naturais de forma a assegurar condições para a 
existência e a reprodução de espécies ou comunidades da flora e fauna 
residente ou migratória 

Área de Proteção 
Ambiental 

Proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais 

Área de Relevante 
Interesse Ecológico 

Área com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares 
raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas 
naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas 
áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da 
natureza. 

Floresta Nacional 
Área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem 
como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a 
pesquisa científica. 

Reserva Extrativista 

Área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência 
baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 
subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como 
objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações. 

Reserva de Fauna Área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres 
ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-
científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. 

Reserva de 
Desenvolvimento 

Sustentável 

Área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência se baseia 
em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, adaptados 
às condições ecológicas locais e que desempenhem papel fundamental na 
proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica 

Unidades de 
Uso 

Sustentável 
 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural 

Área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a 
diversidade biológica. 
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Tabela 3.2.1.1-2: Unidades de Conservação Estaduais na Área de Influência do empreendimento. 
 
Unidade de 

Conservação Administração Área de 
Influência Criação Área 

(ha) Limites Categoria 
Manejo 

Situação 
Fundiária Ecossistema 

APA de Setiba Estadual 
(IEMA) Indireta 

Lei Nº 
5.651 

de 1998 
12.960 

Ao norte, o Distrito de Ponta da 
Fruta em Vila Velha, a oeste, a 
região de Amarelos em Guarapari, 
ao sul, o Distrito de Santa Mônica 
em Guarapari e, a leste, o Oceano 
Atlântico na cota isobatimétrica de 
20 m 

Uso 
sustentável Não regularizada 

Restinga, Ilhas 
oceânicas, 

Fragmentos de 
Mata Atlântica, 

Atividades 
agropecuárias 

Parque Estadual Paulo 
César Vinha 

Estadual 
(IEMA) Indireta 

Lei Nº 
4.903 de 

1994 
1.520 

Ao norte, a Avenida 106 do 
loteamento Praia do Sol; a oeste, a 
Rodovia ES 060 (Rodovia do Sol); 
ao sul, a Avenida 4 do “loteamento” 
Recreio de Setiba e, a leste, o 
Oceano Atlântico 

Proteção 
integral Não regularizada Restinga 

Reserva Estadual de 
Desenvolvimento 

Sustentável Concha 
D´ostra 

Estadual 
(IEMA) Indireta 

Lei Nº 
8.464 de 

2007 
953,5 

Manguezal e estuário da baía de 
Guarapari, e o bairro Concha 
D'Ostra 

Uso 
sustentável 

A unidade é 
constituída por 
propriedades 

privadas e área 
pública. 

Manguezal; 
Fragmentos de 
Mata Atlântica 

 
 
Tabela 3.2.1.1-3: Unidades de Conservação Municipais na Área de Influência do empreendimento. 
 

Unidade de 
Conservação Administração Área de 

Influência Criação Área 
(ha) Limites Categoria 

Manejo 
Situação 
Fundiária Ecossistema 

APA Guanabara 
Prefeitura 

Municipal de 
Anchieta - ES 

Indireta 
Lei Nº. 
008, de 
1998 

- 

Entre a Rua 19 da Praia de 
Castelhanos e a deságua do Rio Parati, 
na localidade do Parati, margeando-se 
com a Av.Beira Mar e a Praia do Além, 
em toda sua extensão 

Uso 
sustentável 

Não 
regularizada 

Restinga; 
Fragmentos de Mata 

Atlântica 

Estação Ecológica 
Papagaio 

Prefeitura 
Municipal de 
Anchieta - ES 

Indireta Lei Nº 17 
de 1992 772 Abrange toda a área do Manguezal de 

Anchieta 
Proteção 
integral 

Não 
regularizada Manguezal 

Parque Natural 
Municipal Morro da 

Pescaria 

Prefeitura 
Municipal de 

Guarapari 
Indireta 

Lei Nº 
2.790 de 

2007 
127 

Ao norte, a Praia da Cerca; a oeste, a 
Praia do Morro; ao sul e ao leste, o 
Oceano Atlântico 

Proteção 
integral 

Não 
regularizada 

Fragmentos de Mata 
Atlântica; Costões 

rochosos Marinhos; 
Praias 
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Apresenta-se a seguir uma breve descrição das Unidades de conservação existentes na 
área de influência indireta do empreendimento. 
 
 

 Unidades de Conservação Estaduais 
 

- APA de Setiba 
 
A Área de Proteção Ambiental de Setiba foi criada através do decreto nº 3.747 – N, em 
setembro de 1994, inicialmente denominada “APA de Três Ilhas”, sendo recriada pela Lei 
Estadual 5.651 em 1998 com o nome de “APA Paulo Cesar Vinha” ou simplesmente “APA 
de Setiba”. Essa lei também instituiu o Conselho Gestor da Unidade de Conservação, 
sendo um único conselho para a APA de Setiba e o Parque Estadual Paulo Cesar Vinha. 
 
Ela foi criada com o intuito de estabelecer uma zona de amortecimento de impactos ao 
redor do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha. Possui cerca de 12.960 ha de extensão 
territorial, sendo que destes, 7.500 ha estão em ambiente terrestre e 5.460 ha em 
ambiente marinho, constituindo a maior APA do estado. 
 
Os maiores desafios da APA são o ordenamento das ocupações urbanas e rurais, 
adequação ambiental das propriedades, conservação dos remanescentes de vegetação, 
desenvolvimento econômico regional integrado à proteção da natureza, desenvolvimento 
do Turismo Sustentável, proteção do arquipélago de Três Ilhas e seus recursos 
pesqueiros. 
 
Está localizada entre a região nordeste do Município de Guarapari e o extremo sul do 
Município de Vila Velha, ao redor do Parque Estadual Paulo César Vinha. Na porção 
continental, apresenta Formações de Restinga, Manguezal e Mata de Tabuleiro, e na 
porção marinha, encontra-se o arquipélago de Três Ilhas, rico em fauna marinha, sendo o 
local propício para mergulho contemplativo, com águas rasas e claras, onde foi registrada 
a maior biodiversidade marinha da costa do Estado do Espírito Santo. 
 
Seguem Figuras 3.2.1.1-2 e 3.2.1.1-3 apresentando a referida unidade.  
 

  
 

Figura 3.2.1.1-2: APA de Setiba. Foto: IEMA, 2009 
 

Figura 3.2.1.1-3: APA de Setiba. Foto: IEMA, 2009 
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- Parque Estadual Paulo César Vinha 
 
O Parque Estadual Paulo César Vinha foi criado com o intuito de preservar uma faixa 
contínua de restinga, um dos ecossistemas mais ameaçados da Mata Atlântica, contendo 
a grande pressão que sofria, na época, com as extrações ilegais de areia. Foi criado pelo 
decreto nº 2.993 – N de 05/06/1990, com a denominação inicial de Parque de Setiba. Em 
1994, através da lei 4.903 de 16/05/94, passou à denominação de Parque Estadual Paulo 
Cesar Vinha (PEPCV), em homenagem ao biólogo Paulo Cesar Vinha, morto em 1993, 
por defender a preservação da restinga da região e denunciar as extrações de areia. 
 
O PEPCV possui cerca de 1.500 ha, abrangendo aproximadamente 12 km de litoral, é 
circundado pela Área de Proteção Ambiental de Setiba. Os recursos naturais do PEPCV e 
sua zona de amortecimento sofrem fortes impactos principalmente devido ao trânsito de 
veículos não autorizados em área do Parque, caça, pesca nas lagoas, queimadas, 
despejo de entulhos e carcaças de animais, extração ilegal de areia, queimadas, 
atropelamento de animais, retirada de vegetação e ocupação desordenada. 
 
Os maiores desafios do PEPCV são a regularização fundiária, o envolvimento das 
comunidades do entorno nos programas de manejo, implementação dos programas de 
educação ambiental, uso público e pesquisa. O Parque promove ações de educação 
ambiental, recepção de visitantes, fiscalização, manejo e monitoramento dos recursos 
naturais e é uma das áreas mais pesquisadas no estado. 
 
A restinga do PEPCV possui diferentes fitofisionomias devido à existência de diversos 
ambientes como lagoas, lagunas, depressões entre cordões arenosos, planícies 
alagadas, que junto a outras variáveis, possibilitou que as espécies vegetais se 
agrupassem de maneira a construir diferentes comunidades, tais como: a Floresta 
Permanentemente Inundada, Floresta Periodicamente Inundada, Brejo Herbáceo, Brejo 
Arbustivo, Aberta de Clúsia, Aberta de Ericaceae, Formação de Palmae e Pós-praia. 
 
O Parque abriga espécies da fauna e da flora ameaçados de extinção como Jacquinia 
brasiliensis (pimenteira-da-praia), Pavonia alnifolia (algodoeiro-amarelo), gato-do-mato 
(Leopardus tigrinus) e ouriço-preto (Chaetomys subspinosus), além de espécies 
endêmicas como algumas pererecas bromelícolas e libélulas. 
 
Seguem Figuras 3.2.1.1-4 e 3.2.1.1-5 apresentando a referida unidade. 
 

  
Figura 3.2.1.1-4: Parque Estadual Paulo César Vinha. 

Foto: IEMA, 2009. 
Figura 3.2.1.1-5: Parque Estadual Paulo César Vinha. 

Foto: IEMA, 2009. 
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-Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável Concha D’ostra 
 

Originalmente criada como Estação Ecológica em 2003, esta Unidade de Conservação 
passou por um processo de adequação de categoria, sendo instituída através da Lei 
Estadual Nº 8464, de 14 de março de 2007, como Reserva Estadual de Desenvolvimento 
Sustentável Concha D’Ostra. Seus objetivos são proteger os manguezais do estuário da 
baía de Guarapari, importante zona de reprodução de diversas espécies de crustáceos e 
peixes, e ao mesmo tempo garantir o uso sustentável destes recursos naturais pela 
população tradicional residente. Ainda não possui Plano de Manejo e está em fase de 
formação do Conselho. 
 
Esta categoria de Unidade de Conservação traz como proposta a possibilidade de uso 
sustentável da natureza pelas populações tradicionais que há gerações convivem e 
dependem dos ambientes naturais. 
 
A área apresenta uma Vegetação de Manguezais e Fragmentos de Mata de Tabuleiro. A 
fauna constitui um importante uso econômico com os crustáceos (camarão-lameirão, siris, 
caranguejos), moluscos (ostras, sururus), além de peixes como o robalo e a tainha. 
 
Sofre grande pressão com desmatamentos, aterros e crescimento urbano desordenado, 
além de despejo de esgoto e de um lixão desativado. Sua localização muito próxima ao 
centro de Guarapari é um grande desafio à sua integridade e à sua gestão. 
 
Seguem Figuras 3.2.1.1-6 e 3.2.1.1-7 apresentando a referida unidade.  
 

  
Figura 3.2.1.1-6: Reserva Estadual de 

Desenvolvimento Sustentável Concha D’ostra. Foto: 
IEMA, 2009. 

Figura 3.2.1.1-7: Reserva Estadual de 
Desenvolvimento Sustentável Concha D’ostra. Foto: 

IEMA, 2009. 
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 Unidades de Conservação Municipais 
 
- APA Guanabara  
 

A Área de Proteção Ambiental Guanabara, instituída pela Lei n° 08 de 1998, foi criada 
para proteger uma faixa de restinga desde a Praia de Castelhanos até a Praia do Além, 
importante zona de desova de tartarugas marinhas. Atualmente a APA não possui Plano 
de Manejo, que está sendo elaborado.  Com o plano, os limites e área total desta unidade 
serão modificados, e ela será denominada APA das Tartarugas. 
 
Sofre grande pressão com desmatamentos, aterros e crescimento urbano desordenado, 
além de despejo de esgoto e de um lixão desativado. Sua localização muito próxima ao 
centro de Guarapari é um grande desafio à sua integridade e à sua gestão. 
 
 

- Estação Ecológica Papagaio 
 

A Estação Ecológica do Papagaio, instituída pela Lei n° 17 de 1992, foi criada com o 
intuito de proteção do manguezal de Anchieta e a nidificação de papagaios de penas 
verdes e vermelhas. Atualmente o Plano de Manejo desta Unidade está sendo elaborado 
e é possível que sua área e seus limites sejam alterados. Desta forma, além da área de 
manguezal, a unidade contemplará uma área brejosa até o rio Salinas onde existem 
ruínas jesuítas de uma provável salina.  
 
Com o plano de manejo, a unidade passará também por uma adequação de categoria. 
Ela passará de Estação Ecológica, proteção integral, para Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável, uso sustentável, pois várias comunidades tradicionais dependem dos 
recursos naturais que o manguezal oferece por tratar-se de uma zona de reprodução de 
diversas espécies de crustáceos e peixes. Enquanto Unidade de Proteção Integral não é 
permitido o uso sustentável desses recursos naturais pela população tradicional residente, 
entretanto, como Unidade de Uso Sustentável a população poderá utilizar esses recursos. 
 
A Figura 3.2.1.1-8 apresenta o manguezal de Anchieta, e a Figura 3.2.1.1-9 as ruínas de 
salinas. 
 

  
 

Figura 3.2.1.1-8: Manguezal de Anchieta. 
 

Figura 3.2.1.1-9: Ruínas de Salinas 
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- Parque Natural Municipal Morro da Pescaria 
 

Originalmente este parque foi instituído pelo Município de Guarapari, através da Lei 
nº1673 de 29 de julho de 1997, com o nome de Parque Municipal de Guarapari. Dez anos 
mais tarde esse parque foi transformado na Unidade de Conservação Parque Natural 
Municipal Morro da Pescaria, instituído pela Lei n° 2.790, de 2007. 
 
O parque possui fragmentos de Mata atlântica densa, costões rochosos marinhos e 
praias, como a Praia da Areia Vermelha e Praia das Conchas. Segundo informações da 
Secretária de Meio Ambiente de Guarapari, ainda não possui Plano de Manejo.  
 
As figuras 3.2.1.1-10 e 3.2.1.1-11 apresentam imagens da referida unidade. 
 

  
 

Figura 3.2.1.1-10: Parque Natural Morro da Pescaria. 
 

Figura 3.2.1.1-11: Parque Natural Morro da Pescaria. 
 
Ainda no âmbito municipal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guarapari 
informa que foi criada, há poucos meses, uma Unidade de Conservação em uma área 
prioritária na região do rio Perocão, o Parque Natural Municipal das Flecheiras. Essa 
unidade, ainda por regularizar, apresenta como principais problemas os despejos de lixo 
no rio, a pesca predatória e as áreas desmatadas ao redor da nascente do rio. 
 
 
3.2.1.2 Áreas Prioritárias para Conservação 
 
Referente às áreas prioritárias, na esfera Federal, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
através do Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica 
Brasileira (Probio), desenvolveu, entre 1998 e 2006, diversos trabalhos voltados à 
definição de áreas prioritárias para a conservação e o uso sustentável. O grau de 
prioridade de cada área foi definido por sua riqueza biológica, importância para as 
comunidades tradicionais, povos indígenas e por sua vulnerabilidade. 
 
Os resultados desses trabalhos foram sistematizados num mapa com as áreas 
prioritárias, o qual foi posteriormente aprovado pelo Conselho Nacional de Biodiversidade 
(Deliberação Conabio nº 46, de 20/12/2006) e reconhecido pela Portaria MMA nº 9, de 
23/01/2007, convertendo-se, assim, em referência para a formulação e implementação de 
políticas públicas destinadas à conservação e ao uso sustentável da biodiversidade. 
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Dentro dessa ótica, as informações constantes no “Mapa de Áreas Prioritárias para 
Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira” 
(MMA, 2007) foram avaliadas especificamente para a área de influência do 
empreendimento objeto deste EIA. Como resultado, ocorre apenas uma área, em Ponta 
Ubu, como área de ação prioritária de Educação Ambiental para comunidade. 
 
Em relação ao município, dentre as áreas de Especial Interesse Ambiental constantes no 
Plano Diretor Municipal (PDM) de Anchieta (LEI COMPLEMENTAR NO 13 DE 28 DE 
NOVEMBRO DE 2006) destaca-se o Monte Urubu como área de conexão para 
estabelecimento de corredor ecológico entre a Estação Ecológica Municipal de Papagaio 
e o Monte Urubu, denominado de Corredor Salinas – Monte Urubu e Corredor Monte 
Urubu – Lagoa Maimbá.  
 
Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), os corredores ecológicos podem ser 
definidos como ”áreas que contêm ecossistemas florestais biologicamente prioritários e 
viáveis para conservação da biodiversidade, compostos por conjuntos de unidades de 
conservação, terras indígenas e áreas de interstícios”. Este conceito é bem mais 
abrangente que o da própria lei do SNUC que reduziu o conceito de corredores 
ecológicos a “elos de conexão entre categorias de unidades de conservação”.  
 
 
3.2.2 PRINCIPAIS ECOSSISTEMAS 
 
De maneira geral, a vegetação existente nas áreas de influência indireta do meio biótico é 
composta principalmente por áreas com vegetação secundária, pertencentes ao domínio 
da Mata Atlântica e foi denominada de Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas ou 
Floresta de Tabuleiro (RADAMBRASIL, 1983; VELOSO et al., 1991; RIZZINI, 1979).  
 
Na área de influência direta do empreendimento inserida dentro do Complexo Industrial 
pertencente à Samarco Mineração S.A em toda sua extensão é representada 
predominantemente por vegetação de Tabuleiro em estágios iniciais de regeneração, 
sobre relevo variando de plano a declivoso com vales encaixados, além de áreas com 
solo nu. 
 
Na área de influência indireta há presença de pastagem, macega, fragmentos florestais, 
estágio inicial e médio, manguezal e áreas brejosas. 
 
 
 Pastagens 

 
A tipologia vegetal classificada por pastagem (Figura 3.2.2-1) é um ambiente desprovido 
de cobertura vegetal arbórea e composto por gramíneas como a braquiária (Brachiaria sp. 
- Poaceae), que compõe um mosaico com os fragmentos florestais (Figura 3.2.2-2). 
Foram observados, anexos às pastagens, alguns ambientes aquáticos, como brejos e 
cursos d’água (córregos), porém, nenhum desses ambientes está inserido na área de 
influência direta. Na Área de Influência Indireta, algumas valas de drenagem (Figura 
3.2.2-3) se mostram de extrema importância, principalmente na manutenção de 
populações de aves aquáticas e paludícolas, assim como algumas áreas de pastagem 
que se encontravam alagadas no período das chuvas (Figura 3.2.2-4). 
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Figura 3.2.2-1: As pastagens são ambientes 
desprovidos de cobertura vegetal arbórea e 

constituídos basicamente por gramíneas exóticas 
(UTM 7702629/333480). Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.2-2: As pastagens compreendem grandes 
extensões e forma um mosaico com os fragmentos 
florestais. Detalhe para a mata ciliar ao fundo (UTM 

7702664/333494). Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.2-3: As valas de drenagem são ambientes 
onde foram encontradas algumas espécies de aves 
aquáticas. Geralmente a vegetação que compõe as 

margens é composta pela taboa (Typha 
dominguensis), importante para várias espécies da 

fauna (UTM 7707162/329660). Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.2-4: Algumas áreas de pastagens 
encontravam-se alagadas durante o período das 
chuvas (UTM 7707158/329677). Foto: Dário, F.R. 

 
 
 Macegas 

 
É uma vegetação em estágio pioneiro de sucessão secundária, composta por gramíneas, 
herbáceas, espécies arbustivas e algumas poucas árvores do estágio inicial de sucessão, 
como a candiúba (Trema micrantha - Ulmaceae), embaúba (Cecropia spp. - 
Cecropiaceae), aroeira-vermelha (Schinus terenbinthifolius - Anacardiaceae), camará-uçu 
(Zeyheria tuberculosa - Bignoniaceae), murici (Byrsonima sp. - Malpighiaceae), pindaíba 
(Xylopia sp. - Annonaceae) e cambará (Gochnatia polymorpha - Asteraceae), cujos 
diâmetros dos troncos não ultrapassam em média 8 cm e as alturas estão entre 2 e 4 m, 
além da presença de lianas e cipós, como o cipó-fogo (Davilla rugosa - Dilleniaceae), 
espécie bastante comum neste ambiente (Figuras 3.2.2-5 e 3.2.2-6). 
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Figura 3.2.2-5: A macega é uma vegetação em estágio 
pioneiro de sucessão secundária, onde se observam 
muitos arbustos e cipós e algumas poucas espécies 

arbóreas (UTM 7701918/331916). Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.2-6: Em razão da excessiva incidência de 
luz nas macegas, pode-se observar a predominância 
de espécies heliófilas e a proliferação de gramíneas 

(UTM 7702249/331583). Foto: Dário, F.R. 
 
 
 Fragmentos Florestais 

 
Os fragmentos florestais analisados se encontram em diferentes estágios de sucessão 
secundária, prevalecendo os estágios inicial e médio para as Áreas de Influência Direta e 
Indireta.  
 
Nesses ambientes florestais nota-se que a extração seletiva de madeira ao longo dos 
anos causou severos danos na estrutura da vegetação e um considerável 
empobrecimento na diversidade vegetal. Muitas árvores de grande porte ainda podem ser 
vistas no interior dos fragmentos, mas a supressão de parte da vegetação arbórea 
transformou esses ambientes em fragmentos de vegetação alterados, cuja estrutura 
vertical da vegetação é genericamente composta por um dossel aberto e um sub-bosque 
pouco denso. Porém, em algumas áreas o estágio da vegetação é mais avançado, com 
maior estratificação, maior diversidade vegetal e sub-bosque mais denso. 
 
A fisionomia florestal destes ambientes pode ser caracterizada como arbustivo-arbórea, 
apresentando árvores de vários tamanhos (Figura 3.2.2-7). Desta forma, a estrutura da 
vegetação nos estágios mais avançados apresenta dois estratos, sendo um dossel 
superior não contínuo, com árvores cujas alturas variam de 15 a 20m. O sub-bosque 
representa o estrato inferior, onde as alturas das árvores e arbustos não ultrapassam 3m 
(Figura 3.2.2-8), sendo que nas áreas mais sombreadas e próximas aos cursos d’água é 
formado principalmente por piperáceas, heliconiáceas, pteridófitas e indivíduos jovens das 
espécies arbóreas existentes. 
 
Observam-se ainda algumas árvores emergentes (remanescentes da floresta original), 
como figueiras (Ficus spp. - Moraceae) e angicos (Anadenanthera spp. - Mimosaceae) 
cujas algumas alturas chegam a ultrapassar os 20m, além de eucaliptos (Eucalyptus 
spp.), inclusive na Área de Influência Direta (Figuras 3.2.2-9 e 3.2.2-10). Na borda e nas 
áreas onde há maior incidência de luz, há o predomínio de espécies arbóreas tipicamente 
dos estágios iniciais de sucessão, como a embaúba (Cecropia pachystachya - 
Cecropiaceae) e candiúba (Trema micrantha - Ulmaceae). 
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As epífitas (bromélias, orquídeas e cactáceas) e as espécies trepadeiras lenhosas são 
encontradas principalmente nos fragmentos em estágios mais avançados, consorciadas 
às árvores de maior porte, principalmente em ambientes próximos aos cursos d’água, 
onde as cascas de algumas árvores encontram-se parcialmente cobertas por musgos e 
líquens. Esta vegetação dendrícola é um índice seguro da atmosfera saturada de 
umidade. A serrapilheira apresenta-se com variada espessura, sendo maior acúmulo de 
material orgânico nos fragmentos com estágios mais avançados, nas proximidades dos 
cursos d’água. Apesar da fragmentação e degradação destes ambientes, a diversidade 
vegetal é alta. 
 
 

 
 

Figura 3.2.2-7: Perfil de um ambiente com fisionomia 
arbustivo-arbórea, caracterizado como estágio médio 
de sucessão secundária, onde encontramos árvores 

que chegam a ultrapassar os 20m de altura (UTM 
7702332/331822). 
Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.2-8: Interior de um fragmento florestal em 
estágio médio de regeneração secundária, onde se 

observa a alta incidência de luz devido à 
descontinuidade do dossel (UTM 7702112/332083). 

Foto: Dário, F.R. 

 

 
 

Figura 3.2.2-9: Na Área de Influência Direta existem 
ambientes antrópicos, desprovidos de vegetação 

arbórea nativa, e fragmento de vegetação nativa com 
plantio de eucaliptos (UTM 7701153/335174). Foto: 

Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.2-10: Interior do fragmento florestal 
existente na Área de Influência Direta, onde se 

observa o sub-bosque sob o plantio de eucaliptos 
(UTM 7701028/335011). Foto: Dário, F.R. 
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 Manguezal e Áreas brejosas 
 
O manguezal existente na região se encontra no entorno do rio Benevente e próximo da 
cidade de Anchieta e é diretamente influenciado pelo fluxo de água salobra e pelas 
variações da maré. As espécies vegetais características deste ecossistema são o 
mangue-vermelho (Rhizophora mangle - Rhizophoraceae), o mangue-branco 
(Laguncularia racemosa - Combretaceae) e o mangue-preto (Avicennia schaueriana - 
Aviceniaceae), árvores que predominam nas margens do rio Benevente e consideradas 
as principais espécies arbóreas dos manguezais brasileiros (SILVEIRA, 1937; ARAÚJO e 
MACIEL, 1979). 
 
Encontram-se adjacentes ao manguezal matas paludosas e os brejos, todos estes 
ambientes são considerados áreas de preservação permanente (Figura 3.2.2-11). 
 

 
 

Figura 3.2.2-11: O manguezal está presente no entorno do rio 
Benevente e se constitui num importante hábitat para muitas 

espécies da fauna (UTM 7699870/328511). Foto: Dário, F.R. 
 
 
3.2.3 ESTRUTURA DAS COMUNIDADES E INVENTÁRIO DA BIOTA 
 
Será apresentado a seguir o diagnóstico das comunidades estudadas, bem como o 
inventário da biota para as áreas de influência direta e indireta. 
 
Dadas as características da região, este diagnóstico será apresentado subdividido em: 
 
 Ecossistemas Terrestres 

 

 Ecossistemas Aquáticos 
 
A fim de facilitar a análise, os dados de ecossistemas terrestres foram subdivididos em: 
 
 Flora 

 

 Anfibiofauna 
 

 Herpetofauna 
 

 Avifauna 
 

 Mastofauna. 
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3.2.3.1 Ecossistema Terrestre 
 
Para o ecossistema terrestre, o diagnóstico procurou destacar as espécies indicadoras da 
qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção. 
 
 
3.2.3.1.1 Flora 
 

 INTRODUÇÃO 
 
Apesar da exuberância da Mata Atlântica existente sobre os Tabuleiros Costeiros no 
Estado do Espírito Santo, descrita por pesquisadores que aqui empreenderam expedições 
científicas no passado, como Saint-Hilaire em 1819, esta encontra-se restrita 
praticamente às unidades de conservação denominadas Reserva Florestal de Linhares e 
Biológica de Sooretama, que juntas chegam próximo dos 45.000 ha de floresta contínua, 
além de fragmentos pontuais que ainda existem em outras unidades de conservação e 
algumas propriedades privadas ao longo do estado. 
 
No Estado do Espírito Santo, a vegetação sofreu intensa alteração, notadamente no 
último século, devido principalmente à agricultura, pecuária e instalação de indústrias e 
núcleos urbanos. Estudos mostram que ocorreu desmatamento de extensas áreas de 
florestas nativas, restando hoje 8,8% de sua área original (LIMA e CAPOBIANCO, 1997).  
 
Apesar de fortes pressões antrópicas ocorridas no passado, relativas principalmente à 
supressão de vegetação para abertura de espaço destinado à expansão agropecuária na 
área objeto deste documento ambiental, existem, de maneira geral, fragmentos de 
formações vegetais de tabuleiro em processo de regeneração.  
 
O objetivo geral do presente item é detalhar, caracterizar e mapear a vegetação e avaliar 
os respectivos impactos de uso do solo em um trecho na área Industrial da Samarco 
Mineração S.A. destinada à implantação da Quarta Usina de Pelotização da Samarco. 
 
De maneira geral, essa área se encontra com a vegetação em estágio inicial e médio de 
regeneração, além da presença de floresta plantada.  
 
 

 METODOLOGIA 
 
Será apresentado dados relativos à caracterização da vegetação, destacando os 
fragmentos de preservação permanente, unidades de conservação, espécies ameaçadas 
de extinção na área dos polígonos destinados à implantação da Quarta Usina da 
Samarco, denominada de área de influência direta (AID), considerando faixa de 100m em 
seu entorno e dentro desta as áreas que sofrerão intervenção. E a área de influência 
indireta (AII) se localiza em uma faixa de 400 m no entorno da AID, situada no município 
de Anchieta (Figura 3.2.3.1.1-1 – mapa de cobertura vegetal). 
 
Para elaboração deste estudo foram coletados dados primários e secundários nos meses 
de maio e junho de 2009. Os dados secundários se restringem à bibliografia utilizada para 
o embasamento teórico, e os dados primários são compostos pelos levantamentos 
fitossociológicos, florísticos, mapeamentos e fotografias, obtidos diretamente no campo.  
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A vegetação vascular foi estudada, pois esta funciona como bioindicadora do estado de 
conservação da vegetação como um todo. A vegetação foi classificada com base na 
literatura (RIZZINI, 1979; RADAMBRASIL, 1983; VELOSO et al., 1991) e na legislação 
vigente (LEI 4771/65, nas resoluções CONAMA no 10 de 01/10/93, no 29 de 07/12/94, no 
303 de 20/03/02 e no 396 de 28/03/06; LEI ESTADUAL no 5361 de 30/12/96 e DECRETO 
ESTADUAL no 4124-N de 12/06/97) e mapeada através de imagem.  
 
A vegetação foi plotada em mapa em forma de polígonos, representando o contorno de 
cada tipologia. A escala adotada no mapa de vegetação permite que se possa ter uma 
boa visualização das formações existentes, inclusive com possibilidades de cálculo 
imediato das áreas de cada tipo de formação. 
A identificação das espécies foi realizada através de observações de campo, coletas de 
material botânico para checagem em Herbários e através de literatura disponível 
(BARROSO, 1978, 1984, 1991 e 1999; LEWIS, 1987; RIZZINI, 1971; LORENZI, 1991 e 
1992; CARVALHO, 1994). 
 
As espécies observadas em campo foram apresentadas em listagem contendo as famílias 
botânicas, os nomes científico/vulgar e ambientes onde foram observadas. 
 
Através de observações e amostragens de campo, foram identificadas as espécies 
ameaçadas de extinção e endêmicas, em conformidade com a legislação vigente 
(INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 6 – IBAMA, 23/09/2008 e DECRETO ESTADUAL n° 
1.499-R, de 14/06/2005). 
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Figura 3.2.3.1.1-1 Mapa da Cobertural Vegetal

FONTE:

DADOS CARTOGRÁFICOS:

DATA:ELABORADO POR:

Fotografia Aérea - Mosaico - Junho/2008

Marta Oliver

Coordenadas UTM; Datum: SIRGAS 2000
M. Central: -39°W

Junho/2009
ESCALA:

ESCALA GRÁFICA:

1:7.000

Legenda
Área Industrial - (AI)
Solo Exposto/ Área Industrial - (SE)
Estágio Médio - (EM)
Floresta Plantada - (FP)

Tipologia Área - Hectare
Estágio Médio 4,24

Floresta Plantada 6,90

Vegetação a Ser Suprimida
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A análise qualiquantitativa foi realizada através de amostragens fitossociológicas nas 
diferentes comunidades arbustivo-arbóreas nativas e plantada na área de influência direta 
do empreendimento, onde haverá intervenção, através do método de parcelas 
(MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974; MATANATIVA, 2007). No restante das 
fitofisionomias da área de influência direta (estágio inicial) e no da área de influência 
indireta, elas serão descritas. 
 
Para as amostragens foram utilizadas três parcelas com dimensões de 10x40 m 
distribuídas com base no mapa da área por formação arbustivo-arbórea no estágio médio 
de regeneração da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas ou de Tabuleiro e na 
Floresta Plantada. Foram computados os indivíduos com diâmetro à altura do peito (DAP) 
maior ou igual a 10 cm e os respectivos troncos bifurcados até a altura do DAP. Em cada 
parcela foi alocada uma subparcela de 10x10 m, onde foram amostrados todos os 
indivíduos com DAP maior que 3 cm e menor que 10 cm. Além dos diâmetros, foram 
computadas também as alturas de todos os indivíduos amostrados.  
 
No inventário florestal, o cálculo dos volumes de madeira/lenha a serem gerados, foi 
realizado para as áreas que sofrerão supressão de vegetação (estágio médio e floresta 
plantada). Foram utilizadas as mesmas parcelas da amostragem fitossociológica para 
DAP ≥ 10 cm. 
 
O fator de forma utilizado para o cálculo volumétrico do material lenhoso foi de 0,82, 
obtido para um remanescente de floresta no município de Lavras/MG e o fator de 
empilhamento de 1,57 (SCOLFORO, 1993; SCOLFORO e MELLO, 1993). Para a floresta 
plantada com exóticas foi utilizado o fator de forma de 0,7, uma vez que as árvores são 
mais altas e possuem um afunilamento maior que as nativas, entre a base de seu tronco e 
o ápice. 
 
 

 VEGETAÇÃO ATUAL  
 
 Áreas de Influência Direta (AID) e Indireta (AII) 

 
De maneira geral, a vegetação existente nas áreas de influência direta e indireta se 
encontra no domínio da Mata Atlântica e foi denominada de Floresta Ombrófila Densa das 
Terras Baixas ou Floresta de Tabuleiro (RADAMBRASIL, 1983; VELOSO et al., 1991; 
RIZZINI, 1979). 
 
Na área de influência direta e indireta foram detectados: pastagem, macega, floresta 
plantada, estágio inicial e médio de regeneração da Mata Atlântica.  
  
Todas as fitofisionomias se encontram plotadas no mapa de cobertura vegetal (Figura 
3.2.3.1.1-1), na forma de polígonos, na escala de 1:7.000, representando o contorno de 
suas tipologias. 
 
Na AID e AII, a vegetação natural/nativa referente à Mata Atlântica se encontra 
praticamente toda alterada, em fase de regeneração (secundária).  
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 Fitofisionomias na área de intervenção e de influência direta  
 
Todas as formações vegetais existentes nas diferentes comunidades arbustivo-arbóreas 
na área de influência direta do empreendimento onde haverá supressão foram 
amostradas (Tabela 3.2.3.1.1-1). No restante das fitofisionomias da área de influência 
direta (estágio inicial) e no da área de influência indireta (estágio médio, estágio inicial, 
macega, floresta plantada e pastagem), foram descritas. 
 
Tabela 3.2.3.1.1-1: Tipologias de vegetação na área de onde haverá supressão de 
vegetação para instalação da Quarta Usina de Pelotização da Samarco. 
 

ITEM FITOFISIONOMIA SIGLA ÁREA DE 
SUPRESSÃO (ha) 

01 Estágio médio EM 4,09 
02 Floresta plantada FP 4,84 

TOTAL GERAL 8,93 

 
 

 FLORÍSTICA 
 
No levantamento florístico da área de influência direta foram observadas e amostradas 21 
famílias botânicas e 44 espécies (Tabela 3.2.3.1.1-2). 

 
Tabela 3.2.3.1.1-2: Famílias e espécies observadas nas diversas fitofisionomias na área 
de influência direta e indireta para implantação da Quarta Usina de Pelotização da 
Samarco. 
 

ESPÉCIE/NOME AMBIENTE 
CIENTÍFICO VULGAR 

FAMÍLIA 
EM EI FP Ma P

Acacia auriculaeformis A. Cunn. Ex Benth Acácia LEG. MIMOSOIDEAE   X X   

Acacia mangium Willd. Acácia LEG. MIMOSOIDEAE   X X   

Anacardium occidentale L. Cajueiro ANACARDIACEAE  X    

Baccharis dracunculifolia DC. Alecrim ASTERACEAE    X  

Brachiaria sp. Braquiária POACEAE    X X

Byrsonima sericea DC. Murici MALPIGHIACEAE X X     

Calliandra cf. houstoniana Barneby Caliandra LEG. MIMOSOIDEAE    X   

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg Gabiroba MYRTACEAE X      

Coccoloba warmingii Meisn Pau-ponte POLYGONACEAE X X     

Cyrtopodium sp. Sumaré ORCHIDACEAE    X   

Eucalyptus sp. Eucalipto MYRTACEAE    X   

Eugenia sp.1  MYRTACEAE X      

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera Camará ASTERACEAE X X     

Indeterminada sp.  INDETERMINADA  X    

Inga laurina Willd. Ingá-mirim LEG. MIMOSOIDEAE X      

Joannesia princeps Vell. Boleira EUPHORBIACEAE    X   

Leucaena sp. Leucena LEG. MIMOSOIDEAE    X   

Maytenus obtusifolia Mart. Café-da-praia CELASTRACEAE X      

Microgramma sp. Parasita POLYPODIACEAE X X     

Myrsine umbellata G. Don Capororoca MYRSINACEAE X X     
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Tabela 3.2.3.1.1-2: Famílias e espécies observadas nas diversas fitofisionomias na área 
de influência direta e indireta para implantação da Quarta Usina de Pelotização da 
Samarco. (Continuação). 
 

ESPÉCIE/NOME AMBIENTE 
CIENTÍFICO VULGAR 

FAMÍLIA 
EM EI FP Ma P

Oeceoclades maculata (Hauman) Garay & P. Tay. Orquídea ORCHIDACEAE X      

Panicum maximum Jacq. Colonião POACEAE    X   

Paspalum maritimum Trin. Capim-pernambuco POACEAE    X X

Pera glabrata (Schott) Baill. Cinta-larga EUPHORBIACEAE X X     

Piper sp. Jaborandi PIPERACEAE X      

Polypodium sp. Samambaia POLYPODIACEAE X      

Protium heptaphyllum (Aubl.) March. Breu-vermelho BURSERACEAE X X     

Pseudoananas sp. Bromélia BROMELIACEAE X  X   

Psidium guajava L. Goiaba MYRTACEAE  X    

Psidium guineense Sw. Araçá MYRTACEAE  X    

Samanea sp. Samanea LEG. MIMOSOIDEAE    X   

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira ANACARDIACEAE  X X X   

Senna seamea (Lam) Irwin & Barneby  LEG. CAESALPINIOIDEAE    X   

Spondias mombin L. Tabuá ANACARDIACEAE    X   

Tapirira guianensis Aubl. Cupuba ANACARDIACEAE X X     

Tillandsia gardneri Bromélia BROMELIACEAE X     

Tillandsia stricta Bromélia BROMELIACEAE X X    

Trichilia casaretti C.DC. Matheus MELIACEAE X      

Vanilla sp. Baunilha ORCHIDACEAE X      

Vernonia  polianthes Less. Assa-peixe ASTERACEAE    X  

Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. Casadinha ASTERACEAE    X  

Vismia aff. martiana Reichardt. Copiã CLUSIACEAE X      

Xylopia sericea A. St. Hil. Pindaíba-branca ANNONACEAE X X     

Zanthoxylum sp.2 Laranjinha RUTACEAE X      
 

Legenda: EM = estágio médio; FP = floresta plantada; Ma = macega; P = pastagem. 
 
 
 Estágio Médio de Regeneração (EM) 

 
Esta tipologia está presente na área de influência direta e indireta. A vegetação em 
estágio médio de regeneração da Floresta Atlântica (Figuras 3.2.3.1.1-2 a 3.2.3.1.1-5) 
encontra-se em processo de regeneração natural após o abandono do uso do solo e se 
encontra na fase inicial do estágio médio. Possui porte arbóreo, apresentando fisionomia 
fechada, principalmente nos locais com solo de maior fertilidade, úmido e menos 
compacto. Apresenta estrato arbóreo composto por espécies frequentemente presentes 
em áreas abertas e com entrada no sub-bosque de espécies presentes em fragmentos 
remanescentes de florestas pouco alteradas, ocorrendo presença de serrapilheira 
contínua ao longo da área e em processo de acumulação e decomposição. O epifitismo 
presente se restringe a espécies comuns em áreas secundárias como Tillandsia stricta e 
Tillandsia gardneri. É considerada como de preservação permanente.  
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As amostragens nas áreas em estágio médio de regeneração com DAP ≥ 10cm tiveram 
área basal média de 11,7 m²/ha, com diâmetro máximo de 44,1cm, médio de 15,3cm e 
mínimo de 10,1cm, altura máxima de 8m, média de 5,6m e mínima de 3m. O índice de 
diversidade de Shannon-Weaver (H') foi de 0,94 nat/indivíduo e a equitabilidade (J = 
H'/lnS) 0,53. 

 
A densidade detectada foi de 558 indivíduos por hectare, constituindo seis espécies 
distribuídas entre seis famílias. Gochnatia polymorpha (camará) apresentou-se como a 
espécie com maiores valores de importância e cobertura, bem superiores quando 
comparados aos da segunda colocada, Xylopia sericea (pindaíba-branca) (Tabela 
3.2.3.1.1-3). 
 
A área com DAP (diâmetro à altura do peito) variando de 3,0 a 9,9 cm apresentou área 
basal média de 0,97 m²/ha, com diâmetro máximo de 9,8 cm, médio de 5,7 cm e mínimo 
de 3,1 cm, altura máxima de 6 m, média de 3,6 m e mínima de 2 m. O índice de 
diversidade de Shannon-Weaver (H') foi de 2,44 nat/indivíduo e a equitabilidade (J = 
H'/lnS) 0,92. 
 
A densidade detectada foi de 333 indivíduos por hectare, constituindo 14 espécies 
distribuídas entre 13 famílias. Gochnatia polymorpha (camará) apresentou-se como a 
espécie com maiores valores de importância e cobertura, bem superiores quando 
comparados aos da segunda colocada, Xylopia sericea (pindaíba-branca) (Tabela 
3.2.3.1.1-3). 

 
Tabela 3.2.3.1.1-3: Parâmetros fitossociológicos da vegetação arbustivo-arbórea 
componente do estágio médio, amostrada ao longo da área prevista para supressão de 
vegetação, para implantação do canteiro de obras da Quarta Usina de Pelotização da 
Samarco. 
 

3,0 ≤ DAP < 10 cm DAP ≥ 10 cm NOME CIENTÍFICO NI NA ABI VC VI NI NA ABI VC VI 
Gochnatia polymorpha 8 3 0,031 46,54 61,54 50 3 1,133 155,33 178,41
Xylopia sericea 2 2 0,004 8,41 18,41 6 3 0,083 14,88 37,96 
Byrsonima sericea 4 1 0,021 27,62 32,62 5 2 0,069 12,38 27,77 
Pera glabrata 4 1 0,018 25,28 30,28 2 2 0,080 8,69 24,08 
Protium heptaphyllum      2 2 0,018 4,26 19,64 
Myrsine umbellata 3 2 0,006 12,24 22,24 2 1 0,021 4,46 12,15 
Campomanesia guazumifolia 5 1 0,011 22,27 27,27      
Zanthoxylum sp.2 3 2 0,005 11,35 21,35      
Inga laurina 2 2 0,007 10,76 20,76      
Vismia aff. martiana 3 1 0,003 10,30 15,30      
Maytenus obtusifolia 2 1 0,003 7,86 12,86      
Coccoloba warmingii 1 1 0,004 5,79 10,79      
Trichilia casaretti 1 1 0,003 5,23 10,23      
Eugenia sp.1 1 1 0,001 3,18 8,18      
Tapirira guianensis 1 1 0,001 3,18 8,18      
 

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 3.2.3.1.1-2: Aspecto geral da vegetação em 
estágio médio na AID. Foto: Gomes, J.M.L. 

 

Figura 3.2.3.1.1-3: Aspecto do interior do estágio 
médio na AID. Foto: Gomes, J.M.L. 

 

  
 

Figura 3.2.3.1.1-4: Outro aspecto geral da vegetação no 
interior do estágio médio na AID. Foto: Gomes, J.M.L. 

 

Figura 3.2.3.1.1-5: Aspecto da serrapilheira na área 
com vegetação em estágio médio na AID. Foto: 

Gomes, J.M.L. 
 
 
 Floresta Plantada 

 
A Floresta Plantada com predomínio de espécies exóticas na área de intervenção, de 
influência direta e indireta, é composta predominantemente por Eucalyptus spp. 
(eucalipto) e Acacia auriculiformis. Foi plantada com objetivo principal de quebra-vento e 
recuperação do solo (Figuras 3.2.3.1.1-6 e 3.2.3.1.1-7).  
 
A amostragem nas áreas em estágio inicial de regeneração com DAP ≥ 10cm tiveram 
área basal média de 17,8 m²/ha, com diâmetro máximo de 37,4cm, médio de 19cm e 
mínimo de 10,1cm, altura máxima de 18m, média de 12m e mínima de 6m. O índice de 
diversidade de Shannon-Weaver (H') foi de 1,48 nat/indivíduo e a equitabilidade (J = 
H'/lnS) 0,71. 
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A densidade detectada foi de 575 indivíduos por hectare, constituindo oito espécies 
distribuídas entre quatro famílias. Eucalyptus sp. (eucalipto) apresentou-se como a 
espécie com maiores valores de importância e cobertura, bem superiores quando 
comparados com a segunda colocada, Acacia auriculaeformes (acácia-australiana) 
(Tabela 3.2.3.1.1-4). 
 
A área com DAP (diâmetro à altura do peito) variando de 3,0 a 9,9 cm apresentou área 
basal média de 2,44 m²/ha, com diâmetro máximo de 9,8cm, médio de 5,8cm e mínimo de 
3,1cm, altura máxima de 15m, média de 6,6m e mínima de 2 m. O índice de diversidade 
de Shannon-Weaver (H') foi de 2,11 nat/indivíduo e a equitabilidade (J = H'/lnS) 0,92. 
 
A densidade detectada foi de 700 indivíduos por hectare, constituindo 10 espécies 
distribuídas entre cinco famílias. Eucalyptus sp. (eucalipto) apresentou-se como a espécie 
com maiores valores de importância e cobertura, bem superiores quando comparados 
com a segunda colocada, Acacia auriculaeformes (acácia-australiana) (Tabela 3.2.3.1.1-
4). 
 
Tabela 3.2.3.1.1-4: Parâmetros fitossociológicos da vegetação arbustivo-arbórea 
componente da floresta plantada, amostrada ao longo da área prevista para supressão de 
vegetação, para implantação do canteiro de obras da Quarta Usina de Pelotização da 
Samarco. 
 

3,0 ≤ DAP < 10 cm DAP ≥ 10 cm 
NOME CIENTÍFICO 

NI NA ABI VC VI NI NA ABI VC VI 

Eucalyptus sp. 1 1 0,008 15,21 22,35 32 2 1,136 99,47 112,80

Acacia auriculaeformis 4 2 0,025 53,43 67,72 12 3 0,440 37,95 57,95 

Samanea sp. 1 1 0,005 11,56 18,70 14 3 0,313 34,93 54,93 

Senna seamea 1 1 0,001 6,60 13,74 6 2 0,137 15,09 28,43 

Leucaena sp. 3 2 0,013 32,39 46,67 2 2 0,040 4,74 18,08 

Acacia mangium 2 2 0,008 19,75 34,03 1 1 0,044 3,50 10,17 

Joannesia princeps 1 1 0,002 7,20 14,35 1 1 0,022 2,49 9,16 

Calliandra cf. houstoniana 5 2 0,005 30,19 44,48 1 1 0,008 1,83 8,50 

Schinus terebinthifolius 2 1 0,003 14,13 21,27      

Spondias mombin 1 1 0,004 9,55 16,69      

 

  
 

Figura 3.2.3.1.1-6: Aspecto da floresta plantada com 
espécies exóticas. Foto: Gomes, J.M.L. 

 

Figura 3.2.3.1.1-7: Aspecto no interior da floresta 
plantada com espécies exóticas. Foto: Gomes, J.M.L. 
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 Estágio Inicial de Regeneração (EI) 
 
A vegetação em estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica (Figuras 3.2.3.1.1-8 e 
3.2.3.1.1-9) encontra-se em processo de regeneração natural após o abandono do uso do 
solo e possui porte arbóreo, apresentando fisionomia variando de aberta a fechada, 
principalmente nos locais com solo de maior fertilidade, úmido e menos compacto. Está 
presente na área de influência direta e indireta 
 
Apresenta estrato arbóreo composto por espécies frequentemente presentes em áreas 
abertas e com entrada no sub-bosque de espécies presentes em fragmentos 
remanescentes de florestas pouco alteradas, ocorrendo presença de serrapilheira 
contínua em alguns pontos e em processo inicial de acumulação e decomposição. O 
epifitismo presente se restringe a espécies comuns em áreas secundárias como Tillandsia 
stricta.  
 
Dentre as espécies arbustivo-arbóreas, destacaram-se Byrsonima sericea, Coccoloba 
arbrescens, Gochnatia polymorpha, Myrsine umbellata, Schinus terebinthifolius, Protium 
heptaphyllum, Acacia auriculaeformis, Acacia mangium, Anacardium occidentale, Psidium 
gajava, Psidium guineense, Baccharis dracunculifolia (alecrim), Vernonia scorpioides, 
dentre outras. 
 

  
 

Figura 3.2.3.1.1-8: Aspecto geral do estágio inicial na 
AII. Foto: Gomes, J.M.L. 

 

Figura 3.2.3.1.1-9. Outro aspecto do estágio inicial na 
AII. Foto: Gomes, J.M.L. 

 
 
 Estágio de Macega (Ma) 

 
A vegetação em estágio de macega encontra-se em processo bem inicial de regeneração 
natural, após o abandono do uso do solo (pastagem) e possui porte herbáceo-arbustivo, 
apresentando fisionomia aberta. Está presente na área de influência indireta. 
 
É composta, predominantemente, por Brachiaria sp., Paspalum maritimum (capim-
pernambuco), Baccharis dracunculifolia (alecrim), Vernonia polianthes (assa-peixe), 
Vernonia scorpioides (casadinha), dentre outras. 
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 Pastagem (P) 
 
A pastagem localizada na área de influência indireta é composta predominantemente pela 
Gramineae (Poaceae) Brachiaria sp. (Braquiária), espécie introduzida da África para 
alimentação de animais domésticos (Figura 3.2.3.1.1-10). 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.1-10: Aspecto geral da pastagem na AII 
com predomínio de Brachiaria sp. Foto: Gomes, J.M.L. 

 
 

 AMBIENTES CONSIDERADOS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
(APPS) 

 
Na área de intervenção não foram detectadas áreas consideradas pela legislação como 
APP (Lei 5.361). 
 
 

 ESPÉCIES VEGETAIS AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 
 
Não foi detectada nenhuma espécie ameaçada de extinção (Decreto Estadual no 1.499-R, 
de 14 de junho de 2005 e Instrução Normativa no 06, IBAMA, de 23 de setembro de 
2008).  
 
 

 INVENTÁRIO FLORESTAL 
 
A supressão de vegetação arbustivo-arbórea nativa do tipo estágio médio de regeneração 
da Mata Atlântica e de Floresta Plantada com exóticas irá gerar material lenhoso 
aproveitável e ocorrerá na área destinada à implantação do canteiro de obras, conforme a 
Figura 3.2.3.1.1-1 mapa de cobertura vegetal. 
 
As amostragens e os cálculos do volume do material lenhoso aproveitável foram 
realizados com base no DAP ≥ 10 cm, cuja vegetação será suprimida (estágio médio e 
Floresta Plantada – Tabela 3.2.3.1.1-5). O volume total calculado foi de 794,0 m³, 
correspondendo a 1.246,6 metros estéreos de material lenhoso aproveitável a ser 
suprimido.  
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Tabela 3.2.3.1.1-5: Tipologias de vegetação a serem suprimidas e que irão gerar material 
lenhoso aproveitável na área de intervenção (influência direta) para implantação da 
Quarta Usina da Samarco. 
 

VOLUME 
FITOFISIONOMIA A (ha) 

H (m) AB (m2.ha-1) V (m3) V (St) 
Estágio médio 4,09 4,1 11,7 160,8 252,5 

Floresta plantada 4,84 10,5 17,8 633,2 994,1 
VOLUME TOTAL 8,93 - - 794,0 1246,6 

Legenda:  A = área de supressão; H = altura média com desconto de 1,5 m de galhada fina; AB = área basal; V (m3) = volume 
compacto; V (St) = volume estéreo. Foi considerado o fator de forma de 0,82 para as nativas (estágio médio) e 0,7 para as 
exóticas (floresta plantada) e fator de empilhamento de 1,57. 
 
 

 CONCLUSÕES 
 
Na área de intervenção para implantação da Quarta Usina da Samarco, haverá supressão 
de Fragmento de Vegetação em Estágio Médio e de Floresta Plantada. Vale ressaltar que 
no entorno da área de intervenção há presença de áreas com Vegetação nos Estágio de 
Macega, Inicial e Médio e de Floresta Plantada. 
 
 
3.2.3.1.2 Anurofauna 
 
A Mata Atlântica concentra 65% das espécies de anfíbios registradas para o Brasil, entre 
as quais o número de endemismos é bastante elevado. Segundo Heyer et al., (1990), a 
maior parte da história evolutiva de qualquer assembleia de anuros ao longo da costa 
brasileira está fortemente conectada ao domínio morfoclimático da Mata Atlântica, o que 
explica parcialmente tantos endemismos. Este fato pode estar relacionado à dependência 
de ambientes úmidos e à baixa capacidade de deslocamento que, em conjunto, 
contribuem para a dificuldade de dispersão dos anuros, ocasionando a especiação e o 
aumento do número de espécies com distribuição limitada. 
 
No entanto, segundo Feio e Ferreira (2005), o alto grau de substituição de ambientes 
florestais por atividades antrópicas tem restringido a ocorrência de muitas das espécies 
de anfíbios tipicamente florestais e amplia a distribuição de espécies adaptadas às 
condições de áreas abertas.  
 
A área abrangida pelo empreendimento já sofreu forte pressão antrópica e não é 
considerada prioritária para a conservação de répteis e anfíbios (MMA, 2000). No entanto, 
tendo em vista a presença de alguns fragmentos florestais e corpos hídricos cercados por 
áreas alteradas na área de instalação da 4ª Usina da Samarco, 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. 
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3.2.3.1.2.1 Metodologia 
 

♦ ÁREA DE ESTUDO 
 

Os pontos amostrais foram escolhidos previamente para que fossem abordadas em 
campo as diferentes formações vegetacionais distribuídas próximo da área de instalação 
das usinas, em especial os remanescentes florestais. Também foram abordados, com 
especial atenção, os corpos hídricos com vegetação, já que esses locais são utilizados 
por anuros para reprodução. Assim, ambientes aquáticos, brejosos e trilhas de interior de 
mata foram identificados através de mapas e observações diretas, e foram posteriormente 
amostrados.  
 
Os pontos amostrais foram divididos em três categorias distintas: 1) ambiente brejoso, 
caracterizado pela baixa profundidade da água e coberto por gramíneas e/ou vegetação 
arbustiva (Figura 3.2.3.1.2.1-1a); 2) ambiente florestal conectado a ambiente aquático 
(Figura 3.2.3.1.2.1-1b); 3) ambiente muito alterado caracterizado por vegetação arbustiva, 
macega ou ausência de vegetação (Figura 3.2.3.1.2.1-2). As coordenadas geográficas 
dos pontos amostrais estão relacionadas na Tabela 3.2.3.1.2.1-1 e na Figura 3.2.3.1.2.1-
3. 
 
 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.2.1-1a: Ambiente brejoso situado 
próximo à área de instalação da 4ª Usina da Samarco. 

Foto: Prado, G. 

 
 

Figura 3.2.3.1.2.1-1b: Ambiente florestal próximo à 
área de instalação da 4ª Usina da Samarco. Foto: 

Prado, G. 
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Figura 3.2.3.1.2.1-2: Ambiente muito alterado, 
caracterizado pela presença de vegetação arbustiva e 

áreas sem vegetação, localizado próximo à área de 
instalação da 4ª Usina da Samarco. Foto: Prado, G. 

 
 
Tabela 3.2.3.1.2.1-1: Coordenadas geográficas de cada ponto amostral (PA) da fauna de 
anfíbios da região de implantação da 4ª Usina da Samarco. (Datum Sirgas 2000) 
 

PONTO DE AMOSTRAGEM LATITUDE LONGITUDE 
PA 1 7702695 0334536 
PA 2 7702804 0334778 
PA 3 7702248 0334884 
PA 4 7701328 0334946 
PA 5  7701220 0334723 
PA 6 7701034 0334708 
PA 7 7700897 0334956 

 
 
♦ COLETA DE DADOS 
 
A fauna de anfíbios foi amostrada na estação seca, entre os dias 27 e 29 de setembro de 
2008 e na estação chuvosa, entre os dias 14 e 16 de dezembro de 2008 das 10h00min às 
22h00min de cada dia, através de observações na área de instalação da 4ª usina da 
Samarco, em ambientes brejosos e no interior e borda de fragmentos florestais situados 
nas proximidades do empreendimento. O horário de verão foi desconsiderado. Também 
foram realizadas consultas à coleção de referência do Museu de Biologia Prof. Mello 
Leitão. 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 feitas 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 17h00min e término às 22h00min, para que 
fossem registradas tanto espécies com padrão crepuscular quanto espécies com padrão 
noturno de início de atividade, 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).  
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FIGURA 3.2.3.1.2.1-3: Localização dos Pontos de 
Amostragem de Anfíbios, Répteis e Herpertofauna
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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 abranger os diferentes tipos de microambientes utilizados 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. 
 
Para maior eficiência durante as amostragens, os ambientes foram abordados tanto 
horizontal quanto verticalmente. A abordagem vertical teve como objetivo o 
reconhecimento de indivíduos de espécies 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 microambientes distribuídos 
em cada ponto amostral. 
 
Além das amostragens pontuais, foram feitas amostragens aleatórias através de 
caminhadas por trilhas e estradas que cortam a região do empreendimento ou fragmentos 
florestais próximos. 
 
A abundância de cada espécie detectada em campo, considerando-se o somatório dos 
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; Hedges et 
al., (2008) para os gêneros Haddadus e Ischnocnema; Frost et al., (2006) e Frost (2008) 
para as demais espécies. 

 
 

3.2.3.1.2.2 Resultados e Discussão 
 

A Tabela 3.2.3.1.2.2-1 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 essa 
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 de anfíbios 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 (MMA, 2003). 
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Das 11 espécies detectadas em campo durante a estação seca, 4 são de área aberta 
(Dendropsophus bipunctatus, D. elegans, Hypsiboas albomarginatus, e Scinax alter), 2 
são de ambientes fechados (Leptodactylus natalensis, Physalaemus obtectus) e 5 têm 
hábito generalista, ocupando tanto ambientes fechados quanto áreas abertas 
(Dendropsophus decipiens, Hypsiboas faber, Leptodactylus ocellatus, Scinax 
argyreornatus e S. aff. perereca). Durante as amostragens realizadas na estação 
chuvosa, foram observadas 13 espécies, das quais 5 são de área aberta (Dendropsophus 
bipunctatus, D. elegans, Hypsiboas albomarginatus, H. semilineatus, e Scinax alter), 2 são 
de ambientes fechados (Leptodactylus natalensis e Physalaemus obtectus) e 6 têm hábito 
generalista (Dendropsophus decipiens, Hypsiboas faber, Leptodactylus ocellatus, Rhinella 
crucifer, Scinax argyreornatus e S. aff. perereca). A representatividade percentual das 
espécies de ambientes abertos e fechados detectadas em campo nas estações seca e 
chuvosa é apresentada nas Figuras 3.2.3.1.2.2-1 e 3.2.3.1.2.2-2, respectivamente. A 
representatividade numérica das espécies por ponto amostral nas estações seca e 
chuvosa é apresentada nas Figuras 3.2.3.1.2.2-3 e 3.2.3.1.2.2-4, respectivamente. 
 
Durante as atividades de campo, foram observadas mais espécies na estação chuvosa do 
que na estação seca. Apesar disso, na estação chuvosa, anuros não foram encontrados 
em um maior número de pontos amostrais do que na estação seca. O fato de um maior 
número de espécies ter sido detectado na estação chuvosa está relacionado à fisiologia 
dos anfíbios, que necessitam manter a pele umedecida para realizar parte de sua 
respiração, bem como para evitar a perda excessiva de água. Neste caso, em períodos 
de chuva, esses animais podem permanecer por mais tempo em áreas menos abrigadas. 
A maior atividade possibilitada pelas chuvas também explica o fato de mais espécies 
terem sido encontradas na estação chuvosa. Diversos autores têm verificado que 
pluviosidade e umidade são determinantes no aumento da atividade das espécies de 
anuros (AICHINGER, 1987, 1992; DONNELLY e GUYER, 1994; POMBAL, SAZIMA e 
HADDAD, 1994; BERTOLUCI e RODRIGUES, 2002; PRADO e POMBAL, 2005). O fato 
de não ter sido detectado aumento no número de pontos amostrais com ocorrência de 
anuros na estação chuvosa, como geralmente observado em outras localidades, pode 
estar relacionado ao elevado acúmulo de poeira de minério nos pontos amostrais 4, 5, 6 e 
7, situados muito próximos ao complexo de usinas de pelotização, o que deve justificar 
também a total ausência de espécies de anuros nesses locais.  
 
Entre as espécies de anuros observadas em campo, as de hábito generalista, que 
ocorrem tanto em ambientes fechados quanto abertos, foram as mais encontradas. 
Durante a estação chuvosa, muitas das espécies de área aberta ou as generalistas 
podem ampliar sua distribuição, o que facilita seu avistamento durante esse período. Além 
disso, a área estudada é um mosaico de ambientes abertos e fechados, o que explica 
parcialmente o fato de as espécies de hábito generalista terem sido as mais avistadas.  
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Os ambientes correspondentes aos pontos 1 e 2 apresentaram maior riqueza de espécies 
em relação aos demais pontos amostrais. Este fato é explicado pela maior diversidade, 
nesses ambientes, de locais utilizados pelos anuros para reprodução, forrageamento e 
abrigo, como poças temporárias, lagoas, córregos, gramíneas e vegetação arbórea e 
arbustiva. A completa ausência de espécies nos pontos amostrais 4 a 7 deve ser uma 
consequência das emissões atmosféricas das fontes do complexo industrial situado muito 
próximo. Como anfíbios necessitam manter a pele limpa e umedecida para realizarem 
parte de sua respiração, a incidência de excesso de partículas em suspensão na 
atmosfera local, além de gases, dificultam a manutenção de populações de anuros nas 
proximidades das usinas.  
 
Tabela 3.2.3.1.2.2-1: Espécies de anfíbios registradas para a região de implantação da 
Quarta Usina da Samarco durante um período da estação seca (27-29/09/2008) e um 
período da estação chuvosa (14-16/12/2008). 

 

ABUNDÂNCIA  
DAS ESPÉCIES 
OBSERVADAS* FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME 

POPULAR FONTE 
PONTO 

AMOSTRAL 
(PA) ESTAÇÃO 

SECA 
ESTAÇÃO 
CHUVOSA 

PERÍODO 
REPRODUTIVO 

Brachycephalidae       

Ischnocnema oea Rãzinha-da-
mata MBML - - - ND 

Craugastoridae       

Haddadus binotatus Rã-da-mata MBML, LIT2 - - - Estações seca e 
chuvosa 

Bufonidae       
Rhinella crucifer  
Figura 3.2.1.2.2.2-5 Sapo VIS, AUD, 

MBML, LIT2 1 e 2 - 3 Estações seca e 
chuvosa 

Rhinella granulosa Sapo MBML - - - ND 

Rhinella schneideri Sapo LIT8 - - - Estações seca e 
chuvosa 

Hylidae       

Aparasphenodon brunoi Perereca-de-
capacete MBML, LIT1 - - - Estação chuvosa 

Aplastodiscus cavicola Perereca MBML - - - Estação chuvosa 

Dendropsophus anceps Perereca-
zebra LIT8 - - - ND 

Dendropsophus aff. 
berthalutzae Perereca MBML - - - ND 

Dendropsophus 
bipunctatus 
Figura 3.2.1.2.2.2-6 

Perereca VIS, AUD, 
MBML, LIT2 1 3 4 Estações seca e 

chuvosa 
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Tabela 3.2.3.1.2.2-1: Espécies de anfíbios registradas para a região de implantação da 
Quarta Usina da Samarco durante um período da estação seca (27-29/09/2008) e um 
período da estação chuvosa (14-16/12/2008). Continuação. 

 

ABUNDÂNCIA  
DAS ESPÉCIES 
OBSERVADAS* FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME 

POPULAR FONTE 
PONTO 

AMOSTRAL 
(PA) ESTAÇÃO 

SECA 
ESTAÇÃO 
CHUVOSA 

PERÍODO 
REPRODUTIVO 

Dendropsophus 
branneri Pererequinha VIS, AUD, 

MBML - - - Estações seca e 
chuvosa 

Dendropsophus 
decipiens Pererequinha MBML, LIT2 2 2 3 Estações seca e 

chuvosa 
Dendropsophus 
elegans 
Figura 3.2.1.2.2.2-7 

Perereca-de-
moldura 

VIS, AUD, 
MBML, LIT2 1 2 2 Estações seca e 

chuvosa 

Dendropsophus 
haddadi Perereca MBML - - - ND 

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

chuvosa 
Hypsiboas 
albomarginatus Perereca-verde VIS, AUD, 

MBML, LIT2 1, 2 e 3 3 3 Estações seca e 
chuvosa 

Hypsiboas crepitans Perereca AUD - - - Estação chuvosa 
Hypsiboas faber 
Figura 3.2.1.2.2.2-8 

Perereca-
martelo MBML, LIT2 1 e 2 3 3 Estações seca e 

chuvosa 
Hypsiboas 
semilineatus 
Figura 3.2.1.2.2.2-9 

Perereca AUD, 
MBML 1 - 2 Estações seca e 

chuvosa 

Itapotihyla langsdorffii Perereca LIT2 - - - ND 

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

chuvosa 
Phyllomedusa 
burmeisteri Perereca MBML - - - Estação chuvosa 

Phyllomedusa rohdei Perereca MBML - - - Estação chuvosa 
Scinax agilis Perereca MBML, LIT2 - - - ND 
Scinax alter  
Figura 3.2.1.2.2.2-10 Perereca VIS, AUD, 

MBML 1, 2 e 3 5 3 Estações seca e 
chuvosa 

Scinax argyreornatus Perereca MBML, LIT6 1 2 2 Estações seca e 
chuvosa 

Scinax cf. auratus Perereca MBML - - - ND 
Scinax cuspidatus 
 Perereca VIS, AUD, 

MBML - - - Estações seca e 
chuvosa 

Scinax cf. eurydice Perereca MBML - - - ND 
Scinax heyeri Perereca MBML - - - ND 
Scinax humilis Perereca LIT6 - - - Estação chuvosa 

Scinax aff. perereca Perereca MBML 1 3 2 Estações seca e 
chuvosa 

Sphaenorhynchus 
planicola Perereca VIS, AUD, 

MBML, LIT2 - - - Estações seca e 
chuvosa 

Trachycephalus 
mesophaeus Perereca LIT2 - - - Estação chuvosa 

Trachycephalus 
nigromaculatus Perereca MBML, LIT2 - - - Estação chuvosa 

Microhylidae       
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Tabela 3.2.3.1.2.2-1: Espécies de anfíbios registradas para a região de implantação da 
Quarta Usina da Samarco durante um período da estação seca (27-29/09/2008) e um 
período da estação chuvosa (14-16/12/2008). Continuação. 

 

ABUNDÂNCIA  
DAS ESPÉCIES 
OBSERVADAS* FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME 

POPULAR FONTE 
PONTO 

AMOSTRAL 
(PA) ESTAÇÃO 

SECA 
ESTAÇÃO 
CHUVOSA 

PERÍODO 
REPRODUTIVO 

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 Rãzinha-da-
mata MBML - - - Estação chuvosa 

Physalaemus cf. 
fuscomaculatus 

Rãzinha-da-
mata LIT8 - - - Estação chuvosa 

Physalaemus obtectus  Rãzinha-da-
mata 

VIS, AUD, 
MBML 1 4 3 Estações seca e 

chuvosa 
Pseudopaludicola falcipes Rãzinha MBML - - - Estação chuvosa 
Leptodactylidae       

Leptodactylus fuscus Rã MBML, 
LIT3 - - - Estações seca e 

chuvosa 

Leptodactylus natalensis  
Figura 3.2.1.2.2.2-11 Rã-da-mata 

AUD, 
MBML, 

LIT4 
1 2 4 Estações seca e 

chuvosa 

Leptodactylus ocellatus 
Figura 3.2.1.2.2.2-12 Rã-manteiga VIS, MBML 1 1 1 Estações seca e 

chuvosa 
Legenda para abreviaturas apresentadas na Tabela 6.2.2.2.2-1: 
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); 
LIT8 – Cepemar (2006)]. 
* A abundância de cada espécie detectada em campo, considerando-se o somatório dos 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. 
 

18%

36%

46%

Anuros de ambientes
fechados

Anuros de ambientes
abertos

Anuros de ocorrência
em ambientes fechados
e abertos

 
Figura 3.2.3.1.2.2-1: Representatividade percentual da distribuição, em ambiente aberto (brejo) e fechado 

(interior de mata), das espécies de anuros detectadas durante os trabalhos de campo nas áreas de implantação 
da Quarta Usina da Samarco, na estação seca, setembro de 2008. 
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Figura 3.2.3.1.2.2-2: Representatividade percentual da distribuição, em ambiente aberto (brejo) e fechado 

(interior de mata), das espécies de anuros detectadas durante os trabalhos de campo nas áreas de implantação 
da Quarta Usina da Samarco, na estação chuvosa, dezembro de 2008. 

 
 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.2.2-3: Número de espécies de anuros detectadas em cada Ponto amostral (PA) durante os 
trabalhos de campo da estação seca, em setembro de 2008, na área de implantação da Quarta Usina da 
Samarco. Pontos amostrais onde espécies de anuros não foram detectadas não aparecem no gráfico. 
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Figura 3.2.3.1.2.2-4: Número de espécies de anuros detectadas em cada ponto amostral (PA) durante os 

trabalhos de campo da estação chuvosa, em dezembro de 2008, na área de implantação da Quarta Usina da 
Samarco. Pontos amostrais onde espécies de anuros não foram detectadas não aparecem no gráfico. 

 

 
 

Figura 3.2.3.1.2.2-5: Sapo (Rhinella crucifer); espécie 
detectada em atividade de vocalização nos pontos 

amostrais 1 (UTM 7702695 / 0334536) e  
2 (UTM 7702804 / 0334778). Foto: Prado, G. 

 
 

Figura 3.2.3.1.2.2-6: Perereca (Dendropsophus 
bipunctatus); espécie detectada em atividade de 

vocalização no ponto amostral 1 
(UTM 7702695 / 0334536). Foto: Prado, G. 

 

 
 

Figura 3.2.3.1.2.2-7: Perereca-de-moldura 
(Dendropsophus elegans); espécie detectada em 

atividade de vocalização no ponto amostral 1 
(UTM 7702695 / 0334536). Foto: Prado, G. 

 
 

Figura 3.2.3.1.2.2-8: Perereca-martelo (Hypsiboas 
faber); espécie detectada em atividade reprodutiva nos 

pontos amostrais 1 (UTM 7702695 / 0334536) e  
2 (UTM 7702804 / 0334778). Foto: Prado, G. 
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Figura 3.2.3.1.2.2-9: Perereca (Hypsiboas 
semilineatus); espécie detectada em atividade de 
vocalização no ponto amostral 1 (UTM 7702695 / 

0334536). Foto: Prado, G. 

 
 

Figura 3.2.3.1.2.2-10: Perereca (Scynax alter); espécie 
detectada em atividade de vocalização nos pontos 

amostrais 1 (UTM 7702695 / 0334536), 
2 (UTM 7702804 / 0334778) e 3 (UTM 7702248 / 

0334884). Foto: Prado, G. 

 

 
 

Figura 3.2.3.1.2.2-11: Rã-da-mata 
(Leptodactylus natalensis); espécie detectada  
em baixa atividade de vocalização no ponto 

amostral 1 (UTM 7702695 / 0334536). Foto: Prado, G. 

 
 

Figura 3.2.3.1.2.2-12: Rã-manteiga (Leptodactylus 
ocellatus); espécie detectada em atividade no ponto 
amostral 1 (UTM 7702695 / 0334536). Foto: Prado, G. 

 
 
 
Entre as espécies exclusivamente florestais, as rãs-da-mata (Leptodactylus natalensis e 
Physalaemus obtectus) podem ser consideradas boas indicadoras da qualidade do 
ambiente. Essas espécies foram encontradas em pontos amostrais no interior do 
fragmento florestal próximo à área de instalação da Quarta Usina da Samarco, 
destacando a importância desse ambiente para a conservação da fauna de anuros da 
região. 
 
Em função da ausência de qualquer espécie de anuro nos pontos amostrais 4, 5, 6 e 7, 
estes foram considerados sem importância para a conservação de anfíbios. 
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3.2.3.1.3 Herpetofauna 
 
A Mata Atlântica concentra cerca de 42% das espécies de répteis registradas para o 
Brasil, representadas por elevado número de endemismos. Dentre os diversos estudos 
realizados sobre a fauna de répteis neste bioma, Sarre et al., (1995) verificaram a 
resposta de duas espécies de lagartos, uma generalista e outra especialista, à 
fragmentação de habitats e observaram que a espécie generalista resistiu melhor à 
fragmentação e alteração do habitat do que a especialista. Dixo, (2001) observou que, 
com relação à abundância, lagartos 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. 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. 
 
A área estudada é composta principalmente por espécies de répteis de hábitos 
generalistas, adaptadas a áreas abertas e resistentes à forte pressão antrópica de 
utilização do ambiente. No entanto, a descrição recente de uma nova espécie de lagarto 
de restinga para o Espírito Santo (e.g. ROCHA et al., 1997), mostra a carência de estudos 
e a necessidade de maiores esforços para o conhecimento e conservação da 
herpetofauna da região.  
 
Verificando a presença de alguns fragmentos florestais e corpos hídricos cercados por 
áreas alteradas na área de instalação da 4ª Usina da Samarco, 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. 
 
 
3.2.3.1.3.1 Metodologia 

 
 ÁREA DE ESTUDO 

 
Os pontos amostrais foram escolhidos previamente para que fossem abordadas em 
campo as diferentes formações vegetacionais distribuídas ao longo da área de instalação 
das usinas, em especial os remanescentes florestais. Também foram abordados, com 
especial atenção, os corpos hídricos com vegetação, já que esses locais são utilizados 
por serpentes que incluem anuros em sua dieta. Assim, ambientes brejosos e trilhas de 
interior de mata foram identificados através de mapas e observações diretas, e foram 
posteriormente amostrados.  
 
Os pontos amostrais foram divididos em três categorias distintas: 1) ambiente brejoso, 
caracterizado pela baixa profundidade da água e coberto por gramíneas e/ou vegetação 
arbustiva (Figura 3.2.3.1.2.1-1); 2) ambiente florestal conectado a ambiente aquático 
(Figura 3.2.3.1.2.1-2); 3) ambiente muito alterado caracterizado por vegetação arbustiva, 
macega ou ausência de vegetação (Figura 3.2.3.1.2.1-3). As coordenadas geográficas 
dos pontos amostrais estão relacionadas na Tabela 3.2.3.1.2.1-1 e na Figura 3.2.3.1.2.1-
4. 
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Figura 3.2.3.1.3.1-1: Ambiente brejoso situado próximo 
à área de instalação da 4ª Usina da Samarco. Foto: 

Prado, G. 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.3.1-2: Ambiente florestal próximo à área 
de instalação da 4ª Usina da Samarco. Foto: Prado, G. 

 

 

 
 

Figura 3.2.3.1.3.1-3: Ambiente muito alterado, 
caracterizado pela presença de pouca vegetação, 

localizado próximo à área de instalação da 4ª Usina da 
Samarco. Foto: Prado, G. 

 
 
 

Tabela 3.2.3.1.3.1-1: Coordenadas geográficas de cada ponto amostral (PA) da fauna de 
répteis da região de implantação da 4ª Usina da Samarco. (Datum Sirgas 2000) 
 

PONTO DE AMOSTRAGEM LATITUDE LONGITUDE 
PA 1 7702695 0334536 
PA 2 7702804 0334778 
PA 3 7702248 0334884 
PA 4 7701328 0334946 
PA 5  7701220 0334723 
PA 6 7701034 0334708 
PA 7 7700897 0334956 
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♦ COLETA DE DADOS 
 
A fauna de répteis foi amostrada na estação seca, entre os dias 27 e 29 de setembro de 
2008 e na estação chuvosa, entre os dias 14 e 16 de dezembro de 2008 das 10h00min às 
22h00min de cada dia, através de observações realizadas no ambiente brejoso e no 
interior e borda do fragmento florestal adjacente ao empreendimento. O horário de verão 
foi desconsiderado. Também foram realizadas entrevistas com moradores da região e 
consultas à coleção de referência do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. 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 feitas durante o dia para verificação da ocorrência de 
espécies diurnas, e à noite, para verificação da ocorrência de espécies noturnas. As 
observações tiveram início às 10h00min e término às 22h00min, para que fossem 
registradas tanto as espécies com padrão diurno quanto as espécies com padrão noturno 
de atividade.  
 
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 abranger os diferentes tipos de microambientes utilizados pelas espécies para 
reprodução, forrageamento e/ou abrigo. 
 
Durante as observações, o reconhecimento das espécies se deu a partir do avistamento 
direto. Durante a noite, as amostragens foram realizadas com auxílio de lanternas.  
 
Para maior eficiência durante as amostragens, os ambientes foram abordados tanto 
horizontal quanto verticalmente. A abordagem vertical teve como objetivo o 
reconhecimento de indivíduos de espécies com capacidade de explorar os estratos 
verticais da vegetação. A abordagem horizontal teve como objetivo a identificação dos 
espécimes nos diferentes microambientes distribuídos em cada ponto amostral. 
 
Além das amostragens pontuais, foram feitas amostragens aleatórias através de 
caminhadas pelas trilhas e estradas que cortam a região de instalação das usinas. 
 
A abundância das espécies de répteis foi desconsiderada, já que encontros com répteis 
são fortuitos, ao contrário do que ocorre com anuros e aves. 
 
Para atribuições nomenclaturais dos répteis foram utilizados os estudos de Argôlo (2004), 
Marques et al., (2001), Uetz, (2008) e a Lista Completa de Répteis do Brasil divulgada 
pela SBH (2008). 
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3.2.3.1.3.2 Resultados e Discussão 
 

A Tabela 3.2.3.1.3.2-1 apresenta a lista das espécies de répteis detectadas em campo ou 
de provável ocorrência na área de estudo, considerando-se dados literários, entrevistas 
com moradores locais e consultas à coleção de répteis 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). Das espécies de répteis listadas, a surucucu-pico-
de-jaca (Lachesis muta), a patioba (Bothriopsis bilineata) e o lagartinho (Cnemidophorus 
nativo) constam na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção no Espírito Santo (Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 2005). Dentre estas, apenas o 
lagartinho (Cnemidophorus nativo) consta na Lista Nacional das Espécies da Fauna 
Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2003). 
 
Das 41 espécies listadas, 8 são de ambientes fechados (Phrynops geoffroanus, 
Gymnodactylus darwinii, Leposoma scincoides, Anolis punctatus, Polychrus marmoratus, 
Corallus hortulanus, Bothriopsis bilineata e Lachesis muta) e as demais têm hábito 
generalista, ocupando tanto ambientes fechados quanto áreas abertas. A 
representatividade percentual das espécies de ambientes abertos e fechados é 
apresentada na Figura 3.2.3.1.3.2-1. 
 
Segundo moradores locais, a surucucu-pico-de-jaca (Lachesis muta) ocorre no interior e 
no entorno de fragmentos florestais situados no Monte Urubu ou no entorno desta 
localidade. Também de acordo com moradores locais, o teiú (Tupinambis merianae) é um 
lagarto comumente avistado na região, mas apenas na estação chuvosa. No entanto, 
mesmo durante esse período nenhum indivíduo desta espécie foi avistado. 
 
Tabela 3.2.3.1.3.2-1: Espécies de répteis registradas para a região de implantação da 
Quarta Usina da Samarco durante um período da estação seca (27-29/09/2008) e um 
período da estação chuvosa (14-16/12/2008).  

 

ESPÉCIE NOME POPULAR FONTE PERÍODO 
REPRODUTIVO 

Chelidae    
Phrynops geoffroanus (Figura 3.2.3.1.3.2-
2)  Cágado VIS, MBML, LIT6 Estação seca 

Alligatoridae    

Caiman latirostris Jacaré-do-papo-
amarelo LIT6 Estação seca 

Anguidae    
Ophiodes striatus Cobra-de-vidro MBML, LIT6 ND 
Gekkonidae    
Gymnodactylus darwinii Lagartixa MBML, LIT1, LIT6 Estações seca e chuvosa 
Hemidactylus mabouia (Figura 
3.2.3.1.3.2-3) Lagartixa VIS, MBML, LIT2, 

LIT6 Estações seca e chuvosa 

Gymnophthalmidae    
Leposoma scincoides Lagarto MBML, LIT6 ND 
Polychrotidae    
Anolis punctatus Camaleão LIT6 ND 
Polychrus marmoratus Camaleão LIT6 ND 
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Tabela 3.2.3.1.3.2-1: Espécies de répteis registradas para a região de implantação da 
Quarta Usina da Samarco durante um período da estação seca (27-29/09/2008) e um 
período da estação chuvosa (14-16/12/2008) (Continuação)  

 

ESPÉCIE NOME POPULAR FONTE PERÍODO 
REPRODUTIVO 

Scincidae    
Mabuya agilis Víbora LIT6 ND 
Teiidae    
Ameiva ameiva Lagarto-verde LIT6 ND 
Cnemidophorus nativo Lagartinho LIT5, LIT6 ND 
Tupinambis merianae Teiú MBML, Entrevista Fim da estação seca 
Tropiduridae    
Tropidurus torquatus    (Figura 
3.2.3.1.3.2-4) Lagarto VIS, MBML, LIT6, 

Entrevista 
Estações seca e 

chuvosa 
Amphisbaenidae    

Amphisbaena alba Cobra-de-duas-
cabeças LIT6 ND 

Leposternon microcephalum Cobra-de-duas-
cabeças LIT6 ND 

Boidae    

Boa constrictor              Jiboia MBML, Entrevista ND 

Corallus hortulanus Cobra-de-veado LIT4 ND 

Colubridae    

Chironius fuscus Cobra LIT6 ND 

Leptodeira annulata Cobra LIT6 ND 

Leptophis ahaetulla Cobra-cipó LIT6 ND 

Helicops carinicaudus Cobra MBML, LIT6 ND 

Liophis miliaris  Cobra-d’água MBML, LIT6, Entrevista ND 

Liophis poecilogyrus Cobra MBML, LIT6 ND 

Mastigodryas bifossatus Cobra MBML ND 

Oxybelis aeneus Cobra-cipó LIT6 ND 

Oxyrhopus petola Cobra-coral-falsa MBML ND 

Philodryas olfersii Cobra-cipó LIT6 ND 
Philodryas patagoniensis (Figura 
3.2.3.1.3.2-5) Cobra MBML ND 

Pseudoboa nigra Cobra LIT6 ND 

Pseustes sulphureus Papa-pinto LIT6  

Siphlophis compressus Coral-falsa LIT6  

Spilotes pullatus Caninana LIT6 ND 

Thamnodynastes hypoconia  Cobra MBML ND 

Waglerophis merremii Boipeva LIT6 ND 

Elapidae    

Micrurus corallinus Cobra-coral MBML, LIT6 ND 

Leptotyphlopidae    

Leptotyphlops salgueiroi Cobrinha LIT3, LIT6 ND 
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Tabela 3.2.3.1.3.2-1: Espécies de répteis registradas para a região de implantação da 
Quarta Usina da Samarco durante um período da estação seca (27-29/09/2008) e um 
período da estação chuvosa (14-16/12/2008). (Continuação)  

 

ESPÉCIE NOME POPULAR FONTE PERÍODO 
REPRODUTIVO 

Typhlopidae    
Typhlops brongersmianus Cobrinha LIT6 ND 
Viperidae    
Bothriopsis bilineata Jararaca-verde LIT4, LIT6 ND 

Bothrops jararaca   (Figura 3.2.1.2.3.2-6) Jararaca MBML, 
Entrevista Estação seca 

Bothrops jararacussu Jararacuçu, Surucucu-
oito Entrevista Estação seca 

Lachesis muta Surucucu LIT7, Entrevista ND 
Legenda para abreviaturas apresentadas na Tabela 3.2.3.1.3.2-1: 
ND: Não disponível; MBML – Coleção do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão; VIS – Registro visual;  
LIT – Dados obtidos em literatura [LIT1 – Vanzolini (1982); LIT2 – Vanzolini (1978); LIT3 – Passos et al. (2005); LIT4 – Uetz 
(2008); LIT5 – Rocha et al. (1997); LIT6 – Cepemar (2006); LIT7 – Fernandes et al. (2004)]. 
* A distância dos indivíduos não permitiu identificação específica visual. A identificação foi feita a partir das distribuições 
conhecidas das espécies de jacarés com ocorrência no Brasil. 
 
 

20%

80%

Répteis de ambientes
fechados

Répteis de ocorrência em
ambientes fechados e
abertos

 
 

Figura 3.2.3.1.3.2-1: Representatividade percentual da distribuição, nos ambientes abertos (brejo, trilhas e 
estradas) e fechados (interior de matas), das espécies de répteis de provável ocorrência na região de 

implantação da 4ª Usina da Samarco. 
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Figura 3.2.3.1.3.2-2: Cágado (Phrynops geoffroanus); 

espécie de quelônio típica de corpos hídricos de 
interior ou borda de ambientes florestais, encontrada 
no brejo adjacente à área de implantação da 4ª Usina 

da Samarco. Foto: Prado, G. 

 
 

Figura 3.2.3.1.3.2-3: Lagartixa (Hemidactylus mabouia); 
espécie de lagarto comum em residências e ambientes 

abertos próximos de mata, também conhecida como 
taruíra no estado do Espírito Santo. Foto: Prado, G. 

 

 
 

Figura 3.2.3.1.3.2-4: Lagarto (Tropidurus torquatus); 
espécie diurna, comum em residências e ambientes 

abertos próximos de mata, encontrada principalmente 
em muros e rochas. Foto: Prado, G. 

 
 

Figura 3.2.3.1.3.2-5: Cobra (Philodryas patagoniensis); 
espécie diurna, comum em ambientes de mata ou 

abertos. Foto: Prado, G. 

 

 
 

Figura 3.2.3.1.3.2-6: Jararaca (Bothrops jararaca); serpente  
peçonhenta com ocorrência em todo o estado do Espírito Santo,  

mas pouco comum na região estudada, segundo moradores locais. Foto: Prado, G. 
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As três espécies de répteis que constam na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção no 
Espírito Santo (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 
2005) ocorrem no interior ou no entorno de ambientes florestais bem conservados. O 
lagartinho (Cnemidophorus nativo) é comum em áreas de restinga. A surucucu-pico-de-
jaca (Lachesis muta) e a patioba (Bothriopsis bilineata) são espécies típicas de ambientes 
florestais primários ou em estágio médio ou avançado de regeneração, podendo ser 
encontradas também em áreas de cultivo localizadas na borda desses ambientes. Os 
únicos ambientes florestais com características propícias a abrigarem indivíduos dessas 
espécies de serpentes são os do Monte Urubu ou adjacentes a essa localidade.  
 
 
3.2.3.1.4 Avifauna 
 
As aves, além de representarem vários papéis biológicos, são reconhecidas como as 
melhores bioindicadoras de 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). 
 
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; DEVELEY, 2004; ANJOS, 2004, BROWN; SULLIVAN, 2005), 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; DALE 
et al., 2000; CÂNDIDO Jr., 2000; PARRUCO et al., 2007), presença de sub-bosque 
(ALMEIDA; ALVES, 1982; BIERREGAARD Jr., 1990; PIRATELLI, 1999; DÁRIO et al., 
2002; ARAÚJO et al., 2006). 
 
Entre as vantagens da utilização das aves como bioindicadores estão a conspicuidade, 
facilidade de serem observadas, o fato de 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. 
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♦ AMBIENTES ANALISADOS 
 
Os estudos de avifauna foram realizados nos seguintes ambientes presentes nas áreas 
de influência direta e indireta do empreendimento e na área de alternativa locacional: a) 
pastagens; b) vegetação em estágio pioneiro de sucessão secundária (macegas); c) 
fragmentos florestais de Mata Atlântica nos estágios inicial, médio e avançado de 
sucessão secundária, incluindo matas ciliares de córregos, brejos e lagoas; d) manguezal. 
 
Tabela 3.2.3.1.4-1: Coordenadas geográficas dos principais pontos amostrais (PA) e 
transectos (T) utilizados no estudo da avifauna (Datum Sirgas 2000). 
 

PONTO DE AMOSTRAGEM LATITUDE LONGITUDE 
PA 1 334859 7701215 
PA 2 334867 7700477 
PA 3 333730 7700893 
PA 4 335001 7700847 
PA 5 334614 7700740 

TRANSECTOS LATITUDE/LONGITUDE LATITUDE/LONGITUDE 
T 1 331877/7701872 331543/7702203 
T 2 331782/7702286 332541/7702210 
T 3 334212/7700702 333993/7699723 
T 4 332126/7702666 332557/7702958 
T5 3348907701104 333963/7701492 

 



Maimbá

Ubú

T5

T4

T3

T2

T1

T5

T4

T3

T2T1

PA 5

PA 4
PA 3

PA 2

PA 1

331000

331000

332000

332000

333000

333000

334000

334000

335000

335000

336000

33600076
98

60
0

76
98

60
0

76
99

30
0

76
99

30
0

77
00

00
0

77
00

00
0

77
00

70
0

77
00

70
0

77
01

40
0

77
01

40
0

77
02

10
0

77
02

10
0

77
02

80
0

77
02

80
0

77
03

50
0

77
03

50
0

Figura 3.2.3.1.4-1: Mapa de Localização dos 
Transectos e dos Pontos de Amostragem de
Avifauna

FONTE:

DADOS CARTOGRÁFICOS:

DATA:ELABORADO POR:

Fotografia Aérea - Mosaico - Junho/2008

Marta Oliver

Coordenadas UTM; Datum: SIRGAS 2000
M. Central: -39°W

Junho/2009
ESCALA:

ESCALA GRÁFICA:

1:20.000

0 150 30075
m

Legenda

Cursos d' Água

Área do Empreendimento

Canteiro de Obras

Galpão de Almoxarifado

Hidrografia

Transectos

Pontos de Monitoramento de
Avifauna

Pontos de Monitoramento de
Avifauna - Transectos



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
165/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

3.2.3.1.4.1 Metodologia 
 
Os trabalhos de campo foram realizados em três períodos amostrais, correspondendo à 
estação seca, entre os dias, 1 e 5 de agosto de 2008, e a estação chuvosa, entre os dias 
8 e 11 de dezembro de 2008 e entre os dias 30 de abril e 02 de maio de 2009, buscando 
desta forma, contemplar a sazonalidade para todas as áreas estudadas. 
 
As observações, para ambos os períodos de amostragem, tiveram início sempre pela 
manhã, às 05h30min, até as 11h30min e das 14h00min até as 18h00min, para o registro 
das espécies de hábito diurno, prolongando-se até as 21h00min, buscando desta forma 
também a identificação de espécies de hábitos crepusculares e noturnos. 
 
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 

 
O levantamento realizado para a amostragem da avifauna foi qualitativo nos principais 
ecossistemas existentes nas áreas de influência do empreendimento e da alternativa 
locacional, através de caminhadas (transectos) e em determinados pontos de 
amostragem, 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 aves que foram observadas sobrevoando os ambientes sem, contudo, pousarem nas 
proximidades, não foram registradas, pois sua dependência para com o local não pode 
ser constatada com segurança. 
 
A identificação visual das espécies da fauna foi realizada 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. 
 
 
 Análise estrutural 

 
Objetivando simplificar a apresentação da abundância relativa para as espécies, as aves 
catalogadas foram organizadas em quatro grupos: I) espécies muito comuns (cujos 
registros ultrapassaram os 15 indivíduos para cada dia de levantamento); II) comuns 
(espécies cujos registros figuraram entre 9 e 15 indivíduos diários); III) pouco comuns 
(espécies cujos registros diários figuraram entre 3 e 8 indivíduos); IV) raras (espécies cuja 
ocorrência foi inferior a 3 indivíduos diários). 
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Cabe ressaltar que os padrões de raridade são explicados através de vários fatores, como 
a história evolutiva, distribuição de espaço, estrutura genética de cada táxon e 
intervenção humana (GOERCK, 1997). 
 
As espécies da avifauna foram identificadas de acordo com os diferentes ambientes onde 
foram observadas (pastagem, macega, fragmento florestal, mangue e ambiente aquático). 
 
 
 Índice de similaridade de Jaccard (J) 

 
O índice de similaridade indica o grau de semelhança entre dois ambientes. Foi calculado 
o índice de similaridade de Jaccard para cada uma das combinações possíveis 
envolvendo os quatro ambientes de estudo. 
 
 

J = (c / a + b + c) x 100 
 
onde: 
a = número de espécies exclusivas do ambiente 1 
b = número de espécies exclusivas do ambiente 2 
c = número de espécies em comum nos ambientes 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. Esta classificação foi 
feita com base no modelo sugerido por Salt (apud SIMBERLOFF; DAYAN, 1991) onde 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: 
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CA - carnívoro de beira de curso d’água IS - insetívoro de sub-bosque 
CD - carnívoro diurno IT - insetívoro de troncos e galhos 
CN - carnívoro noturno NE - necrófago 
FC - frugívoro de copa de árvore NI - néctar insetívoro 
GP - granívoro de campo e pastagem OA - onívoro de brejo 
IA - insetívoro aéreo OB - onívoro de borda de mata 
IB - insetívoro de borda de mata OC - onívoro de copa de árvore 
IC - insetívoro de copa de árvore OP - onívoro de campo e pastagem 
IN - insetívoro noturno OS - onívoro de sub-bosque 

 
 
3.2.3.1.4.2 Resultados 
 
♦ ESTAÇÃO SECA 
 
 Diversidade da avifauna 

 
Foram confirmadas e catalogadas na área do empreendimento e na área de alternativa 
locacional, considerando-se todas as áreas estudadas, para a estação seca, 122 espécies 
de aves, distribuídas em 34 famílias e 13 ordens, apresentadas nas Tabelas 3.2.3.1.4.2-1 
e 3.2.3.1.4.2-2. Para análise comparativa, em estudo realizado pela Cepemar (2004) na 
localidade de Ponta de Ubu, município de Anchieta-ES, foram registradas 125 espécies 
de aves continentais, distribuídas em 34 famílias. 
 
Os da ordem não passeriformes compreendem 58 espécies distribuídas em 25 famílias e 
12 ordens. A ordem Passeriformes é a mais representativa e conta com 64 espécies 
(52,4% do total amostrado) distribuídas em 9 famílias, sendo e Fringillidae (n=26) e 
Tyrannidae (n=21) as famílias mais importantes em número de espécies. 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-1: Relação das ordens, famílias e subfamílias das aves registradas nas 
áreas de estudo (entre parêntesis, o número de espécies registradas). 
 

ORDEM FAMÍLIA SUBFAMÍLIA 
Tinamiformes (1) Tinamidae (1) 

Dendrocygnidae (1) 
Anseriformes (3) 

Anatidae (2) 
Picidae (6) 

Piciformes (7) 
Ramphastidae (1) 

Galbuliformes (1) Galbulidae (1) 
Coraciiformes (1) Cerylidae (1) 

Coccyzidae (1) 
Crotophagidae (2) Cuculiformes (4) 
Neomorphidae (1) 

Psittaciformes (3) Psittacidae (3) 
Trochiliformes (6) Trochilidae (6) 

Tytonidae (1) 
Strigidae (2) Strigiformes (5) 

Caprimulgidae (2) 
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Tabela 3.2.3.1.4.2-1: Relação das ordens, famílias e subfamílias das aves registradas nas 
áreas de estudo (entre parêntesis, o número de espécies registradas). (Continuação) 
 

ORDEM FAMÍLIA SUBFAMÍLIA 
Columbiformes (6) Columbidae (6) 

Cariamidae (1) 
Gruiformes (4) 

Rallidae (3) 
Jacanidae (1) 

 

Charadriidae (1) Charadriinae (1) 
Accipitridae (3) Accipitrinae (3) 
Falconidae (4) 

Phalacrocoracidae (1) 
Ardeidae (5) 

 
Ciconiiformes (17) 

Ciconiidae (2) Cathartinae (2) 
Pipromorphinae (1) 

Tyranninae (17) 
Tityrinae (2) 

Tyrannidae (21) 

Piprinae (1) 
Thamnophilidae (3)  

Furnariidae (4) Furnariinae (4) 
Muscicapidae (3) Turdinae (3) 

Sturnidae (1)  
Certhiidae (2) Troglodytinae (2) 

Hirundinidae (3) 
Passeridae (1) 

 

Passeriformes (64) 

Fringillidae (26) Emberizinae (26) 

 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-2: Relação das espécies de aves registradas em todos os ambientes 
na estação da seca. Status: MC (muito comum), C (comum), PC (pouco comum), R (raro). 
FO (frequência de ocorrência). Ambientes: P (pastagem), Ma (macega), F (fragmento 
florestal), Mg (mangue), Aq (aquático). AID (área de influência direta), AII (área de 
influência indireta), AAL (área de alternativa locacional). 
  

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM STATUS AMBIENTES AID AII AAL
Tinamidae   

Rhynchotus rufescens perdiz R Ma X  X 
Dendrocygnidae  

Dendrocygna viduata irerê PC Aq   X 
Anatidae  

Oxyura dominica marreca-de-bico-roxo PC Aq   X 
Amazonetta brasiliensis marreca-ananaí PC Aq   X 

Picidae  
Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado PC F, Ma, Mg X X X 

Melanerpes candidus pica-pau-branco R F  X X 
Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó R F   X 
Veniliornis maculifrons picapauzinho-de-testa-pintada R F   X 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
169/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Tabela 3.2.3.1.4.2-2: Relação das espécies de aves registradas em todos os ambientes 
na estação da seca. Status: MC (muito comum), C (comum), PC (pouco comum), R (raro). 
FO (frequência de ocorrência). Ambientes: P (pastagem), Ma (macega), F (fragmento 
florestal), Mg (mangue), Aq (aquático). AID (área de influência direta), AII (área de 
influência indireta), AAL (área de alternativa locacional) (Continuação). 
  

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM STATUS AMBIENTES AID AII AAL
Colaptes campestris pica-pau-do-campo C P, Ma X X X 
Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela R F  X X 

Ramphastidae  
Pteroglossus aracari araçari-de-bico-branco R F   X 

Galbulidae  
Galbula ruficauda ariramba-de-cauda-ruiva PC F  X X 

Cerylidae  
Ceryle torquata martim-pescador-grande R Aq, Mg  X X 

Coccyzidae  
Piaya cayana alma-de-gato PC F X X X 

Crotophagidae  
Crotophaga ani anu-preto MC Ma, F, Mg X X X 

Guira guira anu-branco MC Ma, F, Mg X X X 
Neomorphidae  
Tapera naevia saci R F   X 

Psittacidae  
Forpus xanthopterigyus tuim C F, Mg X X X 

Pionus maximiliani maitaca-verde C F   X 
Amazona amazonica curica C Mg   X 

Trochilidae  
Glaucis hirsutus balança-rabo-de-bico-torto R F   X 

Eupetomena macroura tesourão PC Ma, F, Mg X X X 
Chlorostilbon aureoventris besouro-de-bico-vermelho PC F  X  

Thalurania glaucopis tesoura-de-fronte-violeta R F   X 
Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca PC Ma, F X X X 
Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde PC F, Mg  X  

Tytonidae  
Tyto alba suindara R F   X 
Strigidae  

Otus choliba corujinha-do-mato R F   X 
Speotyto cunicularia coruja-buraqueira PC P, Ma X X X 

Caprimulgidae  
Nyctidromus albicollis bacurau R Ma, F   X 

Caprimulgus rufus joão-corta-pau R F  X X 
Columbidae  

Columba picazuro asa-branca PC F  X X 
Columbina talpacoti rolinha MC P, Ma, F, Mg X X X 

Columba cayennensis pocaçu R P, F  X X 
Columbina squammata fogo-apagou PC Ma, Mg X X X 
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Tabela 3.2.3.1.4.2-2: Relação das espécies de aves registradas em todos os ambientes 
na estação da seca. Status: MC (muito comum), C (comum), PC (pouco comum), R (raro). 
FO (frequência de ocorrência). Ambientes: P (pastagem), Ma (macega), F (fragmento 
florestal), Mg (mangue), Aq (aquático). AID (área de influência direta), AII (área de 
influência indireta), AAL (área de alternativa locacional) (Continuação). 
  

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM STATUS AMBIENTES AID AII AAL
Leptotila verreauxi juriti R F  X X 
Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira R F  X X 

Cariamidae  
Cariama cristata seriema PC P   X 

Rallidae  
Porzana albicollis sanã-carijó R Aq  X  

Pardirallus nigricans saracura-sanã R Aq  X X 
Porphyrio martinicus frango-d’água-azul R Aq   X 

Jacanidae  
Jacana jacana jaçanã C Aq   X 
Charadriidae 
Charadriinae 

 

Vanellus chilensis quero-quero MC P, Aq, Mg   X 
Accipitridae 
Accipitrinae 

 

Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza R F   X 
Buteo magnirostris gavião-carijó C P, Ma, F, Mg X X X 
Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta R F   X 

Falconidae  
Polyborus plancus caracará C P, Ma, F X X X 

Milvago chimachima carrapateiro PC Ma, F, Mg X X X 
Herpetotheres cachinnans acauã R F   X 

Falco sparverius quiriquiri R P   X 
Phalacrocoracidae  

Phalacrocorax brasilianus biguá PC Aq, Mg  X  
Ardeidae  

Syrigma sibilatrix maria-faceira R Aq   X 
Egretta thula garça-branca-pequena PC Mg  X  

Casmerodius albus garça-branca-grande C P, Aq, Mg  X X 
Bubulcus ibis garça-vaqueira MC P, Mg   X 

Butorides striatus socozinho R Aq   X 
Ciconiidae 
Cathartinae 

 

Coragyps atratus urubu C P, Ma, F, Mg X X X 
Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha R Ma   X 

Tyrannidae 
Pipromorphinae 

 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio R F   X 
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Tabela 3.2.3.1.4.2-2: Relação das espécies de aves registradas em todos os ambientes 
na estação da seca. Status: MC (muito comum), C (comum), PC (pouco comum), R (raro). 
FO (frequência de ocorrência). Ambientes: P (pastagem), Ma (macega), F (fragmento 
florestal), Mg (mangue), Aq (aquático). AID (área de influência direta), AII (área de 
influência indireta), AAL (área de alternativa locacional) (Continuação). 
  

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM STATUS AMBIENTES AID AII AAL
Tyranninae       

Camptostoma obsoletum risadinha PC Ma, F X X X 
Elaenia parvirostris guaracava-de-bico-curto PC F  X  
Elaenia flavogaster cucurutato C Ma, F, Mg X X X 

Serpophaga subcristata alegrinho R F X X X 
Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo PC Ma, F   X 
Myiophobus fasciatus filipe R F X  X 

Xolmis velata lavadeira PC P   X 
Knipolegus lophotes maria-preta-de-topete R F  X  

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada C P, Ma, Mg X X X 
Arundinicola leucocephala viuvinha PC F, Mg   X 

Myiarchus ferox maria-cavaleira PC Ma, F X X X 
Tyrannus melancholicus suiriri MC P, Ma, F, Mg X X X 

Empidonomus varius peitica R Ma, F X   
Megarynchus pintangua bem-te-vi-de-bico-chato PC F X X X 
Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado R F  X X 

Myiozetetes similis bem-te-vizinho R F   X 
Pitangus sulphuratus bem-te-vi MC Ma, F, Mg X X X 

Tityrinae  
Pachyramphus viridis caneleiro-verde R F   X 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto PC Ma, F   X 
Piprinae  

Manacus manacus rendeira C F   X 
Thamnophilidae  

Thamnophilus ruficapillus choquinha C F X X X 
Thamnophilus doliatus choca-barrada PC F  X  
Myrmotherula axillaris choquinha-de-flanco-branco PC F X X X 

Furnariidae 
Furnariinae 

 

Furnarius rufus joão-de-barro C P, F X X X 
Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama R P   X 

Phacellodomus rufifrons joão-graveto PC F   X 
Synallaxis ruficapilla joão-teneném R F  X X 

Muscicapidae 
Turdinae 

 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira PC F X X X 
Turdus leucomelas sabiá-barranco PC F  X  

Turdus amaurochalinus sabiá-poca PC F  X X 
Sturnidae  

Mimus saturninus sabiá-do-campo C P, Ma, Mg X X X 

 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
172/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Tabela 3.2.3.1.4.2-2: Relação das espécies de aves registradas em todos os ambientes 
na estação da seca. Status: MC (muito comum), C (comum), PC (pouco comum), R (raro). 
FO (frequência de ocorrência). Ambientes: P (pastagem), Ma (macega), F (fragmento 
florestal), Mg (mangue), Aq (aquático). AID (área de influência direta), AII (área de 
influência indireta), AAL (área de alternativa locacional) (Continuação). 
  

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM STATUS AMBIENTES AID AII AAL
Certhiidae 

Troglodytinae 
 

Thryothorus genibarbis garrinchão PC F  X  
Troglodytes aedon corruíra C Ma, F, Mg X X X 

Hirundinidae  
Progne tapera andorinha-do-campo PC P  X X 

Progne chalybea andorinha-grande PC P  X X 
Notiochelidon cyanoleuca andorinha-azul-e-branca C P X X X 

Passeridae  
Passer domesticus pardal C P X X  

Fringillidae 
Emberizinae 
Emberizini 

 

Zonotrichia capensis tico-tico PC F, Mg X X  
Sicalis flaveola canário-da-terra C F X X X 
Sicalis luteola canário-tipio MC P, F   X 

Emberizoides herbicola canário-do-campo R P   X 
Sporophila nigricollis coleirinho-baiano PC P   X 

Sporophila caerulescens coleirinho MC P, Ma X X X 
Volatinia jacarina tiziu C P, Ma X X X 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo PC P   X 
Thraupini  

Coereba flaveola sebinho C Ma, F X X X 
Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho C F X X X 
Hemithraupis flavicollis saíra-galega PC F   X 

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto R F   X 
Tachyphonus coronatus tiê-preto R F   X 
Tachyphonus cristatus tiê-galo R F   X 

Thraupis palmarum sanhaço-do-coqueiro C F X X X 
Thraupis sayaca sanhaço MC Ma, F, Mg X X X 

Euphonia chlorotica vi-vi R F  X  
Tangara cayana saíra-amarela R F X X X 
Dacnis cayana saí-azul PC F   X 

Cyanerpes cyaneus saí-verdadeiro R F   X 
Tersina viridis saí-andorinha R F  X  
Cardinalini  

Saltator maximus tempera-viola R F  X X 
Icterini  

Cacicus haemorrhous guache MC F   X 
Gnorimopsar chopi graúna C P  X X 
Agelaius ruficapillus garibaldi C P   X 

Molothrus bonariensis chupim C P  X X 
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 Estrutura e comunidade trófica das aves 
 
As guildas mais importantes em número de espécies, considerando-se todos os 
ambientes estudados foram: onívoro de borda de mata (n=36), insetívoro de borda de 
mata (n=14) e granívoro de campo e pastagem (n=11), que juntas representam 50% do 
total de espécies registradas (Tabela 3.2.3.1.4.2-3). 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-3: Número de espécies (n) de diferentes guildas observadas em todos 
os ambientes estudados. 
 

GUILDA n 
onívoro de borda de mata 36 

insetívoro de borda de mata 14 
granívoro de campo e pastagem 11 

onívoro de brejo 8 
carnívoro diurno 7 

carnívoro de beira de curso d’água 7 
insetívoro de sub-bosque 6 

insetívoro de troncos e galhos 6 
néctar insetívoro 6 

frugívoro de copa de árvore 4 
insetívoro noturno 4 
insetívoro aéreo 3 

onívoro de sub-bosque 3 
insetívoro de copa de árvore 2 

necrófago 2 
carnívoro noturno 1 

onívoro de copa de árvore 1 
onívoro de campo e pastagem 1 

Total da estação seca 122 
 
Na análise das guildas, são enumeradas algumas categorias ecológicas das espécies 
registradas neste levantamento. As espécies sinantrópicas são aquelas conhecidas pela 
ampla plasticidade ecológica, resistindo muito bem às alterações antrópicas aos seus 
ambientes, além de apresentarem ampla distribuição geográfica, e possuem a capacidade 
de ampliarem a sua distribuição geográfica à medida que a vegetação original é retirada.  
 
As espécies cinegéticas são aquelas potencialmente caçadas ou capturadas para 
consumo humano, cuja perseguição de caça predatória é conhecida não apenas 
regionalmente, mas também em outras regiões do Brasil. Xerimbabo são as espécies 
potencialmente capturadas e/ou comercializadas como aves de estimação, aprisionadas 
em gaiolas. As espécies ameaçadas de extinção são aquelas que se encontram nas listas 
vermelhas de animais ameaçados de extinção do IBAMA (MMA, 2003). As espécies 
endêmicas são aquelas que vivem numa área delimitada ou restrita, sendo que 
compilações recentes assinalam 207 espécies de aves endêmicas para a Mata Atlântica 
(STOTZ et al., 1996; SICK, 1997). 
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A guilda onívoro de borda de mata é considerada a mais importante em número de 
espécies (n=36), representantes de seis famílias: Fringillidae (n=17), Tyrannidae (n=13), 
Muscicapidae (n=3), Columbidae (n=1), Sturnidae (n=1) e Passeridae (n=1). A maioria 
das espécies que a compõe é caracterizada como sinantrópicas. 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). As espécies desta guilda, registradas neste 
levantamento, são apresentadas na Tabela 3.2.3.1.4.2-4 e Figuras 3.2.3.1.4.2-1 a 
3.2.3.1.4.2-6. 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-4: Espécies da guilda onívoro de borda de mata registradas nos 
ambientes estudados na estação seca. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Ci 
(cinegética), Bmo (formadora de bando monoespecífico), Bmi (seguidora de bando misto), 
Sf (seguidora de formigas de correição), Xe (xerimbabo), Mi (migratória), En (endêmica), 
Pa (paludícola). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Columba cayennensis pocaçu baixo Si, Ci 
Camptostoma obsoletum risadinha baixo Si 

Elaenia parvirostris guaracava-de-bico-curto baixo Si, Mi (1) 
Elaenia flavogaster guaravaca-de-barriga-amarela baixo Si, Mi (1) 

Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo baixo Si 
Empidonomus varius peitica baixo Si, Mi (2) 

Myiarchus ferox maria-cavaleira baixo Si, Bmi 
Tyrannus melancholicus suiriri baixo Si (2) 
Megarynchus pintangua bem-te-vi-de-bico-chato baixo Si 
Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado baixo Si, Mi (2) 

Myiozetetes similis bem-te-vizinho-de-penacho-
vermelho baixo Si, Mi (1) 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi baixo Si, Xe 
Pachyramphus viridis caneleiro-verde baixo Bmi 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto baixo Bmi 
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira baixo Si, Ci, Xe 

Turdus leucomelas sabiá-barranco baixo Si, Ci, Sf, Xe 
Turdus amaurochalinus sabiá-poca médio Si, Ci, Xe (3) 

Mimus saturninus sabiá-do-campo baixo Si, Bmo 
Passer domesticus pardal baixo Si, Bmo 

Coereba flaveola sebinho baixo Si, Bmi 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem baixo Si, Bmo, En 

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto baixo Bmi 

Tachyphonus coronatus tiê-preto baixo Si, Xe, Bmi, En 

Tachyphonus cristatus tiê-galo baixo Xe, Bmi 

Thraupis palmarum sanhaço-do-coqueiro baixo Si, Xe, Bmo 

Thraupis sayaca sanhaço baixo Si, Xe, Bmo 

Euphonia chlorotica vi-vi baixo Xe, Bmo, Bmi 

Tangara cayana saíra-amarela baixo Si, Xe, Bmi 

Dacnis cayana saí-azul baixo Xe, Bmi, Mi (2) 
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Tabela 3.2.3.1.4.2-4: Espécies da guilda onívoro de borda de mata registradas nos 
ambientes estudados na estação seca. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Ci 
(cinegética), Bmo (formadora de bando monoespecífico), Bmi (seguidora de bando misto), 
Sf (seguidora de formigas de correição), Xe (xerimbabo), Mi (migratória), En (endêmica), 
Pa (paludícola). (Continuação) 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Cyanerpes cyaneus saí-verdadeiro baixo Xe, Bmi, Mi (1) 
Tersina viridis saí-andorinha baixo Mi (1) 

Saltator maximus tempera-viola médio Bmi, Xe 

Zonotrichia capensis tico-tico baixo Si, Xe 

Gnorimopsar chopi graúna baixo Si, Bmo, Xe 

Agelaius ruficapillus garibaldi baixo Si, Xe, Bmo, Pa 

Molothrus bonariensis chupim baixo Si, Xe, Bmo 
 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
(1) Espécie parcialmente migratória. 
(2) Espécie migratória, realizando deslocamentos sazonais. 
(3) População local pode flutuar sazonalmente em virtude da oferta ou escassez de alimentos disponíveis. 
 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-1: Tyrannus melancholicus (suiriri), 
espécie sinantrópica, onívora de borda de mata e de 

áreas abertas, altamente conspícua e bastante 
adaptada aos ambientes antrópicos. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-2: 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. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-3: Mimus saturninus (sabiá-do-
campo), espécie sinantrópica muito comum em áreas 
de pastagem e nas bordas das matas. Forrageia mais 
no solo em bandos de 6 a 12 indivíduos, ao lado de 
outras aves campestres como os anus Guira guira e 

Crotophaga ani. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-4: Agelaius ruficapillus (garibaldi), 
espécie paludícola e formadora de bandos 

monoespecíficos, nidifica em colônias em taboais. 
Essas colônias sofrem assédio do Molothrus 

bonariensis (chupim). Foto: Dário, F.R. 
 

 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-5: Coereba flaveola (sebinho), 
espécie conspícua e muito popular em áreas urbanas, 
na zona rural e em bordas de matas, alimentando-se 
de frutos, pequenos insetos e perfurando a base das 

flores com o seu bico fino para sugar o néctar das 
flores. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-6: Dacnis cayana (saí-azul), espécie 
comum em bordas de florestas, vive aos casais ou em 

pequenos grupos acompanhando bandos mistos. 
Aprecia os “corpúsculos de Miller” que procura nas 

embaúbas (Cecropia spp) (SIGRIST, 2006). Foto: 
Dário, F.R. 

 
 
A guilda insetívoro de borda de mata é considerada a segunda mais importante em 
número de espécies (n=14), representantes de seis famílias: Tyrannidae (n=6), 
Furnariidae (n=3), Crotophagidae (n=2), Certhiidae (n=1), Neomorphidae (n=1) e 
Galbulidae (n=1). A maioria das espécies que a compõem é caracterizada como 
sinantrópica. Essas espécies são apresentadas na Tabela 3.2.3.1.4.2-5 e Figuras 
3.2.3.1.4.2-7 a 3.2.3.1.4.2-14. 
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Tabela 3.2.3.1.4.2-5: Espécies da guilda insetívoro de borda de mata registradas em 
todos os ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Bmo (formadora de 
bando monoespecífico), Bmi (seguidora de bando misto), Pa (paludícola). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Galbula ruficauda ariramba-de-cauda-ruiva médio Bmi 
Crotophaga ani anu-preto baixo Si, Bmo  

Guira guira anu-branco baixo Si, Bmo 
Tapera naevia saci baixo Si 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio baixo Si 
Serpophaga subcristata alegrinho baixo Si 

Xolmis velata lavadeira baixo Si 
Knipolegus lophotes maria-preta-de-topete baixo Si 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada baixo Si 
Arundinicola leucocephala viuvinha baixo Pa 

Furnarius rufus joão-de-barro baixo Si 
Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama baixo Pa 

Phacellodomus rufifrons joão-graveto baixo Si 
Troglodytes aedon corruíra baixo Si 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio:espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-7: Galbula ruficauda (ariramba-de-
cauda-ruiva), espécie insetívora que vive solitária ou 

em casais, em áreas campestres, capoeiras, bordas de 
florestas e brejos. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-8: Troglodytes aedon (corruíra), 
espécie sinantrópica, insetívora de borda de mata, de 

hábitos semiterrícolas, altamente conspícua e 
bastante adaptada aos ambientes antrópicos. Foto: 

Dário, F.R. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-9: Guira guira (anu-branco), espécie 
gregária, insetívora de borda de mata e bastante 

comum em ambientes antrópicos, principalmente nas 
áreas de pastagem. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-10: Ninho de Phacellodomus 
rufifrons (joão-graveto), espécie insetívora de borda 

de mata. Foto: Dário, F.R. 
 

 

 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-11 Ninhos de Furnarius rufus (joão-de-barro) num cajazeiro (Spondias sp.) e sobre poste de 
energia elétrica. Os ninhos são construídos com barro úmido misturado com palha e esterco seco. 

Fotos: Dário, F.R. 
 

 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-12: Casal de Arundinicola leucocephala (viuvinha) (macho à esquerda e fêmea à direita). 
Espécie insetívora de borda de mata e de ambientes alagados tomados por vegetação palustre. 

Fotos: Dário, F.R. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-13: Fêmea de Arundinicola 
leucocephala (viuvinha) e detalhe do seu ninho ainda 
em confecção com capim seco e plumagens. Quando 
concluído, o ninho tipicamente tem forma de esfera 

com entrada lateral. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-14: Fluvicola nengeta (lavadeira-
mascarada) e ninho construído com gravetos num 

poste de energia elétrica na zona rural. 
Foto: Dário, F.R. 

 
Os granívoros de campo e pastagem fazem parte da terceira guilda mais importante em 
número de espécies (n=11), representantes de três famílias: Fringillidae (n=7), 
Columbidae (n=3) e Tinamidae (n=1). A maioria das espécies que compõem esta guilda 
(Tabela 3.2.3.1.4.2-6 e Figuras 3.2.3.1.4.2-15 a 3.2.3.1.4.2-18) é caracterizada como 
sinantrópica, encontrada em áreas semiabertas, bordas de florestas, capoeiras, campos e 
pastagens. As espécies de pombos se alimentam basicamente de grãos, procurando 
sementes no solo, enquanto que os passeriformes consomem sementes de diversas 
espécies de gramíneas, nativas e exóticas e são favorecidos pela quantidade de capim 
disponível na borda dos fragmentos e nas áreas abertas, onde foram observados bandos 
de Sporophila caerulescens (papacapim) e Sporophila nigricollis (coleirinho-baiano). 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-6: Espécies da guilda granívoro de campo e pastagem registradas em 
todos os ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Ci (cinegética), 
Bmo (formadora de bando monoespecífico), Xe (xerimbabo), Mi (migratória). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Rhynchotus rufescens perdiz baixo Si, Ci 
Columba picazuro pombão baixo Si, Ci, Bmo 

Columbina talpacoti rolinha baixo Si, Ci, Bmo  
Columbina squammata fogo-apagou baixo Si, Ci, Bmo 

Sicalis flaveola canário-da-terra baixo Si, Xe, Bmo 
Sicalis luteola canário-tipio baixo Si, Xe, Bmo, Mi (1) 

Emberizoides herbicola canário-do-campo baixo Xe, Mi (2) 
Sporophila nigricollis coleirinho-baiano baixo Si, Xe, Bmo 

Sporophila caerulescens papacapim baixo Si, Xe, Bmo 
Volatinia jacarina tiziu baixo Si, Xe, Bmo, Mi (2) 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo baixo Xe, Mi (2) 
Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
(1) Espécie migratória, realizando deslocamentos sazonais. 
(2) Espécie parcialmente migratória. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-15: Sicalis flaveola (canário-da-terra), 
apreciado por seus dotes canoros, é aprisionado 

como pássaro de gaiola. Habita áreas semiabertas, 
campos e pastagens. Granívoro terrícola, também 
captura cupins em revoada (SIGRIST, 2006). Foto: 

Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-16: Sicalis luteola (canário-tipio), 
espécie encontrada nas pastagens em grupos de 

dezenas de indivíduos, na maioria das vezes 
forrageando no solo junto com dezenas de rolinhas 

(Columbina talpacoti). Foto: Dário, F.R. 

 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-17: Volatinia jacarina (tiziu), espécie 
frequente nos capinzais, vivendo ao lado de outros 

pássaros granívoros, como certos Sporophila, 
devorando sementes de diversas espécies gramíneas, 

nativas e exóticas. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-18: Columbina talpacoti (rolinha), 
espécie sinantrópica, granívora de borda de mata, de 
áreas semiabertas, campos e até mesmo de cidades, 
bastante adaptada aos ambientes antrópicos. Foto: 

Dário, F.R. 
 
A guilda onívoro de brejo é composta por oito espécies representantes das famílias 
Rallidae (n=3), Anatidae (n=2), Charadriidae (n=1), Dendrocygnidae (n=1) e Jacanidae 
(n=1). São todas espécies típicas de matas ciliares de córregos, banhados, brejos e áreas 
abertas adjacentes, e que se alimentam de artrópodes, plantas aquáticas, sementes e 
frutos diversos (Tabela 3.2.3.1.4.2-7 e Figuras 3.2.3.1.4.2-19 e 3.2.3.1.4.2-20). 
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Tabela 3.2.3.1.4.2-7: Espécies da guilda onívoro de brejo registradas em todos os 
ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Ci (cinegética), Bmo 
(formadora de bando monoespecífico), Pa (paludícola).  
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Dendrocygna viduata irerê baixo Si, Xe, Ci, Bmo 
Oxyura dominica marreca-de-bico-roxo baixo Ci, Xe, Bmo, Pa 

Amazonetta brasiliensis marreca-ananaí baixo Ci, Xe, Bmo 
Porzana albicollis sanã-carijó baixo Bmo, Pa 

Pardirallus nigricans saracura-sanã baixo Pa 
Porphyrio martinicus frango-d’água-azul baixo Pa 

Jacana jacana jaçanã baixo Si, Pa 
Vanellus chilensis quero-quero baixo Si, Bmo, Pa 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio:espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-19: Nas margens dos cursos d’água, 
nos brejos e nas pastagens foram observados vários 
indivíduos da espécie Jacana jacana (jaçanã). Foto: 

Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-20: Em alguns ambientes aquáticos, 
como os canais de drenagem, foram observados 

exemplares da marreca-de-bico-roxo (Oxyura 
dominica), assinalados com círculos em vermelho. 

Foto: Dário, F.R. 
 
A guilda dos carnívoros diurnos é composta por três espécies da Família Accipitridae e 
quatro espécies da Família Falconidae (Tabela 3.2.3.1.4.2-8 e Figuras 3.2.3.1.4.2-21 e 
3.2.3.1.4.2-22). São aves predadoras que se alimentam de pequenos vertebrados (aves, 
roedores, répteis e anfíbios) e insetos nas copas das bordas das matas. A espécie 
Milvago chimachima (carrapateiro) complementa a dieta com frutos de palmeiras, e assim 
com o Polyborus plancus (carcará), possui hábito semiterrestre e se alimenta de animais 
atropelados em rodovias ou mortos nas pastagens, e por isso são comumente vistas ao 
lado dos urubus (Coragyps atratus). 
 
A presença de aves de rapina testemunha a presença de ecossistemas relativamente 
equilibrados e de grande valor biológico. Estas espécies encontram-se no topo da cadeia 
alimentar, garantindo o equilíbrio de diferentes ecossistemas que habitam, eliminando 
indivíduos doentes e menos viáveis de inúmeras espécies, suas presas, contribuindo 
desta forma para a seleção natural. 
 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
182/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Tabela 3.2.3.1.4.2-8: Espécies da guilda carnívoro diurno registradas em todos os 
ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Ci (cinegética), Bmi 
(seguidora de bando misto), Mi (migratória). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza médio - 
Buteo magnirostris gavião-carijó baixo Si, Ci, Bmi, Mi (1) 
Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta baixo Mi (1) 
Polyborus plancus carcará baixo Si 

Milvago chimachima carrapateiro baixo Si 
Herpetotheres cachinnans acauã médio Mi (1) 

Falco sparverius falcão-quiriquiri baixo Si 
Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
(1) Espécie parcialmente migratória. 
 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-21: Rupornis magnirostris (gavião-
carijó) pousado num mourão de cerca, em área de 
pastagem, espreitando o solo em busca de presa. 
Trata-se de uma espécie muito comum em áreas 

antrópicas, zonas rurais, pastos e cidades. É o gavião 
mais comum na área de estudo. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-22: Polyborus plancus (carcará). 
Trata-se de uma espécie oportunista, muito comum 

em áreas antrópicas, zonas rurais, pastagens e 
cidades. Foto: Dário, F.R. 

 

 
 
Os carnívoros de beira de curso d’água são sete espécies agrupadas em três famílias: 
Ardeidae (n=5), Cerylidae (n=1) e Phalacrocoracidae (n=1) apresentadas na Tabela 
3.2.3.1.4.2-9 e Figuras 3.2.3.1.4.2-23 a 3.2.3.1.4.2-24. Espécies típicas de ambientes 
aquáticos, as garças e os socós vivem em margens de córregos e lagos tomados por 
vegetação palustre e taboais alagados, alimentando-se de peixes e outros organismos 
aquáticos ou semiaquáticos, como anfíbios e répteis, sendo que a espécie Bubulcus ibis 
(garça-vaqueira) foi observada em áreas secas de pastagem, junto ao rebanho bovino. 
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Tabela 3.2.3.1.4.2-9: Espécies da guilda carnívoro de beira de curso d’água registradas 
em todos os ambientes estudados. Categoria ecológica: Mi (migratória), Si (sinantrópica), 
Bmo (formadora de bando monoespecífico). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Ceryle torquata martim-pescador-grande médio - 
Phalacrocorax brasilianus biguá baixo Bmo 

Syrigma sibilatrix maria-faceira baixo Bmo 
Egretta thula  garça-branca-pequena baixo Bmo 

Casmerodius albus garça-branca-grande baixo Bmo, Mi (1) 
Bubulcus ibis garça-vaqueira baixo Si, Bmo 

Butorides striatus socozinho baixo Si, Mi (2) 
Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
(1) Espécie migratória, realizando deslocamentos sazonais. 
(2) Espécie parcialmente migratória. 

 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-23: Bubulcus ibis (garça-vaqueira), 
encontrada em grandes bandos nas pastagens, 
acompanhando o gado bovino. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-24: Casmerodius albus (garça-
branca-grande), espécie carnívora bastante comum 

em áreas de pastagens e ambientes aquáticos. 
Foto: Dário, F.R. 

 
 

A importante guilda dos insetívoros de sub-bosque é composta por seis espécies 
representantes das famílias Thamnophilidae (n=3), Certhiidae (n=1), Fringillidae (n=1) e 
Furnariidae (n=1) e apresentadas na Tabela 3.2.3.1.4.2-10. São espécies que vivem no 
interior da floresta e eventualmente nas bordas dos fragmentos florestais, preferindo os 
grotões profundos cortados por córregos. Típicas de sub-bosque, mas também 
frequentam taquarais, são vistos deslocando-se no emaranhado da mata, saltitando pela 
serrapilheira ou ao longo de troncos caídos, recobertos por musgo. 
 
 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
184/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Tabela 3.2.3.1.4.2-10: Espécies da guilda insetívoros de sub-bosque registradas em todos 
os ambientes estudados. Categoria ecológica: Bmi (seguidora de bando misto), Sf 
(seguidor de formigas de correição). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Myiophobus fasciatus filipe médio - 
Thamnophilus ruficapillus choquinha baixo Bmi 

Thamnophilus doliatus choca-barrada médio Sf 
Myrmotherula axillaris choquinha-de-flanco-

branco 
baixo Bmi, Sf 

Synallaxis ruficapilla joão-teneném médio - 
Thryothorus genibarbis garrinchão médio Sf 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
 
 
Os seis pica-paus (família Picidae) registrados nos ambientes de estudo compõem a 
guilda insetívoro de troncos e galhos (Tabela 3.2.3.1.4.2-11 e Figuras 3.2.3.1.4.2-25 e 
3.2.3.1.4.2-26). Duas destas espécies são campestres e de hábito gregário (Melanerpes 
candidus e Colaptes campestris), enquanto que as outras quatro são de borda de mata e 
interior de floresta. A espécie Veniliornis maculifrons é um endemismo pouco conhecido 
da Mata Atlântica do sudeste, sendo localmente comum, por exemplo, em Santa Teresa, 
na região serrana do Espírito Santo (SIGRIST, 2006). Todas possuem a característica de 
perfurarem os troncos das árvores à procura de larvas e ovos de insetos que são a base 
da sua dieta. 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-11: Espécies da guilda insetívoro de troncos e galhos registradas em 
todos os ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Bmo (formadora de 
bando monoespecífico), Bmi (seguidora de bando misto), Sf (seguidor de formigas de 
correição), En (endêmico). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado médio Bmo, Bmi 
Melanerpes candidus pica-pau-branco baixo Si, Bmo, Bmi 
Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó baixo Bmi 
Veniliornis maculifrons picapauzinho-de-testa-

pintada 
médio Bmi, En 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo baixo Si, Bmo 
Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-

amarela 
médio - 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-25: Colaptes campestris (pica-pau-
do-campo), espécie sinantrópica e campestre, 

insetívora, muito comum em áreas rurais. De hábito 
semiterrícola e gregária, foi observada em grupos de 4 

a 8 indivíduos, forrageando no solo, na borda dos 
fragmentos e sobre árvores isoladas nas pastagens. 

Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-26: Detalhe do Celeus flavescens 
(pica-pau-de-cabeça-amarela), utilizando do seu bico 
forte para perfurar o galho de uma árvore, em busca 

de larvas xilófagas de insetos, base da sua 
alimentação. Trata-se de uma espécie conspícua, que 
vocaliza alto e rouco e tamborila em sequência rápida. 

Foto: Dário, F.R. 
 
 

A guilda néctar-insetívoro é composta por seis espécies beija-flores (família Trochilidae) - 
Tabela 3.2.3.1.4.2-12 e Figura 3.2.3.1.4.2-27. Estas espécies se alimentam do néctar das 
flores e complementam a dieta com pequenos insetos e aranhas, frequentando o interior e 
a borda da mata. Dentre os beija-flores registrados, destaque maior para Thalurania 
glaucopis (tesoura-de-fronte-violeta), espécie endêmica da Mata Atlântica (BROOKS et 
al., 1999). 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-12: Espécies da guilda néctar-insetívoro registradas em todos os 
ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), En (endêmico). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Glaucis hirsutus balança-rabo-bico-torto médio - 
Eupetomena macroura tesourão baixo Si 

Chlorostilbon aureoventris verdinho-de-bico-vermelho médio - 
Thalurania glaucopis tesoura-de-fronte-violeta médio En 
Amazilia versicolor beija-flor-verde baixo - 
Amazilia fimbriata beija-flor-garganta-verde baixo Si 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-27: Thalurania glaucopis, uma das seis espécies  
de beija-flores registrada na área de estudo e considerada uma  

espécie endêmica da Mata Atlântica. Foto: Dário, F.R. 
 
 
A guilda dos frugívoro de copa de árvore é composta por quatro espécies, sendo três 
psitacídeos e um ramphastídeo (Tabela 3.2.3.1.4.2-13 e Figura 3.2.3.1.4.2-28). Os 
psitacídeos se alimentam de frutos e sementes duras de diversas plantas e frequentam 
florestas de médio e grande porte, mas ampliam o seu território aos fragmentos florestais 
próximos das cidades, que utilizam como área de repouso e alimentação. O araçari tem 
predileção pelos frutos do palmito juçara (Euterpe edulis) e por frutos tipo baga, como os 
da bananeira (Musa sp.). 
 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-13: Espécies da guilda frugívoro de copa de árvore registradas em 
todos os ambientes estudados. Categoria ecológica: Bmo (formadora de bando 
monoespecífico), Ci (cinegética), Xe (xerimbabo). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Pteroglossus aracari araçari-de-bico-branco médio Bmo, Xe 
Forpus xanthopterygius tuim baixo Bmo, Xe 

Pionus maximiliani maitaca-verde médio Bmo, Ci, Xe 
Amazona amazonica curica médio Bmo, Ci, Xe 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-28: Forpus xanthopterigyus (tuim) espécie  
gregária de psitacídeo, se alimentando de sementes de  

embaúba (Cecropia pachystachya). Foto: Dário, F.R. 
 
 
A guilda insetívoro noturno é composta por duas espécies da Família Strigidae e duas 
espécies da Família Caprimulgidae (Tabela 3.2.3.1.4.2-14 e Figura 3.2.3.1.4.2-29). Trata-
se de espécies de hábitos crepusculares-noturnos, que vivem nas bordas das matas e em 
áreas semiabertas, na zona rural e em cidades, se alimentando basicamente de 
invertebrados. Hábitos noturnos em aves são raros, atribuíveis a menos de 5% da classe 
(SICK, 1997). As espécies Nyctidromus albicollis e Caprimulgus rufus passam a maior 
parte do tempo no solo ou na serrapilheira. A Speotyto cunicularia é uma espécie 
semiterrícola de hábitos diurnos e crepusculares. Vieira e Teixeira (2008) diagnosticaram 
24 itens na sua dieta, a qual é composta, em 95% dos casos, por insetos, principalmente 
das Ordens Orthoptera, Coleoptera e Hymenoptera (ZÍLIO, 2006). 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-14: Espécies da guilda insetívoro noturno registradas em todos os 
ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Otus choliba corujinha-do-mato baixo - 
Speotyto cunicularia coruja-buraqueira baixo Si 

Nyctidromus albicollis curiango baixo - 
Caprimulgus rufus joão-corta-pau baixo - 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-29: Speotyto cunicularia (coruja-buraqueira), uma das cinco aves  
de hábito crepuscular-noturno observadas nas áreas de pastagem.  
Observar ao lado a toca escavada no solo em forma de túnel, que  

chega a ter até 1 metro de profundidade. Foto: Dário, F.R. 
 
 
Três espécies representam a guilda onívoro de sub-bosque, sendo dois pombos (família 
Columbidae) e um tangará piprídeo (Família Tyrannidae) - Tabela 3.2.3.1.4.2-15. Trata-se 
de espécies tipicamente florestais, que vivem no sub-bosque fechado, frequentando 
bordas de matas primárias e secundárias, margeadas pelos capinzais altos, bambuzais e 
clareiras na Mata Atlântica (WILLIS, 1982). 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-15: Espécies da guilda onívoro de sub-bosque registradas em todos os 
ambientes estudados. Categoria ecológica: Ci (cinegética), Bmi (seguidora de bando 
misto), Sf (seguidor de formigas de correição). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Leptotila verreauxi juriti médio Ci 
Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira alto Ci 

Manacus manacus rendeira médio Bmi, Sf 
Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
 
A guilda insetívoro aéreo é representada por três espécies de andorinhas (Família 
Hirundinidae) - Tabela 3.2.3.1.4.2-16. A espécie Progne chalybea é classificada em duas 
raças, sendo a raça meridional P. c. domestica migratória, congregando-se às centenas 
entre maio e setembro e migrando para a Amazônia, onde se encontra com a raça 
setentrional residente P. c. chalybea (SIGRIST, 2006). Outras duas espécies são 
descritas pela literatura (RIDGELY e TUDOR, 1989; CHESSER, 1994; SICK, 1997) como 
migratórias de grande e pequena amplitude: a andorinha-do-campo (Phaeoprogne tapera) 
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 (Notiochelidon cyanoleuca), presente durante os meses mais 
quentes no sul e sudeste do país migra em direção a porção ocidental do país em 
determinadas épocas, emigra anualmente até o Panamá onde existe uma população 
residente. 
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Tabela 3.2.3.1.4.2-16: Espécies da guilda insetívoro aéreo registradas em todos os 
ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Mi (migratória). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Phaeoprogne tapera andorinha-do-campo baixo Si, Mi 
Progne chalybea andorinha-grande baixo Si, Mi 

Notiochelidon cyanoleuca andorinha-azul-e-branca baixo Si, Mi 
Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
 
 
A guilda insetívoro de copa de árvore é composta por duas espécies, representando as 
Famílias Coccyzidae e Fringillidae (Tabela 3.2.3.1.4.2-17). 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-17: Espécies da guilda insetívoro de copa de árvore registradas em 
todos os ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Bmi (seguidora de 
bando misto). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Piaya cayana alma-de-gato baixo Si 
Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho baixo Si, Bmi 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
 
 
A guilda necrófago é representada por duas espécies de urubus (Família Ciconiidae) - 
Tabela 3.2.3.1.4.2-18 e Figura 3.2.3.1.4.2-30. Gregários, alimentam-se de animais em 
decomposição. O Coragyps atratus é a espécie mais comum de urubu encontrado 
próximo das cidades e em áreas abertas, evitando áreas densamente florestadas. 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-18: Espécies da guilda necrófago registradas em todos os ambientes 
estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Bmo (formadora de bando 
monoespecífico), Mi (migratório). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Coragyps atratus urubu baixo Si, Bmo 

Cathartes aura urubu-de-cabeça-
vermelha baixo Si, Bmo, Mi (1) 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
(1) Espécie parcialmente migratória. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-30: Os urubus (Coragyps atratus) são aves de hábito 
 semi-terrestre muito comuns de serem observadas se alimentando  

de animais mortos nas pastagens ou atropelados em rodovias.  
Foto: Dário, F.R. 

 
 
Outras três guildas, carnívoro noturno, onívoro de copa de árvore e onívoro de campo e 
pastagem são representadas cada uma por uma espécie, respectivamente das Famílias 
Tytonidae, Fringillidae e Cariamidae (Tabela 3.2.3.1.4.2-19 e Figuras 3.2.3.1.4.2-31 e 
3.2.3.1.4.2-33). A espécie Tyto alba apresenta distribuição cosmopolita e é vítima 
frequente de atropelamentos em rodovias (SIGRIST, 2006). O Cacicus haemorrhous 
nidifica em colônias de 20 a 30 ninhos, embora nem todos contenham ovos ou filhotes, 
pois se trata de uma estratégia para despistar predadores de ninhos, como serpentes 
arborícolas, tucanos e bem-te-vis (SIGRIST, 2006). 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-19: Espécies das guildas carnívoro noturno (CN), onívoro de copa de 
árvore (OC) e onívoro de campo e pastagem (OP) registradas em todos os ambientes 
estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Bmo (formadora de bando 
monoespecífico. 
 

ESPÉCIE NOME COMUM GUILDA REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Tyto alba suindara CN baixo Si 
Cacicus 

haemorrhous guache OC baixo Bmo 

Cariama cristata seriema OP baixo Si, Ci 
Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-31: Cacicus haemorrhous (guacho), 
espécie onívora de copa de árvore, bastante 

conspícua, observada ao lado de um cacho de 
bananas (Musa sp.), que faz parte da sua dieta 

onívora. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-32: Detalhe de ninhos de Cacicus 
haemorrhous (guacho), pendurados nos galhos de 
uma árvore (Zanthoxylum sp.- Rutaceae) isolada na 

pastagem. Estes ninhos foram confeccionados 
utilizando-se fibras das folhas das bananeiras 

existentes num pomar próximo ao local. 
Foto: Dário, F.R. 

 
 
 Status das principais espécies 

 
− Espécies endêmicas 
 
O endemismo pode ser definido como a ocorrência de uma dada espécie em uma área 
delimitada ou restrita. No entanto, este conceito depende da escala em que seja aplicado. 
Não existem espécies de aves restritas exclusivamente à região de Anchieta, no sul do 
Espírito Santo. Compilações recentes assinalam 682 espécies de aves para a Mata 
Atlântica (STOTZ et al., 1996; SICK, 1997), sendo 207 consideradas endêmicas, ou seja, 
restritas a este bioma. Das espécies presentes na lista das aves endêmicas da Mata 
Atlântica (BROOKS et al., 1999), foram observadas apenas cinco na área do 
empreendimento: o beija-flor Thalurania glaucopis, Synallaxis ruficapilla (joão-teneném), 
Tachyphonus coronatus (tiê-preto), Veniliornis maculifrons (picapauzinho-de-testa-
pintada) e Hemithraupis ruficapilla (saíra-ferrugem). 
 
 
− Espécies ameaçadas de extinção 

 
Nenhuma das 122 espécies de aves registradas neste levantamento encontra-se nas 
listas de animais ameaçados de extinção (MMA, 2003; ESPÍRITO SANTO, 2005; IUCN, 
2006), porém, todas são importantes para a conservação dos ambientes, visto que cada 
uma desempenha sua função no equilíbrio ecológico destes ecossistemas. 
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− 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. Estas 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: Colaptes campestris (pica-pau-do-campo), Crotophaga ani (anu-preto), Guira 
guira (anu-branco), Vanellus chilensis (quero-quero), Columba picazuro (asa-branca), 
Columbina talpacoti (rolinha), Columbina squammata (fogo-apagou), Polyborus plancus 
(carcará), Casmerodius albus (garça-branca-grande), Coragyps atratus (urubu), Furnarius 
rufus (joão-de-barro), Fluvicola nengeta (viuvinha), Tyrannus melancholicus (suiriri), 
Pitangus sulphuratus (bem-te-vi), Megarhynchus pintangua (bem-te-vi-de-bico-chato), 
Passer domesticus (pardal), Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira), Mimus saturninus (sabiá-
do-campo), Zonotrichia capensis (tico-tico), Sicalis luteola (canário-tipio), Sporophila 
caerulescens (coleirinho), Volatinia jacarina (tiziu), Coereba flaveola (sebinho), Thraupis 
sayaca (sanhaço), Thraupis palmarum (sanhaço-do-coqueiro), Gnorimopsar chopi 
(graúna) e Molothrus bonariensis (chupim). 
 
 
− Espécies migratórias 
 
Foram registradas 13 espécies parcialmente migratórias: Elaenia parvirostris (guaracava-
de-bico-curto), Elaenia flavogaster (guaravaca-de-barriga-amarela), Myiozetetes similis 
(bem-te-vizinho-de-penacho-vermelho), Cyanerpes cyaneus (saí-verdadeiro), Tersina 
viridis (saí-andorinha), Emberizoides herbicola (canário-do-campo), Volatinia jacarina 
(tizio), Ammodramus humeralis (tico-tico-do-campo), Buteo magnirostris (gavião-carijó), 
Buteo brachyurus (gavião-de-cauda-curta), Herpetotheres cachinnans (acauã), Butorides 
striatus (socozinho), Cathartes aura (urubu-de-cabeça-vermelha) e sete espécies que 
realizam deslocamentos sazonais regional: Casmerodius albus (garça-branca-grande), 
Egretta thula (garça-branca-pequena), Empidonomus varius (peitica), Myiodynastes 
maculatus (bem-te-vi-rajado), Dacnis cayana (saí-azul), Tyrannus melancholicus (suiriri) e 
Sicalis luteola (canário-tipio), sendo que a população local destas espécies pode flutuar 
sazonalmente em virtude da oferta ou escassez de alimentos disponíveis. Outras três 
espécies são tipicamente migratórias de maiores amplitudes: Phaeoprogne tapera 
(andorinha-do-campo), Notiochelidon cyanoleuca (andorinha-pequena-de-casa) e Progne 
chalybea (andorinha-grande). 
 
 
− Espécies utilizadas como aves de estimação (xerimbabo) 
 
Das 122 espécies de aves registradas, 31 são consideradas como potencialmente 
utilizadas como xerimbabo, ou seja, com potencial para serem capturadas e/ou 
comercializadas como aves de estimação e aprisionadas em gaiolas. Entre elas 
destacam-se: Forpus xanthopterigyus (tuim), Pionus maximiliani (maitaca-verde), 
Amazona amazonica (curica), Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira), Turdus amaurochalinus 
(sabiá-poca), Zonotrichia capensis (tico-tico), Sicalis luteola (canário-tipio), Sporophila 
nigricollis (coleirinho-baiano), Sporophila caerulescens (coleirinho), Volatinia jacarina 
(tiziu), Ammodramus humeralis (tico-tico-do-campo), Thraupis palmarum (sanhaço-do-
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coqueiro), Thraupis sayaca (sanhaço), Euphonia chlorotica (vi-vi), Tangara cayana (saíra-
amarela), Dacnis cayana (saí-azul), Saltator maximus (tempera-viola), 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 área de influência indireta essas atividades sejam comuns. 
 
 
− Espécies potencialmente caçadas (cinegéticas) 
 
Neste estudo foram identificadas 17 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. Entre elas destacam-se: 
Rhynchotus rufescens (perdiz), Oxyura dominica (marreca-de-bico-roxo), Amazonetta 
brasiliensis (marreca-ananaí), Pionus maximiliani (maitaca-verde), Amazona amazonica 
(curica), Columba picazuro (asa-branca), Columbina talpacoti (rolinha), Columbina 
squammata (fogo-apagou), Leptotila verreauxi (juriti), Cariama cristata (seriema), Turdus 
rufiventris (sabiá-laranjeira) e Turdus amaurochalinus (sabiá-poca). 
 
 
− Espécies seguidoras de bandos-mistos 
 
Foram observados alguns bandos-mistos de aves, principalmente na borda dos 
fragmentos florestais, compostos principalmente pelo Thraupis sayaca (sanhaço), 
Tachyphonus coronatus (tié-preto), Coereba flaveola (sebinho), Tangara cayana (saíra-
amarela), Conirostrum speciosum (figuinha-de-rabo-castanho), Hemithraupis flavicollis 
(saíra-galega), Euphonia chlorotica (vi-vi), Dacnis cayana (saí-azul), Cyanerpes cyaneus 
(saí-verdadeiro), Picumnus cirratus (pica-pau-anão-barrado) e Myiarchus ferox (maria-
cavaleira), o que é bastante positivo na qualidade dos ambientes amostrados. 
 
Bandos-mistos são agrupamentos de espécies que forrageiam juntas enquanto se 
deslocam pela floresta nas copas ou no sub-bosque. Esses grupos são muito importantes 
no diagnóstico da qualidade ambiental, pois refletem a coevolução adaptativa de espécies 
periféricas em relação a outras denominadas espécies núcleo, visto que a existência do 
bando é em virtude das vocalizações de alarme antipredação das últimas. 
 
Bierregaard e Lovejoy (1989) estudaram os efeitos da fragmentação florestal na 
Amazônia e notaram que a diminuição das áreas acarreta a deterioração dos bandos 
mistos de aves com a perda de espécies envolvidas. Em trabalho realizado por Stotz 
(1993), após cinco anos de fragmentação, reservas de até 10 ha perderam os bandos-
mistos de sub-bosque. 
 
 
 Análise dos ambientes amostrados 

 
Agrupando as espécies em cinco ambientes: pastagem, macega, florestal, mangue e 
aquático, ter-se-á, para cada ambiente, a seguinte porcentagem de espécies observadas 
sobre o total registrado (Figura 3.2.3.1.4.2-33): 
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Figura 3.2.3.1.4.2-33: Porcentagem de espécies observadas em 
diferentes ambientes sobre o total registrado. 

 
 
Observa-se que do total das espécies registradas neste estudo na estação seca, 68% 
foram observadas nos fragmentos florestais. A alta diversidade de aves nas Florestas 
Tropicais Úmidas é atribuída à grande quantidade de guildas especializadas, as quais são 
encontradas somente nesses tipos de ambientes (TERBORGH, 1992). As espécies 
tipicamente florestais foram encontradas somente nos fragmentos florestais que se 
encontravam nos estágios inicial, médio e avançado de sucessão secundária e isolados 
pelas pastagens. 
 
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 considerável, vem-se mantendo no estágio clímax por algum tempo, o que não 
é o nosso caso, pois os fragmentos estudados encontram-se isolados, sofrendo intenso 
efeito de borda e interferência antrópica. Em áreas com vários estágios sucessionais, o 
esperado é que a diversidade seja mais elevada antes que toda a área atinja o último 
estágio sucessional. Neste caso, quando a maior parte da vegetação se aproximar do 
estágio clímax, a diversidade da fauna tenderá a diminuir (BOCK e LINCH, 1970). 
 
As grandes áreas de pastagens são, em sua maioria, ocupadas por espécies de aves 
conhecidas como sinantrópicas, ou seja, que avançam sua distribuição geográfica à 
medida que a vegetação original é retirada, e estão presentes principalmente nas bordas 
dos fragmentos e nas áreas abertas. Este ambiente geralmente apresenta diversidade 
simplificada, e neste estudo acolheu 25,4% do total das espécies registradas para todas 
as áreas. As macegas, assim como os manguezais também são constituídos, na sua 
maioria, por espécies sinantrópicas, que representam 21,3% do total das espécies 
registradas. Nos ambientes aquáticos foram registradas 10,6% do total das espécies. 
 
Na Figura 3.2.3.1.4.2-34 é apresentada a curva do número acumulado de espécies para 
as três principais áreas estudadas, onde foram consideradas 12 horas de observação 
para cada ambiente. Houve uma tendência de estabilização da curva no final do 
levantamento. Nota-se que cerca de 80% das espécies registradas para cada ambiente 
foram observadas na primeira metade do levantamento. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-34. Curvas do número acumulado de espécies para as áreas estudadas. 
 
 
O índice de similaridade calculado indica haver pouca semelhança entre os ambientes 
estudados quanto à avifauna presente (Tabela 3.2.3.1.4.2-20). Tal fato demonstra que a 
diversidade da vegetação, a presença do sub-bosque e o número de estratos definidos 
estão diretamente ligados à diversidade e densidade da fauna. 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-20: Índice de similaridade de Jaccard (J) calculado para as principais 
áreas de estudo. 
 

ÁREA J (%) 
macegas + fragmentos florestais 25,84 

pastagens + macegas 23,91 
pastagens + fragmentos florestais 7,54 

 
 
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. 
 
A pequena similaridade entre as macegas e os fragmentos florestais está associada à 
existência de 23 espécies em comum, porém a maioria dessas espécies é de ambiente de 
borda de mata, presente nas macegas e nos fragmentos florestais em estágio inicial de 
sucessão secundária. Portanto, se a análise tivesse sido feita separadamente, 
considerando todos os estágios sucessionais, as macegas estariam mais associadas aos 
estágios iniciais que aos avançados, devido à diferença na estrutura da vegetação, que é 
maior quanto mais avançada é a sucessão secundária. 
 
Apenas quatro espécies são comuns aos ambientes abertos (pastagem), macegas e 
fragmentos florestais (bordas), e são aves conhecidas como sinantrópicas: Buteo 
magnirostris (gavião-carijó), Polyborus plancus (carcará), Coragyps atratus (urubu) e 
Tyrannus melancholicus (suiriri), e 53 espécies (43,4% do total registrado) foram 
exclusivas dos ambientes florestais, mostrando a importância da conservação desses 
ambientes. 
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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, 1999). 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 (MAC ARTHUR, 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). 
 
Algumas espécies onívoras de borda de mata tiveram maior densidade nos fragmentos 
florestais do que nas macegas, provavelmente devido ao efeito de borda que esses 
ambientes estão sofrendo. Entre estas espécies destacam-se o Turdus rufiventris (sabiá-
laranjeira), Elaenia parvirostris (guaravaca-de-bico-curvo), Serpophaga subcristata 
(alegrinho), Megarhynchus pintangua (bem-te-vi-de-bico-chato), Myiodynastes maculatus 
(bem-te-vi-rajado) e Mimus saturninus (sabiá-do-campo). A maior incidência de luz na 
borda desses ambientes proporciona maior produção de frutos e de plantas invasoras 
produtoras de sementes, que servem de alimento para essas espécies onívoras. Durante 
o levantamento observaram-se algumas árvores e arbustos produzindo frutos que fazem 
parte da dieta de diversas espécies da avifauna. Entre essas espécies vegetais 
destacam-se o Schinus terebinthifolius, Cecropia pachystachia e Trema micrantha. 
 
Os manguezais encontram-se somente na área de influência indireta e é muito difícil 
identificar uma avifauna exclusiva desse ecossistema. A maior parte das espécies da 
fauna que ocorre em manguezais também ocorre em outros sistemas costeiros, como 
lagunas e estuários. Entretanto, alguns desses animais têm suas maiores populações em 
áreas de manguezal, sendo, portanto típicos, mas não exclusivos desses ecossistemas; é 
o caso da Casmerodius albus (garça-branca-grande) e da Egretta thula (garça-branca-
pequena) espécies bastante frequentes e encontradas em grandes densidades nos 
manguezais existentes ao longo do rio Benevente. Pelo menos 86 espécies de aves 
distribuídas em 35 famílias já foram identificadas nos manguezais brasileiros (AVELINE, 
1980). No entanto, para o manguezal existente na área de influência indireta do 
empreendimento foram observadas 26 espécies (Tabela 3.2.3.1.4.2-2). 
 
 
♦ ESTAÇÃO DAS CHUVAS 
 
 Diversidade da avifauna 

 
Para a estação das chuvas foram confirmadas e catalogadas na área do empreendimento 
e na área da alternativa locacional, considerando-se todas as áreas estudadas, 108 
espécies de aves, distribuídas em 33 famílias e 13 ordens, apresentadas nas Tabelas 
3.2.3.1.4.2-21 e 3.2.3.1.4.2-22. 
 
Os não passeriformes compreendem 50 espécies distribuídas em 24 famílias e 12 ordens. 
A Ordem Passeriformes é a mais representativa e conta com 58 espécies (53,7% do total 
amostrado) distribuídas em 9 famílias, sendo e Fringillidae (n=22) e Tyrannidae (n=19) as 
famílias mais importantes em número de espécies. 
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Tabela 3.2.3.1.4.2-21: Relação das Ordens, Famílias e Subfamílias das aves registradas 
nas áreas de estudo (entre parêntesis, o número de espécies registradas) na estação das 
chuvas. 
 

ORDEM FAMÍLIA SUBFAMÍLIA 
Tinamiformes (1) Tinamidae (1) 

Dendrocygnidae (1) 
Anseriformes (2) 

Anatidae (1) 
Piciformes (5) Picidae (5) 

Galbuliformes (1) Galbulidae (1) 
Coraciiformes (1) Cerylidae (1) 

Coccyzidae (1) 
Crotophagidae (2) Cuculiformes (4) 
Neomorphidae (1) 

Psittaciformes (3) Psittacidae (3) 
Trochiliformes (4) Trochilidae (4) 

Tytonidae (1) 
Strigidae (2) Strigiformes (5) 

Caprimulgidae (2) 
Columbiformes (6) Columbidae (6) 

Cariamidae (1) 
Gruiformes (4) 

Rallidae (3) 
Jacanidae (1) 

 

Charadriidae (1) Charadriinae (1) 
Accipitridae (2) Accipitrinae (2) 
Falconidae (4) 

Phalacrocoracidae (1) 
Ardeidae (4) 

 
Ciconiiformes (14) 

Ciconiidae (1) Cathartinae (1) 
Pipromorphinae (1) 

Tyranninae (15) 
Tityrinae (2) 

Tyrannidae (19) 

Piprinae (1) 
Thamnophilidae (3)  

Furnariidae (4) Furnariinae (4) 
Muscicapidae (3) Turdinae (3) 

Sturnidae (1)  
Certhiidae (2) Troglodytinae (2) 

Hirundinidae (4) 
Passeridae (1) 

 

Passeriformes (58) 

Fringillidae (21) Emberizinae (21) 

 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
198/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Tabela 3.2.3.1.4.2-22: Relação das espécies de aves registradas em todos os ambientes 
na estação das chuvas. Status: MC (muito comum), C (comum), PC (pouco comum), R 
(raro). FO (frequência de ocorrência). Ambientes: P (pastagem), Ma (macega), F 
(fragmento florestal), Mg (mangue), Aq (aquático). AID (área de influência direta), AII 
(área de influência indireta), AAL (área de alternativa locacional). 
 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM STATUS AMBIENTES AID AII AAL
Tinamidae   

Rhynchotus rufescens perdiz R Ma  X X 
Dendrocygnidae  

Dendrocygna viduata irerê PC Aq   X 
Anatidae  

Amazonetta brasiliensis marreca-ananaí C Aq   X 
Picidae  

Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado PC F, Ma, Mg X X X 
Melanerpes candidus pica-pau-branco R F  X  
Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó R F   X 
Colaptes campestris pica-pau-do-campo C P, Ma X X X 
Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela R F  X X 

Galbulidae  
Galbula ruficauda ariramba-de-cauda-ruiva C F X X X 

Cerylidae  
Ceryle torquata martim-pescador-grande C Aq, Mg  X X 

Coccyzidae  
Piaya cayana alma-de-gato PC F X X X 

Crotophagidae  
Crotophaga ani anu-preto MC Ma, F, Mg X X X 

Guira guira anu-branco MC Ma, F, Mg X X X 
Neomorphidae  
Tapera naevia saci R F   X 

Psittacidae  
Forpus xanthopterigyus tuim C F, Mg X X X 

Pionus maximiliani maitaca-verde C F   X 
Amazona amazonica curica C Mg   X 

Trochilidae  
Eupetomena macroura tesourão PC Ma, F, Mg X X X 

Chlorostilbon aureoventris besouro-de-bico-vermelho PC F  X  
Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca PC Ma, F X X X 
Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde PC F, Mg X   

Tytonidae  
Tyto alba suindara R F   X 
Strigidae  

Otus choliba corujinha-do-mato R F   X 
Speotyto cunicularia coruja-buraqueira C P, Ma X X X 

Caprimulgidae  
Nyctidromus albicollis bacurau R Ma, F   X 
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Tabela 3.2.3.1.4.2-22: Relação das espécies de aves registradas em todos os ambientes 
na estação das chuvas. Status: MC (muito comum), C (comum), PC (pouco comum), R 
(raro). FO (frequência de ocorrência). Ambientes: P (pastagem), Ma (macega), F 
(fragmento florestal), Mg (mangue), Aq (aquático). AID (área de influência direta), AII 
(área de influência indireta), AAL (área de alternativa locacional) (Continuação). 
 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM STATUS AMBIENTES AID AII AAL
Caprimulgus rufus joão-corta-pau R F   X 

Columbidae  
Columba picazuro asa-branca C F X X X 

Columbina talpacoti rolinha MC P, Ma, F, Mg X X X 
Columba cayennensis pocaçu R P, F  X X 
Columbina squammata fogo-apagou PC Ma, Mg X X X 

Leptotila verreauxi juriti R F   X 
Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira R F   X 

Cariamidae  
Cariama cristata seriema C P   X 

Rallidae  
Porzana albicollis sanã-carijó R Aq   X 

Pardirallus nigricans saracura-sanã R Aq  X  
Porphyrio martinicus frango-d’água-azul PC Aq   X 

Jacanidae  
Jacana jacana jaçanã C Aq  X X 
Charadriidae 
Charadriinae 

 

Vanellus chilensis quero-quero MC P, Aq, Mg   X 
Accipitridae 
Accipitrinae 

 

Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza R F   X 
Buteo magnirostris gavião-carijó C P, Ma, F, Mg X X X 

Falconidae  
Polyborus plancus caracará C P, Ma, F X  X 

Milvago chimachima carrapateiro C Ma, F X X X 
Herpetotheres cachinnans acauã R F   X 

Falco sparverius quiriquiri R P   X 
Phalacrocoracidae  

Phalacrocorax brasilianus biguá C Aq, Mg  X  
Ardeidae  

Egretta thula garça-branca-pequena C Mg  X  
Casmerodius albus garça-branca-grande MC P, Aq, Mg  X X 

Bubulcus ibis garça-vaqueira MC P, Mg   X 
Butorides striatus socozinho PC Aq   X 

Ciconiidae 
Cathartinae 

 

Coragyps atratus urubu C P, Ma, F, Mg X X X 
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Tabela 3.2.3.1.4.2-22: Relação das espécies de aves registradas em todos os ambientes 
na estação das chuvas. Status: MC (muito comum), C (comum), PC (pouco comum), R 
(raro). FO (frequência de ocorrência). Ambientes: P (pastagem), Ma (macega), F 
(fragmento florestal), Mg (mangue), Aq (aquático). AID (área de influência direta), AII 
(área de influência indireta), AAL (área de alternativa locacional) (Continuação). 
 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM STATUS AMBIENTES AID AII AAL
Tyrannidae  

Pipromorphinae  
Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio R F   X 

Tyranninae  
Camptostoma obsoletum risadinha PC Ma, F X X X 

Elaenia parvirostris guaracava-de-bico-curto PC F   X 
Elaenia flavogaster cucurutato MC Ma, F, Mg X X X 

Serpophaga subcristata alegrinho R F X X X 
Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo PC Ma, F  X X 
Myiophobus fasciatus filipe R F X  X 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada C P, Ma, Mg X X X 
Arundinicola leucocephala viuvinha PC F, Mg   X 

Myiarchus ferox maria-cavaleira PC Ma, F  X  
Tyrannus melancholicus suiriri MC P, Ma, F, Mg X X X 

Empidonomus varius peitica R Ma, F X   
Megarynchus pintangua bem-te-vi-de-bico-chato PC F X X X 
Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado R F  X X 

Myiozetetes similis bem-te-vizinho R F  X  
Pitangus sulphuratus bem-te-vi MC Ma, F, Mg X X X 

Tityrinae  
Pachyramphus viridis caneleiro-verde R F   X 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto PC Ma, F   X 
Piprinae  

Manacus manacus rendeira C F   X 
Thamnophilidae  

Thamnophilus ruficapillus choquinha C F X X X 
Thamnophilus doliatus choca-barrada PC F   X 
Myrmotherula axillaris choquinha-de-flanco-branco PC F X X X 

Furnariidae 
Furnariinae 

 

Furnarius rufus joão-de-barro C P, F X X X 
Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama PC P   X 

Phacellodomus rufifrons joão-graveto R F   X 
Synallaxis ruficapilla joão-teneném PC F  X X 

Muscicapidae 
Turdinae 

 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira C F X X X 
Turdus leucomelas sabiá-barranco PC F   X 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca PC F  X X 
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Tabela 3.2.3.1.4.2-22: Relação das espécies de aves registradas em todos os ambientes 
na estação das chuvas. Status: MC (muito comum), C (comum), PC (pouco comum), R 
(raro). FO (frequência de ocorrência). Ambientes: P (pastagem), Ma (macega), F 
(fragmento florestal), Mg (mangue), Aq (aquático). AID (área de influência direta), AII 
(área de influência indireta), AAL (área de alternativa locacional) (Continuação). 
 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM STATUS AMBIENTES AID AII AAL
Sturnidae  

Mimus saturninus sabiá-do-campo MC P, Ma, Mg X X X 
Certhiidae  

Troglodytinae  
Thryothorus genibarbis garrinchão C F  X X 

Troglodytes aedon corruíra C Ma, F, Mg X X X 
Hirundinidae  
Progne tapera andorinha-do-campo C P X X X 

Progne chalybea andorinha-grande C P X X X 
Notiochelidon cyanoleuca andorinha-azul-e-branca C P X X X 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora R P   X 
Passeridae  

Passer domesticus pardal C P X X  
Fringillidae 

Emberizinae 
Emberizini 

 

Zonotrichia capensis tico-tico PC F, Mg  X  
Sicalis flaveola canário-da-terra MC F X X X 
Sicalis luteola canário-tipio PC P, F   X 

Sporophila nigricollis coleirinho-baiano R P   X 
Sporophila caerulescens coleirinho MC P, Ma X X X 

Volatinia jacarina tiziu MC P, Ma X X X 
Thraupini  

Coereba flaveola sebinho C Ma, F X X X 
Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho MC F X X X 
Hemithraupis flavicollis saíra-galega PC F   X 

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto R F   X 
Tachyphonus coronatus tiê-preto R F  X X 

Thraupis palmarum sanhaço-do-coqueiro C F X X X 
Thraupis sayaca sanhaço MC Ma, F, Mg X X X 

Euphonia chlorotica vi-vi R F  X  
Tangara cayana saíra-amarela R F X   
Dacnis cayana saí-azul PC F   X 
Tersina viridis saí-andorinha R F  X  
Cardinalini  

Saltator maximus tempera-viola PC F  X X 
Icterini  

Cacicus haemorrhous guache MC F X X X 
Gnorimopsar chopi graúna C P   X 

Molothrus bonariensis chupim C P   X 
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 Estrutura e comunidade trófica das aves 
 
As guildas mais importantes em número de espécies, considerando-se todos os 
ambientes estudados foram onívoro de borda de mata (n=33), insetívoro de borda de 
mata (n=12) e granívoro de campo e pastagem (n=9), que juntas representam 50% do 
total de espécies registradas (Tabela 3.2.3.1.4.2-23). 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-23: Número de espécies (n) de diferentes guildas observadas em todos 
os ambientes estudados na estação das chuvas. 
 

GUILDA n 
onívoro de borda de mata 33 

insetívoro de borda de mata 12 
granívoro de campo e pastagem 9 

onívoro de brejo 7 
carnívoro diurno 6 

carnívoro de beira de curso d’água 6 
insetívoro de sub-bosque 6 

insetívoro de troncos e galhos 5 
néctar insetívoro 4 

insetívoro noturno 4 
insetívoro aéreo 4 

frugívoro de copa de árvore 3 
onívoro de sub-bosque 3 

insetívoro de copa de árvore 2 
necrófago 1 

carnívoro noturno 1 
onívoro de copa de árvore 1 

onívoro de campo e pastagem 1 
total 108 

 
 
Na análise das guildas, são enumeradas algumas categorias ecológicas das espécies 
registradas neste levantamento. 
 
A guilda onívoro de borda de mata é considerada a mais importante em número de 
espécies (n=33), representantes de seis famílias: Fringillidae (n=14), Tyrannidae (n=13), 
Muscicapidae (n=3), Columbidae (n=1), Sturnidae (n=1) e Passeridae (n=1). A maioria 
das espécies que a compõem é caracterizada como sinantrópica. 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). As espécies desta guilda, registradas neste 
levantamento, são apresentadas na Tabela 3.2.3.1.4.2-24 e Figuras 3.2.3.1.4.2-37 a 
3.2.3.1.4.2-39. 
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Tabela 3.2.3.1.4.2-24: Espécies da guilda onívoro de borda de mata registradas em todos 
os ambientes estudados na estação das chuvas. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Ci 
(cinegética), Bmo (formadora de bando monoespecífico), Bmi (seguidora de bando misto), 
Sf (seguidora de formigas de correição), Xe (xerimbabo), Mi (migratória), En (endêmica), 
Pa (paludícola). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Columba cayennensis pocaçu baixo Si, Ci 
Camptostoma obsoletum risadinha baixo Si 

Elaenia parvirostris guaracava-de-bico-curto baixo Si, Mi (1) 
Elaenia flavogaster guaravaca-de-barriga-amarela baixo Si, Mi (1) 

Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo baixo Si 
Empidonomus varius peitica baixo Si, Mi (2) 

Myiarchus ferox maria-cavaleira baixo Si, Bmi 
Tyrannus melancholicus suiriri baixo Si (2) 
Megarynchus pintangua bem-te-vi-de-bico-chato baixo Si 
Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado baixo Si, Mi (2) 

Myiozetetes similis bem-te-vizinho-de-penacho-
vermelho baixo Si, Mi (1) 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi baixo Si, Xe 
Pachyramphus viridis caneleiro-verde baixo Bmi 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto baixo Bmi 
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira baixo Si, Ci, Xe 

Turdus leucomelas sabiá-barranco baixo Si, Ci, Sf, Xe 
Turdus amaurochalinus sabiá-poca médio Si, Ci, Xe (3) 

Mimus saturninus sabiá-do-campo baixo Si, Bmo 
Passer domesticus pardal baixo Si, Bmo 
Coereba flaveola sebinho baixo Si, Bmi 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem baixo Si, Bmo, En 
Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto baixo Bmi 

Tachyphonus coronatus tiê-preto baixo Si, Xe, Bmi, En 
Thraupis palmarum sanhaço-do-coqueiro baixo Si, Xe, Bmo 

Thraupis sayaca sanhaço baixo Si, Xe, Bmo 
Euphonia chlorotica vi-vi baixo Xe, Bmo, Bmi 

Tangara cayana saíra-amarela baixo Si, Xe, Bmi 
Dacnis cayana saí-azul baixo Xe, Bmi, Mi (2) 
Tersina viridis saí-andorinha baixo Mi (1) 

Saltator maximus tempera-viola médio Bmi, Xe 
Zonotrichia capensis tico-tico baixo Si, Xe 
Gnorimopsar chopi graúna baixo Si, Bmo, Xe 

Molothrus bonariensis chupim baixo Si, Xe, Bmo 
Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
(1) Espécie parcialmente migratória. 
(2) Espécie migratória, realizando deslocamentos sazonais. 
(3) População local pode flutuar sazonalmente em virtude da oferta ou escassez de alimentos disponíveis. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-34: Tyrannus melancholicus (suiriri), 
espécie sinantrópica, onívora de borda de mata e de 

áreas abertas, altamente conspícua e bastante 
adaptada aos ambientes antrópicos. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-35: 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 3.2.3.1.4.2-36: Mimus saturninus (sabiá-do-
campo), espécie sinantrópica muito comum em áreas 
de pastagem e nas bordas das matas. Forrageia mais 
no solo em bandos de 6 a 12 indivíduos, ao lado de 
outras aves campestres como os anus Guira guira e 

Crotophaga ani. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-37: Indivíduo jovem de Mimus 
saturninus (sabiá-do-campo). Foto: Dário, F.R. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-38: Saltator maximus (tempera-
viola), espécie que ocorre em todos os tipos de 
Florestas úmidas da Floresta Amazônica e Mata 

Atlântica, preferindo as clareiras e bordas de matas 
secundárias, onde se desloca aos casais ou em 
bandos mistos, pelas copas ou estrato médio. 

Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-39: Zonotrichia capensis (tico-tico), 
espécie sinantrópica, onívora de borda de mata e 

muito comum em áreas urbanas. É provavelmente o 
pássaro mais popular do Brasil, que é caçado e 

aprisionado em gaiolas pelo seu canto melodioso. 
Incluem na sua dieta, além de sementes, insetos e 

pequenos frutos. Foto: Dário, F.R. 
 
 
A guilda insetívoro de borda de mata é considerada a segunda mais importante em 
número de espécies (n=12), representantes de seis famílias: Tyrannidae (n=4), 
Furnariidae (n=3), Crotophagidae (n=2), Certhiidae (n=1), Neomorphidae (n=1) e 
Galbulidae (n=1). A maioria das espécies que a compõem é caracterizada como 
sinantrópica. Essas espécies são apresentadas na Tabela 3.2.3.1.4.2-25 e Figuras 
3.2.3.1.4.2-40 a 3.2.3.1.4.2-45. 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-25: Espécies da guilda insetívoro de borda de mata registradas em 
todos os ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Bmo (formadora de 
bando monoespecífico), Bmi (seguidora de bando misto), Pa (paludícola). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Galbula ruficauda ariramba-de-cauda-ruiva médio Bmi 
Crotophaga ani anu-preto baixo Si, Bmo 

Guira guira anu-branco baixo Si, Bmo 
Tapera naevia saci baixo Si 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio baixo Si 
Serpophaga subcristata alegrinho baixo Si 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada baixo Si 
Arundinicola leucocephala viuvinha baixo Pa 

Furnarius rufus joão-de-barro baixo Si 
Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama baixo Pa 

Phacellodomus rufifrons joão-graveto baixo Si 
Troglodytes aedon corruíra baixo Si 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio:espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-40: Galbula ruficauda (ariramba-de-
cauda-ruiva), espécie insetívora que vive solitário ou 

em casais, em áreas campestres, capoeiras, bordas de 
florestas e brejos. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-41: Troglodytes aedon (corruíra), 
espécie sinantrópica, insetívora de borda de mata, de 
hábitos semiterrícola, altamente conspícua e bastante 

adaptada aos ambientes antrópicos. 
Foto: Dário, F.R. 

 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-42: Guira guira (anu-branco), espécie 
gregária, bastante comum em ambientes antrópicos, 
principalmente nas áreas de pastagem. Insetívora de 

borda de mata, captura adicionalmente pequenos 
vertebrados, como pererecas (detalhe na foto), 

camundongos e pequenos pássaros. 
Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-43: Crotophaga ani (anu-preto), 
espécie gregária, ocorre em grandes bandos em áreas 
abertas e bordas de matas. De dieta essencialmente 

insetívora, eventualmente se alimenta de frutos, como 
mangas e abacates caídos no solo. Foto: Dário, F.R. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-44: Furnarius rufus (joão-de-barro), 
espécie insetívora muito comum na zona rural, 

encontrado muitas vezes associado a outros pássaros 
campestres gregários, como o Colaptes campestris 

(pica-pau-do-campo) e o Mimus saturninus (sabiá-do-
campo). Foto: Dário, F.R 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-45: Furnarius figulus (casaca-de-
couro-da-lama), espécie insetívora, vive em áreas 

semiabertas e pastagens. Constrói o ninho de barro 
em forma de forno ou ocupa um ninho velho do seu 

congênere F. rufus. Foto: Dário, F.R. 

 
 
Os granívoros de campo e pastagem fazem parte da terceira guilda mais importante em 
número de espécies (n=9), representantes de três famílias: Fringillidae (n=5), Columbidae 
(n=3) e Tinamidae (n=1). A maioria das espécies que compõem esta guilda (Tabela 
3.2.3.1.4.2-26 e Figuras 3.2.3.1.4.2-46 a 3.2.3.1.4.2-49) é caracterizada como 
sinantrópica, encontrada em áreas semiabertas, bordas de florestas, capoeiras, campos e 
pastagens. As espécies de pombos se alimentam basicamente de grãos, procurando 
sementes no solo, enquanto que os passeriformes consomem sementes de diversas 
espécies de gramíneas, nativas e exóticas e são favorecidos pela quantidade de capim 
disponível na borda dos fragmentos e nas áreas abertas, onde foram observados bandos 
de Sporophila caerulescens (papacapim) e Sporophila nigricollis (coleirinho-baiano). 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-26: Espécies da guilda granívoro de campo e pastagem registradas em 
todos os ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Ci (cinegética), 
Bmo (formadora de bando monoespecífico), Xe (xerimbabo), Mi (migratória). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Rhynchotus rufescens perdiz baixo Si, Ci 
Columba picazuro pombão baixo Si, Ci, Bmo 

Columbina talpacoti rolinha baixo Si, Ci, Bmo 
Columbina squammata fogo-apagou baixo Si, Ci, Bmo 

Sicalis flaveola canário-da-terra baixo Si, Xe, Bmo 
Sicalis luteola canário-tipio baixo Si, Xe, Bmo, Mi (1) 

Sporophila nigricollis coleirinho-baiano baixo Si, Xe, Bmo 
Sporophila caerulescens papacapim baixo Si, Xe, Bmo 

Volatinia jacarina tiziu baixo Si, Xe, Bmo, Mi (2) 
Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
(1) Espécie migratória, realizando deslocamentos sazonais. 
(2) Espécie parcialmente migratória. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-46: Casal de Sicalis flaveola 
(canário-da-terra). Apreciado por seus dotes canoros, 

os machos desta espécie são aprisionados como 
pássaros de gaiola. Habita áreas semiabertas, campos 

e pastagens. Granívoro terrícola, também captura 
cupins em revoada. Detalhe para o dimorfismo sexual 

acentuado, com o macho à esquerda e a fêmea à 
direita. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-47: Fêmea de Sicalis flaveola 
(canário-da-terra) com fios secos de gramíneas que 
serão utilizados na confecção do ninho. Foto: Dário, 

F.R. 

 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-48: Volatinia jacarina (tiziu), espécie 
frequente nos capinzais, vivendo ao lado de outros 
pássaros granívoros, como certos Sporophila sp., 

devorando sementes de diversas espécies gramíneas, 
nativas e exóticas. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-49: Columba picazuro (pombão), 
espécie sinantrópica, procura sementes no solo e em 
plantações, concentrando-se aos bandos. Nidifica em 

árvores altas, como pinheiros e eucaliptos. 
Foto: Dário, F.R. 

 
 
A guilda onívoro de brejo é composta por sete espécies representantes das famílias 
Rallidae (n=3), Anatidae (n=1), Charadriidae (n=1), Dendrocygnidae (n=1) e Jacanidae 
(n=1). São todas espécies típicas de matas ciliares de córregos, banhados, brejos e áreas 
abertas adjacentes, e que se alimentam de artrópodes, plantas aquáticas, sementes e 
frutos diversos (Tabela 3.2.3.1.4.2-27 e Figuras 3.2.3.1.4.2-50 a 3.2.3.1.4.2-52). 
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Tabela 3.2.3.1.4.2-27: Espécies da guilda onívoro de brejo registradas em todos os 
ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Ci (cinegética), Bmo 
(formadora de bando monoespecífico), Pa (paludícola). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Dendrocygna viduata irerê baixo Si, Xe, Ci, Bmo 
Amazonetta brasiliensis marreca-ananaí baixo Ci, Xe, Bmo 

Porzana albicollis sanã-carijó baixo Bmo, Pa 
Pardirallus nigricans saracura-sanã baixo Pa 
Porphyrio martinicus frango-d’água-azul baixo Pa 

Jacana jacana jaçanã baixo Si, Pa 
Vanellus chilensis quero-quero baixo Si, Bmo, Pa 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio:espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito  modificadas e totalmente descaracterizadas. 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-50: Vanellus chilensis (quero-quero), 
espécie muito popular, conspícua e barulhenta, 

bastante comum em áreas de pastagens e ambientes 
aquáticos, formando bandos de 6 a 10 indivíduos. 

Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-51: Em alguns ambientes aquáticos, 
como pequenos açudes e alagados, foram observados 

exemplares da marreca-ananaí (Amazonetta 
brasiliensis). Foto: Dário, F.R. 

 

 
 

Figura 3.2.31.4.2-52: Nas margens dos cursos d’água e nos brejos com densa vegetação 
paludícula, foram observados indivíduos da espécie Porphyrio martinicus (frango-d’água-azul). 
Captura insetos aquáticos, anfíbios, pequenos peixes, artrópodes e sementes. Foto: Dário, F.R. 
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A guilda dos carnívoros diurnos é composta por duas espécies da Família Accipitridae e 
quatro espécies da Família Falconidae (Tabela 3.2.3.1.4.2-28 e Figuras 3.2.3.1.4.2-53 e 
3.2.3.1.4.2-54). São aves predadoras que se alimentam de pequenos vertebrados (aves, 
roedores, répteis e anfíbios) e insetos nas copas das bordas das matas. A espécie 
Milvago chimachima (carrapateiro) complementa a dieta com frutos de palmeiras, e assim 
com o Polyborus plancus (carcará), possui hábito semiterrestre e se alimenta de animais 
atropelados em rodovias ou mortos nas pastagens, e por isso são comumente vistas ao 
lado dos urubus (Coragyps atratus). 
 
A presença de aves de rapina testemunha a presença de ecossistemas relativamente 
equilibrados e de grande valor biológico. Estas espécies encontram-se no topo da cadeia 
alimentar, garantindo o equilíbrio de diferentes ecossistemas que habitam, eliminando 
indivíduos doentes e menos viáveis de inúmeras espécies, suas presas, contribuindo 
desta forma para a seleção natural. 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-28: Espécies da guilda carnívoro diurno registradas em todos os 
ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Ci (cinegética), Bmi 
(seguidora de bando misto), Mi (migratória). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza médio - 
Buteo magnirostris gavião-carijó baixo Si, Ci, Bmi, Mi (1) 
Polyborus plancus carcará baixo Si 

Milvago chimachima carrapateiro baixo Si 
Herpetotheres cachinnans acauã médio Mi (1) 

Falco sparverius falcão-quiriquiri baixo Si 
Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
(1) Espécie parcialmente migratória. 
 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-53: Rupornis magnirostris (gavião-
carijó) é o gavião mais comum na área de estudo, 
presente em área de pastagem e nas bordas das 

matas. Foto: Dário, F.R 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-54: Milvago chimachima 
(carrapateiro), espécie comum, de hábito 

semiterrestre, que se alimenta de pequenos 
vertebrados, frutos e animais atropelados nas 

estradas. 
Foto: Dário, F.R. 
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Os carnívoros de beira de curso d’água são seis espécies agrupadas em três Famílias: 
Ardeidae (n=4), Cerylidae (n=1) e Phalacrocoracidae (n=1) são apresentados na Tabela 
3.2.3.1.4.2-29 e Figuras 3.2.3.1.4.2-55 a 3.2.3.1.4.2-58. Espécies típicas de ambientes 
aquáticos, as garças e o socós vivem em margens de córregos e lagos tomados por 
vegetação palustre e taboais alagados, alimentando-se de peixes e outros organismos 
aquáticos ou semiaquáticos, como anfíbios e répteis, sendo que a espécie Bubulcus ibis 
(garça-vaqueira) foi observada em áreas secas de pastagem, junto ao rebanho bovino. 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-29: Espécies da guilda carnívoro de beira de curso d’água registradas 
em todos os ambientes estudados. Categoria ecológica: Mi (migratória), Si (sinantrópica), 
Bmo (formadora de bando monoespecífico). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Ceryle torquata martim-pescador-grande médio - 
Phalacrocorax brasilianus biguá baixo Bmo 

Egretta thula garça-branca-pequena baixo Bmo 
Casmerodius albus garça-branca-grande baixo Bmo, Mi (1) 

Bubulcus ibis garça-vaqueira baixo Si, Bmo 
Butorides striatus socozinho baixo Si, Mi (2) 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
(1) Espécie migratória, realizando deslocamentos sazonais. 
(2) Espécie parcialmente migratória. 
 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-55: Bubulcus ibis (garça-vaqueira), 
encontrada em grandes bandos nas pastagens, 
acompanhando o gado bovino. Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-56: Casmerodius albus (garça-
branca-grande), espécie carnívora bastante comum 

em áreas de pastagens e ambientes aquáticos. 
Foto: Dário, F.R. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-57: Butorides striatus (socozinho), 
espécie carnívora comum em lagoas com farta 

vegetação paludícola, margeadas por taboais. Foto: 
Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-58: Egretta thula (garça-branca-
pequena), presente nos mangues e na praia de 

Anchieta, na foz do rio Benevente. Foto: Dário, F.R. 

 
 
A importante guilda dos insetívoros de sub-bosque é composta por seis espécies 
representantes das Famílias Thamnophilidae (n=3), Certhiidae (n=1), Fringillidae (n=1) e 
Furnariidae (n=1) e apresentada na Tabela 3.2.3.1.4.2-30. São espécies que vivem no 
interior da floresta e eventualmente nas bordas dos fragmentos florestais, preferindo os 
grotões profundos cortados por córregos. Típicas de sub-bosque, mas também 
frequentam taquarais, são vistos deslocando-se no emaranhado da mata, saltitando pela 
serrapilheira ou ao longo de troncos caídos, recobertos por musgo. 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-30: Espécies da guilda insetívoro de sub-bosque registradas em todos 
os ambientes estudados. Categoria ecológica: Bmi (seguidora de bando misto), Sf 
(seguidor de formigas de correição). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Myiophobus fasciatus filipe médio - 
Thamnophilus ruficapillus choquinha baixo Bmi 

Thamnophilus doliatus choca-barrada médio Sf 

Myrmotherula axillaris choquinha-de-flanco-
branco baixo Bmi, Sf 

Synallaxis ruficapilla joão-teneném médio - 
Thryothorus genibarbis garrinchão médio Sf 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
 
 
Os cinco pica-paus (Família Picidae) registrados nos ambientes de estudo compõem a 
guilda insetívoro de troncos e galhos (Tabela 3.2.3.1.4.2-31 e Figuras 3.2.3.1.4.2-59 e 
3.2.3.1.4.2-60). Duas destas espécies são campestres e de hábito gregário (Melanerpes 
candidus e Colaptes campestris), enquanto que as outras três são de borda de mata e 
interior de floresta. Todas possuem a característica de perfurarem os troncos das árvores 
à procura de larvas e ovos de insetos que são a base da sua dieta. 
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Tabela 3.2.3.1.4.2-31: Espécies da guilda insetívoro de troncos e galhos registradas em 
todos os ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Bmo (formadora de 
bando monoespecífico), Bmi (seguidora de bando misto). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado médio Bmo, Bmi 
Melanerpes candidus pica-pau-branco baixo Si, Bmo, Bmi 
Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó baixo Bmi 
Colaptes campestris pica-pau-do-campo baixo Si, Bmo 

Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-
amarela médio - 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-59: Colaptes campestris (pica-pau-
do-campo), espécie sinantrópica e campestre, 

insetívora, muito comum em áreas rurais. De hábito 
semiterrícola e gregária, foi observada em grupos de 4 

a 8 indivíduos, forrageando no solo, na borda dos 
fragmentos e sobre árvores isoladas nas pastagens. 

Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-60: Detalhe de Picumnus cirratus 
(pica-pau-anão-barrado) confeccionando seu ninho 
num tronco de uma árvore morta, escavando com o 

bico a madeira apodrecida. Foto: Dário, F.R. 
 

 
A guilda néctar-insetívoro é composta por quatro espécies beija-flores (Família 
Trochilidae) e apresentada na Tabela 3.2.3.1.4.2-32 e ilustrada na Figura 3.2.3.1.4.2-61. 
Estas espécies se alimentam do néctar das flores e complementam a dieta com pequenos 
insetos e aranhas, frequentando o interior e a borda da mata. 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-32: Espécies da guilda néctar-insetívoro registradas em todos os 
ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Eupetomena macroura tesourão baixo Si 
Chlorostilbon aureoventris verdinho-de-bico-vermelho médio - 

Amazilia versicolor beija-flor-verde baixo - 
Amazilia fimbriata beija-flor-garganta-verde baixo Si 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio:espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-61: Eupetomena macroura, beija-flor bastante comum em bordas 
de matas, zonas rurais e em parques e jardins das cidades. Foto: Dário, F.R. 

 
 
A guilda dos frugívoro de copa de árvore é composta por três espécies de psitacídeos 
(Tabela 3.2.3.1.4.2-33). Os psitacídeos se alimentam de frutos e sementes duras de 
diversas plantas e frequentam florestas de médio e grande porte, mas ampliam o seu 
território aos fragmentos florestais próximos das cidades, que utilizam como área de 
repouso e alimentação. O araçari tem predileção pelos frutos do palmito juçara (Euterpe 
edulis) e por frutos tipo baga, como os da bananeira (Musa sp.). 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-33: Espécies da guilda frugívoro de copa de árvore registradas em 
todos os ambientes estudados. Categoria ecológica: Bmo (formadora de bando 
monoespecífico), Ci (cinegética), Xe (xerimbabo). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Forpus xanthopterygius tuim baixo Bmo, Xe 
Pionus maximiliani maitaca-verde médio Bmo, Ci, Xe 

Amazona amazonica curica médio Bmo, Ci, Xe 
Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio:espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
 
 
A guilda insetívoro noturno é composta por duas espécies da Família Strigidae e duas 
espécies da Família Caprimulgidae (Tabela 3.2.3.1.4.2-34 e Figura 3.2.3.1.4.2-62). Trata-
se de espécies de hábitos crepusculares noturnos, que vivem nas bordas das matas e em 
áreas semiabertas, na zona rural e em cidades, alimentando-se basicamente de 
invertebrados. Hábitos noturnos em aves são raros, atribuíveis a menos de 5% da classe 
(SICK, 1997). As espécies Nyctidromus albicollis e Caprimulgus rufus passam a maior 
parte do tempo no solo ou na serrapilheira. A Speotyto cunicularia é uma espécie 
semiterrícola de hábitos diurnos e crepusculares. Vieira e Teixeira (2008) diagnosticaram 
24 itens na sua dieta, a qual é composta, em 95% dos casos, por insetos, principalmente 
das ordens Orthoptera, Coleoptera e Hymenoptera (ZÍLIO, 2006). 
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Tabela 3.2.3.1.4.2-34: Espécies da guilda insetívoro noturno registradas em todos os 
ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Otus choliba corujinha-do-mato baixo - 
Speotyto cunicularia coruja-buraqueira baixo Si 

Nyctidromus albicollis curiango baixo - 
Caprimulgus rufus joão-corta-pau baixo - 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-62: Casal de Speotyto cunicularia (coruja-buraqueira), uma das aves 
de hábito crepuscular-noturno observadas nas áreas de pastagem. Foto: Dário, F.R. 

 
 
Três espécies representam a guilda onívoro de sub-bosque, sendo dois pombos (Família 
Columbidae) e um tangará piprídeo (Família Tyrannidae) - Tabela 3.2.3.1.4.2-35 e Figura 
3.2.3.1.4.2-63. Trata-se de espécies tipicamente florestais, que vivem no sub-bosque 
fechado, frequentando bordas de matas primárias e secundárias, margeadas pelos 
capinzais altos, bambuzais e clareiras na Mata Atlântica (WILLIS, 1982). 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-35: Espécies da guilda onívoro de sub-bosque registradas em todos os 
ambientes estudados. Categoria ecológica: Ci (cinegética), Bmi (seguidora de bando 
misto), Sf (seguidor de formigas de correição). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Leptotila verreauxi juriti médio Ci 
Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira alto Ci 

Manacus manacus rendeira médio Bmi, Sf 
Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-63: Manacus manacus (rendeira), espécie onívora de sub-bosque, 
é um dos poucos piprídeos que seguem formigas de correição. Foto: Dário, F.R. 

 
 
A guilda insetívoro aéreo é representada por quatro espécies de andorinhas (Família 
Hirundinidae) - Tabela 3.2.3.1.4.2-36 e Figura 3.2.3.1.4.2-64. A espécie Progne chalybea 
é classificada em duas raças, sendo a raça meridional P. c. domestica migratória, 
congregando-se às centenas entre maio e setembro e migrando para a Amazônia, onde 
se encontra com a raça setentrional residente P. c. chalybea (SIGRIST, 2006). Outras três 
espécies são descritas pela literatura (RIDGELY e TUDOR, 1989; CHESSER, 1994; 
SICK, 1997) como migratórias de grande e pequena amplitude: a andorinha-do-campo 
(Phaeoprogne tapera) 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 (Notiochelidon cyanoleuca), presente 
durante os meses mais quentes no sul e sudeste do país migra em direção à porção 
ocidental do país em determinadas épocas, emigra anualmente até o Panamá onde existe 
uma população residente. 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-36: Espécies da guilda insetívoro aéreo registradas em todos os 
ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Mi (migratória). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Phaeoprogne tapera andorinha-do-campo baixo Si, Mi 
Progne chalybea andorinha-grande baixo Si, Mi 

Notiochelidon cyanoleuca andorinha-azul-e-branca baixo Si, Mi 
Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora baixo Si, Mi 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-64: Stelgidopteryx ruficollis (andorinha-serradora), 
espécie migratória,  vive em áreas abertas com árvores esparsas, cidades, 

matas de galeria e bordas das matas. Foto: Dário, F.R. 
 
 
A guilda insetívoro de copa de árvore é composta por duas espécies, representando as 
Famílias Coccyzidae e Fringillidae (Tabela 3.2.3.1.4.2-37 e Figura 3.2.3.1.4.2-65). 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-37: Espécies da guilda insetívoro de copa de árvore registradas em 
todos os ambientes estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Bmi (seguidora de 
bando misto). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Piaya cayana alma-de-gato baixo Si 
Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho baixo Si, Bmi 

Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-65: Piaya cayana (alma-de-gato), espécie sinantrópica, 
insetívora de copa de árvores, típica de áreas antrópicas, observada na copa 

de uma embaúba (Cecropia pachystachya). Foto: Dário, F.R. 
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A guilda necrófago é representada por apenas uma espécie de urubu (Família Ciconiidae) 
- Tabela 3.2.3.1.4.2-38 e Figura 3.2.3.1.4.2-66. Gregários, os urubus se alimentam de 
animais em decomposição. O Coragyps atratus é a espécie mais comum de urubu 
encontrado próximo das cidades e em áreas abertas, evitando áreas densamente 
florestadas. 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-38: Espécies da guilda necrófago registradas em todos os ambientes 
estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Bmo (formadora de bando 
monoespecífico). 
 

ESPÉCIE NOME COMUM REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Coragyps atratus urubu baixo Si, Bmo 
Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
(1) Espécie parcialmente migratória. 
 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-66: Os urubus (Coragyps atratus) são aves de hábito 
semiterrestre  muito comuns de serem observadas nas pastagens e nas 
beiras de rodovias alimentando-se de animais mortos. Foto: Dário, F.R. 

 
 
Outras três guildas, carnívoro noturno, onívoro de copa de árvore e onívoro de campo e 
pastagem são representadas cada uma por uma espécie, respectivamente das Famílias 
Tytonidae, Fringillidae e Cariamidae (Tabela 3.2.3.1.4.2-39 e Figuras 3.2.3.1.4.2-66 e 
3.2.3.1.4.2-67). A espécie Tyto alba apresenta distribuição cosmopolita e é vítima 
frequente de atropelamentos em rodovias (SIGRIST, 2006). O Cacicus haemorrhous 
nidifica em colônias de 20 a 30 ninhos, embora nem todos contenham ovos ou filhotes, 
pois se trata de uma estratégia para despistar predadores de ninhos, como serpentes 
arborícolas, tucanos e bem-te-vis (SIGRIST, 2006). 
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Tabela 3.2.3.1.4.2-39: Espécies das guildas carnívoro noturno (CN), onívoro de copa de 
árvore (OC) e onívoro de campo e pastagem (OP) registradas em todos os ambientes 
estudados. Categoria ecológica: Si (sinantrópica), Bmo (formadora de bando 
monoespecífico. 
 

ESPÉCIE NOME COMUM GUILDA REQUERIMENTO 
ECOLÓGICO 

CATEGORIA 
ECOLÓGICA 

Tyto alba suindara CN baixo Si 
Cacicus 

haemorrhous guache OC baixo Bmo 

Cariama cristata seriema OP baixo Si, Ci 
Requerimento Ecológico: representa o nível de qualidade ambiental necessário para a ocorrência de uma dada espécie de 
ave, podendo ser: alto: espécies que precisam de áreas em bom estado de conservação (nada ou pouco modificado) para 
poder subsistir; médio: espécies áreas com um estado razoável de conservação (medianamente modificado); baixo: espécies 
que subsistem inclusive em áreas muito modificadas e totalmente descaracterizadas. 
 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-67: Cacicus haemorrhous (guache), 
espécie onívora de copa de árvore, bastante 

conspícua. Observar o detalhe das penas vermelhas 
do dorso, característica da espécie. 

Foto: Dário, F.R. 

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-68: Cariama cristata (seriema) 
espécie onívora de campo e pastagens encontrada 

com bastante frequência nas áreas de estudo. 
Foto: Dário, F.R. 

 
 
 
 Status das principais espécies 

 
− Espécies endêmicas 
 
O endemismo pode ser definido como a ocorrência de uma dada espécie em uma área 
delimitada ou restrita. No entanto, este conceito depende da escala em que seja aplicado. 
Não existem espécies de aves restritas exclusivamente à região de Anchieta, no sul do 
Espírito Santo. Compilações recentes assinalam 682 espécies de aves para a Mata 
Atlântica (STOTZ et al., 1996; SICK, 1997), sendo 207 consideradas endêmicas, ou seja, 
restritas a este bioma. Das espécies presentes na lista das aves endêmicas da Mata 
Atlântica (BROOKS et al., 1999), foram observadas apenas três na área do 
empreendimento: Synallaxis ruficapilla (joão-teneném), Tachyphonus coronatus (tiê-preto) 
e Hemithraupis ruficapilla (saíra-ferrugem). 
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− Espécies ameaçadas de extinção 
 

Nenhuma das 108 espécies de aves registradas durante a estação das chuvas encontra-
se nas listas de animais ameaçados de extinção (MMA, 2003; Espírito Santo, 2005; IUCN, 
2006), porém, todas são importantes para a conservação dos ambientes, visto que cada 
uma desempenha sua função no equilíbrio ecológico destes ecossistemas. 
 
 
− 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: Colaptes campestris (pica-pau-do-campo), Crotophaga ani (anu-preto), Guira 
guira (anu-branco), Vanellus chilensis (quero-quero), Columba picazuro (asa-branca), 
Columbina talpacoti (rolinha), Columbina squammata (fogo-apagou), Polyborus plancus 
(carcará), Casmerodius albus (garça-branca-grande), Coragyps atratus (urubu), Furnarius 
rufus (joão-de-barro), Fluvicola nengeta (viuvinha), Tyrannus melancholicus (suiriri), 
Pitangus sulphuratus (bem-te-vi), Megarhynchus pintangua (bem-te-vi-de-bico-chato), 
Passer domesticus (pardal), Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira), Mimus saturninus (sabiá-
do-campo), Zonotrichia capensis (tico-tico), Sicalis luteola (canário-tipio), Sporophila 
caerulescens (coleirinho), Volatinia jacarina (tiziu), Coereba flaveola (sebinho), Thraupis 
sayaca (sanhaço), Thraupis palmarum (sanhaço-do-coqueiro), Gnorimopsar chopi 
(graúna) e Molothrus bonariensis (chupim). 
 
 
− Espécies migratórias 
 
Foram registradas 8 espécies parcialmente migratórias: Elaenia parvirostris (guaracava-
de-bico-curto), Elaenia flavogaster (guaravaca-de-barriga-amarela), Myiozetetes similis 
(bem-te-vizinho-de-penacho-vermelho), Tersina viridis (saí-andorinha), Volatinia jacarina 
(tiziu), Buteo magnirostris (gavião-carijó), Herpetotheres cachinnans (acauã), Butorides 
striatus (socozinho), e sete espécies que realizam deslocamentos sazonais regional: 
Casmerodius albus (garça-branca-grande), Egretta thula (garça-branca-pequena), 
Empidonomus varius (peitica), Myiodynastes maculatus (bem-te-vi-rajado), Dacnis cayana 
(saí-azul), Tyrannus melancholicus (suiriri) e Sicalis luteola (canário-tipio), sendo que a 
população local dessas espécies pode flutuar sazonalmente em virtude da oferta ou 
escassez de alimentos disponíveis. Outras quatro espécies são tipicamente migratórias 
de maiores amplitudes: Phaeoprogne tapera (andorinha-do-campo), Notiochelidon 
cyanoleuca (andorinha-pequena-de-casa), Progne chalybea (andorinha-grande) e 
Stelgidopteryx ruficollis (andorinha-serradora). 
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− Espécies utilizadas como aves de estimação (xerimbabo) 
 
Das 108 espécies de aves registradas, 26 são consideradas como potencialmente 
utilizadas como xerimbabo, ou seja, com potencial para serem capturadas e/ou 
comercializadas como aves de estimação e aprisionadas em gaiolas. Entre elas, 
destacam-se: Forpus xanthopterigyus (tuim), Pionus maximiliani (maitaca-verde), 
Amazona amazonica (curica), Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira), Turdus amaurochalinus 
(sabiá-poca), Zonotrichia capensis (tico-tico), Sicalis luteola (canário-tipio), Sporophila 
nigricollis (coleirinho-baiano), Sporophila caerulescens (coleirinho), Volatinia jacarina 
(tiziu), Thraupis palmarum (sanhaço-do-coqueiro), Thraupis sayaca (sanhaço), Euphonia 
chlorotica (vi-vi), Tangara cayana (saíra-amarela), Dacnis cayana (saí-azul), Saltator 
maximus (tempera-viola), 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 área de influência indireta essas 
atividades sejam comuns. 

 
 

− Espécies potencialmente caçadas (cinegéticas) 
 
Neste estudo foram identificadas 16 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. Entre elas, destacam-
se: Rhynchotus rufescens (perdiz), Amazonetta brasiliensis (marreca-ananaí), Pionus 
maximiliani (maitaca-verde), Amazona amazonica (curica), Columba picazuro (asa-
branca), Columbina talpacoti (rolinha), Columbina squammata (fogo-apagou), Leptotila 
verreauxi (juriti), Cariama cristata (seriema), Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira) e Turdus 
amaurochalinus (sabiá-poca). 
 
 
− Espécies seguidoras de bandos-mistos 
 
Foram observados alguns bandos-mistos de aves, principalmente na borda dos 
fragmentos florestais, compostos principalmente pelo Thraupis sayaca (sanhaço), 
Tachyphonus coronatus (tié-preto), Coereba flaveola (sebinho), Tangara cayana (saíra-
amarela), Conirostrum speciosum (figuinha-de-rabo-castanho), Hemithraupis flavicollis 
(saíra-galega), Euphonia chlorotica (vi-vi), Dacnis cayana (saí-azul), Picumnus cirratus 
(pica-pau-anão-barrado) e Myiarchus ferox (maria-cavaleira), o que é bastante positivo na 
qualidade dos ambientes amostrados. 
 
Bandos-mistos são agrupamentos de espécies que forrageiam juntas enquanto se 
deslocam pela floresta nas copas ou no sub-bosque. Esses grupos são muito importantes 
no diagnóstico da qualidade ambiental, pois refletem a coevolução adaptativa de espécies 
periféricas em relação a outras denominadas espécies núcleo, visto que a existência do 
bando é em virtude das vocalizações de alarme antipredação das últimas. 
 
Bierregaard e Lovejoy (1989) estudaram os efeitos da fragmentação florestal na 
Amazônia e notaram que a diminuição das áreas acarreta a deterioração dos bandos 
mistos de aves com a perda de espécies envolvidas. Em trabalho realizado por Stotz 
(1993), após cinco anos de fragmentação, reservas de até 10 ha perderam os bandos-
mistos de sub-bosque. 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
222/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

 Análise dos ambientes amostrados 
 
Agrupando as espécies em cinco ambientes: pastagem, macega, florestal, mangue e 
aquático, ter-se-á, para cada ambiente, a seguinte porcentagem de espécies observadas 
sobre o total registrado (Figura 3.2.3.1.4.2-69). 
 

 

florestal macega pastagem mangue aquático
0

10

20

30

40

50

60

70

ambientes

po
rc

en
ta

ge
m

 d
e

es
pé

ci
es

 o
bs

er
va

da
s

 
 

Figura 3.2.3.1.4.2-69: Porcentagem de espécies observadas 
em diferentes ambientes sobre o total registrado. 

 
 
Observa-se que do total das espécies registradas neste estudo, 69% foram observadas 
nos fragmentos florestais. A alta diversidade de aves nas florestas tropicais úmidas é 
atribuída à grande quantidade de guildas especializadas, as quais são encontradas 
somente nestes tipos de ambientes (TERBORGH, 1992). As espécies tipicamente 
florestais foram encontradas somente nos fragmentos florestais que se encontravam nos 
estágios inicial, médio e avançado de sucessão secundária e isolados pelas pastagens. 
 
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 considerável, vem-se mantendo no estágio clímax por algum tempo, o que não 
é o nosso caso, pois os fragmentos estudados encontram-se isolados, sofrendo intenso 
efeito de borda e interferência antrópica. Em áreas com vários estágios sucessionais, o 
esperado é que a diversidade seja mais elevada antes que toda a área atinja o último 
estágio sucessional. Neste caso, quando a maior parte da vegetação se aproximar do 
estágio clímax, a diversidade da fauna tenderá a diminuir (BOCK e LINCH, 1970). 
 
As grandes áreas de pastagens são, em sua maioria, ocupadas por espécies de aves 
conhecidas como sinantrópicas, ou seja, que avançam sua distribuição geográfica à 
medida que a vegetação original é retirada, e estão presentes principalmente nas bordas 
dos fragmentos e nas áreas abertas. Esse ambiente geralmente apresenta diversidade 
simplificada, e neste estudo acolheu 25,9% do total das espécies registradas para todas 
as áreas. As macegas, assim como os manguezais também são constituídos, na sua 
maioria, por espécies sinantrópicas, que representam respectivamente 27,8% e 24,0% do 
total das espécies registradas. Nos ambientes aquáticos foram registradas 10,2% do total 
das espécies. 
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Na Figura 3.2.3.1.4.2-70 é apresentada a curva do número acumulado de espécies para 
as três principais áreas estudadas, onde foram consideradas 12 horas de observação 
para cada ambiente. Houve uma tendência de estabilização da curva no final do 
levantamento. Nota-se que cerca de 80% das espécies registradas para cada ambiente 
foram observadas na primeira metade do levantamento. 
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Figura 3.2.3.1.4.2-70. Curvas do número acumulado de espécies para as áreas estudadas. 
 
 
O índice de similaridade calculado indica haver pouca semelhança entre os ambientes 
estudados, quanto à avifauna presente (Tabela 3.2.3.1.4.2-40). Tal fato demonstra que a 
diversidade da vegetação, a presença do sub-bosque e o número de estratos definidos 
estão diretamente ligados à diversidade e densidade da fauna. 
 
Tabela 3.2.3.1.4.2-40: Índice de similaridade de Jaccard (J) calculado para as principais 
áreas de estudo. 
 

ÁREA J (%) 
macegas + fragmentos florestais 26,51 

pastagens + macegas 23,40 
pastagens + fragmentos florestais 7,29 

 
 
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. 
 
A pouca similaridade entre as macegas e os fragmentos florestais está associada à 
existência de 22 espécies em comum, porém a maioria dessas espécies é de ambiente de 
borda de mata, presente nas macegas e nos fragmentos florestais em estágio inicial de 
sucessão secundária. Portanto, se a análise tivesse sido feita separadamente, 
considerando todos os estágios sucessionais, as macegas estariam mais associadas aos 
estágios iniciais que aos avançados, devido à diferença na estrutura da vegetação, que é 
maior quanto mais avançada é a sucessão secundária. 
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Apenas cinco espécies são comuns aos ambientes abertos (pastagem), macegas e 
fragmentos florestais (bordas), e são aves conhecidas como sinantrópicas: Buteo 
magnirostris (gavião-carijó), Polyborus plancus (carcará), Coragyps atratus (urubu), 
Columbina talpacoti (rolinha) e Tyrannus melancholicus (suiriri), e 42 espécies (38,9% do 
total registrado) foram exclusivas dos ambientes florestais, mostrando a importância da 
conservação desses ambientes. 
 
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, 1999). 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 (MAC ARTHUR, 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). 
 
Algumas espécies onívoras de borda de mata tiveram maior densidade nos fragmentos 
florestais do que nas macegas, provavelmente devido ao efeito de borda que esses 
ambientes estão sofrendo. Entre essas espécies, destacam-se o Turdus rufiventris (sabiá-
laranjeira), Elaenia parvirostris (guaravaca-de-bico-curvo), Serpophaga subcristata 
(alegrinho), Megarhynchus pintangua (bem-te-vi-de-bico-chato), Myiodynastes maculatus 
(bem-te-vi-rajado) e Mimus saturninus (sabiá-do-campo). A maior incidência de luz na 
borda desses ambientes proporciona maior produção de frutos e de plantas invasoras 
produtoras de sementes, que servem de alimento para essas espécies onívoras. 
 
Os manguezais encontram-se somente na área de influência indireta e é muito difícil 
identificar uma avifauna exclusiva desse ecossistema. A maior parte das espécies da 
fauna que ocorre em manguezais também ocorre em outros sistemas costeiros, como 
lagunas e estuários. Entretanto, alguns desses animais têm suas maiores populações em 
áreas de manguezal, sendo, portanto típicos, mas não exclusivos desses ecossistemas; é 
o caso da Casmerodius albus (garça-branca-grande) e da Egretta thula (garça-branca-
pequena) espécies bastante frequentes e encontradas em grandes densidades nos 
manguezais existentes ao longo do rio Benevente. Pelo menos 86 espécies de aves 
distribuídas em 35 famílias já foram identificadas nos manguezais brasileiros (AVELINE, 
1980). No entanto, para o manguezal existente na área de influência indireta do 
empreendimento foram observadas 26 espécies (Tabela 3.2.3.1.4.2-22). 
 
 
3.2.3.1.4.3 Conclusão 
 
Considerando os três levantamentos realizados, foram observadas nas áreas em estudo 
123 espécies de aves, que correspondem a 21% do total de aves regulares conhecidas 
para a Mata Atlântica (GOERCK, 1997), no entanto, nem todas são de ocorrência natural 
no estado do Espírito Santo. 
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Quanto a espécies de aves que foram observadas apenas nas áreas de influência direta e 
indireta, observaram-se 10 espécies (8,1%). Por outro lado, se for considerada apenas a 
área em estudo para a área de alternativa locacional, foram observadas 47 (38,2%); as 
demais espécies (cerca de 52%) ocorreram em todos os ambientes observados. A 
diferença entre o número de espécies registradas nas áreas de influência direta e indireta 
do empreendimento e o total de 123 espécies observadas durante as três campanhas de 
levantamento faunístico deve-se ao fato de que as áreas de influência do 
empreendimento têm menor abrangência territorial e ambientes mais antropizados do que 
a Área da Alternativa Locacional – AAL (“Área 2” na Figura 1.11-13) em estudo nas 
etapas iniciais do planejamento do empreendimento.  
 
Na análise da avifauna, para os períodos de levantamento, observa-se que as espécies 
de borda são as dominantes em importância (diversidade e densidade), o que era 
esperado, pois nas áreas avaliadas há o predomínio de pastagens, macegas e pequenos 
fragmentos florestais. Algumas espécies florestais registradas nos estágios mais 
avançados de sucessão secundária são elementos provavelmente transitórios, cuja 
ocorrência se deve às matas de entorno do Monte Urubu, como as três espécies de 
psitacídeos: Forpus xanthopterigyus, Pionus maximiliani e Amazona amazonica. 
 
Das 83 espécies da avifauna observadas nos fragmentos florestais, 53 (63,8%) são 
exclusivas deste ambiente e apenas oito (9,6%) também ocorrem nas macegas, e destas, 
apenas quatro (4,8%) frequentam simultaneamente as áreas de pastagens, o que 
demonstra a importância da conservação dos ambientes florestais. Essas áreas de 
vegetação florestal remanescente se encontram fragmentadas e bastante alteradas, e isto 
significa, mesmo para um grupo com um notório poder de dispersão como o das aves, a 
diminuição territorial e a degradação de habitats, que deve estar ocasionando uma série 
de bloqueios às interações que este grupo apresenta em relação ao meio (KARR, 1981). 
 
Neste sentido, a falta de áreas de repouso e alimentação faz com que certas espécies 
fiquem restritas aos pequenos fragmentos, evitando assim deslocamentos a grandes 
distâncias até que essas populações se tornem relictas e sucumbam à pressão antrópica 
(REGALADO, 1997). Cabe ressaltar que, nos levantamentos realizados, muitas espécies 
florestais importantes, principalmente aquelas que habitam o sub-bosque da mata, 
quando encontradas, foram em números bastante reduzidos (e.g. Thamnophilus doliatus, 
Myrmotherula axillaris, Synallaxis ruficapilla), fato comprovado principalmente na Área de 
Influência Direta. 
 
Há indícios de que grande parte das espécies especialistas, como os grandes tinamídeos 
e cracídeos, a exemplo do macuco (Tinamus solitarius), jacus (Penelope spp.) e mutuns 
(Crax spp.), de alto valor cinegético, desapareceram da região à medida que a vegetação 
original foi suprimida e transformada em pequenos fragmentos. Desta forma, houve o 
acúmulo de espécies oportunistas, ou seja, exploradoras de áreas abertas, podendo 
haver uma tendência que nesses ambientes haja cada vez mais espécies generalistas, o 
que poderá ocasionar um empobrecimento da diversidade local. Portanto, embora não 
tenha sido diagnosticada a presença de espécies globalmente ameaçadas de extinção, há 
muitas espécies de aves que podem estar localmente extintas. 
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A análise das guildas mostra genericamente a maior importância em espécie e número de 
aves registradas para os onívoros de borda de mata (e.g. Pitangus sulphuratus, Tyrannus 
melancholicus, Thraupis palmarum, Thraupis sayaca). Outras guildas importantes foram a 
dos insetívoros de borda de mata e a dos granívoros de campo e pastagem. Os 
granívoros de campo e pastagem, representados principalmente por pombos e 
passeriformes, são bastante favorecidos pelo efeito de borda e pelas grandes áreas de 
pastagem existentes, pois as sementes das gramíneas são a base da alimentação dessas 
aves. No entanto, algumas guildas começam a ser expressivas quando se compara o 
resultado obtido nas áreas de pastagens com os das macegas e com os fragmentos 
florestais, como os néctar-insetívoros, insetívoros e onívoros de sub-bosque e os 
insetívoros de troncos e galhos. A mesma comparação pode se feita quanto à 
biodiversidade e número de guildas registradas nas Áreas de Influência Direta, Indireta e 
de Alternativa Locacional, estando as três áreas respectivamente em ordem crescente de 
importância ecológica. Esta constatação favorece a instalação do empreendimento no 
local pretendido em detrimento da Área de Alternativa Locacional (“Área 2” na Figura 
1.11-13). 
 
Na estação seca foram registradas 122 espécies e na estação das chuvas 108, porém a 
diferença no número de espécies está ligada principalmente a algumas espécies pouco 
conspícuas, que não foram observadas no período das chuvas, mas que provavelmente 
estavam presentes nos ambientes estudados (algumas destas espécies foram 
observadas em números reduzidos na estação seca, e.g. Cathartes aura, Pteroglossus 
aracari, Syrigma sibilatrix, Tachyphonus cristatus, Cyanerpes cyaneus, Knipolegus 
lophotes, Emberizoides herbicola, Buteo brachyurus, Glaucis hirsutus, Thalurania 
glaucopis). 
 
A maioria das espécies registradas tem populações comprovadas ou presumivelmente 
residentes durante todo o ano, na área de estudo ou pelo menos na região de Anchieta, 
sendo que a maioria foi registrada na estação seca e na estação das chuvas, variando em 
alguns casos a densidade. 
 
Algumas aves consideradas residentes na área de estudo são tidas como migratórias em 
outras regiões, como Glaucis hirsutus (CINTRA e YAMASHITA, 1990) e talvez seja este o 
motivo desta espécie, em particular, não ter sido registrada durante a estação das chuvas. 
Populações meridionais de Tyrannus melancholicus, Progne chalybea e Stelgidopteryx 
ruficollis entre outras, migram no inverno (NAROSKY e YZURIETA, 1987; RIDGELY e 
TUDOR, 1989; BELTON, 1994; ARGEL-DE-OLIVEIRA, 1995), o que sustenta a variação 
na densidade destas espécies e a ausência de outras. 
 
Há também menções a migrações de Volatinia jacarina e Sporophila caerulescens 
(ANJOS e GRAF, 1993), e movimentos sazonais de Dacnis cayana (ISLER e ISLER, 
1987), porém, para o presente estudo, houve variação perceptível somente para Volatinia 
jacarina, com aumento de densidade na estação das chuvas. Não se observou flutuação 
nos números de Euphonia chlorotica, que Sick (1997) diz deixar as serras do Espírito 
Santo no inverno. Há menções a deslocamentos altitudinais de Sporophila nigricollis no 
Espírito Santo (SICK, 1997) e a variações sazonais na abundância em alguns locais 
(RIDGELY e TUDOR, 1989), como de fato ocorreu no presente estudo. 
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Pachyramphus polychopterus, tido como migratório no sul de sua distribuição (ANJOS e 
GRAF,1993; RIDGELY e TUDOR, 1994), obteve baixa densidade em ambas as estações, 
porém é mais presente no Espírito Santo nos meses mais quentes (ARGEL, 2002). 
Turdus amaurochalinus, espécie pouco comum na área de estudo, pode ser migrante 
latitudinal (SICK, 1997). 
 
Leptodon cayanensis, observado apenas uma única vez na estação seca e outra única 
vez na estação das chuvas, é considerado por Belton (1994) como “vagante”. Na mesma 
categoria de aves errantes, em que os indivíduos se deslocam sem se fixarem por muito 
tempo em uma determinada área, encontra-se a espécie Tersina viridis, que também 
apresentou baixa densidade neste estudo, em ambas as estações. A espécie em questão 
é migratória no sul (SICK, 1983), no norte da América do Sul parece migrar 
altitudinalmente e fora do período reprodutivo tem hábito errante (ISLER e ISLER, 1987). 
 
Em comparação com o levantamento realizado na estação seca, houve na estação das 
chuvas, um aumento na densidade de espécies parcialmente migratórias e para aquelas 
que realizam deslocamentos sazonais, como as andorinhas (Família Hirundinidae - guilda 
insetívoro aéreo). Quatro espécies parcialmente migratórias, que haviam sido registradas 
na estação seca, porém com baixa densidade, não foram registradas na estação das 
chuvas, porém, nesse mesmo período houve o aumento no número de indivíduos 
amostrados e o registro de uma espécie nova para as migratórias sazonais 
(Stelgidopteryx ruficollis). A espécie Notiochelidon cyanoleuca, migratória no sul de sua 
área de ocorrência (RIDGELY e TUDOR, 1989), parece se fixar na área de estudo 
durante o inverno, sendo registrada como espécie comum. Outra variação foi o aumento 
na densidade de espécies que eventualmente encontram mais alimentos na estação das 
chuvas, como algumas espécies das guildas onívoro de brejo e carnívoro de beira de 
curso d’água, distribuídas nas Famílias Jacanidae (jaçanãs), Rallidae (saracuras e 
frangos-d’água), Cerylidae (martim-pescador) e Ardeidae (garças e socós) (Tabela 
3.2.3.1.4.3-1). 
 
Algumas espécies como Elaenia flavogaster, Myiodynastes maculatus, Turdus rufiventris 
e Saltator maximus tiveram maiores avistamentos na estação das chuvas e baixa 
frequência na estação seca, e esta variação em densidade pode estar relacionada aos 
movimentos sazonais de certas espécies com os períodos de floração e frutificação de 
certas das suas árvores prediletas, como acontece com a espécie Cyanerpes cyaneus 
(ISLER e ISLER, 1987). 
 
A variação em densidade e ausência de algumas espécies consideradas residentes, que 
parecem sumir sazonalmente, pode ser explicada pelas movimentações de âmbito 
regional, talvez entre ambientes menos ou mais favoráveis, como aconteceu com 
Agelaius ruficapillus, Tachyphonus cristatus, Xolmis velata, Knipolegus lophotes, Columba 
picazuro, Emberizoides herbicola, Oxyura dominica e Egretta thula. Há menções de 
deslocamentos locais para espécies que parecem desaparecer em alguns períodos, como 
Molothrus bonariensis (BELTON, 1994), Tangara cayana (ISLER e ISLER, 1987) e 
Thraupis palmarum (ARGEL-DE-OLIVEIRA, 1995). 
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No caso de algumas espécies detectadas principalmente pela voz, como Rhynchotus 
rufescens, Tapera naevia, Nyctidromus albicollis e Herpetotheres cachinnans, o baixo 
registro na estação das chuvas talvez decorra de inatividade vocal. Tapera naevia, por 
exemplo, não vocaliza de fevereiro a maio no sul de Minas Gerais (SICK, 1997). Lacunas 
nos registros de certas espécies também poderiam advir de variação sazonal no 
comportamento vocal. 
 
Baixa densidade populacional ou hábitos de vida crípticos explicariam a baixa frequência 
de detecção de algumas aves não mencionadas na bibliografia como migrantes: Leptotila 
verreauxi, Galbula ruficauda, Tersina viridis, Pteroglossus aracari, Pachyramphus viridis, 
Nemosia pileata. Apesar de ter sido bastante registrada em ambos os períodos de estudo, 
a espécie frugívora Manacus manacus é abordada em estudo realizado na Reserva da 
Foz do Comboios, município de Aracruz, estado do Espírito Santo, como ausente em 
longos períodos (ARGEL, 2002). 
 
Analisando os ambientes amostrados, observa-se que o número de espécies aumentou 
consideravelmente das macegas para os fragmentos florestais, tanto na estação seca 
(respectivamente n=26 e n=83), como na estação das chuvas (respectivamente n=30 e 
n=75). Shugart e James (1973), estudando uma comunidade de aves ao longo da 
sucessão ecológica, observaram que algumas espécies estão restritas ao ambiente 
florestal em estágio clímax, e que outras são representativas do estágio inicial ou de outro 
estágio intermediário. Geralmente, há um aumento do número de espécies, diversidade e 
densidade de aves ao longo da sucessão, mas algumas exceções ocorrem onde os 
valores máximos são encontrados em estágios iniciais ou intermediários e não na floresta 
madura. 
 
As guildas tróficas obedecem ao mesmo padrão de áreas estudadas por outros autores 
(GALLETI e RODRIGUES, 1992; OLIVEIRA, 1999; BAUER, 1999; YABE e MARQUES, 
2001; PIZO, 2001; DARIO, 2008), com predominância de espécies insetívoras e onívoras, 
correspondendo juntas, para o presente trabalho, 68,8% do total das espécies registradas 
na estação seca e 71,3% do total das espécies registradas na estação das chuvas. Há no 
local a existência de poucas espécies de alimentação mais especializada, como as que 
habitam o sub-bosque da mata, que se mostraram pouco frequentes ou, no caso de 
algumas famílias, inexistentes (e.g. Cracidae). 
 
Apesar da quantidade de espécies observadas nos ambientes amostrados, uma grande 
parte destas encontra-se ameaçada pela redução e alteração dos ambientes naturais 
causado 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 região de estudo já ocorreram, existindo hoje um mosaico 
de fitofisionomias florestais imerso em uma matriz de pastagens extensivas. Desta forma, 
muitas espécies de aves, principalmente aquelas tipicamente de borda de mata, e que 
representam a maioria das espécies registradas para este estudo, devem favorecer-se 
desta situação para ampliarem o seu território, ocupando os diferentes habitats 
disponíveis. 
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De uma 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. A maioria das espécies de aves observadas principalmente nas 
áreas de pastagens e nas macegas 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 que apresentam elevada capacidade de adaptar-se 
aos ambientes alterados. No entanto, são espécies que contribuem significativamente na 
estabilidade biológica dos ambientes naturais. 
 
Tabela 3.2.3.1.4.3-1: Espécies registradas em todos os ambientes estudados, no período 
seco e das chuvas. Status: MC (muito comum), C (comum), PC (pouco comum), R (raro). 
 

GUILDA/ESPÉCIE NOME COMUM PERÍODO 
SECO 

PERÍODO 
DAS CHUVAS 

ONÍVORO DE BORDA DE MATA 
Columba cayennensis pocaçu R R 

Camptostoma obsoletum risadinha PC C 
Elaenia parvirostris guaracava-de-bico-curto PC PC 
Elaenia flavogaster guaravaca-de-barriga-amarela C MC 

Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo PC PC 
Empidonomus varius peitica R R 

Myiarchus ferox maria-cavaleira PC PC 
Tyrannus melancholicus suiriri MC MC 
Megarynchus pintangua bem-te-vi-de-bico-chato PC PC 
Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado R C 

Myiozetetes similis bem-te-vizinho-de-penacho-vermelho R R 
Pitangus sulphuratus bem-te-vi MC MC 
Pachyramphus viridis caneleiro-verde R R 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto PC PC 
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira PC C 

Turdus leucomelas sabiá-barranco PC PC 
Turdus amaurochalinus sabiá-poca PC PC 

Mimus saturninus sabiá-do-campo C MC 
Passer domesticus pardal C C 
Coereba flaveola sebinho C C 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem PC PC 
Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto R R 

Tachyphonus coronatus tiê-preto R R 
Tachyphonus cristatus tiê-galo R ausente 

Thraupis palmarum sanhaço-do-coqueiro C C 
Thraupis sayaca sanhaço MC MC 

Euphonia chlorotica vi-vi R R 
Tangara cayana saíra-amarela R R 
Dacnis cayana saí-azul PC PC 

Cyanerpes cyaneus saí-verdadeiro R ausente 
Tersina viridis saí-andorinha R R 
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Tabela 3.2.3.1.4.3-1: Espécies registradas em todos os ambientes estudados, no período 
seco e das chuvas. Status: MC (muito comum), C (comum), PC (pouco comum), R (raro). 
(Continuação) 
 

GUILDA/ESPÉCIE NOME COMUM PERÍODO 
SECO 

PERÍODO 
DAS CHUVAS 

Saltator maximus tempera-viola R PC 
Zonotrichia capensis tico-tico PC PC 
Gnorimopsar chopi graúna C C 
Agelaius ruficapillus garibaldi C ausente 

Molothrus bonariensis chupim C C 
INSETÍVORO DE BORDA DE MATA 

Galbula ruficauda ariramba-de-cauda-ruiva PC C 
Crotophaga ani anu-preto MC MC 

Guira guira anu-branco MC MC 
Tapera naevia saci R R 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio R R 
Serpophaga subcristata alegrinho R R 

Xolmis velata lavadeira PC ausente 
Knipolegus lophotes maria-preta-de-topete R ausente 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada C C 
Arundinicola leucocephala viuvinha PC PC 

Furnarius rufus joão-de-barro C C 
Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama R PC 

Phacellodomus rufifrons joão-graveto PC R 
Troglodytes aedon corruíra C C 

GRANÍVORO DE CAMPO E PASTAGEM 
Rhynchotus rufescens perdiz R R 

Columba picazuro pombão PC C 
Columbina talpacoti rolinha MC MC 

Columbina squammata fogo-apagou PC PC 
Sicalis flaveola canário-da-terra C MC 
Sicalis luteola canário-tipio MC PC 

Emberizoides herbicola canário-do-campo R ausente 
Sporophila nigricollis coleirinho-baiano PC R 

Sporophila caerulescens papacapim MC MC 
Volatinia jacarina tiziu C MC 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo PC ausente 
ONÍVORO DE BREJO 

Dendrocygna viduata irerê PC PC 
Oxyura dominica marreca-de-bico-roxo PC ausente 

Amazonetta brasiliensis marreca-ananaí PC C 
Porzana albicollis sanã-carijó R R 

Pardirallus nigricans saracura-sanã R R 
Porphyrio martinicus frango-d’água-azul R PC 

Jacana jacana jaçanã C C 
Vanellus chilensis quero-quero MC MC 
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Tabela 3.2.3.1.4.3-1: Espécies registradas em todos os ambientes estudados, no período 
seco e das chuvas. Status: MC (muito comum), C (comum), PC (pouco comum), R (raro). 
(Continuação) 
 

GUILDA/ESPÉCIE NOME COMUM PERÍODO 
SECO 

PERÍODO 
DAS CHUVAS 

CARNÍVORO DIURNO 
Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza R R 
Buteo magnirostris gavião-carijó C C 
Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta R ausente 
Polyborus plancus carcará C C 

Milvago chimachima carrapateiro PC C 
Herpetotheres cachinnans acauã R R 

Falco sparverius falcão-quiriquiri R R 
CARNÍVORO DE BEIRA DE CURSO D’ÁGUA 

Ceryle torquata martim-pescador-grande R C 
Phalacrocorax brasilianus biguá PC C 

Syrigma sibilatrix maria-faceira R ausente 
Egretta thula garça-branca-pequena PC C 

Casmerodius albus garça-branca-grande C MC 
Bubulcus ibis garça-vaqueira MC MC 

Butorides striatus socozinho R PC 
INSETÍVORO DE SUB-BOSQUE 

Myiophobus fasciatus filipe R R 
Thamnophilus ruficapillus choquinha C C 

Thamnophilus doliatus choca-barrada PC PC 
Myrmotherula axillaris choquinha-de-flanco-branco PC PC 
Synallaxis ruficapilla joão-teneném R PC 

Thryothorus genibarbis garrinchão PC C 
INSETÍVORO DE TRONCOS E GALHOS 

Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado PC PC 
Melanerpes candidus pica-pau-branco R R 
Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó R R 
Veniliornis maculifrons picapauzinho-de-testa-pintada R ausente 
Colaptes campestris pica-pau-do-campo C C 
Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela R R 

NÉCTAR-INSETÍVORO 
Glaucis hirsutus balança-rabo-bico-torto R ausente 

Eupetomena macroura tesourão PC PC 
Chlorostilbon aureoventris verdinho-de-bico-vermelho PC PC 

Thalurania glaucopis tesoura-de-fronte-violeta R ausente 
Amazilia versicolor beija-flor-verde PC PC 
Amazilia fimbriata beija-flor-garganta-verde PC PC 

FRUGÍVORO DE COPA DE ÁRVORE 
Pteroglossus aracari araçari-de-bico-branco R ausente 

Forpus xanthopterygius tuim C C 
Pionus maximiliani maitaca-verde C C 
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Tabela 3.2.3.1.4.3-1: Espécies registradas em todos os ambientes estudados, no período 
seco e das chuvas. Status: MC (muito comum), C (comum), PC (pouco comum), R (raro). 
(Continuação) 
 

GUILDA/ESPÉCIE NOME COMUM PERÍODO 
SECO 

PERÍODO 
DAS CHUVAS 

Amazona amazonica curica C C 
INSETÍVORO NOTURNO 

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

Nyctidromus albicollis curiango R R 
Caprimulgus rufus joão-corta-pau R R 

ONÍVORO DE SUB-BOSQUE 
Leptotila verreauxi juriti R R 
Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira R R 

Manacus manacus rendeira C C 
INSETÍVORO AÉREO 

Phaeoprogne tapera andorinha-do-campo PC C 
Progne chalybea andorinha-grande PC C 

Notiochelidon cyanoleuca andorinha-azul-e-branca C C 
Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora ausente R 

INSETÍVORO DE COPA DE ÁRVORE 
Piaya cayana alma-de-gato PC PC 

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho C MC 
NECRÓFAGO 

Coragyps atratus urubu C C 
Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha R ausente 

CARNÍVORO NOTURNO 
Tyto alba suindara R R 

ONÍVORO DE COPA DE ÁRVORE 
Cacicus haemorrhous guache MC MC 

ONÍVORO DE CAMPO E PASTAGEM 
Cariama cristata seriema PC C 
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3.2.3.1.5 Mastofauna 
 
A fragmentação da Mata Atlântica tem reduzido os habitats e isolado geograficamente a 
fauna (FONSECA, 1985). Estudos recentes mostram que a estrutura de várias 
comunidades animais é alterada em decorrência da fragmentação das florestas, 
especialmente a de mamíferos. Os fragmentos menores sofrem mais drasticamente o 
efeito de borda e possuem uma fauna menos diversificada (BIERREGAARD et al., 1992, 
CHIARELLO, 1999). 
 
Apesar de restar pouco mais de 7% da cobertura original da Mata Atlântica (DEAN, 1998), 
ela abriga 229 das 524 espécies de mamíferos que ocorrem no Brasil, destas, 79 são 
exclusivas desse bioma (COSTA et al., 2000). 
 
Todo o território do Estado do Espírito Santo está situado no domínio do bioma Mata 
Atlântica. Proporcionalmente, este é o estado que apresenta os maiores índices de 
devastação. Hoje restam apenas fragmentos que correspondem a 8,4% da floresta 
original. Dos 372.862 hectares de mata nativa no Espírito Santo, apenas 19,4% (72.263 
hectares ou 3% do estado) são oficialmente protegidas e com acesso público. Os 300.000 
hectares restantes constituem propriedades privadas (CONSERVATION 
INTERNATIONAL, 2004). 
 
Um dos maiores desafios à conservação dos recursos naturais é a crescente demanda 
pela população humana desses recursos. Geralmente as demandas sociais estão em 
contraposição com as demandas da fauna e da flora e, cada vez mais, áreas e habitats 
são perdidos para dar lugar a atividades agropecuárias e industriais (DEAN, 1998). 
 
Um dos grupos biológicos mais afetados pelo desmatamento e fragmentação de habitats 
tem sido o dos mamíferos, já que estes possuem áreas de vida maiores em relação aos 
demais vertebrados (FONSECA et al., 1996). O grau de ameaça e a importância 
ecológica do grupo tornam, portanto, evidente a necessidade de incluir informações sobre 
os mamíferos em inventários, diagnósticos e monitoramentos ambientais (PARDINI et al., 
2004). 
 
O presente estudo tem por principal objetivo avaliar a mastofauna da área de influência da 
instalação das 4ª Usina da Samarco e detectar a presença de espécies raras, ameaçadas 
de extinção e endêmicas da Mata Atlântica. 
 
 
3.2.3.1.5.1 Metodologia 
 
A classe Mammalia é caracterizada por ter representantes com muitas adaptações 
morfológicas, ecológicas e comportamentais que inclui um diversificado grupo de 
espécies, com tamanho, dieta e comportamentos sociais bastante diferenciados 
(NOWAK, 1999). Para conhecer o grupo e alguns aspectos ecológicos é necessário o 
emprego de várias técnicas, já que o tamanho e os hábitos são bastante diferentes entre 
diferentes grupos. Em função da alta diversidade de hábitos de vida e de tamanho 
corporal desse grupo faunístico, foi necessário utilizar diferentes técnicas para realizar a 
amostragem das espécies na área, que incluíram: 
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– captura de pequenos mamíferos (armadilhas com iscas); 
 

– entrevista com moradores locais; 
 

– busca da ocorrência da espécie diretamente ou por vestígios, como pegadas, fezes, 
entre outros; 

 

– busca de estudos pretéritos realizados na área. 
 
 
 Áreas de Estudo 

 
A coleta de dados ocorreu durante o período de 02 a 04 de outubro de 2008  
 
Foram escolhidos dois pontos de amostragem (Tabela 3.2.3.1.5.1-1) para a colocação de 
armadilhas para pequenos mamíferos com o intuito de amostrar diferentes fitofisionomias. 
O Ponto 1 é uma área onde será o futuro canteiro de obras, próximo a um fragmento 
florestal (Figura 3.2.3.1.5.1-1) e o Ponto 2 é uma Área de Preservação Permanente ao 
lado do local previsto para a futura instalação da usina, uma área próximo a uma aera 
alagada (Figura 3.2.3.1.5.1-2).  
 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.5.1-1: Ponto 1 de amostragem dos 
pequenos mamíferos na área de influência direta do 

empreendimento. Foto: J.N. Falqueto. 

 
 

Figura 3.2.3.1.5.1-2: Ponto 2 de amostragem dos 
pequenos mamíferos na área de influência direta do 

empreendimento. Foto: J.N. Falqueto. 
 
 
Tabela 3.2.3.1.5.1-1: Coordenadas geográficas (UTM) de cada ponto amostral (PA) da 
fauna de pequenos mamíferos na área de influência direta pela implantação da 4ª. Usina 
Samarco. 
 

PONTO DE 
AMOSTRAGEM ZONA X Y 

PA 1 24K 332488 7702890 
PA 2 24K 332780 7702093 

 
Também foi percorrida a área de influência indireta com o objetivo de registrar mamíferos 
de médio e grande porte que, por possuírem alta capacidade de deslocamento, não se 
limitam a uma determinada área. Dessa forma, consideram-se as seguintes áreas de 
abrangência: 
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− Área de influência direta do empreendimento e também o seu entorno, num raio 
considerado de no mínimo 2 km. 

 

− Os municípios de Anchieta e Guarapari como área de influência indireta, pois espécies 
de médio e grande porte possuem capacidade de deslocamentos a grandes 
distâncias. 

 
 
 
 Amostragem de Pequenos Mamíferos 

 
O método utilizado para pequenos mamíferos (menos de 5kg de peso) foi o de captura 
utilizando armadilhas do tipo Sherman (80mm x 9mm x 230mm) e Tomahawk (145mm x 
145mm x 410mm), distribuídas no solo (Figura 3.2.3.1.5.1-4) e no estrato arbóreo inferior 
(entre 1m e 2m de altura) (Figura 3.2.3.1.5.1-5), distando 20m entre as armadilhas, que 
foram iscadas com banana e pasta de amendoim, misturada com aveia. Durante o 
período chuvoso as armadilhas foram cobertas com folhas de palmeiras para evitar que 
os animais ficassem expostos a chuvas fortes (Figuras 3.2.3.1.5.1-6 e 3.2.3.1.5.1-7). Os 
animais capturados foram identificados (Figura 3.2.3.1.5.1-8), fotografados e liberados em 
seguida próximo ao local da captura. Os seguintes dados foram coletados: peso corporal 
(Figura 3.2.3.1.5.1-9), comprimento da cauda, comprimento cabeça-corpo, comprimento 
pata traseira (Figura 3.2.3.1.5.1-10), sexo e condição reprodutiva (fêmeas lactantes e 
presença de filhotes no marsúpio, no caso dos Didelphimorphia). Após o registro 
fotográfico e das medidas corporais o animal foi liberado no mesmo local da captura 
(Figura 3.2.3.1.5.1-11). O sucesso de captura foi obtido multiplicando-se o número total de 
capturas por 100 e dividindo-se o resultado pelo esforço de captura (número de 
armadilhas/noite). 
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Figura 3.2.3.1.5.1-4: Colocação de armadilha no solo 
na área de influência direta do empreendimento. 

Foto: J.N. Falqueto. 

 
 

Figura 3.2.3.1.5.1-5: Colocação de armadilha no 
estrato arbóreo na área de influência direta do 

empreendimento. Foto: J.N. Falqueto. 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.5.1-6: Colocação de armadilha no solo 
na área de influência direta do empreendimento na 

estação chuvosa. Foto: R.C. Bianchi. 

 
 

Figura 3.2.3.1.5.1-7: Armadilha no solo coberta com 
folhas de palmeiras com o intuito de proteger o animal 

capturado de chuvas. Foto: R.C. Bianchi 
 

  
 

Figura 3.2.3.1.5.1-8 Medidas corporais sendo tomadas 
após captura na área de influência direta do 

empreendimento. Foto: J.N. Falqueto. 
 

 

Figura 3.2.3.1.5.1-9 Animal capturado na área de 
influência direta do empreendimento sendo pesado 

com balança do tipo pesola. Foto: A. V. Bianchi 
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Figura 3.2.3.1.5.1-10 Modelo de brinco e alicates 
utilizados para marcação dos animais capturados. 

Foto: A. V. Bianchi. 

 

Figura 3.2.3.1.5.1-11: Liberação do animal após 
captura na área de influência direta do 
empreendimento. Foto: J.N. Falqueto 

 

 
 
 
 
 Amostragem de Mamíferos de Médio e Grande Porte 

 
– Registro visual e vestígios 
 
Os mamíferos de médio e grande porte foram amostrados através da procura ativa em 
toda a área da AID. Animais visualizados na área foram registrados em planilhas 
contendo informações sobre horário do contato, local e atividade do animal. Entretanto, 
são raras as espécies de mamíferos facilmente visualizadas em função de seu hábito 
noturno e discreto. Uma técnica bastante eficiente na amostragem de mamíferos é o 
registro de vestígios deixados por esses animais, como pegadas, fezes, tocas, etc. Áreas 
onde as pegadas são facilmente marcadas foram vistoriadas, como áreas próximas a 
corpos d’água, estradas e próximo aos fragmentos (Figuras 3.2.3.1.5.1-12 e 13). 
Campanhas noturnas foram realizadas nas áreas a fim de possibilitar encontros visuais. 
Registros através de animais atropelados também foram quantificados, bem como 
vocalizações ou quaisquer outros registros confiáveis, como fezes. 
 
As pegadas foram identificadas utilizando-se guias de campo (BECKER & DALPONTE, 
1991; ARANDA, 2000) e em casos de eventuais dúvidas, as pegadas foram desenhadas 
em folha de transparência com caneta de retroprojetor ou tomado o molde em gesso para 
uma melhor comparação e identificação. 
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Figura 3.2.3.1.5.1-12: Estrada percorrida para registro 
de pegadas na área de influência direta do 

empreendimento. Foto: J.N. Falqueto. 

 
 

Figura 3.2.3.1.5.1-13: Estrada percorrida próximo aos 
fragmentos florestais para registro de pegadas na área 

de influência direta do empreendimento. Foto: R. V. 
Romagna. 

 
 
 Entrevistas 

 

Moradores locais foram entrevistados para que pudessem espontaneamente listar as 
espécies de mamíferos comumente vistas na região. Foram utilizadas fichas com fotos da 
fauna local e exótica para a certificação de que apenas os entrevistados que 
demonstrassem conhecimento da fauna local fossem levados em consideração durante o 
levantamento. Também foram escolhidos moradores antigos e caçadores da região para 
as tais entrevistas (Figuras 3.2.3.1.5.1-14 e 15). Em todos os casos, as informações 
obtidas através dessas 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 
bibliografias ilustradas da mastofauna. 
 
 

 

 
 

Figura 3.2.3.1.5.1-14: Entrevista com trabalhadores na 
área de influência direta do empreendimento. 

Foto: R. V. Romagna. 

 
 

Figura 3.2.3.1.5.1-15: Entrevista com moradores do 
entorno da área de influência direta do 
empreendimento. Foto: J.N. Falqueto. 
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 Período de amostragem 
 
As amostragens foram realizadas em dois períodos distintos, uma na estação seca e 
outra na estação chuvosa com o intuito de aumentar o sucesso de registro de diferentes 
espécies. A estação seca foi amostrada em julho de 2008 e a estação chuvosa em 
dezembro de 2008. 
 
 
 Dados Secundários 

 
Foram utilizados dados secundários obtidos a partir de trabalhos realizados na área de 
influência direta e indireta e na macrorregião do empreendimento, no período de 2006 e 
2007: 
 

– EIA/RIMA do Pólo Cação: Relatório Técnico. CEPEMAR (014/08). Compilado por João 
Luiz Gasparini. 

 

– EIA – Estudo de Impacto Ambiental Terceira Usina Pelotização da Samarco em Ponta 
Ubu: Relatório Técnico. CEPEMAR (139/04). Responsável pelo tema mastofauna: 
João Luiz Gasparini. 

 

– Mamíferos Silvestres do Monte Urubu, Anchieta-ES. Relatório final de atividades, 
2006. Instituto de Biodiversidade. Responsável: Pedro Henrique N. F. Carneiro. 

 

– Plano de Manejo do Parque Estadual Paulo César Vinha - ES. Relatório técnico. 
CEPEMAR. Responsável pelo tema mastofauna: Pedro Rogério da Paz. 

 
 
3.2.3.1.5.2 Resultados e discussão 
 
Foi possível registrar a ocorrência de 39 espécies nas áreas de influência do 
empreendimento, pertencentes a oito ordens e 10 famílias de mamíferos. O grupo mais 
bem representado foi o dos roedores, com treze espécies, seguido pelos carnívoros, com 
onze espécies. 
 
 
 Pequenos Mamíferos 

 
Com um esforço de 400 armadilhas/noite em cada estação amostrada (julho e dezembro 
de 2008) foi possível o registro de cinco espécies na área: Didelphis aurita (Figura 
3.2.3.1.5.2-1), Metachirus nudicaudatus (Figura 3.2.3.1.5.2-2), Philander frenata (Figura 
3.2.3.1.5.2-3), Micoureus travassosi (Figura 3.2.3.1.5.2-4) e Nectomys squamipes (Figura 
3.2.3.1.5.2-5). 
 
O sucesso de captura foi maior na estação seca do que na estação chuvosa, o que seria 
esperado, já que é possível que haja redução de recursos disponíveis na estação seca, o 
que leva ao aumento dos deslocamentos para busca por outros recursos (nesse caso as 
iscas) aumentando o sucesso de captura (Tabela 3.2.3.1.5.2-1). 
 
As espécies com maior frequência de captura foram Didelphis aurita e Metachirus 
nudicaudatus que foram capturadas nas duas áreas (Tabela 3.2.3.1.5.2-1). As demais 
espécies capturadas ocorreram em apenas uma das duas áreas amostradas. 
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Tabela 3.2.3.1.5.2-1: Registro de pequenos mamíferos na área de influência direta da 4ª. 
Usina da Samarco. 
 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO ÁREA 1 ÁREA 2  TOTAL 
Didelphis aurita 1 1 2 
Metachirus nudicaudatus 1 1 2 
Micoureus travassosi 1 - 1 

Didelphidae 

Philander frenata 1 - 1 
Muridae Nectomys squamipes - 1 1 
Total Captura 4 3 7 
Esforço  200 200 400 
Sucesso captura 2% 1,5% 1,8% 
Riqueza 4 3 5 

 
 
Além das espécies de pequenos mamíferos capturadas, também foi possível registrar 
uma espécie através de observações, o caxinguelê (Guerlinguetus ingrami) foi registrado 
na área durante a estação chuvosa (Figura 3.2.3.1.5.2-7). 
 
Estudos realizados nas áreas de influência do empreendimento e na macrorregião 
apresentam uma maior diversidade de pequenos mamíferos (n=13). Essa diversidade 
encontrada (Tabela 3.2.3.1.5.2-2) é bastante significativa quando comparada às áreas de 
Unidades de Conservação do Estado do Espírito Santo. Por exemplo, na Estação 
Biológica de Santa Lúcia, no município de Santa Teresa, Passamani (2000) registrou 8 
espécies de marsupiais, e, no Parque Estadual Paulo César Vinha e APA de Setiba, o 
número de marsupiais foi igual a nove espécies, demonstrando que há na área uma 
riqueza significativa de espécies da ordem Didelphimorphia. 
 
Tabela 3.2.3.1.5.2-2: Espécies de pequenos mamíferos registradas nas áreas de 
influência direta e indireta do empreendimento da 4ª. Usina da Samarco. 
 

FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME POPULAR SAMARCO CEPEMAR 
(2004) 

CEPEMAR 
(2006) 

IBIO 
(2006) 

Família Didelphidae      
Didelphis aurita gambá X X X X 
Marmosa murina Catita-amarela - X X - 
Marmosops incanus cuíca - - - X 
Philander frenata cuíca-de-quatro-olhos X X X - 
Micoureus travassosi cuíca-da-árvore X X X - 
Metachirus nudicaudatus jupati X X X X 
Monodelphis americana cuíca-de-três-linhas - X X - 
Gracilinanus microtarsus catita pequena - X X - 
Caluromys philander cuíca-lanosa - X X X 
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Tabela 3.2.3.1.5.2-2: Espécies de pequenos mamíferos registradas nas áreas de 
influência direta e indireta do empreendimento da 4ª. Usina da Samarco. (Continuação). 
 

FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME POPULAR SAMARCO CEPEMAR 
(2004) 

CEPEMAR 
(2006) 

IBIO 
(2006) 

Família Muridae      

Akodon sp. rato-do-chão - - - X 

Mus musculus camundongo - X X - 

Nectomys squamipes rato-d´água X X X - 
Oecomys trinitatus rato-do-mato - - - X 
Oryzomys sp. Rato-do-mato - - - X 
Rattus norvegicus ratazana - X X - 
Rhipidomys mastachalis rato-da-árvore - - - X 
Trinomys sp. rato-de-espinho - - - X 
Família Sciuridae      
Guerlinguetus aestuans caxinguelê - X - - 

Subtotal 5 12 11 9 
Total 18 

 
 
Em relação a toda comunidade de pequenos mamíferos, o número de espécies registrado 
para a área de influência do empreendimento foi próximo ao registrado no Parque 
Estadual Paulo César Vinha e APA de Setiba, ou seja, 18 espécies, sendo que as 
comunidades de mamíferos diferiram apenas na composição e abundância das espécies 
registradas.  
 
Em estudo realizado por quatro meses no Monte Urubu (IBIO, 2006), localizado no 
entorno da área de influência indireta, também foram registradas nove espécies de 
morcegos (Tabela 3.2.3.1.5.2-3). 
 
Tabela 3.2.3.1.5.2-3: Espécies de morcegos registradas na área do Monte Urubu (IBIO, 
2006). 
 

FAMÍLIA SUBFAMÍLIA ESPÉCIE 
Carolliinae Carollia perspicillata 
Desmondontinae Desmodus rotundus 

Anoura caudifer 
Glossophaginae 

Glossophaga soricina 
Micronycteris sp. 

Phyllostominae 
Trachops cirrhosus 

Sturnira lilium 
Stenodermatinae 

Artibeus lituratus 

Phyllostomidae 

Lonchophylinae Lonchophilla sp. 
Total 9 

 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
243/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

 
 

Figuras 3.2.3.1.5.2-1: Didelphis aurita (gambá), 
capturado na área de influência direta do 

empreendimento. Fotos: J.N.Falqueto 

 
 

Figura 3.2.3.1.5.2-2: Metachirus nudicaudatus (jupati), 
capturado na área de influência direta do 

empreendimento. Foto: J.N.Falqueto 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.5.2-3: Philander frenata (cuíca-de-
quatro-olhos), capturado na área de influência direta 

do empreendimento. Fotos: J.N.Falqueto 

 
 

Figura 3.2.3.1.5.2-4: Micoureus travassosi capturado 
na área de influência direta do empreendimento. 

Fotos: J.N.Falqueto 
 

 

 
 

Figura 3.2.3.1.5.2-5: Nectomys squamipes capturado na  
área de influência direta do empreendimento. Fotos: J.N.Falqueto  
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 Mamíferos de Médio e Grande Porte 
 
Os mamíferos possuem uma característica que os diferencia de muitos grupos de 
vertebrados pela sua alta capacidade de deslocamento e grandes áreas de vida. Dessa 
forma, uma espécie não detectada na área de influência direta não descarta a 
possibilidade de eventualmente essa espécie utilizar a área para forrageio ou para 
acessar outras áreas mais complexas estruturalmente, como a área do Monte Urubu. 
Dessa forma, considerou-se o Parque Estadual Paulo César Vinha para avaliação da 
área. 
 
Através de visualizações, vestígios e entrevistas foi possível confirmar a presença de 26 
espécies de mamíferos na área de influência do empreendimento (Tabela 3.2.3.1.5.2-4). 
Considerando estudos pretéritos na região, foi possível registrar 25 espécies de 
mamíferos de médio e grande porte, totalizando 30 espécies de mamíferos para área de 
influência do empreendimento. Quando são incluídos os morcegos (Chiroptera) 
amostrados no Monte Urubu, esse valor sobe para 39 espécies. 
 
Um dos grupos mais diversificados foi a ordem Carnivora, que também apresentou o 
maior número de espécies ameaçadas. Uma das espécies registrada através de pegada 
foi o gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus) (Figura 3.2.3.15.2-6). Essa espécie de 
felino é considerada vulnerável, necessita de grandes áreas de vida e se alimenta 
principalmente de pequenos vertebrados, especialmente pequenos mamíferos 
(SUNQUIST & SUQUIST, 2002, OLIVEIRA, 1994). 
 
Das onze espécies registradas para a área, quatro são ameaçadas de extinção segundo a 
Lista de Espécies Brasileiras ameaçadas de Extinção (IBAMA, 2003) e a Lista da Fauna e 
Flora Ameaçadas de Extinção no Estado do Espírito Santo (IEMA, 2005). Tal fato se deve 
a vários fatores que em combinação tornam essas espécies mais vulneráveis. Carnívoros 
são geralmente espécies que possuem grandes áreas de uso para suprir suas 
necessidades energéticas (SUNQUIST; SUNQUIST, 2002; NOWAK, 1999), e dessa 
forma, a perda de habitat e a fragmentação de ambientes naturais irão afetar 
primordialmente essas espécies. A Família Felidae, por se tratar de um grupo 
estritamente carnívoro, é o grupo mais sensível às alterações antrópicas. Além disso, é 
comum essas espécies serem perseguidas por moradores locais e mortas por 
atropelamentos. 
 
Outro carnívoro de grande importância ecológica registrado na área foi a lontra (Lontra 
longicaudis) (Figura 3.2.3.15.2-7), um mustelídeo de médio porte que se alimenta 
principalmente de peixes e crustáceos e que pode desempenhar um importante papel na 
regulação de suas presas, mas que é frequentemente perseguido por invadir áreas de 
piscicultura.  
 
Em relação às demais espécies de carnívoros, as mais frequentemente registradas são 
os onívoros e generalistas cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) (Figuras 3.2.3.15.2-8 e 9) 
e o mão-pelada (Procyon cancrivorus) (Figuras 3.2.3.15.2-10 e 11). 
 
Também foi possível registrar, embora de forma mais rara, os carnívoros Nasua nasua 
(Figuras 3.2.3.15.2-12 e 13) e a Eira barbara (Figura 3.2.3.15.2-14) que são consideradas 
espécies florestais e por isso seu registro através de pegadas, fezes ou encontros visuais 
são mais raros. 
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Os carnívoros de hábitos onívoros e generalistas, como o cachorro-do-mato (C. thous) e o 
mão-pelada (P. cancrivorus) são geralmente comuns e muito bem adaptados em áreas 
alteradas, e podem se deslocar a grandes distâncias entre fragmentos florestais em busca 
de recursos. Podem ser raros em algumas regiões pela perda de habitat e por serem 
perseguidos pela população rural em função de atacarem animais domésticos, 
principalmente galinhas.  
 
Rodentia foi o grupo que apresentou o maior número de espécies, sendo a mais frequente 
a paca (Cuniculus paca) (Figura 3.2.3.15.2-15), considerada uma espécie cinegética, 
juntamente com os tatus. É comum o encontro de pegadas de paca associadas aos 
rastros de cachorro-doméstico e humano. Infelizmente espécies cinegéticas podem sofrer 
um grande impacto em suas populações, especialmente quando associadas à perda 
significativa de habitat. 
 
Em relação aos cingulatas, as espécies com maior frequência de registro foram o tatu-
galinha (Dasypus novencimctus) (Figura 3.2.3.15.2-16) e o tatu-peba (Euphactus 
sexcinctus) (Figura 3.2.3.15.2-17). Essas espécies são comuns em áreas alteradas, 
entretanto são espécies procuradas por caçadores pela sua carne, podendo, por este 
motivo, tornar-se raras em algumas regiões. Igualmente perseguidos são os veados 
(Mazama spp.), pela sua carne, e também pelo fato de se alimentarem de cultivos 
agrícolas, como o feijão, além de serem comumente molestados por cães domésticos.  
 
Em relação às espécies florestais, os primatas constituem o grupo que possui maior 
dependência a esse tipo de ambiente. O sagui-da-cara-branca (Callithrix geoffroyi) (Figura 
3.2.3.15.2-18) foi registrado na área e, apesar da sua dependência a áreas florestadas, 
adapta-se às condições alteradas e pode frequentemente ser visto próximo a habitações 
humanas.  
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Tabela 3.2.3.1.5.2-4: Espécies de mamíferos de médio e grande porte na área de 
influência da 4ª. Usina da Samarco. R = Registro em campo, DS= Dado secundário; Área 
de Influência: AID = área de influência direta; AII = área de influência indireta. 
 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA ORDEM FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME COMUM R DS 
AID AII 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha Pe, To, 1,2,4 X X 
Dasypus septemcinctus Tatuí En 1,2,4 X X 

Cabassous tatouay Tatu-de-rabo-mole En 4 X X 
Cingulata Dasypodidae 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba Vi 1,2,4 X X 
Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim En 1,2,3,4 X X 

Pilosa 
Bradypodidae Bradypus variegatus Preguiça-comum En 4 X X 

Callithrichidae Callithrix geffroyi Sagui-da-cara-branca Vi, Vo, 
En 4 X X 

Alouatta guariba Barbado Vo, En - X X Primates 
Cebidae 

Cebus nigritus Macaco-prego En 4 X X 

Canidae Cerdocyon thous Cachorro-do-mato Vi, Pe, 
Fe 1,2,3,4 X X 

Procyon cancrivorus Mão-pelada Pe, En 1,2,3,4 X X 
Nasua nasua Quati Pe 4 X X Procyonidae 
Potus flavus Jupará En 4 X X 
Eira barbara Irara Vi, Pe 4 X X 

Lontra longicaudis Lontra - 1,2,4 X X Mustelidae 
Galictis sp. Furão - 4 - X 

Leopardus tigrinus Gato-do-mato-
pequeno Pe, Vi 3,4 X X 

Leopardus wiedii Gato-maracajá - 4 - X 
Leopardus pardalis Jaguatirica - 3,4 X X 
Puma yagouaroundi Jaguarundi Pe, En 1,2,3,4 X X 

Carnivora 

Felidae 

Puma concolor Suçuarana * - - X 
Artiodactyla Cervidae Mazama spp. Veado Pe, En 4 X X 

Sciuridae Guerlinguetus aestuans Esquilo, caticoco Vi, En 2,3,4 X X 
Cavia sp. Preá Vi 1,2,4 X X 

Cuniculus paca Paca Pe, En 1,2.3 X X Caviidae 
Hydrochaeris 
hydrochaeris Capivara Vi, Pe, 

Fe - X X 

Dasyproctidae Dasyprocta aguti Cutia En - - X 
Sphiggurus sp. Ouriço-cacheiro En, Vi 1,2,3 X X 

Rodentia 

Eretizonthidae 
Chaetomys subspinosus Ouriço-preto Vi - X X 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Tapeti Vi 2,3 X X 
Número de espécies registradas 26 25   

Total de espécies registradas 30   
Legenda: Pe = Pegadas; Ca = Captura; To = Tocas;  Vi = Visualização; Vo = Vocalização; *= registro de predação de animais 
domésticos causado por uma suçuarana em 2002. 
(1) Estudo de Impacto Ambiental Terceira Usina de Pelotização da Samarco em Ponta de Ubu: Relatório Técnico. CEPEMAR 
(139/04). Responsável pelo tema mastofauna: João Luiz Gasparini 
(2) Compilação de dados. Relatório Técnico. COM RT 075/07. Responsável: João Luiz Gasparini. 
(3) Mamíferos Silvestres do Monte Urubu, Anchieta-ES. Relatório Técnico. Responsável: Pedro H.F. Nogueira. 
(4) Plano de Manejo do Parque Estadual Paulo César Vinha, Guarapari, ES. Responsável: Pedro Rogério de Paz. 
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Figura 3.2.3.15.2-6: Pegada de gato-do-mato-pequeno 
(Leopardus tigrinus) registrada na área de influência 
direta da instalação da 4ª. Usina da Samarco.. Foto: 

J.N.Falqueto. 

 
 

Figura 3.2.3.15.2-7: Fezes de lontra (Lontra 
longicaudis) registrada na área de influência direta da 

instalação da 4ª. Usina da Samarco. Foto: 
J.N.Falqueto. 

 

 
 

Figura 3.2.3.15.2-8: Cerdocyon thous (cachorro-do-
mato) frequentemente registrado na área de estudo. 

Foto: Bianchi, R.C. 

 
 

Figura 3.2.3.15.2-9: Pegada de Cerdocyon thous 
(cachorro-do-mato) registrada na área de influência 
direta da 4ª. Usina da Samarco. Foto: Bianchi, R.C.  

 
 

  
 

Figura 3.2.3.15.2-10: Procyon cancrivorus (mão-
pelada) frequentemente registrado na área de estudo. 

Foto: Bianchi, R.C. 

 
 

Figura 3.2.3.15.2-11: Pegada de Procyon cancrivorus 
(mão-pelada) registrada na área de influência direta da 

4ª. Usina da Samarco. Foto: Bianchi, R.C. 
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Figura 3.2.3.15.2-12: Rastro de Nasua nasua (quati) 
registrado na área  de influência direta da 4ª. Usina da 

Samarco.. Foto: Bianchi, R.C. 

 
 

Figura 3.2.3.15.2-13: Grupo de quatis (Nasua nasua) 
composto por uma fêmea e seus filhotes. Foto: 

Bianchi, R.C. 
 

 
 

Figura 3.2.3.15.2-14: Eira barbara (irara) registrada na 
área de influência direta da Samarco. Foto: Bianchi, 

R.C. 

 
 

Figura 3.2.3.15.2-15: Pegada de paca (Cuniculus paca) 
registrada na área de influência direta da 4ª. Usina da 

Samarco. Foto: Bianchi, R.C. 
 

 

 
 

 

 

 

Figura 3.2.3.15.2-16: Rastro (à esquerda) de Dasypus novencimctus (tatu-galinha) (à direita) registrado na área 
de influência direta da Samarco. Fotos: Bianchi, R.C. 
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Figura 3.2.3.15.2-17: Euphractus sexcinctus registrado 
na área de influência direta da 4ª. Usina da Samarco. 

Foto: Bianchi, R.C.  
 

Figura 3.2.3.15.2-18: Callithrix geoffroyi (sagui-da-cara-
branca) visualizado na área de influência direta da 4ª. 

Usina da Samarco. Foto: Bianchi, R.C. 
 
 
 Espécies Ameaçadas 

 
A maior ameaça às espécies de mamíferos é a perda de habitat que é substituído por 
pastagens, áreas agricultáveis, expansão das atividades urbanas e industriais. Tem sido 
demonstrado que a fragmentação florestal é um dos fatores de maior perda da 
biodiversidade entre vários animais e vegetais (CHIARELLO, 1999).  
 
Além disso, o aumento da presença humana perto de áreas florestais constitui uma 
ameaça constante para a biodiversidade. As florestas costeiras, em particular, encontram-
se ameaçadas pelo desenvolvimento intenso e não planejado. O desenvolvimento da 
zona costeira do Espírito Santo tem causado a ocupação e destruição de ecossistemas 
frágeis; a poluição de rios e praias por resíduos industriais, urbanos e humanos, bem 
como o desflorestamento são as principais ameaças à Mata Atlântica dessa região 
(CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND, 2001). 
 
No caso específico da área da instalação da 4ª Usina, além da perda de habitat que 
ocorrerá na área, as espécies têm sofrido pressão pela população do entorno, seja 
através de caça ou do aumento da população. Intervenções na área afetarão direta e 
indiretamente as espécies de carnívoros, já que além da perda de habitat também 
ocorrerá perda do estoque de presas. 
 
Cinco espécies de mamíferos registradas para a área de influência constam nas listas de 
espécies ameaçadas de extinção nacional (IBAMA, 2003) e seis constam na lista 
estadual, o que corresponde a 23% das espécies terrestres de mamíferos ameaçados de 
extinção em todo o Estado do Espírito Santo (IEMA, 2005). Dessas espécies, uma é 
endêmica da Mata Atlântica e merece atenção especial, o ouriço-preto (Chaetomys 
subspinosus) (Tabela 3.2.3.1.5.2-5) que também consta na lista nacional de espécies 
ameaçadas.  
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O grupo com maior número de espécies ameaçadas é a ordem Carnivora (Figura 
3.2.3.15.2-19), com quatro espécies, todas da Família Felidae. Esse grupo faunístico 
possui um importante papel ecológico, na manutenção da diversidade biológica da área.  
Segundo Terborgh et al. (1999), os predadores podem contribuir para a manutenção da 
diversidade biológica, predando espécies competitivamente dominantes (e.g. gambás) 
(FONSECA, 1989) ou controlando populações de certos frugívoros (e.g. porcos, pacas, 
cutias), evitando uma excessiva predação de sementes e a rarefação e extinção de 
algumas espécies arbóreas (TERBORGH, 1992). 
 

 
 

Figura 3.2.3.15.2-19: Número de espécies de mamíferos ameaçadas,  
por ordem, na área de influência da 4ª. Usina da Samarco, Anchieta, ES.  

 
 
Tabela 3.2.3.1.5.2-5: Espécies de mamíferos registradas na área de influência da 
Samarco. 
 

AMEAÇADA DE 
EXTINÇÃO ORDEM NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 

IBAMA IEMA 

ENDÊMICA DA 
MATA 

ATLÂNTICA 
Caluromys philander Cuíca-lanosa - - - 
Didelphis aurita Gambá   Sim 
Gracilinanus microtarsus Cuíca - - - 
Marmosa murina Cuíca - - - 
Marmosops incanus Catita - - - 
Metachirus nudicaudatus Jupati - - - 
Micoureus travassosi Cuíca-da-árvore - - Sim 

Didelphimorphia 

Monodelphis americana Cuíca-de-três-listras - - - 
Carollia perspicillata Morcego - - - 
Desmodus rotundus Morcego - - - 
Anoura caudifer Morcego - - - 
Glossophaga soricina Morcego - - - 
Micronycteris sp. Morcego - - - 
Trachops cirrhosus Morcego - - - 
Sturnira lilium Morcego - - - 
Artibeus lituratus Morcego - - - 

Chiroptera 

Lonchophilla sp. Morcego - - - 
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Tabela 3.2.3.1.5.2-5: Espécies de mamíferos registradas na área de influência da 
Samarco. (Continuação). 
 

AMEAÇADA DE 
EXTINÇÃO ORDEM NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 

IBAMA IEMA 

ENDÊMICA DA 
MATA 

ATLÂNTICA 
Cabassous tatouay Tatu-de-rabo-mole - - - 
Dasypus novemcinctus Tatu-galinha - - - 
Dasypus septemcinctus Tatuí - - - 

Cingulata 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba - - - 
Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim - - - 

Pilosa 
Bradypus variegatus Preguiça-comum - - - 
Callithrix geoffroyi* Sagui-cara-branca - - Sim 
Alouatta guariba Barbado - - Sim Primates 
Cebus nigritus Macaco-prego - - Sim 

Artiodactyla Mazama sp. Veado - - - 
Cerdocyon thous Cachorro-do-mato - - - 
Procyon cancrivorus Mão-pelada - - - 
Potus flavus Jupará    
Nasua nasua Quati - - - 
Lontra longicaudis Lontra - - - 
Eira barbara Irara - - - 
Leopardus tigrinus Gato-do-mato-pequeno VU VU - 
Leopardus wiedii Gato-maracajá VU VU - 
Leopardus pardalis Jaguatirica VU VU - 
Puma yagouaroundi Jaguarundi - - - 
Puma concolor Suçuarana VU VU - 
Akodon sp. Rato-do-chão - - - 
Cavia sp. Preá   - 
Chaetomys subspinosus Ouriço-preto VU VU Sim 
Cuniculus paca Paca - - - 
Dasyprocta aguti Cutia - VU - 
Hydrochaeris hydrochaeris Capivara - - - 
Nectomys squamipes Rato-da-água - - - 
Oecomys trinitatus Rato-do-mato - - - 
Oryzomys sp. Rato-do-mato - - - 
Rhipidomys mastacalis Rato-do-mato - - - 
Sphiggurus sp. Ouriço - - - 
Guerlinguetus aestuans Caticoco - - - 
Trinomys sp. Rato-de-espinho - - - 

Carnivora 

Sylvilagus brasiliensis Tapeti - - - 
Legenda: Ameaçada de extinção = categorias de ameaça = VU = vulnerável, EP = Em perigo. IBAMA = Lista de Espécies 
Brasileiras ameaçadas de Extinção (IBAMA, 2003). IEMA = Lista da Fauna e Flora Ameaçadas de Extinção no Estado do 
Espírito Santo (IEMA, 2005). 
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 Relações Fauna-Flora 
 
Os mais importantes mecanismos de dispersão de sementes em florestas tropicais são 
desempenhados por animais. Entre eles, os vertebrados atuam como principais agentes 
de dispersão (CHARLES-DOMINIQUE, 1993). Aves e mamíferos são os mais importantes 
dispersores de sementes e possuem um papel fundamental na dinâmica e estrutura das 
populações de plantas neotropicais, de acordo com os trabalhos de Tabarelli e Peres 
(2002), Silva e Tabarelli (2001), Traveset (1998) e Wunderle (1997). 
 
Algumas espécies da ordem Carnivora presentes na área, como o cachorro-do-mato 
(C.thous), o mão-pelada (P. cancrivorus) e o quati (N. Nasua), possuem uma dieta 
onívora, consumindo uma grande variedade de frutos, e desta forma podem atuar como 
importantes dispersores de sementes. Também se alimentam de artrópodes, o que pode 
ser importante no controle de alguns insetos, especialmente coleópteros, de acordo com 
Langguth (1975); Bisbal e Ojasti (1980); Berta (1982); Motta Júnior (1994); Facure (1996). 
 
Além dos carnívoros, outras espécies podem desempenhar o importante papel de 
dispersor de sementes. Morcegos, por exemplo, são considerados os dispersores mais 
eficientes, além do gambá (D. aurita), o caticoco (Guerlinguetus aestuans) e o sagui-da-
cara-branca (C. geoffroyi).  
 
Dessa forma, a perda de habitats acarretará na perda de espécies e também dos 
processos ecológicos envolvidos, como dispersão de sementes, que tem importante papel 
na recuperação de áreas degradadas e no controle de pragas de espécies agroflorestais 
economicamente importantes. 
 
 
 Ameaças presentes 

 
A área possui alguns impactos preexistentes, como por exemplo, caça. Em várias áreas 
registra-se a presença de cachorros-domésticos que podem ser tanto animais ferais 
quanto animais que acompanham os caçadores locais. O cachorro-doméstico é uma séria 
ameaça a fauna local, por causa do problema de predação de pequenos animais e da 
transmissão de doenças (Figura 3.2.3.15.2-20). 
 

 
 

Figura 3.2.3.15.2-20: Pegadas de cachorros-domésticos  
na área de influência da 4ª. Usina da Samarco. . Foto: Bianchi, R.C. 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
253/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Outro impacto presente na área, comum em toda a rodovia ES-060, são os 
atropelamentos que será também um impacto potencializado a partir do início das 
atividades previstas. Em apenas um dia percorrendo a área, dois indivíduos de Didelphis 
aurita foram atropelados (Figura 3.2.3.15.2-21). 
 

 

 
 
 

 
 

Figura 3.2.3.15.2-21: Dois indivíduos atropelados na ES-060 em um único dia, Anchieta, ES. . Foto: Bianchi, R.C. 
 
 
 
3.2.3.1.6 Insetos 
 
3.2.3.1.6.1 Introdução 
 
A Mata Atlântica é o hotspot mais devastado e mais fortemente ameaçado em todo o 
planeta. Trata-se de uma região onde o ritmo de mudanças está entre os mais velozes e, 
consequentemente, onde a necessidade de ações conservacionistas são mais urgentes.  
 
A área do empreendimento objeto deste estudo é parte da Mata Atlântica, mas já sofreu 
forte pressão antrópica, e não é considerada prioritária para a conservação de alguns 
grupos de animais, como répteis e anfíbios (MMA, 2000). Não há, no entanto, nenhum 
estudo que estabeleça parâmetros confiáveis para a fauna de insetos da região, fauna 
esta normalmente muito rica em espécies e em endemismos, além de ser em sua maior 
parte independente da fauna de vertebrados. Exatamente por este motivo, estudos locais 
detalhados, não raro partindo-se do zero, são necessários para que avaliações ao menos 
minimamente bem embasadas possam ser emitidas sobre o valor de qualquer área de 
vegetação na Mata Atlântica, em termos de sua fauna de insetos, para fins científicos ou 
conservacionistas. 
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De fato, insetos são extensivamente utilizados em todo mundo, mesmo de modo 
independente de outros componentes da fauna ou flora, como bioindicadores, e são úteis 
na avaliação de quase todas as situações em ambientes terrestres ou de água doce (e.g., 
UEF, 1998; KEVAN, 1999; MCGEOCH, 2002; RAINIO E NIEMELA, 2003; HODKINSON E 
JACKSON 2005; CASSAGNEA et al., 2006; NUMMELINA et al., 2006; 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 táxons 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, até mesmo táxons 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. Neste contexto, o presente estudo busca 
fornecer um diagnóstico da fauna de insetos que seja o mais relevante possível para a 
área em questão, além de apresentar e discutir um prognóstico para esta fauna após a 
instalação da 4ª. Usina, e propor medidas mitigadoras. 
 
 
3.2.3.1.6.2 Metodologia 
 
Este trabalho foi realizado a partir de dados secundários. Os dados originais (primários) 
foram coletados para outro estudo ambiental, feito sob licença no. 37/08-
Nufauna/Dipram/IBAMA, o qual foi realizado em áreas próximas à área deste 
empreendimento no período de seca. Deve-se destacar que a Samarco possui 
autorização do empreendedor original para utilizar esses dados para o presente Estudo 
de Impacto Ambiental. 
 
Para facilitar a análise das informações, será reproduzida a seguir a metodologia utilizada 
para as amostragens realizadas no referido estudo. 
 
Foram amostradas quatro áreas de vegetação no entorno do empreendimento, todas 
localizadas a aproximadamente 4,0 km do fragmento florestal que constitui a unidade de 
interesse para este estudo (Tab. 3.2.3.1.6.2-1): (1) área de Macega/Eucalipto, doravante 
abreviada como EM (20º45,680’S 40º37,483’W), com vegetação muito alterada e 
entremeada com eucaliptos; (2) área de vegetação em estágio inicial de regeneração, ou 
EI (20º45,531’S 40º36,667’W); (3) mata em estágio avançado de regeneração, ou EA 
(20º45,648’S 40º37,209’W); e (4) mata em área de Afloramento Rochoso, ou AR 
(20º44,977’S 40º37,829’W), este último correspondendo ao ponto de amostragem de 
maior elevação na região do estudo, e que foi amostrado em todo seu gradiente de 
altitude. Por sua localização, todas essas áreas devem ser consideradas como áreas de 
impacto indireto (AII). 
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As áreas de amostragem foram escolhidas com base na exploração do local a pé, 
buscando-se o máximo possível de representatividade de ambientes. O ambiente de 
mangue não foi amostrado devido à impossibilidade de utilizar nesse local a técnica de 
armadilhas utilizadas neste estudo. 
 
A análise foi focada nas Ordens Hymenoptera e Diptera, em especial (1) em função da 
disponibilidade de especialistas, estudantes, literatura e coleções de referência sobre 
estes grupos no Espírito Santo, e (2) por tratar-se de grupos complementares em termos 
de importância ambiental e humana. Os Hymenoptera têm ação crucial como 
polinizadores, predadores e parasitoides de insetos praga e insetos vetores, e também 
como grupo de importância médica; Diptera são centrais em termos de importância 
médica e veterinária. Ambos os grupos têm táxons que variam de comuns até 
extremamente raros, sendo portanto também indicadores confiáveis do nível de 
preservação para insetos como um todo e/ou da importância da área como refúgio de 
entomofauna. 
 
Duas excursões de coleta foram realizadas, uma na estação seca e outra na estação 
chuvosa, entre os anos de 2008 e 2009. Para as coletas, foram utilizadas Armadilhas 
Möricke (MASNER, 1976) (Figuras 7-12), as mais eficientes para amostragem de Diptera 
e Hymenoptera. 
 
Armadilhas Möricke são bandejas de plástico amarelas de 150ml, preenchidas com água, 
e um pouco de sal e detergente; são colocadas no solo e recolhidas após 24 horas de 
exposição (Figuras 7-12). 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, evitando que escapem. O sal é um conservante e 
também evita que os exemplares absorvam muita água. 
 
Em cada ponto, foram distribuídas 90 Möricke ao longo de trilhas localizadas dentro das 
áreas, iniciando a partir da borda e progredindo até cerca de 300m para o interior da 
mata, cada Möricke espaçada aproximadamente três metros uma da outra. Para cada 
amostra, o conteúdo de cada 30 armadilhas Möricke foi filtrado, lavado abundantemente 
com álcool para remoção do detergente e armazenado, com um pouco de álcool 80%, em 
um saco plástico tipo Ziploc. Cada amostra foi numerada de “No.1” até “No.3”, iniciando 
com a amostra mais próxima da borda ou da base do morro (No. 1) e encerrando com a 
amostra mais dentro da mata ou mais alta (No. 3). 
 
Todo material coletado (Figura 15) foi então triado em laboratório por uma equipe 
treinada, com auxílio de lupas (Figuras 16-18), e separado (Figura. 19) nos seguintes 
grupos: Diptera, Hymenoptera, Coleoptera, Hemiptera, Homoptera e Ordens 
Oligodiversas (ordens de insetos com poucas espécies). Grupos de maior interesse em 
Hymenoptera e Diptera foram tratados quimicamente (Figura 20), distendidos (Figuras. 
21-22), montados em alfinetes entomológicos (Figura 23) e etiquetados (Figura 24), para 
viabilizar o estudo mais detalhado, identificação das famílias e separação das espécies. 
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Figura 3.2.3.1.6.2-1 Área de Estudo e Metodologia. 1, área de Eucalipto/Macega (EM); 2, área de mata em estágio inicial de 
regeneração (EI), mostrando disposição das armadilhas Möricke; 3, área de mata em estágio avançado de regeneração (EA); 
4, armadilhas Möricke no interior da mata em estágio avançado; 5, visão geral da área de Mata de Afloramento Rochoso (AR) 
(morro de vegetação ao fundo); 6, interior da mata de Afloramento Rochoso, mostrando disposição das armadilhas Möricke; 
7-12, processo de recolhimento das Möricke; 13, acondicionamento final do material coletado, em campo; 14-16, processo de 
triagem do material; 17, material triado, organizado em grupos de interesse; 18, tratamento químico para remoção de gordura 
e para aumentar a maleabilidade do material; 19, distensão de exemplar a ser montado em alfinete entomológico; 20, 
acondicionamento de material distendido, aguardando montagem; 21, material montado; 22, material montado e etiquetado, 
pronto para estudo. ©2008-APAguiar (todas as fotos). 
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 O aplicativo EstimateS (COLWELL, 2006) foi utilizado para calcular o índice de 
diversidade de Shannon e os valores estimados para o número total de espécies, com 
base nos estimadores Chao1, Chao2, ACE e ICE, os mais sofisticados disponíveis 
atualmente. Esses estimadores são explicados no website do respectivo aplicativo e em 
Magurram (2004). A curva do coletor foi calculada de dois modos: primeiro, simplesmente 
acrescendo o número de espécies obtidas em cada amostra, na sequência em que foram 
coletadas; uma segunda curva, com 50 randomizações dos valores, foi também calculada 
a partir do programa EstimateS (op. cit.),  empregando as fórmulas analíticas de Colwell 
et al. (2004), que estimam curvas de acumulação de espécies dentro de um intervalo de 
confiança de 95%, procedimento denominado de “Mao Tau estimator”. O nível de 
similaridade entre as áreas amostradas foi avaliado através dos índices de Jaccard, 
Sorensen e da Distância Camberra (MAGURRAN, 2004). 
 
A abordagem, metodologia e os grupos de insetos avaliados para o presente estudo 
adotam as propostas e fundamentações apresentadas ao IEMA, em documento anterior, 
consideradas necessárias para adequar o estudo de entomofauna ao Parecer Técnico do 
IEMA de 12 de junho de 2008 (Protocolo 08411/08), que estabelece, no item 3.2.3.1., na 
seção de Fauna, exigências sobre o método de amostragem para a fauna de insetos 
referente à elaboração do Estudo Ambiental para o Projeto Quarta Pelotização da 
Samarco. 
 
Todos os Diptera e Hymenoptera coletados foram identificados até família, com auxílio da 
literatura clássica da área (e.g., BORROR et al. 1992, McALPINE et al. 1981) e segundo a 
classificação de Goulet & Huber (1993) para Hymenoptera e McAlpine et al. (1981) para 
Diptera. Para estas ordens, todas as espécies foram separadas e fotografadas, mas 
apenas as mais importantes são ilustradas aqui. As ordens Orthoptera, Hemiptera, 
Homoptera e Coleoptera também foram investigadas, em busca de grupos raros ou 
incomuns; o número de espécies desses grupos observado em cada amostra também foi 
computado. 
 
Formigas, parte da ordem Hymenoptera, não foram investigadas porque exigem 
metodologia de amostragem e expertise inteiramente diferentes daquelas disponíveis 
para este estudo. A avaliação quantitativa das ordens oligodiversas 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. 
 
O prognóstico (3.2.3.1.6.5) foi elaborado com base no conhecimento da biologia e 
ecologia dos táxons definidos (e.g, famílias e gêneros, em sua maior parte) e em estudos 
científicos publicados sobre a dinâmica de fragmentos florestais, tais como descritos na 
literatura recente. 
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Tabela 3.2.3.1.6.2-1: Amostragem da fauna de insetos na região de implantação da 4ª 
Usina da Samarco, município de Anchieta/ES. Tipo de vegetação, pontos de amostragem 
(PT) e suas respectivas coordenadas geográficas, e horários de coleta das armadilhas 
após 24h de exposição em cada ponto amostral na estação seca e na estação chuvosa 
entre os anos de 2008 e 2009. 
 

TIPO DE VEGETAÇÃO PONTO DE AMOSTRAGEM LATITUDE LONGITUDE E. SECA E. CHUVA 
Eucalipto-Macega PT 01 (início) 20º 45,680’ 40º 37,483’ 16:30 h 14:40 h 
Eucalipto-Macega PT 01 (final) 20º 45,625’ 40º 37,524’ 17:00 h 14:40 h 

Estágio Inicial PT 02 (início) 20º 45,531’ 40º 36,667’ 09:40 h 13:30 h 
Estágio Inicial PT 02 (final) 20º 45,512’ 40º 36,608’ 10:40 h 13:30 h 

Estágio Avançado PT 03 (centro) 20º 45,648’ 40º 37,209’ 15:40 h 08:40 h 
Afloramento Rochoso PT 04 (início) 20º 45,045’ 40º 37,865’ 12:30 h 16:00 h 
Afloramento Rochoso PT 04 (topo) 20º 44,977’ 40º 37,8291 11:25 h 16:50 h 

 
 
3.2.3.1.6.3 Áreas De Influência 
 
3.2.3.1.6.3-1 Área de Influência Direta (AID) 
 
Muito em função do tamanho reduzido, insetos, inclusive espécies vetores, têm a 
capacidade de explorar eficientemente qualquer fragmento de ambiente, por menor que 
seja, mesmo que apenas uma planta em um vaso, ou a água acumulada em uma tampa 
de garrafa, como é de conhecimento geral. Por este motivo, em especial, a AID para 
insetos é, claramente e objetivamente, qualquer área a ser fisicamente modificada pelo 
empreendimento. Em termos práticos, corresponde a toda área da 4ª. Usina e bordas, ou 
seja, até 10m além dos limites externos do empreendimento (distância estimada). Como 
citado anteriormente, essa área não foi investigada, pois o presente estudo baseia-se em 
dados secundários obtidos no entorno da área do empreendimento. 
 
 
3.2.3.1.6.3-2 Área de Influência Indireta (AII) 
 
A questão central aqui é definir qual escala de espaço em torno da AID precisa ser 
considerada para a questão de manutenção da biodiversidade local de insetos. Essa área 
foi delimitada em função do alcance da poluição a ser produzida durante e após a 
instalação do empreendimento, e em função do grau de conservação das áreas no 
entorno. Ao mesmo tempo, áreas contínuas ou muito próximas de vegetação mais densa 
são claramente uma prioridade em termos de manutenção da fauna. Considerando esses 
três fatores, a área de impacto indireto (AII) foi delimitada como o maior fragmento 
florestal dentro do qual a AID está inserida, ou seja, a maior área de vegetação contínua 
que inclui a AID. Essa área total foi delimitada visualmente a partir de imagens de satélite 
e a partir de informações sobre a previsão de alcance da poluição (Figura 3.2.3.1.6.3-2.1). 
Em termos práticos, a AII corresponde à área do fragmento menos a área da AID. Com 
essa definição, torna-se possível também discutir de modo objetivo a questão da 
manutenção ou extinção de espécies dentro do município de Anchieta, assunto de valor 
potencialmente estratégico para a cidade e comunidades. 
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Figura 3.2.3.1.6.3-2.1 Delimitação (visual e aproximada) do maior fragmento florestal dentro do qual a área do 
empreendimento está inserida (polígono em vermelho). A área de mangue não foi incluída em função de sua 
estrutura ecológica e geomorfológica distinta. A área delimitada menos a área do empreendimento 
corresponde, em efeito, à área de impacto indireto de interesse para este estudo. 
 
 
Neste sentido, o presente estudo trabalha com a investigação da possibilidade de que (a) 
enquanto as eventuais espécies raras ou incomuns encontradas na AID podem até 
beneficiar-se da estrutura ecológica alterada atual desta área, (b) é improvável que tais 
espécies sejam exclusivas da AID. Na verdade, parece mais sensato postular que 
espécies raras ou incomuns que possam ocorrer ali tenham origem em populações mais 
extensamente distribuídas e mais solidamente estabelecidas nas áreas de vegetação 
mais fechada (EA, AR), claramente mais importantes em termos de influência faunística 
local, por serem áreas de floresta em estágio avançado de desenvolvimento. Ou seja, as 
eventuais espécies raras na AID ocorreriam como populações mais extensamente 
distribuídas dentro da AII. 
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Como a AID não foi investigada diretamente, a questão está então em (1) tentar definir se 
na AII existem espécies suficientemente raras e/ou ameaçadas, ou seja, em populações 
tão reduzidas a ponto de caracterizar a AII como um reservatório populacional crítico para 
a manutenção local dessas espécies, e (2) tentar estabelecer a importância da AID na 
manutenção dessas populações. Para isso, é primeiro necessário avaliar o grau de 
ameaça ou raridade das espécies coletadas e, em uma segunda etapa, estimar se 
populações viáveis de tais espécies continuariam a existir na AII sem a vegetação da AID 
e com o impacto da poluição produzida pela Quarta Usina. 
 
A AII sofrerá impacto imediato pela redução de sua entomofauna, tanto por morte de 
ovos, jovens e adultos pelo desmatamento na AID, como pela redução de área de floresta 
dentro da AII, o que leva a uma redução no tamanho das populações de insetos que 
podem manter-se dentro da AII. A questão é saber se tal redução é significativa ou não 
para a manutenção da entomofauna como um todo. 
 
A informação principal utilizada neste estudo na tentativa de responder a essas questões 
será a lista de táxons encontrados na AII. 
 
 
3.2.3.1.6.3-3 AID e AII para insetos vetores 
 
Embora qualquer desmatamento elimine fisicamente também os insetos do local (e com 
isso também os insetos vetores), a presença de seres humanos ou o aumento de 
concentrações humanas inevitavelmente funcionam como atrativo para insetos 
sinantrópicos, ou seja, aqueles associados às populações humanas. Além disso, a 
inevitável produção de lixo e a manutenção de animais domésticos contribuem também 
de modo significativo para atrair, manter e mesmo estimular o crescimento de populações 
de insetos com significativo potencial de transmitir doenças. A AID para insetos vetores é 
então, num primeiro momento, uma área de impacto negativo para essas espécies, 
correspondendo à área a ser desmatada. No entanto, após o influxo de humanos, lixo e 
eventuais animais domésticos, a AID passa a ter então influência positiva para a 
proliferação de insetos vetores, e passa a corresponder a todas as áreas de circulação 
humana, e toda área de vegetação em seu entorno, até onde insetos sinantrópicos 
possam detectar a presença humana. A extensão desta faixa de vegetação depende da 
autonomia de voo e do poder olfativo e visual dos eventuais insetos vetores no local. Há 
poucos estudos para estas variáveis, mas sabe-se que algumas espécies de insetos 
vetores não atuam muito distante da área onde foram gerados. Alguns Psychodidae 
(mosquito-palha), Culicidae (pernilongos), Muscidae (moscas) e Simuliidae (Borrachudos) 
de interesse médico, por exemplo, não se afastam para além de algumas dezenas de 
metros do local de emergência (eclosão). Deste modo, uma primeira tentativa seria 
definir, como AID para insetos vetores, toda a área do empreendimento e toda a área de 
vegetação cerca de 100m ao longo de todo seu entorno, conforme mostra a Figura 2.2-3. 
Por outro lado, a AII, seria toda a área do fragmento florestal em consideração, conforme 
mostra a Figura 2.3-2. 
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3.2.3.1.6.4 Diagnóstico 
 
O processo de triagem dos exemplares tomou 241,8 horas de trabalho; a separação das 
espécies (morfoespeciação) dos exemplares tomou outras 257,3 horas. No total, 11064 
exemplares de insetos foram avaliados para este estudo: 5010 Diptera, 3072 
Hymenoptera, 308  Orthoptera, 1232 Homoptera, 463 Hemiptera e 684 Coleoptera. Ao 
final, cerca de 690 espécies foram definidas (414 Hym e 98 Dip, e cerca de 36 Orth, 25 
Col, 36 Hem e 80 Hom) e 452 delas fotografadas. 
 
 
3.2.3.1.6.4-1 Curvas de Acumulação de Espécies 
 
A curva do coletor para as espécies de Hymenoptera e Diptera são mostradas nas 
Figuras 3.2.3.1.6.4-1.1 e 3.2.3.1.6.4-1.2, abaixo. Como esperado nesse tipo de estudo 
(e.g., AGUIAR et al. 2006, FRASER et al., 2008), mesmo com intenso esforço amostral, a 
curva do coletor não mostra tendência de estabilização, o que só ocorreria, para insetos, 
com coletas muito intensivas e frequentes. Este fenômeno é ainda especialmente 
verdadeiro para a região de Mata Atlântica, em função de sua biodiversidade recorde em 
termos mundiais. 
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Figura 3.2.3.1.6.4-1.1: Curvas de acumulação de espécies para Hymenoptera, com dados originais não 

randomizados (em azul), e estimativa com dados randomizados, ao nível de 95% de confiança (em rosa). 
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Figura 3.2.3.1.6.4-1.2: Curvas de acumulação de espécies para Diptera, com dados originais não randomizados 

(em azul), e estimativa com dados randomizados, ao nível de 95% de confiança (em rosa). 
 
Os táxons encontrados estão compilados nas Tabelas 3.2.3.1.6.4.2-1, 3.2.3.1.6.4.2-4, e 
3.2.3.1.6.4.2-7 a 3.2.3.1.6.4.2-12. Nenhuma das espécies de insetos observados consta 
na Lista Brasileira de Espécies Ameaçadas de Extinção (BRASIL, 2008) ou na Lista da 
Fauna Ameaçada de Extinção no Estado do Espírito Santo (IPEMA, 2007). No entanto, a 
área revelou possuir grande número de espécies, algumas delas de interesse especial por 
serem raras ou incomuns, ou de biologia desconhecida. 
 
 
3.2.3.1.6.4-2 Área de Influência Indireta (AII) 
 
O aspecto que mais chama atenção na entomofauna da região investigada é sua extrema 
diversidade de espécies, particularmente de Hymenoptera (vespas). O fato aponta para 
um alto valor, em termos de biodiversidade, das matas remanescentes na região, mesmo 
apesar de sua atual situação de intensa fragmentação. 
 
Em análise geral, a partir dos resultados apresentados nas Figuras 3.2.3.1.6.4.2-1 a 
3.2.3.1.6.4.2-8, cinco padrões são evidentes na caracterização da entomofauna da AII: 
  
1. Todas as análises de similaridade para as áreas de vegetação investigadas 
indicaram maior similaridade entre EM & EI e destas duas com AR, com maior 
similaridade entre EI & AR, enquanto EA mostrou-se a região de vegetação mais 
distantemente característica (Figura 3.2.3.1.6.4.2-1). 
2. A gradação de estágio de desenvolvimento da vegetação reflete com precisão, na 
maioria dos casos, o estágio de maturidade ecológica para a fauna de insetos, com o 
aumento no número de espécies e do tamanho das populações progredindo na direção 
EM EI&AR EA (Figuras 3.2.3.1.6.4.2-2 e 3.2.3.1.6.4.2-3). 
3. Quanto mais avançado o estágio de regeneração da vegetação, mais produtiva 
torna-se a área em termos de número de espécies (Figuras 3.2.3.1.6.4.2-5 e 3.2.3.1.6.4.2-
7) e 
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4. mais produtiva torna-se em número de exemplares (Figuras 3.2.3.1.6.4.2-6 e 
3.2.3.1.6.4.2-8), ou seja, em termos de tamanho das populações estabelecidas de cada 
espécie. 
5. Um considerável número de espécies raras ou incomuns tem populações bem 
estabelecidas na região (Figuras 3.2.3.1.6.4.2-4). 
 
 

                     +----EM 
                +----1' 
                |    +----EI 
           +----2' 
           |    +----AR 
           3' 
           +----EA 
 
Ramo  A     B     Distância (Jaccard)
-------------------------------------
1 EI EM 0,6523178807947020 
2 AR 1' 0,6718724778046812 
3 2' EA 0,6987808266849497 

 

Figura 3.2.3.1.6.4.2-1: Fenograma de similaridade de biodiversidade entre as áreas investigadas e respectivos 
valores de similaridade, calculados segundo o índice de Jaccard. EM, Mata de eucalipto/macega; EI, Mata em 

estágio inicial; EA, Mata em estágio avançado; AR, Mata de afloramento rochoso. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-2: Número de espécies para as famílias de Hymenoptera e Diptera registradas em quatro 

áreas de vegetação: EM, Mata de eucalipto/macega; EI, Mata em estágio inicial; EA, Mata em estágio avançado; 
AR, Mata de afloramento rochoso. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-3ª: Frequência de exemplares para as famílias mais comuns de Hymenoptera e Diptera 
registradas em quatro áreas de vegetação: EM, Mata de eucalipto/macega; EI, Mata em estágio inicial; EA, Mata 

em estágio avançado; AR, Mata de afloramento rochoso. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-3b: Frequência de exemplares para as famílias mais incomuns de Hymenoptera e Diptera 

registradas em quatro áreas de vegetação: EM, Mata de eucalipto/macega; EI, Mata em estágio inicial; EA, Mata 
em estágio avançado; AR, Mata de afloramento rochoso. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-4.:Espécies incomuns de Hymenoptera (1-9) e Diptera (10-15) coletadas na área de influência 
indireta (AII). 1, Glodianus sp. (Ichneumonidae) (EA); 2, Dryinidae (EA); 3, Monomachidae (EA); 4, Euplectrus sp. 
(Eulophidae) (EI); 5, Perilampus sp. (Perilampidae) (EM); 6, Signiphoridae sp.07 (AR); 7, Elasmus sp. (Elasmidae) 

(EI); 8, Eucharitidae (EI); 9, Pompilidae sp.06 (EA, AR); 10, Richardiidae viz. (EI); 11, Pipunculidae (EA); 12, 
Ephydridae (EA); 13, Syrphidae (EI, EA, AR); 14, Oligodranes viz., Bombyliidae (EI); 15, Bombyliidae (EI, EA). 
Escala: comprimento total dos exemplares das fotos 1-3, 9-11, e 13-15 aproximadamente 12 mm; exemplares 
das fotos 4, 5, 7, 8 e 12 com aproximadamente 2 mm, exemplar da foto 6 com 0,4 mm. Todas as fotos ©2008-

APAguiar. 
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• Ordem Hymenoptera 
 
Esse grupo mostrou-se extremamente rico em espécies na AII (Figuras 3.2.3.1.6.4.2-1 até 
3.2.3.1.6.4.2-13), tanto no geral como independentemente, ou seja, nas duas estações 
climáticas investigadas (seca e chuvosa), exibindo o expressivo número de 414 espécies, 
e com estimativas prevendo quase 600 espécies presentes na área (Tabela 3.2.3.1.6.4.2-
1). A estrutura das populações de Hymenoptera na área enquadra-se ainda dentro dos 
cinco padrões característicos para a fauna de insetos, de um modo geral para a AII, 
detalhados no item 3.2.3.1.6.5, tal como comprovam os resultados nas Figuras 
3.2.3.1.6.4.2-5 e 3.2.3.1.6.4.2-6, abaixo. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-5: Número de espécies para as famílias de Hymenoptera registradas em quatro áreas de 
vegetação: EM, Mata de eucalipto/macega; EI, Mata em estágio inicial; EA, Mata em estágio avançado; AR, Mata 

de afloramento rochoso. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-6: Frequência de exemplares para as famílias de Hymenoptera registradas em quatro áreas 
de vegetação: EM, Mata de eucalipto/macega; EI, Mata em estágio inicial; EA, Mata em estágio avançado; AR, 

Mata de afloramento rochoso. 
 
Cerca de 50% das espécies definidas foram encontradas como exclusivas de cada Ponto 
(15-30% por ponto) (Tabela 3.2.3.1.6.4.2-1). Embora tal grau de especificidade não seja 
impossível, o grande número de singletons (espécies representadas por um único 
indivíduo em todo o estudo) e doubletons (espécies representadas por apenas dois 
indivíduos em todo o estudo) coletados (Tabela 3.2.3.1.6.4.2-1) sugere a necessidade de 
mais amostragens detalhadas, ao longo de alguns anos, até que seja possível comprovar 
quais desses táxons são de fato específicos de cada área de vegetação. O número de 
espécies exclusivas às áreas EM & EI (59 espécies; Tabela 3.2.3.1.6.4.2-1) é relevante 
como sugestão do número de espécies nas áreas de mata da AID e vizinhança, de 
estrutura similar a estas duas áreas de vegetação. 
 
Vários táxons raros ou incomuns foram encontrados na AII (Figuras. 3.2.3.1.6.4.2-1 a 
3.2.3.1.6.4.2-11), destacando-se um gênero de Glodianus sp. (Ichneumonidae), grupo 
dificilmente obtido, duas espécies de Dryinidae, um Perilampidae, um Elasmidae, e dois 
exemplares de Eucharitidae, esta última família nunca antes encontrada pela equipe no 
Espírito Santo. Além disso, foi também coletado um raro Euplectrus sp. (Eulophidae), 
representando o primeiro registro deste gênero na região sudeste do Brasil. A grande 
frequência de espécies e indivíduos da família Signiphoridae na mata AR é notável, pois 
trata-se de um grupo normalmente pouco coletado, fato que pode indicar uma capacidade 
especial da AII (via AR) em manter elevada diversidade de espécies desta família. A 
grande diversidade de Pompilidae também merece nota; a espécie No. 06 (Figura 
3.2.3.1.6.4.2-4) provavelmente pertence ao raro grupo dos Ceropalinae, e as espécies No. 
04 e No. 05 podem também ser específicas da área de Vegetação em Estágio Avançado 
(VEA), representando portanto espécies de interesse especial. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-1: Espécies de Hymenoptera encontradas neste estudo. Prancha 1 de 13. Número das 
figuras de acordo com a numeração da primeira coluna da Tabela 3.2-2. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-2: Espécies de Hymenoptera encontradas neste estudo. Prancha 2 de 13. Número das 
figuras de acordo com a numeração da primeira coluna da Tabela 3.2-2. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-3: Espécies de Hymenoptera encontradas neste estudo. Prancha 3 de 13. Número das 
figuras de acordo com a numeração da primeira coluna da Tabela 3.2-2. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-4: Espécies de Hymenoptera encontradas neste estudo. Prancha 4 de 13. Número das 
figuras de acordo com a numeração da primeira coluna da Tabela 3.2-2. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-5: Espécies de Hymenoptera encontradas neste estudo. Prancha 5 de 13. Número das 
figuras de acordo com a numeração da primeira coluna da Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-6: Espécies de Hymenoptera encontradas neste estudo. Prancha 6 de 13. Número das 
figuras de acordo com a numeração da primeira coluna da Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-7. Espécies de Hymenoptera encontradas neste estudo. Prancha 7 de 13. Número das 
figuras de acordo com a numeração da primeira coluna da Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-8: Espécies de Hymenoptera encontradas neste estudo. Prancha 8 de 13. Número das 
figuras de acordo com a numeração da primeira coluna da Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-9: Espécies de Hymenoptera encontradas neste estudo. Prancha 9 de 13. Número das 
figuras de acordo com a numeração da primeira coluna da Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2. 

 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
277/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

 
 

Figura 3.2.3.1.6.4.2-10: Espécies de Hymenoptera encontradas neste estudo. Prancha 10 de 13. Número das 
figuras de acordo com a numeração da primeira coluna da Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-11: Espécies de Hymenoptera encontradas neste estudo. Prancha 11 de 13. Número das 
figuras de acordo com a numeração da primeira coluna da Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-12: Espécies de Hymenoptera encontradas neste estudo. Prancha 12 de 13. Número das 
figuras de acordo com a numeração da primeira coluna da Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-13: Espécies de Hymenoptera encontradas neste estudo. Prancha 13 de 13. Número das 
figuras de acordo com a numeração da primeira coluna da Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2. 

 
 
Todas as espécies de Hymenoptera encontradas podem ser consideradas, a priori, como 
benéficas ao ambiente e à população, 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, que de outra forma proliferariam como pragas 
agrícolas ou de importância médico-veterinária. Marimbondos (Vespidae) e abelhas 
(Apoidea) estão presentes na área (Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2), mas em números não 
dominantes em relação ao restante da fauna de insetos. Todas essas vespas são 
essenciais à manutenção de níveis suportáveis ou inócuos de insetos vetores ou pragas. 
Vespas parasitoides, em particular, têm ação determinante no controle da densidade 
populacional de seus hospedeiros, ação esta facilitada ainda pela grande diversidade de 
adaptações fisiológicas e de comportamento deste grupo. 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-1: Estatísticas para Hymenoptera coletados nas Estações seca e 
chuvosa em Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, 
Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Chao1&2 para EM, EI, EA, AR estimados a 
partir da análise dos três subpontos amostrais em cada uma dessas áreas. Valor Total 
estimado com base na análise dos 12 pontos totais. Singletons, espécies representadas 
por um único indivíduo em todo o estudo; Doubletons, espécies representadas por apenas 
dois indivíduos em todo o estudo. 
 

DADOS EM EI EA AR TOTAL 
No. espécies observadas 153 167 222 219 414 
No. espécies estimadas (Chao1) 244.4 325.5 318.8 363.3 546.3 
No. espécies estimadas (Chao2) 566.1 400.1 407.4 493.9 574.6 
Índice de diversidade (Simpson) 57.1 50.7 67.7 69.8 107.9 
No. exemplares (total) 440 693 1095 844 3072 
No. espécies (seca) 88 129 169 141 343 
No. espécies (chuva) 87 73 116 118 245 
No. exemplares (seca) 242 487 678 474 1881 
No. exemplares (chuva) 197 208 413 319 1137 
No. espécies exclusivas a cada área 24 35 80 65 204 
Porcentagem ref. ao total do ponto 15.7 20.9 36.0 29.7 49.3 
No. spp. exclusivas a EM & EI 59 - - - 
No. Singletons 21 27 35 43 126 
No. Doubletons 2 6 16 6 30 

 
 
Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2: Número de exemplares e espécies em cada ponto amostrado, 
para os Hymenoptera (Insecta) coletados na AII nas Estações seca e chuvosa em 
Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009, com indicação da biologia (Hábito): FLR, 
florícola; PRE, predador; PTD, parasitoide. Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, 
Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento 
Rochoso. Táxons em ordem alfabética. 
 

EM EI EA AR 
NO. TÁXON ESPÉCIE

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3
HÁBITO

1 Aphelinidae sp.01 23 13 4 1 24 11 1 - 3 18 35 6 PTD 
2 Aphelinidae sp.02 - - - - - 1 - - 2 - 1 - PTD 
3 Aphelinidae sp.03 3 - - - 1 2 - - 1 2 4 - PTD 
4 Aphelinidae sp.04 - - - - - - - - 1 - - - PTD 
5 Aphelinidae sp.05 - 1 - - - - - - - - - - PTD 
6 Aphelinidae sp.06 1 3 - - - - - - 1 2 1 - PTD 
7 Aphelinidae sp.07 - - - - - - - - - 2 5 - PTD 
8 Aphelinidae sp.08 1 - - - - - - - - 1 - - PTD 
9 Aphelinidae sp.09 - - - - 1 - - - - 1 1 - PTD 
10 Aphelinidae sp.10 2 - - - - - - - - 1 1 - PTD 
11 Aphelinidae sp.11 1 - - - - - - - - - - - PTD 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2: Número de exemplares e espécies em cada ponto amostrado, 
para os Hymenoptera (Insecta) coletados na AII nas Estações seca e chuvosa em 
Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009, com indicação da biologia (Hábito): FLR, 
florícola; PRE, predador; PTD, parasitoide. Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, 
Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento 
Rochoso. Táxons em ordem alfabética. (Continuação). 
 

EM EI EA AR NO. TÁXON ESPÉCIE
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

HÁBITO

12 Aphelinidae sp.12 1 - - - - - - - - - 3 - PTD 
13 Aphelinidae sp.13 1 - - - - - - - - - - - PTD 
14 Aphelinidae sp.14 - - - - - - - - - - - 3 PTD 
15 Apoidea sp.01 - - - - - 1 - - - - - - FLR 
16 Apoidea sp.02 - 1 - - - - - - - - - - FLR 
17 Apoidea sp.03 - - - 1 - - - - - - - - FLR 
18 Apoidea sp.04 - - - 1 - - - - - - - - FLR 
19 Apoidea sp.05 - - - - - - - - - - 1 - FLR 
20 Apoidea sp.06 2 - - - 1 - - - - - - - FLR 
21 Apoidea sp.07 1 - - - - - - - - - - - FLR 
22 Bethylidae sp.01 - - - - - - 1 - - 1 - - PTD 
23 Bethylidae sp.02 - - - - - - 1 - - - - - PTD 
24 Bethylidae sp.03 - - 2 - - - 1 - - - 1 - PTD 
25 Bethylidae sp.04 - - - - - - 1 - - - - - PTD 
26 Bethylidae sp.05 - - - - - - 2 1 - - 1 1 PTD 
27 Bethylidae sp.06 - - - - - - 2 - - - - - PTD 
28 Bethylidae sp.07 - - - - 1 - - - 1 - - - PTD 
29 Bethylidae sp.08 - - - - - 1 - - - - - - PTD 
30 Bethylidae sp.09 - - - - - - - - - - - 3 PTD 
31 Bethylidae sp.10 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
32 Braconidae sp.01 - - - - - 1 4 8 1 - - - PTD 
33 Braconidae sp.02 - - - - - - 1 - - - - - PTD 
34 Braconidae sp.03 - - 1 - - - 1 1 1 - - - PTD 
35 Braconidae sp.04 - 1 - - - - 1 - - - - - PTD 
36 Braconidae sp.05 - - - - - - 1 - - - - - PTD 
37 Braconidae sp.06 - - - - - - 2 - - - - - PTD 
38 Braconidae sp.07 - - - - - - 1 - - - - - PTD 
39 Braconidae sp.08 1 - 1 - - - 2 - 1 - - - PTD 
40 Braconidae sp.09 - - - - - - 1 1 - - - - PTD 
41 Braconidae sp.10 - - - - 1 - 5 3 1 - - - PTD 
42 Braconidae sp.11 - - - - - - 2 3 6 - - - PTD 
43 Braconidae sp.12 - - - - - - 1 1 - - - - PTD 
44 Braconidae sp.13 - - - - - - 3 1 - - - - PTD 
45 Braconidae sp.14 - - - - - - 2 - - - - 1 PTD 
46 Braconidae sp.15 - - - 1 1 - 1 1 1 - - - PTD 
47 Braconidae sp.16 - - - - - - 3 3 2 1 - - PTD 
48 Braconidae sp.17 - - - - - - 1 - - - - - PTD 
49 Braconidae sp.18 - - - - - - 4 1 4 - - - PTD 
50 Braconidae sp.19 1 - - - - - 4 6 - - - - PTD 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2: Número de exemplares e espécies em cada ponto amostrado, 
para os Hymenoptera (Insecta) coletados na AII nas Estações seca e chuvosa em 
Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009, com indicação da biologia (Hábito): FLR, 
florícola; PRE, predador; PTD, parasitoide. Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, 
Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento 
Rochoso. Táxons em ordem alfabética. (Continuação). 
 

EM EI EA AR NO. TÁXON ESPÉCIE
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

HÁBITO

51 Braconidae sp.20 - - 1 - - - 1 - 1 - - - PTD 
52 Braconidae sp.21 - - - - - - 1 1 - - - - PTD 
53 Braconidae sp.22 - - - - - - - 1 - - - - PTD 
54 Braconidae sp.23 1 - - - - - - 1 1 - - - PTD 
55 Braconidae sp.24 - - - - - - - 1 - - - - PTD 
56 Braconidae sp.25 - - 1 - 2 1 - 1 - - - - PTD 
57 Braconidae sp.26 - - - - - - - 1 1 - - - PTD 
58 Braconidae sp.27 - 1 - - 1 - - - 1 - - - PTD 
59 Braconidae sp.28 - - - 1 - 1 - - - - - - PTD 
60 Braconidae sp.29 - - - 1 1 - - - - 1 - - PTD 
61 Braconidae sp.30 - - - - 1 - - - - - - - PTD 
62 Braconidae sp.31 - - - - 1 - - - - - - - PTD 
63 Braconidae sp.32 - - - 1 1 - - - - - - - PTD 
64 Braconidae sp.33 1 - - - - - - - - - - - PTD 
65 Braconidae sp.34 - - 1 - - - - - - - - - PTD 
66 Braconidae sp.35 - - - 1 - - - - - - - - PTD 
67 Braconidae sp.38 - - - - - - 1 - - - - - PTD 
68 Ceraphronoidea sp.01 - - - - - 1 2 7 5 4 - - PTD 
69 Ceraphronoidea sp.02 - - - - - - 2 1 - - 1 - PTD 
70 Ceraphronoidea sp.03 2 1 - - - - 6 7 4 5 2 - PTD 
71 Ceraphronoidea sp.04 - - - - - - 2 6 1 6 - - PTD 
72 Ceraphronoidea sp.05 2 - - - 7 3 2 8 4 14 13 - PTD 
73 Ceraphronoidea sp.06 - - - - - - 1 2 4 - - - PTD 
74 Ceraphronoidea sp.07 - - 6 - - - - 5 1 14 5 - PTD 
75 Ceraphronoidea sp.08 - - - - 1 - - 1 - 4 - - PTD 
76 Ceraphronoidea sp.09 - - - - - - - - 2 - - - PTD 
77 Ceraphronoidea sp.10 1 - - - - - - 4 1 1 - - PTD 
78 Ceraphronoidea sp.11 - - - - - - - - 1 - - - PTD 
79 Ceraphronoidea sp.12 - - - - - - - - 3 - - - PTD 
80 Ceraphronoidea sp.13 4 - - - - - - - 4 4 2 - PTD 
81 Ceraphronoidea sp.14 8 - 1 - - - 1 - 3 4 3 - PTD 
82 Ceraphronoidea sp.15 14 - - - 1 - - - - 2 6 - PTD 
83 Ceraphronoidea sp.16 2 - - - 1 1 - 1 - 1 - - PTD 
84 Ceraphronoidea sp.17 - 1 - - 1 - - - - - 1 - PTD 
85 Ceraphronoidea sp.18 13 - - - 3 - - 1 - 9 - - PTD 
86 Ceraphronoidea sp.19 3 6 - - 7 - - - 6 - - - PTD 
87 Ceraphronoidea sp.20 2 - 1 - - 1 - - - 3 2 - PTD 
88 Ceraphronoidea sp.21 1 - - - - - - - - 1 11 - PTD 
89 Ceraphronoidea sp.22 1 - - - - - - - - - - - PTD 

. 

.
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2: Número de exemplares e espécies em cada ponto amostrado, 
para os Hymenoptera (Insecta) coletados na AII nas Estações seca e chuvosa em 
Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009, com indicação da biologia (Hábito): FLR, 
florícola; PRE, predador; PTD, parasitoide. Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, 
Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento 
Rochoso. Táxons em ordem alfabética. (Continuação). 
 

EM EI EA AR NO. TÁXON ESPÉCIE
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

HÁBITO

90 Ceraphronoidea sp.23 - - - - - - - 1 - 3 1 - PTD 
91 Ceraphronoidea sp.24 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
92 Ceraphronoidea sp.25 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
93 Ceraphronoidea sp.27 - - - - - - - - - - 1 - PTD 
94 Ceraphronoidea sp.28 - - - - - - 1 1 - - - - PTD 
95 Ceraphronoidea sp.30 - - - - - - - - - 3 - - PTD 
96 Ceraphronoidea sp.31 - - - - - - - - - 6 - - PTD 
97 Ceraphronoidea sp.32 - - - - - - - - - 6 - - PTD 
98 Ceraphronoidea sp.33 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
99 Chalcididae, Brachymeria sp.01 1 1 - 2 - 1 - - - - 1 1 PTD 

100 Chalcididae, Conura sp.02 - - - - - - - - - 1 1 - PTD 
101 Chrysididae sp.01 - - - - 1 - - - - 1 1 - PTD 
102 Crabronidae sp.01 - 1 - 2 - - - - - - - - PRE 
103 Crabronidae sp.02 - 2 - 7 2 1 7 - 2 - 3 - PRE 
104 Crabronidae sp.03 - 2 - 1 2 1 - - - - - - PRE 
105 Crabronidae sp.04 - - - 1 8 - 8 2 2 12 3 - PRE 
106 Crabronidae sp.05 - - - - - 1 - - - - - - PRE 
107 Crabronidae sp.06 - 0 - - - 1 1 - - - - - PRE 
108 Crabronidae sp.07 - 1 - - 1 5 - - - - - - PRE 
109 Crabronidae sp.08 - 1 - - 1 2 - - - - - 1 PRE 
110 Crabronidae sp.09 - 11 - 4 1 14 - - 2 1 1 3 PRE 
111 Crabronidae sp.10 1 6 - 12 7 14 - - - - 5 - PRE 
112 Crabronidae sp.11 2 5 - 1 6 - 2 - 2 2 1 - PRE 
113 Crabronidae sp.12 - - - 5 - - 2 3 - - 1 - PRE 
114 Crabronidae sp.13 - - - - - - 3 4 - 4 1 - PRE 
115 Crabronidae sp.14 - - - - - - 1 - - - - - PRE 
116 Crabronidae sp.15 - - - - 3 - - - 1 1 1 - PRE 
117 Crabronidae sp.16 - - - - - - - - - - 1 1 PRE 
118 Crabronidae sp.17 1 - - - - 1 - - - - - - PRE 
119 Crabronidae sp.18 1 - - - - - - - - - - - PRE 
120 Crabronidae sp.19 - - - - - - - - - 1 - - PRE 
121 Diapriidae sp.01 - - - - - - 3 - - - - - PTD 
122 Diapriidae sp.02 4 3 - 1 5 - 2 3 5 3 2 3 PTD 
123 Diapriidae sp.03 4 - - - 7 - 30 15 15 7 5 11 PTD 
124 Diapriidae sp.04 - - 1 - 3 - 1 - 9 - 1 - PTD 
125 Diapriidae sp.05 - - 1 1 - - 5 4 - - - - PTD 
126 Diapriidae sp.06 - 1 - - - - 15 - 2 - 1 - PTD 
127 Diapriidae sp.07 - 1 - - - - 3 1 2 1 - - PTD 
128 Diapriidae sp.08 - - - - - - 3 3 - - - - PTD 
 
.
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2: Número de exemplares e espécies em cada ponto amostrado, 
para os Hymenoptera (Insecta) coletados na AII nas Estações seca e chuvosa em 
Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009, com indicação da biologia (Hábito): FLR, 
florícola; PRE, predador; PTD, parasitoide. Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, 
Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento 
Rochoso. Táxons em ordem alfabética. (Continuação). 
 

EM EI EA AR NO. TÁXON ESPÉCIE
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

HÁBITO

129 Diapriidae sp.09 3 - - - - - 1 - 1 4 3 - PTD 
130 Diapriidae sp.10 - - - - - - - 2 - - - - PTD 
131 Diapriidae sp.11 - 1 - 1 - 3 13 21 - - - - PTD 
132 Diapriidae sp.12 - - 1 - 1 - - - 1 2 - - PTD 
133 Diapriidae sp.13 - 1 - - - - - - - 6 1 - PTD 
134 Diapriidae sp.14 - - - - - - - - - - 1 - PTD 
135 Dryinidae sp.01 - - - - - - 2 2 1 - - - PTD 
136 Dryinidae sp.02 - - - - - - - 1 - - - - PTD 
137 Dryinidae sp.04 - - 1 - - - - - - - - - PTD 
138 Elasmidae sp.01 - 1 - - - - - - - - - - PTD 
139 Encyrtidae sp.01 2 6 - 2 18 8 29 - 23 8 - 1 PTD 
140 Encyrtidae sp.02 1 - - - - 1 1 - - - - - PTD 
141 Encyrtidae sp.03 - - - - - - 4 1 2 - - - PTD 
142 Encyrtidae sp.04 - - - - - - 4 5 11 - - - PTD 
143 Encyrtidae sp.05 - - - - 1 - 1 6 1 - - 2 PTD 
144 Encyrtidae sp.06 - - - - 2 1 - - - 1 - - PTD 
145 Encyrtidae sp.07 - 5 - 1 2 - 2 - 2 4 5 2 PTD 
146 Encyrtidae sp.08 4 3 2 - - 1 - - - - 1 2 PTD 
147 Encyrtidae sp.09 2 - - 1 - 1 - - - - - - PTD 
148 Encyrtidae sp.10 - - - - 1 1 - - - - - - PTD 
149 Encyrtidae sp.11 1 1 - - 3 - - - 1 - - 1 PTD 
150 Encyrtidae sp.12 1 - - - - - - - - 1 - - PTD 
151 Encyrtidae sp.13 - - - - - 1 - - - 1 - - PTD 
152 Encyrtidae sp.14 - - - - - - 1 - - - - 3 PTD 
153 Encyrtidae sp.15 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
154 Encyrtidae sp.16 - - - - - - - - - - - 1 PTD 
155 Encyrtidae sp.17 - - - 1 - - - - - 3 4 - PTD 
156 Encyrtidae sp.18 - 1 - - - - - - - - - - PTD 
157 Encyrtidae sp.20 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
158 Encyrtidae sp.22 - - - - - - - - - - 1 - PTD 
159 Encyrtidae sp.23 - - - - - - - - - - 1 - PTD 
160 Encyrtidae sp.24 - - - - - - - - - - 1 - PTD 
161 Eucharitidae sp.01 - - - - - 2 - - - - - - PTD 
162 Eulophidae sp.01 - - - - - - 1 1 - - - - PTD 
163 Eulophidae sp.02 - - - - - - - 1 - - - - PTD 
164 Eulophidae sp.03 1 - - 1 - - - 2 - 1 - - PTD 
165 Eulophidae sp.04 - - 1 1 1 2 - 2 5 2 - - PTD 
166 Eulophidae sp.05 - - - 1 - - - - 1 - - - PTD 
167 Eulophidae sp.06 - - - 1 - - - 1 - - - - PTD 
. 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2: Número de exemplares e espécies em cada ponto amostrado, 
para os Hymenoptera (Insecta) coletados na AII nas Estações seca e chuvosa em 
Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009, com indicação da biologia (Hábito): FLR, 
florícola; PRE, predador; PTD, parasitoide. Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, 
Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento 
Rochoso. Táxons em ordem alfabética. (Continuação). 
 

EM EI EA AR NO. TÁXON ESPÉCIE
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

HÁBITO

168 Eulophidae sp.07 - - - - 1 - - - - - 1 - PTD 
169 Eulophidae sp.08 - - - - 1 - - - - - - - PTD 
170 Eulophidae sp.09 - - - 1 1 - 3 4 1 - - - PTD 
171 Eulophidae sp.10 - - - - - 1 - - - - - - PTD 
172 Eulophidae sp.12 - - - - - - - 1 - 1 - - PTD 
173 Eulophidae sp.13 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
174 Eulophidae sp.14 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
175 Eulophidae sp.15 - - - 1 - - - 3 - - - - PTD 
176 Eulophidae sp.16 - - - 1 1 - - - 1 - 1 - PTD 
177 Eulophidae sp.17 - 2 - - 1 - 1 - 1 1 1 - PTD 
178 Eulophidae sp.18 - 1 - - - - - - - - - - PTD 
179 Eulophidae sp.19 - - - - - - - - 13 1 1 - PTD 
180 Eupelmidae sp.01 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
181 Eupelmidae sp.02 - - - - - 1 - - - - - - PTD 
182 Eupelmidae sp.03 - - - - - 1 - - - - - - PTD 
183 Eurytomidae sp.01 - - - - - 1 - - - - - - PTD 
184 Evaniidae sp.01 - - 2 - - - 11 1 2 2 - - PTD 
185 Evaniidae sp.02 - - - - - - - - - 2 4 12 PTD 
186 Evaniidae sp.03 - - - - - - 1 - - 3 1 1 PTD 
187 Figitidae sp.01 - - - - - - 5 1 1 1 - - PTD 
188 Figitidae sp.02 - 1 - - - - 2 1 1 - - - PTD 
189 Figitidae sp.03 - - - - - - - 2 2 - - - PTD 
190 Figitidae sp.04 - - - - - - - 1 - 1 1 - PTD 
191 Figitidae sp.05 - - - 1 - - - - - - - - PTD 
192 Figitidae sp.06 - - - - - - - 2 - - - - PTD 
193 Halictidae sp.01 1 - - 3 1 - - - - - - - FLR 
194 Halictidae sp.02 4 1 - 1 2 3 - - - 1 1 1 FLR 
195 Halictidae sp.03 2 - - 8 3 1 - - - - - - FLR 
196 Halictidae sp.04 1 2 - 8 4 2 - - - 1 1 - FLR 
197 Halictidae sp.05 4 2 9 22 - 14 - - - 2 - 1 FLR 
198 Halictidae sp.20 - - - - - - - - - - - 1 FLR 
199 Ichneumonidae sp.01 - - - - - - 1 4 - - - - PTD 
200 Ichneumonidae sp.02 - - - - - - - 1 - - - - PTD 
201 Ichneumonidae sp.03 - - - - - - 1 - - - - 2 PTD 
202 Ichneumonidae sp.04 - - - - - - 1 - - - - - PTD 
203 Ichneumonidae sp.05 - - - - - - 1 - - - - - PTD 
204 Ichneumonidae sp.06 - - - - - - 1 - - - - - PTD 
205 Ichneumonidae sp.07 - 1 - - - - 1 - - - - - PTD 
206 Ichneumonidae sp.08 - - - - - - - - - - - 1 PTD 
. 
.
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2: Número de exemplares e espécies em cada ponto amostrado, 
para os Hymenoptera (Insecta) coletados na AII nas Estações seca e chuvosa em 
Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009, com indicação da biologia (Hábito): FLR, 
florícola; PRE, predador; PTD, parasitoide. Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, 
Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento 
Rochoso. Táxons em ordem alfabética. (Continuação). 
 

EM EI EA AR NO. TÁXON ESPÉCIE
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

HÁBITO

207 Ichneumonidae sp.09 - - - - - - - - - - - 1 PTD 
208 Ichneumonidae sp.10 - - - - - - - - - - - 8 PTD 
209 Ichneumonidae sp.11 - - - - - - - - - - - 1 PTD 
210 Ichneumonidae sp.12 - - - - - - - 1 - - - - PTD 
211 Ichneumonidae sp.16 - - - - - - 1 - - - - - PTD 
212 Ichn., Acerastes sp.01 - 2 - - - - 3 1 - - - - PTD 
213 Ichn., Acerastes sp.02 1 - - - - - - - - 1 - - PTD 
214 Ichn., Acerastes sp.03 - 1 1 - - - - - - - - - PTD 
215 Ichn., Acerastes sp.04 - 1 2 - - - - - - 1 1 - PTD 
216 Ichn., Acerastes sp.05 - - - - 1 - - - - - - - PTD 
217 Ichn., Baltazaria sp.01 - - - - - - - - 1 - - - PTD 
218 Ichn., Basileucus sp.01 -  1 - - - - - 1 - - - PTD 
219 Ichn., Cryptanura sp.01 - - - - - - 1 1 - - - - PTD 

220 Ichn., Cryptanura 
quadrimaculata - - - - 1 - - - - - - - - PTD 

221 Ichn., Diapetimorpha sp.01 - - - 6 1 - 1 5 - - - 5 PTD 
222 Ichn., Diapetimorpha sp.02 1 1 - - - - - - - - - - PTD 
223 Ichn., Diapetimorpha sp.03 - 1 - - - - - - - - - - PTD 
224 Ichn., Dismodix sp.01 1 1 3 - - - - - - 1 - 2 PTD 
225 Ichn., Dismodix sp.02 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
226 Ichn., Dismodix sp.03 - - - - 1 - - - - - - - PTD 
227 Ichn., Glodianus sp.01 - - - - - - - 1 - - - - PTD 
228 Ichn., Loxopus australis - - 1 - 3 4 - 7 10 4 - 3 2 PTD 
229 Ichn., Loxopus sp.01 - - - - - - - - 4 - - - PTD 
230 Ichn., Lymeon sp.01 1 - 1 - - - - - - - 1 1 PTD 
231 Ichn., Lymeon sp.02 - - - 2 - - - - - 1 - - PTD 
232 Ichn., Lymeon sp.03 - - - 2 - - 2 2 - - - - PTD 
233 Ichn., Lymeon sp.04 - - - - - - 1 - - - - - PTD 
234 Ichn., Lymeon sp.05 - - 2 - - - - - - 2 1 - PTD 
235 Ichn., Lymeon sp.06 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
236 Ichn., Messatoporus sp.01 - 1 - - - - - - - 1 - - PTD 
237 Ichn., Polycyrtus sp.01 - - - - - - 3 11 7 - - - PTD 
238 Ichn., Polycyrtus sp.02 - - 2 - - - - - - - 2 - PTD 
239 Ichn., Polycyrtus sp.02 - 1 1  1 - - - - - - - PTD 
240 Ichn., Polycyrtus sp.03 - - - 1 - - 1 - 3 1 - - PTD 
241 Ichn., Polycyrtus sp..04 - - - 13 13 - 2 2 3 - - - PTD 
242 Ichn., Polycyrtus sp.05 - - - - 1 - - - - - - - PTD 
243 Ichn., Acorystus viz. sp.01 - - - - - - 1 - - - - - PTD 
244 Monomachidae sp.01 - - - - - - 1 - 4 - - 26 PTD 
. 
.
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2: Número de exemplares e espécies em cada ponto amostrado, 
para os Hymenoptera (Insecta) coletados na AII nas Estações seca e chuvosa em 
Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009, com indicação da biologia (Hábito): FLR, 
florícola; PRE, predador; PTD, parasitoide. Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, 
Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento 
Rochoso. Táxons em ordem alfabética. (Continuação). 
 

EM EI EA AR NO. TÁXON ESPÉCIE
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

HÁBITO

245 Monomachidae sp.02 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
246 Mutilidae sp.01 - - - 1 - - - - - - - - PTD 
247 Mutilidae sp.02 - - 1 1 - - - - - 1 - - PTD 
248 Mutilidae sp.03 - - - - - - - 3 - - - - PTD 
249 Mymaridae sp.01 - 2 - 4 23 7 6 9 6 4 5 - PTD 
250 Mymaridae sp.02 - - - - 1 - 3 - 2 - - - PTD 
251 Mymaridae sp.03 - 1 - - - - 1 - 1 - - - PTD 
252 Mymaridae sp.04 - 3 - 1 - - 1 - 5 1 2 1 PTD 
253 Mymaridae sp.05 1 - - - - - 1 3 - - - - PTD 
254 Mymaridae sp.06 - - - - - - 8 - 6 - - - PTD 
255 Mymaridae sp.07 - 1 - - - - - 1 - 1 - - PTD 
256 Mymaridae sp.08 - - - - - - - 1 1 - - - PTD 
257 Mymaridae sp.09 - 1 - 1 4 - - 1 2 - - - PTD 
258 Mymaridae sp.10 - - - - - - - - 1 - - - PTD 
259 Mymaridae sp.11 - 1 1 1 2 1 - - 1 - - - PTD 
260 Mymaridae sp.12 - 2 - - - - - - 1 1 - - PTD 
261 Mymaridae sp.13 - - - - - - - - 1 - - - PTD 
262 Mymaridae sp.14 - - - - - - - 1 1 1 - - PTD 
263 Mymaridae sp.15 - - - - - - - - 1 - 1 - PTD 
264 Mymaridae sp.16 - - - 4 1 2 - - 1 16 14 - PTD 
265 Mymaridae sp.17 - - - 1 5 - - - - 1 - - PTD 
266 Mymaridae sp.18 - - - - 1 - - - - - 2 - PTD 
267 Mymaridae sp.19 - - - - 1 - - - - 1 - - PTD 
268 Mymaridae sp.20 - - 1 - 2 - - 2 - - - - PTD 
269 Mymaridae sp.21 - - - - 2 - 2 - 1 - 1 - PTD 
270 Mymaridae sp.22 - 1 - - - 3 - - - 4 - - PTD 
271 Mymaridae sp.23 - - - - - 1 - - - - - - PTD 
272 Mymaridae sp.24 - - 3 - - - - - - 2 - - PTD 
273 Mymaridae sp.25 - - - - - - - - - 2 2 - PTD 
274 Mymaridae sp.26 - - - - - - 1 - - 1 2 - PTD 
275 Mymaridae sp.27 1 - - 1 - - - 1 1 - 2 - PTD 
276 Mymaridae sp.28 3 - - - - - - - - 3 1 - PTD 
277 Mymaridae sp.29 1 - - - - 1 - - - - - - PTD 
278 Mymaridae sp.30 2 - - - - - - - - 1 - - PTD 
279 Mymaridae sp.31 - 4 - - 3 - - - - 1 3 - PTD 
280 Mymaridae sp.32 - - - - - - - - 16 1 - - PTD 
281 Perilampidae sp.01 - 1 - - - - - - - - - - PTD 
282 Platygastridae sp.01 2 - 1 - - 1 4 1 1 1 - - PTD 
283 Platygastridae sp.02 - - - - - 15 6 8 1 1 - - PTD 
. 
.
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2: Número de exemplares e espécies em cada ponto amostrado, 
para os Hymenoptera (Insecta) coletados na AII nas Estações seca e chuvosa em 
Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009, com indicação da biologia (Hábito): FLR, 
florícola; PRE, predador; PTD, parasitoide. Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, 
Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento 
Rochoso. Táxons em ordem alfabética. (Continuação). 
. 

EM EI EA AR .NO. TÁXON ESPÉCIE
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

HÁBITO

284 Platygastridae sp.03 2 - - 1 3 3 - 4 2 5 2 - PTD 
285 Platygastridae sp.04 - 1 - - - - - - 1 - - - PTD 
286 Platygastridae sp.05 - - - - - - - - 1 - - - PTD 
287 Platygastridae sp.06 - - 1 - - 1 - 1 5 2 2 - PTD 
288 Platygastridae sp.07 - - - - - - - - 1 - - - PTD 
289 Platygastridae sp.08 - - - - - - - - 3 - - - PTD 
290 Platygastridae sp.09 - - - - - - - - 2 - 7 - PTD 
291 Platygastridae sp.10 - 2 1 5 1 - 1 - - 13 - - PTD 
292 Platygastridae sp.11 - - - 1 - - - - - - - - PTD 
293 Platygastridae sp.12 - - - - 1 - - - - 2 1 - PTD 
294 Platygastridae sp.13 - - - - 1 - - 2 - - - - PTD 
295 Platygastridae sp.14 12 - - - 1 - 1 - - 1 - - PTD 
296 Platygastridae sp.15 2     2 1 - - - - - PTD 
297 Platygastridae sp.16 - - - - - 1 - - - - - - PTD 
298 Platygastridae sp.17 - - - - - 2 - - - - - - PTD 
299 Platygastridae sp.18 - - - - - - - - - 12 - - PTD 
300 Platygastridae sp.19 1 1 - - 1 - - - - 2 9 - PTD 
301 Platygastridae sp.20 - - - - - - 7 - - - 1 - PTD 
302 Platygastridae sp.21 - - - - - - - - - - 6 - PTD 
303 Platygastridae sp.22 - 8 - - - - 1 - - - - - PTD 
304 Platygastridae sp.25 - 5 - - - - - - - - - - PTD 
305 Platygastridae sp.26 - 1 - - 2 - - - - - - - PTD 
306 Platygastridae sp.27 - - - - - - - - - 2 - - PTD 
307 Platygastridae sp.28 - - - - - - - - - 2 - - PTD 
308 Pompilidae sp.01  - - 1 2  1 1 2 1 1 1 PRE 
309 Pompilidae sp.02 - 1 - - 1 2 1 1 2 - 2 2 PRE 
310 Pompilidae sp.03 1 2 - 1 2 2 13 4 14 - - - PRE 
311 Pompilidae sp.04 - - - - - - 2 1 4 - - - PRE 
312 Pompilidae sp.05 - - - - - - 1 5 - - - - PRE 
313 Pompilidae sp.06 - - - - - - - 1 - 1 - - PRE 
314 Pompilidae sp.07 3 4 - 11 11 5 3 - - - 3 - PRE 
315 Pompilidae sp.08 2 - 2 - - 1 - 3 - 2 - - PRE 
316 Pompilidae sp.09 - - - - - 2 - - - - - - PRE 
317 Pompilidae sp.10 4 - - - - 4 - - - - 2 3 PRE 
318 Pompilidae sp.10b - - - 1 6 3 - - - - - - PRE 
319 Pompilidae sp.11 1 - - - - - - - - 1 - - PRE 
320 Pompilidae sp.12 1 - - - - - - - - 2 - - PRE 
321 Pompilidae sp.13 1 1 1 - 1 - 1 1 - 1 6 4 PRE 
322 Pompilidae sp.14 - - - - 1 - - - - 1 - - PRE 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2: Número de exemplares e espécies em cada ponto amostrado, 
para os Hymenoptera (Insecta) coletados na AII nas Estações seca e chuvosa em 
Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009, com indicação da biologia (Hábito): FLR, 
florícola; PRE, predador; PTD, parasitoide. Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, 
Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento 
Rochoso. Táxons em ordem alfabética. (Continuação). 
 

EM EI EA AR NO. TÁXON ESPÉCIE
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

HÁBITO

323 Pompilidae sp.15 - - - - - 1 - - - 3 - - PRE 
324 Pompilidae sp.16 - - - 3 - - - 5 - - 1 - PRE 
325 Pompilidae sp.17 - - - - 1 2 - 2 - - - 1 PRE 
326 Pompilidae sp.18 - - - 1 - - - - - - 1 2 PRE 
327 Pompilidae sp.19 - - - - - - - - - - - 1 PRE 
328 Pompilidae sp20 - - - - - - - - - - - 1 PRE 
329 Pompilidae sp.21 5 - - 1 - 1 - - - - - - PRE 
330 Pompilidae sp.22 1 - - - - 1 - - - - - - PRE 
331 Pompilidae sp.23 1 - - - - - - - - - - - PRE 
332 Pompilidae sp.26 - - - - - - - - - - - 1 PRE 
333 Pompilidae sp.27 - 1 - - - - - - - - - - PRE 
334 Pompilidae sp.29 - - - - - - - - - 1 - - PRE 
335 Pompilidae sp.30 - - 1 1 - - - - - - - - PRE 
336 Pompilidae sp.32 - - - 1 - - - - - - - - PRE 
337 Pteromalidae sp.01 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
338 Pteromalidae sp.02 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
339 Pteromalidae sp.03 - - - - - - - - 1 - - - PTD 
340 Pteromalidae sp.04 - - - - - - - - - - 1 - PTD 
341 Pteromalidae sp.05 - - - - - 3 3 - - - 3 - PTD 
342 Pteromalidae sp.06 - - - - - - 2 8 - - - - PTD 
343 Pteromalidae sp.07 - - - - - - 4 7 - - - - PTD 
344 Pteromalidae sp.08 - - - - - - 3 1 - - - - PTD 
345 Pteromalidae sp.09 - - - - - - - 4 - - - - PTD 
346 Pteromalidae sp.10 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
347 Pteromalidae sp.11 1 - - - - - - - - - - - PTD 
348 Scelionidae sp.01 - - - - - - 1 - - - - - PTD 
349 Scelionidae sp.02 - - - - - - 30 17 5 1 - - PTD 
350 Scelionidae sp.03 - - - - 2 - 1 - - - - - PTD 
351 Scelionidae sp.04 - - - - - - 2 - 1 - - - PTD 
352 Scelionidae sp.05 - - - - - - 2 - - - - - PTD 
353 Scelionidae sp.06 - - - - - - 1 6 2 - - - PTD 
354 Scelionidae sp.07 - 8 - 4 2 7 - 2 1 1 1 - PTD 
355 Scelionidae sp.08 4 2 2 2 5 - - 3 1 1 1 - PTD 
356 Scelionidae sp.09 - - - 3 8 - - - 1 3 - - PTD 
357 Scelionidae sp.10 - - - 2 - 2 - - 1 - 1 - PTD 
358 Scelionidae sp.11 - 2 - 5 - 8 - 2 - 1 1 - PTD 
359 Scelionidae sp.12 1 2 - - 1 - - - 1 - 1 - PTD 
360 Scelionidae sp.13 1 - - 5 5 1 - - - - 1 2 PTD 
361 Scelionidae sp.14 - - - - - 1 - - - - - - PTD 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2: Número de exemplares e espécies em cada ponto amostrado, 
para os Hymenoptera (Insecta) coletados na AII nas Estações seca e chuvosa em 
Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009, com indicação da biologia (Hábito): FLR, 
florícola; PRE, predador; PTD, parasitoide. Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, 
Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento 
Rochoso. Táxons em ordem alfabética. (Continuação). 
 

EM EI EA AR NO. TÁXON ESPÉCIE
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

HÁBITO

362 Scelionidae sp.15 - 1 - - - - - - - - - - PTD 
363 Scelionidae sp.16 - 1 - - - - - - - - 1 - PTD 
364 Scelionidae sp.17 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
365 Scelionidae sp.18 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
366 Scelionidae sp.19 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
367 Scelionidae sp.20 2 - - - - 1 - - - 4 - - PTD 
368 Scelionidae sp.21 1 - - - 7 2 - - 1 1 - - PTD 
369 Scelionidae sp.22 1 - - - - - 1 10 - - -  PTD 
370 Scelionidae sp.23 - - - - - 1 7 10 5 - 1 - PTD 
371 Scelionidae sp.24 - - - - - - - 1 - - - - PTD 
372 Scelionidae sp.25 - - - 1 - - - 1 - 3 1 4 PTD 
373 Scelionidae sp.26 - - - - - - - - - 4 5 - PTD 
374 Scelionidae sp.27 - - 9 - - 8 2 - - 2 - - PTD 
375 Scelionidae sp.28 - - - - - - - - - - 1 - PTD 
376 Scelionidae sp.29 - - - - - - - - - - 1 - PTD 
377 Scelionidae sp.30 - - - - - - 2 - - - - - PTD 
378 Scelionidae sp.31 - - - - - - 3 - - - - - PTD 
379 Scelionidae sp.32 - - - - - - 1 - - - - - PTD 
380 Scelionidae sp.33 - - - - - - 1 - - - - - PTD 
381 Scelionidae sp.34 - - - - - - 1 - - - - - PTD 
382 Signiphoridae sp.01 2 - - - - - - - 3 11 - - PTD 
383 Signiphoridae sp.02 - - - - - - - 1 2 1 - - PTD 
384 Signiphoridae sp.03 - - - 1 - - - - - - - - PTD 
385 Signiphoridae sp.04 1 - - - - - - - - - - - PTD 
386 Signiphoridae sp.05 - - - - - - - 2 - 1 2 - PTD 
387 Signiphoridae sp.06 - - - - - - - - - 9 2 1 PTD 
388 Signiphoridae sp.07 - - 1 - - - - - - 13 2 - PTD 
389 Signiphoridae sp.08 - - - - - - - - - 9 2 - PTD 
390 Signiphoridae sp.09 - - - - - - - - - - 1 - PTD 
391 Signiphoridae sp.10 - - - - - - - - - - 1 - PTD 
392 Signiphoridae sp.11 - - - - - - - - - 2 7 - PTD 
393 Signiphoridae sp.12 - - - - - - - - - 2 15 - PTD 
394 Signiphoridae sp.13 - - - - - - - - - - 1 - PTD 
395 Signiphoridae sp.14 - - - - - - - - - 1 1 - PTD 
396 Signiphoridae sp.15 - - - - - - - - - 1 - - PTD 
397 Signiphoridae sp.16 - - - - - - - - 8 - - - PTD 
398 Signiphoridae sp.17 - - - 1 - - - - - 1 - - PTD 
399 Sphecidae sp.01 - - - - - 1 1 - - - - - PRE 
400 Sphecidae sp.02 1 - - - - - - - - - - - PRE 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2: Número de exemplares e espécies em cada ponto amostrado, 
para os Hymenoptera (Insecta) coletados na AII nas Estações seca e chuvosa em 
Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009, com indicação da biologia (Hábito): FLR, 
florícola; PRE, predador; PTD, parasitoide. Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, 
Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento 
Rochoso. Táxons em ordem alfabética. (Continuação). 
 

EM EI EA AR NO. TÁXON ESPÉCIE 
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

HÁBITO

401 Sphecidae sp.03 - - - - - - - 1 - - - - PRE 
402 Sphecidae sp.05 - - - 1 - - - - - - - - PRE 
403 Sphecidae sp.06 - - 3 - - - - 1 - - - - PRE 
404 Tiphiidae sp.01 - - - - - - - - - - 1 - PTD 
405 Trichogrammatidae sp.01 - - - - - - 1 - 1 - - - PTD 
406 Trichogrammatidae sp.02 - - - - - - - 3 - - - - PTD 
407 Trichogrammatidae sp.03 - - - - - - - 3 - - - - PTD 
408 Trichogrammatidae sp.04 - - - - - - - - 1 1 - - PTD 
409 Trichogrammatidae sp.05 - - - - - 3 - - - - - - PTD 
410 Trichogrammatidae sp.06 - - - - 1 - - - - 1 - - PTD 
411 Vespidae sp.01 - - - - - - 1 - - 1 1 - PRE 
412 Vespidae sp.02 - - - - - - - - - - 2 - PRE 
413 Vespidae sp.03 - - - - - 1 - - - - - - PRE 
414 Vespidae sp.04 - - - - - - - - - 1 - - PRE 

Número total de exemplares 200 162 78 197 282 214 403 361 331 403 306 135 3072 
Número total de espécies 80 72 40 75 91 77 130 114 114 148 114 46 414 

 
 
Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2-3: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para 
espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na AII nas Estações seca e 
chuvosa em Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, 
Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Táxons em ordem decrescente de número de 
exemplares coletados. Em verde, táxons de ocorrência mais provável na AID. Em azul, 
táxons que aparentam ser característicos da AII. Em vermelho, táxons com maiores 
chances de serem raros na AII. 
 

EM EI EA AR 
NO. TÁXON ESPÉCIE 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
TOTAL

1 Aphelinidae sp.01 23 13 4 1 24 11 1 - 3 18 35 6 139 
2 Encyrtidae sp.01 2 6 - 2 18 8 29 - 23 8 - 1 97 
3 Diapriidae sp.03 4 - - - 7 - 30 15 15 7 5 11 94 
4 Mymaridae sp.01 - 2 - 4 23 7 6 9 6 4 5 - 66 
5 Halictidae sp.05 4 2 9 22 - 14 - - - 2 - 1 54 
6 Ceraphronoidea sp.05 2 - - - 7 3 2 8 4 14 13 - 53 
7 Scelionidae sp.02 - - - - - - 30 17 5 1 - - 53 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2-3: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para 
espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na AII nas Estações seca e 
chuvosa em Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, 
Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Táxons em ordem decrescente de número de 
exemplares coletados. Em verde, táxons de ocorrência mais provável na AID. Em azul, 
táxons que aparentam ser característicos da AII. Em vermelho, táxons com maiores 
chances de serem raros na AII. (Continuação) 
 

EM EI EA AR 
NO. TÁXON ESPÉCIE 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
TOTAL

8 Crabronidae sp.10 1 6 - 12 7 14 - - - - 5 - 45 
9 Pompilidae sp.07 3 4 - 11 11 5 3 - - - 3 - 40 
10 Diapriidae sp.11 - 1 - 1 - 3 13 21 - - - - 39 
11 Pompilidae sp.03 1 2 - 1 2 2 13 4 14 - - - 39 
12 Mymaridae sp.16 - - - 4 1 2 - - 1 16 14 - 38 
13 Crabronidae sp.09 - 11 - 4 1 14 - - 2 1 1 3 37 
14 Crabronidae sp.04 - - - 1 8 - 8 2 2 12 3 - 36 
15 Ich., Loxopus australis - - 1 - 3 4 - 7 10 4 - 3 2 34 
16 Ich., Polycyrtus sp. sp.04 - - - 13 13 - 2 2 3 - - - 33 
17 Ceraphronoidea sp.07 - - 6 - - - - 5 1 14 5 - 31 
18 Diapriidae sp.02 4 3 - 1 5 - 2 3 5 3 2 3 31 
19 Monomachidae sp.01 - - - - - - 1 - 4 - - 26 31 
20 Platygastridae sp.02 - - - - - 15 6 8 1 1 - - 31 
21 Ceraphronoidea sp.03 2 1 - - - - 6 7 4 5 2 - 27 
22 Ceraphronoidea sp.18 13 - - - 3 - - 1 - 9 - - 26 
23 Scelionidae sp.07 - 8 - 4 2 7 - 2 1 1 1 - 26 
24 Crabronidae sp.02 - 2 - 7 2 1 7 - 2 - 3 - 24 
25 Scelionidae sp.23 - - - - - 1 7 10 5 - 1 - 24 
26 Ceraphronoidea sp.15 14 - - - 1 - - - - 2 6 - 23 
27 Encyrtidae sp.07 - 5 - 1 2 - 2 - 2 4 5 2 23 
28 Platygastridae sp.10 - 2 1 5 1 - 1 - - 13 - - 23 
29 Ceraphronoidea sp.19 3 6 - - 7 - - - 6 - - - 22 
30 Platygastridae sp.03 2 - - 1 3 3 - 4 2 5 2 - 22 
31 Crabronidae sp.11 2 5 - 1 6 - 2 - 2 2 1 - 21 
32 Ich., Polycyrtus sp. sp.01 - - - - - - 3 11 7 - - - 21 
33 Scelionidae sp.08 4 2 2 2 5 - - 3 1 1 1 - 21 
34 Scelionidae sp.27 - - 9 - - 8 2 - - 2 - - 21 
35 Ceraphronoidea sp.14 8 - 1 - - - 1 - 3 4 3 - 20 
36 Encyrtidae sp.04 - - - - - - 4 5 11 - - - 20 
37 Ceraphronoidea sp.01 - - - - - 1 2 7 5 4 - - 19 
38 Diapriidae sp.06 - 1 - - - - 15 - 2 - 1 - 19 
39 Halictidae sp.04 1 2 - 8 4 2 - - - 1 1 - 19 
40 Scelionidae sp.11 - 2 - 5 - 8 - 2 - 1 1 - 19 
41 Evaniidae sp.01 - - 2 - - - 11 1 2 2 - - 18 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2-3: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para 
espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na AII nas Estações seca e 
chuvosa em Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, 
Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Táxons em ordem decrescente de número de 
exemplares coletados. Em verde, táxons de ocorrência mais provável na AID. Em azul, 
táxons que aparentam ser característicos da AII. Em vermelho, táxons com maiores 
chances de serem raros na AII. (Continuação) 
 

EM EI EA AR 
NO. TÁXON ESPÉCIE 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
TOTAL

42 Evaniidae sp.02 - - - - - - - - - 2 4 12 18 
43 Ich., Diapetimorpha sp. sp.01 - - - 6 1 - 1 5 - - - 5 18 
44 Mymaridae sp.32 - - - - - - - - 16 1 - - 17 
45 Pompilidae sp.13 1 1 1 - 1 - 1 1 - 1 6 4 17 
46 Signiphoridae sp.12 - - - - - - - - - 2 15 - 17 
47 Signiphoridae sp.01 2 - - - - - - - 3 11 - - 16 
48 Signiphoridae sp.07 - - 1 - - - - - - 13 2 - 16 
49 Ceraphronoidea sp.04 - - - - - - 2 6 1 6 - - 15 
50 Diapriidae sp.04 - - 1 - 3 - 1 - 9 - 1 - 15 
51 Eulophidae sp.19 - - - - - - - - 13 1 1 - 15 
52 Platygastridae sp.14 12 - - - 1 - 1 - - 1 - - 15 
53 Scelionidae sp.09 - - - 3 8 - - - 1 3 - - 15 
54 Scelionidae sp.13 1 - - 5 5 1 - - - - 1 2 15 
55 Braconidae sp.01 - - - - - 1 4 8 1 - - - 14 
56 Ceraphronoidea sp.13 4 - - - - - - - 4 4 2 - 14 
57 Eulophidae sp.04 - - 1 1 1 2 - 2 5 2 - - 14 
58 Halictidae sp.02 4 1 - 1 2 3 - - - 1 1 1 14 
59 Halictidae sp.03 2 - - 8 3 1 - - - - - - 14 
60 Mymaridae sp.04 - 3 - 1 - - 1 - 5 1 2 1 14 
61 Mymaridae sp.06 - - - - - - 8 - 6 - - - 14 
62 Platygastridae sp.19 1 1 - - 1 - - - - 2 9 - 14 
63 Aphelinidae sp.03 3 - - - 1 2 - - 1 2 4 - 13 
64 Ceraphronoidea sp.21 1 - - - - - - - - 1 11 - 13 
65 Encyrtidae sp.08 4 3 2 - - 1 - - - - 1 2 13 
66 Pompilidae sp.10 4 - - - - 4 - - - - 2 3 13 
67 Crabronidae sp.13 - - - - - - 3 4 - 4 1 - 12 
68 Diapriidae sp.09 3 - - - - - 1 - 1 4 3 - 12 
69 Platygastridae sp.06 - - 1 - - 1 - 1 5 2 2 - 12 
70 Platygastridae sp.18 - - - - - - - - - 12 - - 12 
71 Pompilidae sp.02 - 1 - - 1 2 1 1 2 - 2 2 12 
72 Scelionidae sp.21 1 - - - 7 2 - - 1 1 - - 12 
73 Scelionidae sp.22 1 - - - - - 1 10 - - - - 12 
74 Signiphoridae sp.06 - - - - - - - - - 9 2 1 12 
75 Braconidae sp.11 - - - - - - 2 3 6 - - - 11 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2-3: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para 
espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na AII nas Estações seca e 
chuvosa em Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, 
Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Táxons em ordem decrescente de número de 
exemplares coletados. Em verde, táxons de ocorrência mais provável na AID. Em azul, 
táxons que aparentam ser característicos da AII. Em vermelho, táxons com maiores 
chances de serem raros na AII. (Continuação) 
 

EM EI EA AR 
NO. TÁXON ESPÉCIE 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
TOTAL

76 Braconidae sp.19 1 - - - - - 4 6 - - - - 11 
77 Crabronidae sp.12 - - - 5 - - 2 3 - - 1 - 11 
78 Diapriidae sp.05 - - 1 1 - - 5 4 - - - - 11 
79 Encyrtidae sp.05 - - - - 1 - 1 6 1 - - 2 11 
80 Mymaridae sp.31 - 4 - - 3 - - - - 1 3 - 11 
81 Platygastridae sp.01 2 - 1 - - 1 4 1 1 1 - - 11 
82 Pteromalidae sp.07 - - - - - - 4 7 - - - - 11 
83 Signiphoridae sp.08 - - - - - - - - - 9 2 - 11 
84 Braconidae sp.10 - - - - 1 - 5 3 1 - - - 10 
85 Eulophidae sp.09 - - - 1 1 - 3 4 1 - - - 10 
86 Pompilidae sp.01 - - - 1 2 - 1 1 2 1 1 1 10 
87 Pompilidae sp.08 2 - 2 - - 1 - 3 - 2 - - 10 
88 Pompilidae sp.10b - - - 1 6 3 - - - - - - 10 
89 Pteromalidae sp.06 - - - - - - 2 8 - - - - 10 
90 Scelionidae sp.25 - - - 1 - - - 1 - 3 1 4 10 
91 Braconidae sp.16 - - - - - - 3 3 2 1 - - 9 
92 Braconidae sp.18 - - - - - - 4 1 4 - - - 9 
93 Ceraphronoidea sp.20 2 - 1 - - 1 - - - 3 2 - 9 
94 Mymaridae sp.09 - 1 - 1 4 - - 1 2 - - - 9 
95 Platygastridae sp.09 - - - - - - - - 2 - 7 - 9 
96 Platygastridae sp.22 - 8 - - - - 1 - - - - - 9 
97 Pompilidae sp.16 - - - 3 - - - 5 - - 1 - 9 
98 Pteromalidae sp.05 - - - - - 3 3 - - - 3 - 9 
99 Scelionidae sp.06 - - - - - - 1 6 2 - - - 9 

100 Scelionidae sp.26 - - - - - - - - - 4 5 - 9 
101 Signiphoridae sp.11 - - - - - - - - - 2 7 - 9 
102 Aphelinidae sp.06 1 3 - - - - - - 1 2 1 - 8 
103 Diapriidae sp.07 - 1 - - - - 3 1 2 1 - - 8 
104 Diapriidae sp.13 - 1 - - - - - - - 6 1 - 8 
105 Encyrtidae sp.17 - - - 1 - - - - - 3 4 - 8 
106 Figitidae sp.01 - - - - - - 5 1 1 1 - - 8 
107 Ichneumonidae sp.10 - - - - - - - - - - - 8 8 
108 Ich., Dismodix sp. sp.01 1 1 3 - - - - - - 1 - 2 8 
109 Mymaridae sp.22 - 1 - - - 3 - - - 4 - - 8 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2-3: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para 
espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na AII nas Estações seca e 
chuvosa em Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, 
Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Táxons em ordem decrescente de número de 
exemplares coletados. Em verde, táxons de ocorrência mais provável na AID. Em azul, 
táxons que aparentam ser característicos da AII. Em vermelho, táxons com maiores 
chances de serem raros na AII. (Continuação) 
 

EM EI EA AR 
NO. TÁXON ESPÉCIE 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
TOTAL

110 Platygastridae sp.20 - - - - - - 7 - - - 1 - 8 
111 Signiphoridae sp.16 - - - - - - - - 8 - - - 8 
112 Aphelinidae sp.07 - - - - - - - - - 2 5 - 7 
113 Ceraphronoidea sp.06 - - - - - - 1 2 4 - - - 7 
114 Ceraphronoidea sp.10 1 - - - - - - 4 1 1 - - 7 
115 Chalc., Brachymeria sp. sp.01 1 1 - 2 - 1 - - - - 1 1 7 
116 Crabronidae sp.07 - 1 - - 1 5 - - - - - - 7 
117 Encyrtidae sp.03 - - - - - - 4 1 2 - - - 7 
118 Encyrtidae sp.11 1 1 - - 3 - - - 1 - - 1 7 
119 Eulophidae sp.17 - 2 - - 1 - 1 - 1 1 1 - 7 
120 Mymaridae sp.11 - 1 1 1 2 1 - - 1 - - - 7 
121 Mymaridae sp.17 - - - 1 5 - - - - 1 - - 7 
122 Mymaridae sp.28 3 - - - - - - - - 3 1 - 7 
123 Pompilidae sp.04 - - - - - - 2 1 4 - - - 7 
124 Pompilidae sp.21 5 - - 1 - 1 - - - - - - 7 
125 Scelionidae sp.20 2 - - - - 1 - - - 4 - - 7 
126 Ceraphronoidea sp.08 - - - - 1 - - 1 - 4 - - 6 
127 Ceraphronoidea sp.16 2 - - - 1 1 - 1 - 1 - - 6 
128 Ceraphronoidea sp.31 - - - - - - - - - 6 - - 6 
129 Ceraphronoidea sp.32 - - - - - - - - - 6 - - 6 
130 Crabronidae sp.03 - 2 - 1 2 1 - - - - - - 6 
131 Crabronidae sp.15 - - - - 3 - - - 1 1 1 - 6 
132 Diapriidae sp.08 - - - - - - 3 3 - - - - 6 
133 Evaniidae sp.03 - - - - - - 1 - - 3 1 1 6 
134 Ich., Acerastes sp. sp.01 - 2 - - - - 3 1 - - - - 6 
135 Ich., Lymeon sp. sp.03 - - - 2 - - 2 2 - - - - 6 
136 Ich., Polycyrtus sp. sp.03 - - - 1 - - 1 - 3 1 - - 6 
137 Mymaridae sp.02 - - - - 1 - 3 - 2 - - - 6 
138 Mymaridae sp.21 - - - - 2 - 2 - 1 - 1 - 6 
139 Mymaridae sp.27 1 - - 1 - - - 1 1 - 2 - 6 
140 Platygastridae sp.21 - - - - - - - - - - 6 - 6 
141 Pompilidae sp.05 - - - - - - 1 5 - - - - 6 
142 Pompilidae sp.17 - - - - 1 2 - 2 - - - 1 6 
143 Scelionidae sp.10 - - - 2 - 2 - - 1 - 1 - 6 
.
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2-3: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para 
espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na AII nas Estações seca e 
chuvosa em Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, 
Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Táxons em ordem decrescente de número de 
exemplares coletados. Em verde, táxons de ocorrência mais provável na AID. Em azul, 
táxons que aparentam ser característicos da AII. Em vermelho, táxons com maiores 
chances de serem raros na AII. (Continuação) 
 

EM EI EA AR 
NO. TÁXON ESPÉCIE 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
TOTAL

144 Scelionidae sp.12 1 2 - - 1 - - - 1 - 1 - 6 
145 Bethylidae sp.05 - - - - - - 2 1 - - 1 1 5 
146 Braconidae sp.08 1 - 1 - - - 2 - 1 - - - 5 
147 Braconidae sp.15 - - - 1 1 - 1 1 1 - - - 5 
148 Braconidae sp.25 - - 1 - 2 1 - 1 - - - - 5 
149 Ceraphronoidea sp.23 - - - - - - - 1 - 3 1 - 5 
150 Crabronidae sp.08 - 1 - - 1 2 - - - - - 1 5 
151 Diapriidae sp.12 - - 1 - 1 - - - 1 2 - - 5 
152 Dryinidae sp.01 - - - - - - 2 2 1 - - - 5 
153 Eulophidae sp.03 1 - - 1 - - - 2 - 1 - - 5 
154 Figitidae sp.02 - 1 - - - - 2 1 1 - - - 5 
155 Halictidae sp.01 1 - - 3 1 - - - - - - - 5 
156 Ichneumonidae sp.01 - - - - - - 1 4 - - - - 5 
157 Ich., Acerastes sp. sp.04 - 1 2 - - - - - - 1 1 - 5 
158 Ich., Lymeon sp. sp.05 - - 2 - - - - - - 2 1 - 5 
159 Mymaridae sp.05 1 - - - - - 1 3 - - - - 5 
160 Mymaridae sp.20 - - 1 - 2 - - 2 - - - - 5 
161 Mymaridae sp.24 - - 3 - - - - - - 2 - - 5 
162 Platygastridae sp.15 2 - - - - 2 1 - - - - - 5 
163 Platygastridae sp.25 - 5 - - - - - - - - - - 5 
164 Signiphoridae sp.05 - - - - - - - 2 - 1 2 - 5 
165 Aphelinidae sp.02 - - - - - 1 - - 2 - 1 - 4 
166 Aphelinidae sp.10 2 - - - - - - - - 1 1 - 4 
167 Aphelinidae sp.12 1 - - - - - - - - - 3 - 4 
168 Bethylidae sp.03 - - 2 - - - 1 - - - 1 - 4 
169 Braconidae sp.03 - - 1 - - - 1 1 1 - - - 4 
170 Braconidae sp.13 - - - - - - 3 1 - - - - 4 
171 Ceraphronoidea sp.02 - - - - - - 2 1 - - 1 - 4 
172 Encyrtidae sp.06 - - - - 2 1 - - - 1 - - 4 
173 Encyrtidae sp.09 2 - - 1 - 1 - - - - - - 4 
174 Encyrtidae sp.14 - - - - - - 1 - - - - 3 4 
175 Eulophidae sp.15 - - - 1 - - - 3 - - - - 4 
176 Eulophidae sp.16 - - - 1 1 - - - 1 - 1 - 4 
177 Figitidae sp.03 - - - - - - - 2 2 - - - 4 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2-3: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para 
espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na AII nas Estações seca e 
chuvosa em Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, 
Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Táxons em ordem decrescente de número de 
exemplares coletados. Em verde, táxons de ocorrência mais provável na AID. Em azul, 
táxons que aparentam ser característicos da AII. Em vermelho, táxons com maiores 
chances de serem raros na AII. (Continuação) 
 

EM EI EA AR 
NO. TÁXON ESPÉCIE 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
TOTAL

178 Ich., Loxopus sp. sp.01 - - - - - - - - 4 - - - 4 
179 Ich., Lymeon sp. sp.01 1 - 1 - - - - - - - 1 1 4 
180 Ich., Polycyrtus sp. sp.02 - - 2 - - - - - - - 2 - 4 
181 Mymaridae sp.12 - 2 - - - - - - 1 1 - - 4 
182 Mymaridae sp.25 - - - - - - - - - 2 2 - 4 
183 Mymaridae sp.26 - - - - - - 1 - - 1 2 - 4 
184 Platygastridae sp.12 - - - - 1 - - - - 2 1 - 4 
185 Pompilidae sp.15 - - - - - 1 - - - 3 - - 4 
186 Pompilidae sp.18 - - - 1 - - - - - - 1 2 4 
187 Pteromalidae sp.08 - - - - - - 3 1 - - - - 4 
188 Pteromalidae sp.09 - - - - - - - 4 - - - - 4 
189 Signiphoridae sp.02 - - - - - - - 1 2 1 - - 4 
190 Sphecidae sp.06 - - 3 - - - - 1 - - - - 4 
191 Aphelinidae sp.09 - - - - 1 - - - - 1 1 - 3 
192 Aphelinidae sp.14 - - - - - - - - - - - 3 3 
193 Apoidea sp.06 2 - - - 1 - - - - - - - 3 
194 Bethylidae sp.09 - - - - - - - - - - - 3 3 
195 Braconidae sp.14 - - - - - - 2 - - - - 1 3 
196 Braconidae sp.20 - - 1 - - - 1 - 1 - - - 3 
197 Braconidae sp.23 1 - - - - - - 1 1 - - - 3 
198 Braconidae sp.27 - 1 - - 1 - - - 1 - - - 3 
199 Braconidae sp.29 - - - 1 1 - - - - 1 - - 3 
200 Ceraphronoidea sp.12 - - - - - - - - 3 - - - 3 
201 Ceraphronoidea sp.17 - 1 - - 1 - - - - - 1 - 3 
202 Ceraphronoidea sp.30 - - - - - - - - - 3 - - 3 
203 Chrysididae sp.01 - - - - 1 - - - - 1 1 - 3 
204 Crabronidae sp.01 - 1 - 2 - - - - - - - - 3 
205 Diapriidae sp.01 - - - - - - 3 - - - - - 3 
206 Encyrtidae sp.02 1 - - - - 1 1 - - - - - 3 
207 Figitidae sp.04 - - - - - - - 1 - 1 1 - 3 
208 Ichneumonidae sp.03 - - - - - - 1 - - - - 2 3 
209 Ich., Lymeon sp. sp.02 - - - 2 - - - - - 1 - - 3 
210 Ich., Polycyrtus sp. sp.02 - 1 1  1 - - - - - - - 3 
211 Mutilidae sp.02 - - 1 1 - - - - - 1 - - 3 
.
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2-3: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para 
espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na AII nas Estações seca e 
chuvosa em Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, 
Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Táxons em ordem decrescente de número de 
exemplares coletados. Em verde, táxons de ocorrência mais provável na AID. Em azul, 
táxons que aparentam ser característicos da AII. Em vermelho, táxons com maiores 
chances de serem raros na AII. (Continuação) 
 

EM EI EA AR 
NO. TÁXON ESPÉCIE 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
TOTAL

212 Mutilidae sp.03 - - - - - - - 3 - - - - 3 
213 Mymaridae sp.03 - 1 - - - - 1 - 1 - - - 3 
214 Mymaridae sp.07 - 1 - - - - - 1 - 1 - - 3 
215 Mymaridae sp.14 - - - - - - - 1 1 1 - - 3 
216 Mymaridae sp.18 - - - - 1 - - - - - 2 - 3 
217 Mymaridae sp.30 2 - - - - - - - - 1 - - 3 
218 Platygastridae sp.08 - - - - - - - - 3 - - - 3 
219 Platygastridae sp.13 - - - - 1 - - 2 - - - - 3 
220 Platygastridae sp.26 - 1 - - 2 - - - - - - - 3 
221 Pompilidae sp.12 1 - - - - - - - - 2 - - 3 
222 Scelionidae sp.03 - - - - 2 - 1 - - - - - 3 
223 Scelionidae sp.04 - - - - - - 2 - 1 - - - 3 
224 Scelionidae sp.31 - - - - - - 3 - - - - - 3 
225 Trichogrammatidae sp.02 - - - - - - - 3 - - - - 3 
226 Trichogrammatidae sp.03 - - - - - - - 3 - - - - 3 
227 Trichogrammatidae sp.05 - - - - - 3 - - - - - - 3 
228 Vespidae sp.01 - - - - - - 1 - - 1 1 - 3 
229 Aphelinidae sp.08 1 - - - - - - - - 1 - - 2 
230 Bethylidae sp.01 - - - - - - 1 - - 1 - - 2 
231 Bethylidae sp.06 - - - - - - 2 - - - - - 2 
232 Bethylidae sp.07 - - - - 1 - - - 1 - - - 2 
233 Braconidae sp.04 - 1 - - - - 1 - - - - - 2 
234 Braconidae sp.06 - - - - - - 2 - - - - - 2 
235 Braconidae sp.09 - - - - - - 1 1 - - - - 2 
236 Braconidae sp.12 - - - - - - 1 1 - - - - 2 
237 Braconidae sp.21 - - - - - - 1 1 - - - - 2 
238 Braconidae sp.26 - - - - - - - 1 1 - - - 2 
239 Braconidae sp.28 - - - 1 - 1 - - - - - - 2 
240 Braconidae sp.32 - - - 1 1 - - - - - - - 2 
241 Ceraphronoidea sp.09 - - - - - - - - 2 - - - 2 
242 Ceraphronoidea sp.28 - - - - - - 1 1 - - - - 2 
243 Chalc., Conura sp. sp.02 - - - - - - - - - 1 1 - 2 
244 Crabronidae sp.06 - - - - - 1 1 - - - - - 2 
245 Crabronidae sp.16 - - - - - - - - - - 1 1 2 
.
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2-3: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para 
espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na AII nas Estações seca e 
chuvosa em Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, 
Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Táxons em ordem decrescente de número de 
exemplares coletados. Em verde, táxons de ocorrência mais provável na AID. Em azul, 
táxons que aparentam ser característicos da AII. Em vermelho, táxons com maiores 
chances de serem raros na AII. (Continuação) 
 

EM EI EA AR 
NO. TÁXON ESPÉCIE 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
TOTAL

246 Crabronidae sp.17 1 - - - - 1 - - - - - - 2 
247 Diapriidae sp.10 - - - - - - - 2 - - - - 2 
248 Encyrtidae sp.10 - - - - 1 1 - - - - - - 2 
249 Encyrtidae sp.12 1 - - - - - - - - 1 - - 2 
250 Encyrtidae sp.13 - - - - - 1 - - - 1 - - 2 
251 Eucharitidae sp.01 - - - - - 2 - - - - - - 2 
252 Eulophidae sp.01 - - - - - - 1 1 - - - - 2 
253 Eulophidae sp.05 - - - 1 - - - - 1 - - - 2 
254 Eulophidae sp.06 - - - 1 - - - 1 - - - - 2 
255 Eulophidae sp.07 - - - - 1 - - - - - 1 - 2 
256 Eulophidae sp.12 - - - - - - - 1 - 1 - - 2 
257 Figitidae sp.06 - - - - - - - 2 - - - - 2 
258 Ichneumonidae sp.07 - 1 - - - - 1 - - - - - 2 
259 Ich., Acerastes sp. sp.02 1 - - - - - - - - 1 - - 2 
260 Ich., Acerastes sp. sp.03 - 1 1 - - - - - - - - - 2 
261 Ich., Basileucus sp. sp.01 -  1 - - - - - 1 - - - 2 
262 Ich., Cryptanura sp.01 - - - - - - 1 1 - - - - 2 
263 Ich., Diapetimorpha sp. sp.02 1 1 - - - - - - - - - - 2 
264 Ich., Messatoporus sp. sp.01 - 1 - - - - - - - 1 - - 2 
265 Mymaridae sp.08 - - - - - - - 1 1 - - - 2 
266 Mymaridae sp.15 - - - - - - - - 1 - 1 - 2 
267 Mymaridae sp.19 - - - - 1 - - - - 1 - - 2 
268 Mymaridae sp.29 1 - - - - 1 - - - - - - 2 
269 Platygastridae sp.04 - 1 - - - - - - 1 - - - 2 
270 Platygastridae sp.17 - - - - - 2 - - - - - - 2 
271 Platygastridae sp.27 - - - - - - - - - 2 - - 2 
272 Platygastridae sp.28 - - - - - - - - - 2 - - 2 
273 Pompilidae sp.06 - - - - - - - 1 - 1 - - 2 
274 Pompilidae sp.09 - - - - - 2 - - - - - - 2 
275 Pompilidae sp.11 1 - - - - - - - - 1 - - 2 
276 Pompilidae sp.14 - - - - 1 - - - - 1 - - 2 
277 Pompilidae sp.22 1 - - - - 1 - - - - - - 2 
278 Pompilidae sp.30 - - 1 1 - - - - - - - - 2 
279 Scelionidae sp.05 - - - - - - 2 - - - - - 2 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2-3: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para 
espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na AII nas Estações seca e 
chuvosa em Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, 
Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Táxons em ordem decrescente de número de 
exemplares coletados. Em verde, táxons de ocorrência mais provável na AID. Em azul, 
táxons que aparentam ser característicos da AII. Em vermelho, táxons com maiores 
chances de serem raros na AII. (Continuação) 
 

EM EI EA AR 
NO. TÁXON ESPÉCIE 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
TOTAL

280 Scelionidae sp.16 - 1 - - - - - - - - 1 - 2 
281 Scelionidae sp.30 - - - - - - 2 - - - - - 2 
282 Signiphoridae sp.14 - - - - - - - - - 1 1 - 2 
283 Signiphoridae sp.17 - - - 1 - - - - - 1 - - 2 
284 Sphecidae sp.01 - - - - - 1 1 - - - - - 2 
285 Trichogrammatidae sp.01 - - - - - - 1 - 1 - - - 2 
286 Trichogrammatidae sp.04 - - - - - - - - 1 1 - - 2 
287 Trichogrammatidae sp.06 - - - - 1 - - - - 1 - - 2 
288 Vespidae sp.02 - - - - - - - - - - 2 - 2 
289 Aphelinidae sp.04 - - - - - - - - 1 - - - 1 
290 Aphelinidae sp.05 - 1 - - - - - - - - - - 1 
291 Aphelinidae sp.11 1 - - - - - - - - - - - 1 
292 Aphelinidae sp.13 1 - - - - - - - - - - - 1 
293 Apoidea sp.01 - - - - - 1 - - - - - - 1 
294 Apoidea sp.02 - 1 - - - - - - - - - - 1 
295 Apoidea sp.03 - - - 1 - - - - - - - - 1 
296 Apoidea sp.04 - - - 1 - - - - - - - - 1 
297 Apoidea sp.05 - - - - - - - - - - 1 - 1 
298 Apoidea sp.07 1 - - - - - - - - - - - 1 
299 Bethylidae sp.02 - - - - - - 1 - - - - - 1 
300 Bethylidae sp.04 - - - - - - 1 - - - - - 1 
301 Bethylidae sp.08 - - - - - 1 - - - - - - 1 
302 Bethylidae sp.10 - - - - - - - - - 1 - - 1 
303 Braconidae sp.02 - - - - - - 1 - - - - - 1 
304 Braconidae sp.05 - - - - - - 1 - - - - - 1 
305 Braconidae sp.07 - - - - - - 1 - - - - - 1 
306 Braconidae sp.17 - - - - - - 1 - - - - - 1 
307 Braconidae sp.22 - - - - - - - 1 - - - - 1 
308 Braconidae sp.24 - - - - - - - 1 - - - - 1 
309 Braconidae sp.30 - - - - 1 - - - - - - - 1 
310 Braconidae sp.31 - - - - 1 - - - - - - - 1 
311 Braconidae sp.33 1 - - - - - - - - - - - 1 
312 Braconidae sp.34 - - 1 - - - - - - - - - 1 
313 Braconidae sp.35 - - - 1 - - - - - - - - 1 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2-3: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para 
espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na AII nas Estações seca e 
chuvosa em Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, 
Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Táxons em ordem decrescente de número de 
exemplares coletados. Em verde, táxons de ocorrência mais provável na AID. Em azul, 
táxons que aparentam ser característicos da AII. Em vermelho, táxons com maiores 
chances de serem raros na AII. (Continuação) 
 

EM EI EA AR 
NO. TÁXON ESPÉCIE 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
TOTAL

314 Braconidae sp.38 - - - - - - 1 - - - - - 1 
315 Ceraphronoidea sp.11 - - - - - - - - 1 - - - 1 
316 Ceraphronoidea sp.22 1 - - - - - - - - - - - 1 
317 Ceraphronoidea sp.24 - - - - - - - - - 1 - - 1 
318 Ceraphronoidea sp.25 - - - - - - - - - 1 - - 1 
319 Ceraphronoidea sp.27 - - - - - - - - - - 1 - 1 
320 Ceraphronoidea sp.33 - - - - - - - - - 1 - - 1 
321 Crabronidae sp.05 - - - - - 1 - - - - - - 1 
322 Crabronidae sp.14 - - - - - - 1 - - - - - 1 
323 Crabronidae sp.18 1 - - - - - - - - - - - 1 
324 Crabronidae sp.19 - - - - - - - - - 1 - - 1 
325 Diapriidae sp.14 - - - - - - - - - - 1 - 1 
326 Dryinidae sp.02 - - - - - - - 1 - - - - 1 
327 Dryinidae sp.04 - - 1 - - - - - - - - - 1 
328 Elasmidae sp.01 - 1 - - - - - - - - - - 1 
329 Encyrtidae sp.15 - - - - - - - - - 1 - - 1 
330 Encyrtidae sp.16 - - - - - - - - - - - 1 1 
331 Encyrtidae sp.18 - 1 - - - - - - - - - - 1 
332 Encyrtidae sp.20 - - - - - - - - - 1 - - 1 
333 Encyrtidae sp.22 - - - - - - - - - - 1 - 1 
334 Encyrtidae sp.23 - - - - - - - - - - 1 - 1 
335 Encyrtidae sp.24 - - - - - - - - - - 1 - 1 
336 Eulophidae sp.02 - - - - - - - 1 - - - - 1 
337 Eulophidae sp.08 - - - - 1 - - - - - - - 1 
338 Eulophidae sp.10 - - - - - 1 - - - - - - 1 
339 Eulophidae sp.13 - - - - - - - - - 1 - - 1 
340 Eulophidae sp.14 - - - - - - - - - 1 - - 1 
341 Eulophidae sp.18 - 1 - - - - - - - - - - 1 
342 Eupelmidae sp.01 - - - - - - - - - 1 - - 1 
343 Eupelmidae sp.02 - - - - - 1 - - - - - - 1 
344 Eupelmidae sp.03 - - - - - 1 - - - - - - 1 
345 Eurytomidae sp.01 - - - - - 1 - - - - - - 1 
346 Figitidae sp.05 - - - 1 - - - - - - - - 1 
347 Halictidae sp.20 - - - - - - - - - - - 1 1 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2-3: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para 
espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na AII nas Estações seca e 
chuvosa em Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, 
Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Táxons em ordem decrescente de número de 
exemplares coletados. Em verde, táxons de ocorrência mais provável na AID. Em azul, 
táxons que aparentam ser característicos da AII. Em vermelho, táxons com maiores 
chances de serem raros na AII. (Continuação) 
 

EM EI EA AR 
NO. TÁXON ESPÉCIE 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
TOTAL

348 Ichneumonidae sp.02 - - - - - - - 1 - - - - 1 
349 Ichneumonidae sp.04 - - - - - - 1 - - - - - 1 
350 Ichneumonidae sp.05 - - - - - - 1 - - - - - 1 
351 Ichneumonidae sp.06 - - - - - - 1 - - - - - 1 
352 Ichneumonidae sp.08 - - - - - - - - - - - 1 1 
353 Ichneumonidae sp.09 - - - - - - - - - - - 1 1 
354 Ichneumonidae sp.11 - - - - - - - - - - - 1 1 
355 Ichneumonidae sp.12 - - - - - - - 1 - - - - 1 
356 Ichneumonidae sp.16 - - - - - - 1 - - - - - 1 
357 Ich., Acerastes sp. sp.05 - - - - 1 - - - - - - - 1 
358 Ich., Baltazaria sp. sp.01 - - - - - - - - 1 - - - 1 

359 Ich., Cryptanura 
quadrimaculata - - - - 1 - - - - - - - - 1 

360 Ich., Diapetimorpha sp. sp.03 - 1 - - - - - - - - - - 1 
361 Ich., Dismodix sp. sp.02 - - - - - - - - - 1 - - 1 
362 Ich., Dismodix sp. sp.03 - - - - 1 - - - - - - - 1 
363 Ich., Glodianus sp.01 - - - - - - - 1 - - - - 1 
364 Ich., Lymeon sp. sp.04 - - - - - - 1 - - - - - 1 
365 Ich., Lymeon sp. sp.06 - - - - - - - - - 1 - - 1 
366 Ich., Polycyrtus sp. sp.05 - - - - 1 - - - - - - - 1 
367 Ich., viz. Acorystus sp. sp.01 - - - - - - 1 - - - - - 1 
368 Monomachidae sp.02 - - - - - - - - - 1 - - 1 
369 Mutilidae sp.01 - - - 1 - - - - - - - - 1 
370 Mymaridae sp.10 - - - - - - - - 1 - - - 1 
371 Mymaridae sp.13 - - - - - - - - 1 - - - 1 
372 Mymaridae sp.23 - - - - - 1 - - - - - - 1 
373 Perilampidae sp.01 - 1 - - - - - - - - - - 1 
374 Platygastridae sp.05 - - - - - - - - 1 - - - 1 
375 Platygastridae sp.07 - - - - - - - - 1 - - - 1 
376 Platygastridae sp.11 - - - 1 - - - - - - - - 1 
377 Platygastridae sp.16 - - - - - 1 - - - - - - 1 
378 Pompilidae sp.19 - - - - - - - - - - - 1 1 
379 Pompilidae sp.20 - - - - - - - - - - - 1 1 
380 Pompilidae sp.23 1 - - - - - - - - - - - 1 
381 Pompilidae sp.26 - - - - - - - - - - - 1 1 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2-3. Número de exemplares em cada ponto amostrado, para 
espécies definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na AII nas estações seca e 
chuvosa em Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, 
Eucalipto/Macega; EI, Estágio inicial de regeneração; EA, Estágio avançado de 
regeneração; AR, Afloramento rochoso. Táxons em ordem decrescente de número de 
exemplares coletados. Em verde, táxons de ocorrência mais provável na AID. Em azul, 
táxons que aparentam ser característicos da AII. Em vermelho, táxons com maiores 
chances de serem raros na AII. (Continuação) 
 

EM EI EA AR 
NO. TÁXON ESPÉCIE 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
TOTAL

382 Pompilidae sp.27 - 1 - - - - - - - - - - 1 
383 Pompilidae sp.29 - - - - - - - - - 1 - - 1 
384 Pompilidae sp.32 - - - 1 - - - - - - - - 1 
385 Pteromalidae sp.01 - - - - - - - - - 1 - - 1 
386 Pteromalidae sp.02 - - - - - - - - - 1 - - 1 
387 Pteromalidae sp.03 - - - - - - - - 1 - - - 1 
388 Pteromalidae sp.04 - - - - - - - - - - 1 - 1 
389 Pteromalidae sp.10 - - - - - - - - - 1 - - 1 
390 Pteromalidae sp.11 1 - - - - - - - - - - - 1 
391 Scelionidae sp.01 - - - - - - 1 - - - - - 1 
392 Scelionidae sp.14 - - - - - 1 - - - - - - 1 
393 Scelionidae sp.15 - 1 - - - - - - - - - - 1 
394 Scelionidae sp.17 - - - - - - - - - 1 - - 1 
395 Scelionidae sp.18 - - - - - - - - - 1 - - 1 
396 Scelionidae sp.19 - - - - - - - - - 1 - - 1 
397 Scelionidae sp.24 - - - - - - - 1 - - - - 1 
398 Scelionidae sp.28 - - - - - - - - - - 1 - 1 
399 Scelionidae sp.29 - - - - - - - - - - 1 - 1 
400 Scelionidae sp.32 - - - - - - 1 - - - - - 1 
401 Scelionidae sp.33 - - - - - - 1 - - - - - 1 
402 Scelionidae sp.34 - - - - - - 1 - - - - - 1 
403 Signiphoridae sp.03 - - - 1 - - - - - - - - 1 
404 Signiphoridae sp.04 1 - - - - - - - - - - - 1 
405 Signiphoridae sp.09 - - - - - - - - - - 1 - 1 
406 Signiphoridae sp.10 - - - - - - - - - - 1 - 1 
407 Signiphoridae sp.13 - - - - - - - - - - 1 - 1 
408 Signiphoridae sp.15 - - - - - - - - - 1 - - 1 
409 Sphecidae sp.02 1 - - - - - - - - - - - 1 
410 Sphecidae sp.03 - - - - - - - 1 - - - - 1 
411 Sphecidae sp.05 - - - 1 - - - - - - - - 1 
412 Tiphiidae sp.01 - - - - - - - - - - 1 - 1 
413 Vespidae sp.03 - - - - - 1 - - - - - - 1 
414 Vespidae sp.04 - - - - - - - - - 1 - - 1 
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• Ordem Diptera 
 
Embora com grande número de espécies reconhecidas (Figuras. 3.2.3.1.6.4.2-2-14 até 
3.3-3.2.3.1.6.4.2-17), a diversidade desse grupo mostrou-se relativamente modesta na 
AII, tanto quando comparada ao número observado de espécies de Hymenoptera na 
mesma região (4,22 vezes maior), quanto em relação ao número de espécies de Diptera 
observados em um levantamento anterior, realizado em Mata Atlântica no município de 
Itapemirim/ES (CEPEMAR, 2009a), com metodologia similar, em uma única estação do 
ano, mas capturando mesmo assim 102 espécies de Diptera, número similar às 98 
espécies de Diptera encontradas no presente estudo, e ainda próximo às modestas 136 
espécies previstas para a AII (Tabela 3.2.3.1.6.4.2-4). 
 
Similarmente aos Hymenoptera, contudo, a diversidade de espécies na região foi similar 
nas duas Estações investigadas (seca e chuvosa) (Tabela 3.2.3.1.6.4.2-2-4). A estrutura 
das populações de Diptera enquadra-se ainda dentro dos cinco padrões característicos 
para a fauna de insetos, de modo geral para a AII, detalhados no item 3.2.3.1.6.5, tal 
como comprovam os resultados nas Figuras. 3.2.3.1.6.4.2-7 e 3.2.3.1.6.4.2-8 abaixo. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-7: Número de espécies para as famílias de Diptera registradas em quatro áreas de 

vegetação: EM, Mata de eucalipto/Macega; EI, Mata em Estágio Inicial; EA, Mata em Estágio Avançado; AR, Mata 
de Afloramento Rochoso. 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-8: Frequência de exemplares para as famílias de Diptera registradas em quatro áreas de 

vegetação: EM, Mata de eucalipto/Macega; EI, Mata em Estágio Inicial; EA, Mata em Estágio Avançado; AR, Mata 
de Afloramento Rochoso. 

 
 

Tabela 3.2.3.1.6.4.2-4: Estatísticas para Diptera coletados nas Estações seca e chuvosa  
em Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, 
Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Chao1&2 para EM, EI, EA, AR estimados a 
partir da análise dos três subpontos amostrais em cada uma destas áreas. Valor Total 
estimado com base na análise dos 12 pontos totais. 
 

DADOS EM EI EA AR TOTAL 
No. espécies observadas 48 39 69 45 98 
No. espécies estimadas (Chao1) 67.1 56.1 74.5 51.9 124.3 
No. espécies estimadas (Chao2) 66.1 54.6 76.4 64.7 136.3 
Índice de diversidade (Simpson) 7.65 5.10 8.26 8.99 10.16 
No. exemplares (total) 871 979 2153 1007 5010 
No. espécies (seca) 29 29 56 24 79 
No. espécies (chuva) 30 22 39 30 69 
No. exemplares (seca) 508 548 988 709 2753 
No. exemplares (chuva) 362 431 1162 298 2253 
No. espécies exclusivas a cada área 10 7 23 6 46 
Porcentagem ref. ao total do ponto 20.8 18.0 33.3 13.3 46.9 
No. spp. exclusivas a EM & EI 17 - - - 
No. singletons 8 5 3 5 21 
No. doubletons 1 2 4 0 7 
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Cerca de 50% das espécies definidas foram encontradas exclusivamente em um ponto 
(variando de 13-21% nos 4 pontos) (Tabela 3.2.3.1.6.4.2-4). Embora provável, 
amostragens mais frequentes seriam necessárias para confirmar este grau de 
especificidade das associações entre espécies e áreas de vegetação. O pequeno número 
de singletons e doubletons gerados (Tabela 3.2.3.1.6.4.2-4) sugere que a especificidade 
pode ser real, pois indica que as coletas foram relativamente eficientes para o grupo. O 
número de espécies exclusivas às áreas EM & EI (17 espécies; Tabela 3.2.3.1.6.4.2-4) é 
relativamente pequeno em termos absolutos, sugerindo menor importância das áreas de 
mata da AID e vizinhança (de estrutura similar a estas duas áreas de vegetação) na 
manutenção de populações de Diptera do que de Hymenoptera. 
 
Apesar da diversidade relativamente modesta de espécies de Diptera na região estudada, 
vários táxons raros ou incomuns foram encontrados (Figura 3.2.3.1.6.4.2-4), dentre os 
quais quatro espécies de Richardiidae, particularmente a espécie ilustrada na Figura 
3.2.3.1.6.4.2-4 (No. 10), nunca antes observada pela equipe no Espírito Santo. Os 
Richardiidae são característicos de áreas de Mata mais fechada, e nada se sabe sobre 
sua biologia, embora estejam relacionados à Família das moscas-das-frutas (Tephritidae). 
Um exemplar da incomum família Pipunculidae foi também obtido; o grupo é parasitoide 
de Homoptera, grupo muito comum na AII (v. item “Outras ordens”, abaixo). A espécie de 
Bombyliidae, em particular, e provavelmente também o Ephydridae da Figura 
3.2.3.1.6.4.2-4 (No. 12), coletados na AII, são também incomuns, embora estas famílias 
não sejam de ocorrência rara. Similarmente, a família Syrphidae é muito comum, mas a 
espécie ilustrada na Figura 3.2.3.1.6.4.2-4 (No. 13), não é facilmente encontrada. Uma 
espécie próxima de Oligodranes sp. Loew (Figura 3.2.3.1.6.4.2-4, No. 11), encontrada na 
vegetação de EI, é um animal comum, mas sem registro para o Espírito Santo. 
 
Por observação direta, foram ainda registrados, durante a segunda campanha, vários 
exemplares de Mydas tibialis viz. (Diptera, Mydidae) (Figura 3.2.3.1.6.4.2-9, abaixo) nas 
áreas de Eucalipto/Macega e Estágio Inicial de Regeneração. Trata-se de uma das 
maiores espécies de Diptera do mundo, com até 10cm de envergadura. A despeito do 
tamanho, são animais raramente vistos e de biologia ainda desconhecida. 
 

 
 

Figura 3.2.3.1.6.4.2-9: Mydas tibialis Wiedeman (Diptera, Mydidae). Ilustrado aqui aproximadamente 
em tamanho natural (cerca de 5 cm). Foto ©2008-Thomas Bentley. 
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É preciso frisar que estes táxons são apenas os que puderam ser mais claramente 
reconhecidos como raros ou incomuns, pois chamam a atenção em função de algum 
traço morfológico característico que possuem. A grande diversidade total de espécies na 
área, e a presença de táxons raros, são evidências claras de que a ocorrência de 
espécies ainda desconhecidas da ciência na AII é uma possibilidade praticamente 
garantida. 
 
Tabela 3.2.3.1.6.4.2-5: Número de exemplares e espécies em cada ponto amostrado, 
para os Diptera (Insecta) coletados na AII nas Estações seca e chuvosa em Anchieta/ES 
entre os anos de 2008 e 2009, com indicação da biologia (Hábito). Áreas amostradas: 
EM, Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Táxons em ordem alfabética. 
 

EM EI EA AR NO. TÁXON ESPÉCIE 
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

HÁBITO 

1 Agromyzidae sp.55 - - - - - - - - 3 - - - Folívoro 
2 Agromyzidae sp.76 - - - - - - - - - 1 - - Folívoro 
3 Agromyzidae sp.89 - - - - - - - - - - - 1 Folívoro 
4 Agromyzidae sp.84 3 - - - - - - - - - - - Folívoro 
5 Asilidae sp.06 - - - - - - 1 1 - - - - Insetívoro 
6 Asilidae sp.91 - - - - - - - 1 - 4 - - Insetívoro 
7 Bombyliidae sp.71 - - 1 - - - - - - 4 1 - Parasitoide 
8 Brachycera sp.23 - 2 - - - - 230 185 45 - - - ? 
9 Brachycera sp.28 2 - 1 1 - 1 8 8 - - - - ? 
10 Brachycera sp.29 - - 2 - - - 1 - - - - - ? 
11 Brachycera sp.31 - - - - - - 2 1 - - - - ? 
12 Brachycera sp.32 - - - - - - 3 3 - - - - ? 
13 Brachycera sp.57 - - - 1 - - - - - - - - ? 
14 Brachycera sp.58 - - - 2 - - - - - - - - ? 
15 Brachycera sp.61 - - - - 1 - - 2 2 - - - ? 
16 Brachycera sp.63 1 4 - 6 1 1 - - - - - - ? 
17 Brachycera sp.65 - - - - - 1 - - - - - - ? 
18 Brachycera sp.68 3 3 - - 1 5 - - - 3 5 - Predador 
19 Brachycera sp.70 2 - - - - - - - - - - - ? 
20 Brachycera sp.74 - - 1 - - - - - - - - - ? 
21 Brachycera sp.75 - - 1 - - - - - - - - - ? 
22 Brachycera sp.99 - - - - - - 5 - - - - - ? 
23 Calliphoridae sp.14 1 - - - - - 1 - 1 - - - Carniça 
24 Calliphoridae sp.44 - - - - - - - 1 - - - 5 Carniça 
25 Ceratopogonidae sp.35 - - - - - - 1 - 1 - 5 - Hematófago 
26 Dolichopodidae sp.03 40 19 5 38 18 35 33 3 5 14 10 12 Predador 
27 Dolichopodidae sp.04 12 30 108 77 69 107 3 2 1 49 115 4 Predador 
28 Dolichopodidae sp.05 - - 1 4 3 - 1 2 1 - - 1 Predador 
29 Dolichopodidae sp.25 1 2 1 16 15 3 4 1 - - - 2 Predador 
30 Dolichopodidae sp.26 40 26 32 41 35 38 64 79 64 11 38 52 Predador 
31 Dolichopodidae sp.30 - - 4 4 7 3 4 8 3 2 - - Predador 
32 Dolichopodidae sp.37 - - - - - - - 3 - - - - Predador 
33 Dolichopodidae sp.59 2 - 2 1 - - - - - - - - Predador 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-5: Número de exemplares e espécies em cada ponto amostrado, 
para os Diptera (Insecta) coletados na AII nas Estações seca e chuvosa em Anchieta/ES 
entre os anos de 2008 e 2009, com indicação da biologia (Hábito). Áreas amostradas: 
EM, Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Táxons em ordem alfabética. 
 

EM EI EA AR NO. TÁXON ESPÉCIE 
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

HÁBITO 

34 Dolichopodidae sp.62 - 12 10 - - 24 - 1 - 15 6 - Predador 
35 Dolichopodidae sp.94 - - - - - - - 3 - - - - Predador 
36 Drosophilidae sp.40 - - - - - - - 1 - - 2 - Fungos 
37 Drosophilidae sp.64 - - - 1 - 1 - - - - - - Fungos 
38 Drosophilidae sp.93 - - - - - - - 5 - - - - Fungos 
39 Drosophiliidae sp.07 - - 1 - - - 34 37 16 - - - Fungos 
40 Drosophiliidae sp.41 - - - - - - 10 1 6 11 - - Fungos 
41 Empididae sp.24 - 3 3 - - 1 2 8 4 - 5 20 Predador 
42 Empididae sp.36 - - - - - - 2 1 - - - - Predador 
43 Richardiidae viz. sp.81 - - 1 - - - - - - - - - ? 
44 Ephydridae sp.46 - - - - - - - 3 - - - - Detritívoro 
45 Micropezidae sp.50 - - - - - - - 22 - - - - Excremento 
46 Mycetophiliidae sp.19 - - - - - - 4 2 - 1 - - Fungos 
47 Mycetophiliidae sp.43 - - - - - - - 2 1 - - - Fungos 
48 Mycetophiliidae sp.47 - - - - 1 - - 3 - - - - Fungos 
49 Mycetophiliidae sp.49 - - 1 1 2 - 2 1 3 2 - 1 Fungos 
50 Mycetophiliidae sp.87 1 - - - - - - - - - - - Fungos 
51 Nematocera sp.80 - - - - 1 - - - - - - - ? 
52 Nematocera sp.82 - - 1 - - - - - - - - 9 ? 
53 Nematocera sp.83 - - 1 - - - - - - - - - ? 
54 Nematocera sp.88 - - - - - - - - - - - 5 ? 
55 Phoridae sp.09 33 14 25 14 3 2 130 138 121 33 47 48 Fungos/Paras.
56 Phoridae sp.10 - - 1 - 2 - 1 7 - - 1 3 Fungos/Paras.
57 Phoridae sp.11 - - - - - - 24 3 - 3 - 2 Fungos/Paras.
58 Phoridae sp.33 - - 2 - - 1 1 6 - - - - Fungos/Paras.
59 Phoridae sp.38 - - - - - - - 15 - - - - Fungos/Paras.
60 Phoridae sp.39 8 3 13 2 2 4 10 10 12 7 8 11 Fungos/Paras.
61 Phoridae sp.92 - - - - - - 1 3 - - - - Fungos/Paras.
62 Pipunculidae sp.08 - - - - - - 1 - - - - - Parasitoide 
63 Psychodidae sp.48 - - 1 - - - - 1 1 - - 2 Detritívoro 
64 Richardiidae sp.90 - - - - - - - 2 - - - - ? 
65 Richardiidae sp.96 - - - - - 1 1 - 1 1 1 - ? 
66 Richardiidae sp.97 - - - - - -  - - 1 - - ? 
67 Sarcophagidae sp.15 69 56 97 86 98 130 124 96 94 52 64 56 Carniça 
68 Sarcophagidae sp.45 1 8 5 16 8 21 - 8 7 - - 5 Carniça 
69 Sciaridae sp.12 - 1 3 - - 1 9 1 - 2 - - Fitófago 
70 Sciaridae sp.13 3 - 6 2 - 1 23 15 10 8 3 1 Fitófago 
71 Sciaridae sp.34 6 2 9 - 1 - 3 15 6 1 5 35 Fitófago 
72 Sciaridae sp.77 31 49 4 - - - - - - - 1 6 Fitófago 
73 Sepsidae sp.20 - - - - 1 - 1 1 - 1 - - Excremento 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-5: Número de exemplares e espécies em cada ponto amostrado, 
para os Diptera (Insecta) coletados na AII nas Estações seca e chuvosa em Anchieta/ES 
entre os anos de 2008 e 2009, com indicação da biologia (Hábito). Áreas amostradas: 
EM, Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Táxons em ordem alfabética. 
 

EM EI EA AR NO. TÁXON ESPÉCIE 
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

HÁBITO 

74 Sepsidae sp.22 - - - - - - 1 - - - - - Excremento 
75 Sepsidae sp.95 - - - - - - 14 - 2 2 - - Excremento 
76 Sepsidae sp.21 - - - - - - 2 4 - - - - Excremento 
77 Sphaeroceridae sp.27 - - - - - - 2 1 1 - - - ? 
78 Sphaeroceridae sp.69 1 - - - - - - - - - - - ? 
79 Stratyomidae sp.100 - - - - - - - - 2 - - - Detritivoro 
80 Stratyomidae sp.16 1 - - - - - 94 52 56 5 5 144 Detritivoro 
81 Stratyomidae sp.78 - 1 1 - - - 1 - - - - 1 Detritivoro 
82 Stratyomidae sp.98 - - - - - - - - - - 1 - Detritivoro 
83 Syrphidae sp.51 - 2 - - - - - - 1 - - 1 Flores 
84 Syrphidae sp.79 - - - - - - - - - - - 1 Flores 
85 Tabanidae sp.72 - - 1 - - - - - - - - - Hematófago 
86 Tachinidae sp.01 1 - - - - 1 2 3 - - - - Parasitoide 
87 Tachinidae sp.02 3 - - 1 1 - 4 - - 4 2 - Parasitoide 
88 Tachinidae sp.17 4 - 7 3 - 1 5 - 1 - - 6 Parasitoide 
89 Tachinidae sp.18 - - - - - 4 5 10 5 10 - - Parasitoide 
90 Tachinidae sp.42 - 1 1 - 2 - - 9 - - - - Parasitoide 
91 Tachinidae sp.52 - - - - - - - - 1 - - - Parasitoide 
92 Tachinidae sp.53 - - - - - 1 - - 1 - 1 - Parasitoide 
93 Tephritidae sp.60 - - - 1 - - - - - - - - Frugívoro 
94 Tephritidae sp.73 - - 1 - - - - - - - - - Frugívoro 
95 Tipulidae sp.54 - - - - - - 1 - 1 - - - Mat Veg Dec 
96 Tipulidae sp.56 - - - - - - - 2 1 - - - Mat Veg Dec 
97 Tipulidae sp.67 3 6 1 - - - - - 6 - - - Mat Veg Dec 
98 Não identificado sp.66 - - - - - 1 - - - - - -  

Número total de Exemplares 272 244 355 318 272 389 875 792 486 247 326 434 5010 
Número total de Espécies 26 21 37 22 22 26 46 52 36 27 22 27 98 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-6. Número de exemplares em cada ponto amostrado, para espécies 
definidas de Diptera (Insecta) coletadas na AII nas Estações seca e chuvosa em 
Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, 
Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento 
Rochoso. Táxons em ordem decrescente de número de exemplares coletados. Em verde, 
táxons de ocorrência mais provável na AID. Em azul, táxons que aparentam ser 
característicos da AII. Em vermelho, táxons com maiores chances de serem raros na AII. 
 

EM EI EA AR NO. TÁXON ESPÉCIE 
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

TOTAL

1 Sarcophagidae sp.15 69 56 97 86 98 130 124 96 94 52 64 56 1022 
2 Phoridae sp.09 33 14 25 14 3 2 130 138 121 33 47 48 608 
3 Dolichopodidae sp.04 12 30 108 77 69 107 3 2 1 49 115 4 577 
4 Dolichopodidae sp.26 40 26 32 41 35 38 64 79 64 11 38 52 520 
5 Brachycera sp.23 - 2 - - - - 230 185 45 - - - 462 
6 Stratyomidae sp.16 1 - - - - - 94 52 56 5 5 144 357 
7 Dolichopodidae sp.03 40 19 5 38 18 35 33 3 5 14 10 12 232 
8 Sciaridae sp.77 31 49 4 - - - - - - - 1 6 91 
9 Phoridae sp.39 8 3 13 2 2 4 10 10 12 7 8 11 90 
10 Drosophiliidae sp.07 - - 1 - - - 34 37 16 - - - 88 
11 Sciaridae sp.34 6 2 9 - 1 - 3 15 6 1 5 35 83 
12 Sarcophagidae sp.45 1 8 5 16 8 21 - 8 7 - - 5 79 
13 Sciaridae sp.13 3 - 6 2 - 1 23 15 10 8 3 1 72 
14 Dolichopodidae sp.62 - 12 10 - - 24 - 1 - 15 6 - 68 
15 Empididae sp.24 - 3 3 - - 1 2 8 4 - 5 20 46 
16 Dolichopodidae sp.25 1 2 1 16 15 3 4 1 - - - 2 45 
17 Dolichopodidae sp.30 - - 4 4 7 3 4 8 3 2 - - 35 
18 Tachinidae sp.18 - - - - - 4 5 10 5 10 - - 34 
19 Phoridae sp.11 - - - - - - 24 3 - 3 - 2 32 
20 Drosophiliidae sp.41 - - - - - - 10 1 6 11 - - 28 
21 Tachinidae sp.17 4 - 7 3 - 1 5 - 1 - - 6 27 
22 Micropezidae sp.50 - - - - - - - 22 - - - - 22 
23 Brachycera sp.28 2 - 1 1 - 1 8 8 - - - - 21 
24 Brachycera sp.68 3 3 - - 1 5 - - - 3 5 - 20 
25 Sepsidae sp.95 - - - - - - 14 - 2 2 - - 18 
26 Sciaridae sp.12 - 1 3 - - 1 9 1 - 2 - - 17 
27 Tipulidae sp.67 3 6 1 - - - - - 6 - - - 16 
28 Phoridae sp.10 - - 1 - 2 - 1 7 - - 1 3 15 
29 Phoridae sp.38 - - - - - - - 15 - - - - 15 
30 Tachinidae sp.02 3 - - 1 1 - 4 - - 4 2 - 15 
31 Brachycera sp.63 1 4 - 6 1 1 - - - - - - 13 
32 Dolichopodidae sp.05 - - 1 4 3 - 1 2 1 - - 1 13 
33 Mycetophiliidae sp.49 - - 1 1 2 - 2 1 3 2 - 1 13 
34 Tachinidae sp.42 - 1 1 - 2 - - 9 - - - - 13 
35 Nematocera sp.82 - - 1 - - - - - - - - 9 10 
36 Phoridae sp.33 - - 2 - - 1 1 6 - - - - 10 
37 Ceratopogonidae sp.35 - - - - - - 1 - 1 - 5 - 7 
38 Mycetophiliidae sp.19 - - - - - - 4 2 - 1 - - 7 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-6. Número de exemplares em cada ponto amostrado, para espécies 
definidas de Diptera (Insecta) coletadas na AII nas estações seca e chuvosa em 
Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, 
Estágio inicial de regeneração; EA, Estágio avançado de regeneração; AR, Afloramento 
rochoso. Táxons em ordem decrescente de número de exemplares coletados. Em verde, 
táxons de ocorrência mais provável na AID. Em azul, táxons que aparentam ser 
característicos da AII. Em vermelho, táxons com maiores chances de serem raros na AII. 
(Continuação). 
 

EM EI EA AR NO. TÁXON ESPÉCIE 
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

TOTAL

39 Tachinidae sp.01 1 - - - - 1 2 3 - - - - 7 
40 Bombyliidae sp.71 - - 1 - - - - - - 4 1 - 6 
41 Brachycera sp.32 - - - - - - 3 3 - - - - 6 
42 Calliphoridae sp.44 - - - - - - - 1 - - - 5 6 
43 Sepsidae? sp.21 - - - - - - 2 4 - - - - 6 
44 Asilidae sp.91 - - - - - - - 1 - 4 - - 5 
45 Brachycera sp.61 - - - - 1 - - 2 2 - - - 5 
46 Brachycera sp.99 - - - - - - 5 - - - - - 5 
47 Dolichopodidae sp.59 2 - 2 1 - - - - - - - - 5 
48 Drosophilidae sp.93 - - - - - - - 5 - - - - 5 
49 Nematocera sp.88 - - - - - - - - - - - 5 5 
50 Psychodidae sp.48 - - 1 - - - - 1 1 - - 2 5 
51 Richardiidae sp.96 - - - - - 1 1 - 1 1 1 - 5 
52 Mycetophiliidae sp.47 - - - - 1 - - 3 - - - - 4 
53 Phoridae sp.92 - - - - - - 1 3 - - - - 4 
54 Sepsidae sp.20 - - - - 1 - 1 1 - 1 - - 4 
55 Sphaeroceridae sp.27 - - - - - - 2 1 1 - - - 4 
56 Stratyomidae sp.78 - 1 1 - - - 1 - - - - 1 4 
57 Syrphidae sp.51 - 2 - - - - - - 1 - - 1 4 
58 Agromyzidae sp.55 - - - - - - - - 3 - - - 3 
59 Agromyzidae sp.84 3 - - - - - - - - - - - 3 
60 Brachycera sp.29 - - 2 - - - 1 - - - - - 3 
61 Brachycera sp.31 - - - - - - 2 1 - - - - 3 
62 Calliphoridae sp.14 1 - - - - - 1 - 1 - - - 3 
63 Dolichopodidae sp.37 - - - - - - - 3 - - - - 3 
64 Dolichopodidae sp.94 - - - - - - - 3 - - - - 3 
65 Drosophilidae sp.40 - - - - - - - 1 - - 2 - 3 
66 Empididae sp.36 - - - - - - 2 1 - - - - 3 
67 Ephydridae sp.46 - - - - - - - 3 - - - - 3 
68 Mycetophiliidae sp.43 - - - - - - - 2 1 - - - 3 
69 Tachinidae sp.53 - - - - - 1 - - 1 - 1 - 3 
70 Tipulidae sp.56 - - - - - - - 2 1 - - - 3 
71 Asilidae sp.06 - - - - - - 1 1 - - - - 2 
72 Brachycera sp.58 - - - 2 - - - - - - - - 2 
73 Brachycera sp.70 2 - - - - - - - - - - - 2 
74 Drosophilidae sp.64 - - - 1 - 1 - - - - - - 2 
75 Richardidae sp.90 - - - - - - - 2 - - - - 2 
76 Stratyomidae sp.100 - - - - - - - - 2 - - - 2 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-6. Número de exemplares em cada ponto amostrado, para espécies 
definidas de Diptera (Insecta) coletadas na AII nas estações seca e chuvosa em 
Anchieta/ES entre os anos de 2008 e 2009. Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, 
Estágio inicial de regeneração; EA, Estágio avançado de regeneração; AR, Afloramento 
rochoso. Táxons em ordem decrescente de número de exemplares coletados. Em verde, 
táxons de ocorrência mais provável na AID. Em azul, táxons que aparentam ser 
característicos da AII. Em vermelho, táxons com maiores chances de serem raros na AII. 
(Continuação). 
 

EM EI EA AR NO. TÁXON ESPÉCIE 
P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

TOTAL

77 Tipulidae sp.54 - - - - - - 1 - 1 - - - 2 
78 Agromyzidae sp.76 - - - - - - - - - 1 - - 1 
79 Agromyzidae sp.89 - - - - - - - - - - - 1 1 
80 Brachycera sp.57 - - - 1 - - - - - - - - 1 
81 Brachycera sp.65 - - - - - 1 - - - - - - 1 
82 Brachycera sp.74 - - 1 - - - - - - - - - 1 
83 Brachycera sp.75 - - 1 - - - - - - - - - 1 
84 Richardiidae viz. sp.81 - - 1 - - - - - - - - - 1 
85 Mycetophiliidae sp.87 1 - - - - - - - - - - - 1 
86 Nematocera sp.80 - - - - 1 - - - - - - - 1 
87 Nematocera sp.83 - - 1 - - - - - - - - - 1 
88 Pipunculidae sp.08 - - - - - - 1 - - - - - 1 
89 Richardiidae sp.97 - - - - - - - - - 1 - - 1 
90 Sepsidae sp.22 - - - - - - 1 - - - - - 1 
91 Sphaeroceridae sp.69 1 - - - - - - - - - - - 1 
92 Stratyomidae sp.98 - - - - - - - - - - 1 - 1 
93 Syrphidae sp.79 - - - - - - - - - - - 1 1 
94 Tabanidae sp.72 - - 1 - - - - - - - - - 1 
95 Tachinidae sp.52 - - - - - - - - 1 - - - 1 
96 Tephritidae sp.60 - - - 1 - - - - - - - - 1 
97 Tephritidae sp.73 - - 1 - - - - - - - - - 1 
98 Não identificado sp.66 - - - - - 1 - - - - - - 1 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-14: Espécies de Diptera encontradas neste estudo. Prancha 1 de 4. Número das figuras de 
acordo com o número da espécie na Tabela.2.3.1.6.4.2-5 (segunda coluna). 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-15: Espécies de Diptera encontradas neste estudo. Prancha 2 de 4. Número das figuras de 
acordo com o número da espécie na Tabela.2.3.1.6.4.2-5 (segunda coluna). 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-16: Espécies de Diptera encontradas neste estudo. Prancha 3 de 4. Número das figuras de 
acordo com o número da espécie na Tabela.2.3.1.6.4.2-5 (segunda coluna). 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-17: Espécies de Diptera encontradas neste estudo. Prancha 4 de 4. Número das figuras de 
acordo com o número da espécie na Tabela.2.3.1.6.4.2-5 (segunda coluna). 

 
 
• Outras Ordens 
 
Os resultados a seguir têm apenas valor complementar para este estudo, e somente na 
parte de análise de biodiversidade. Nenhum dos táxons mencionados a seguir teve sua 
importância estabelecida como vetores de doenças de interesse médico ou veterinário. 
Grupos raros ou incomuns não foram definidos. 
 
Com exceção dos dados para Hemiptera (Tabela 3.2.3.1.6.4.2-10), a análise comparativa 
das quatro áreas de vegetação investigadas com base na diversidade das demais ordens 
capturadas (Tabela 3.2.3.1.6.4.2-7) ajuda a confirmar o que foi observado para 
Hymenoptera e Diptera, ou seja, um gradiente crescente de diversidade de espécies de 
insetos de EM para EI para EA, com AR próxima a EI e EA, e gradiente de abundância de 
exemplares de EM EI EA AR. Além de constituir uma informação importante em si 
mesma, esses dados também são úteis para apoiar a validade da premissa metodológica 
deste trabalho, ou seja, de que as informações para Hymenoptera e Diptera refletem, com 
suficiente grau de precisão, a situação em termos de biodiversidade para insetos como 
um todo. 
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Os Homoptera são todos essencialmente fitófagos, sugadores de seiva; sua maior 
importância é como pragas potenciais de espécies vegetais. Depois de Hymenoptera e 
Diptera, é a ordem que mostrou maior diversidade de espécies e indivíduos na AII, com 
distinta preferência pela Estação seca (Tabela 3.2.3.1.6.4.2-9). Como esses insetos estão 
intimamente e especificamente associados à vegetação, sua alta diversidade pode sugerir 
também alta diversidade de espécies vegetais na AII. 
 
Os Coleoptera (besouros), maior e mais diversa ordem de insetos, estão fracamente 
representados nas amostras, mas isso indubitavelmente está relacionado ao método de 
coleta empregado, que não funciona eficientemente para este grupo de insetos. Mesmo 
assim, os valores obtidos (Tabela 3.2.3.1.6.4.2-8) sugerem, ao contrário das outras 
ordens, certa preferência pela Estação chuvosa, período em que foram coletadas mais 
espécies e mais exemplares. Os Coleoptera obtidos são todos essencialmente fitófagos 
ou predadores de outros insetos. O gênero Paederus, de ocorrência mundial, tem alguma 
importância médica, pois suas espécies são irritantes se esmagadas na pele 
(AGRICULTURE CANADA, 2007); neste estudo, nenhum Paederus foi encontrado na AII. 
 
Os Hemiptera, ou percevejos, são insetos relacionados aos Homoptera, mas têm biologia 
muito mais variada, com grupos fitófagos ou predadores de outros insetos; espécies 
hematófagas transmissoras de doenças não foram detectadas neste estudo. Não há 
informações comparativas sobre a eficiência de armadilhas Möricke na captura de 
Hemiptera, de modo que é impreciso dizer quão representativa foi sua amostragem neste 
estudo. Em todo caso, o grupo está razoavelmente bem representado na região, 
mostrando ainda uma fortíssima preferência pela Estação seca (Tabela 3.2.3.1.6.4.2-10). 
Curiosamente, os resultados para os valores máximos (Tabela 3.2.3.1.6.4.2-7) ou para as 
médias de espécies e indivíduos (Figura 3.2.3.1.6.4.2-10) sugerem que a preferência 
ambiental das espécies de Hemiptera da AII parecem seguir em caminho oposto em 
relação às outras ordens, com incremento no número de espécies e indivíduos na direção 
EA EI EM, ou seja, das áreas mais regeneradas para as mais perturbadas. A 
confirmação desta tendência, contudo, precisa ainda ser estabelecida. 
 
Os Orthoptera, ou grilos, gafanhotos e esperanças são insetos saltadores e podem 
portanto ter sido amostrados pelas Möricke tanto por atração quanto por interceptação; ou 
seja, a amostragem pode ser considerada pelo menos minimamente representativa para 
este grupo. As coletas indicam uma quantidade de espécies aparentemente compatível 
com o tamanho moderado da ordem em termos de número de espécies conhecidas, mas 
sem números de destaque para a região. Há certa preferência pela Estação seca, mas 
sem diferenças intensas em relação à Estação chuvosa (Tabela 3.2.3.1.6.4.2-11). 
 
As demais ordens, agrupadas sob o nome de "Oligodiversas", são naturalmente menos 
comuns em qualquer região. Como são pouco conhecidas de modo geral, é impreciso 
fazer qualquer afirmação sobre sua biodiversidade na região. Nota-se, contudo, a partir 
dos resultados, haver forte preferência de quase todas as espécies encontradas neste 
grupo pela Estação seca (Tabela 3.2.3.1.6.4.2-12). 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-7: Número máximo de espécies observadas por ponto e média geral 
do número de espécies por ponto (Média Geral), coletados em Anchieta/ES, nas Estações 
seca e chuvosa entre as anos de 2008 e 2009, com armadilhas Möricke. Dados 
calculados a partir das informações das Tabelas 3.2.3.1.6.4.2-1até 3.2.3.1.6.4.2-6. O 
maior valor de cada comparação está marcado em negrito. Áreas amostradas: EM, 
Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de Regeneração; EA, Estágio Avançado de 
Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. 
 

GRUPOS EM EI EA AR MÉDIA GERAL 
Coleoptera 8 9 13 8 6.8 
Homoptera 25 20 40 17 12.8 
Hemiptera 18 12 9 8 4.2 
Orthoptera 6 10 18 4 5.9 

Oligodiversos 8 4 11 11 3.4 

 
 
Tabela 3.2.3.1.6.4.2-8: Número de exemplares e espécies definidas para Coleoptera 
(Insecta) coletados nas estações seca (s) e chuvosa (c) (Anchieta/ES, entre as anos de 
2008 e 2009). Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de 
Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Negrito 
indica os maiores valores para cada ponto. 
 

 EM EI EA AR 
 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Espécies [s] 8 4 3 3 9 4 13 8 8 5 3 6 
Espécies [c] 8 7 5 5 6 9 9 10 9 8 8 5 

 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
Exemplares [s] 8 6 3 3 10 5 38 13 16 5 3 14 
Exemplares [c] 9 12 8 6 16 22 32 64 20 8 20 15 

 
 
Tabela 3.2.3.1.6.4.2-9: Número de exemplares e espécies definidas para Homoptera 
(Insecta) coletados nas estações seca (s) e chuvosa © (Anchieta/ES, entre as anos de 
2008 e 2009). Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de 
Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Negrito 
indica os maiores valores para cada ponto. 
 

 EM EI EA AR 
 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Espécies [s] 25 15 24 14 20 10 5 18 40 8 9 17 
Espécies [c] 9 12 8 7 8 6 11 10 12 7 5 6 
 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
Exemplares [s] 79 26 53 31 37 53 84 104 170 68 43 50 
Exemplares [c] 72 39 13 54 37 32 47 54 46 7 11 22 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-10: Número de exemplares e espécies definidas para Hemiptera 
(Insecta) coletados nas estações seca [s] e chuvosa [c] (Anchieta/ES, entre as anos de 
2008 e 2009). Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de 
Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Negrito 
indica os maiores valores para cada ponto. 
 

 EM EI EA AR 
 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Espécies [s] 18 4 6 12 11 4 4 1 9 7 7 8 
Espécies [c] 2 - 2 1 1 1 3 - - - - - 
 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
Exemplares [s] 72 9 85 55 34 25 6 1 33 82 29 21 
Exemplares [c] 2 - 3 1 1 1 3 - - - - - 
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Figura 3.2.3.1.6.4.2-10: Hemíptera Número médio de espécies por ponto (primeiro gráfico) e número total de 

indivíduos por ponto (segundo gráfico). 
 
 
Tabela 3.2.3.1.6.4.2-11: Número de exemplares e espécies definidas para Orthoptera 
(Insecta) coletados nas Estações seca (s) e chuvosa (c) (Anchieta/ES, entre as anos de 
2008 e 2009). Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de 
Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Negrito 
indica os maiores valores para cada ponto. 
 

SECA EM EI EA AR 
- P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Espécies [s] 6 6 5 7 10 9 18 7 13 2 4 2 
Espécies [c] 5 4 3 6 3 5 7 8 6 1 2 2 
 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
Exemplares [s] 8 16 8 8 19 16 48 9 22 3 10 2 
Exemplares [c] 19 5 5 18 9 9 18 27 20 1 3 3 
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Tabela 3.2.3.1.6.4.2-12: Número de exemplares e espécies definidas para ordens 
oligodiversas (Insecta) coletados nas Estações seca (s) e chuvosa (c) (Anchieta/ES, entre 
as anos de 2008 e 2009). Áreas amostradas: EM, Eucalipto/Macega; EI, Estágio Inicial de 
Regeneração; EA, Estágio Avançado de Regeneração; AR, Afloramento Rochoso. Negrito 
indica os maiores valores para cada ponto. 
 

seca EM EI EA AR 
- P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Espécies [s] 6 5 8 2 4 4 11 9 4 6 5 11 
Espécies [c] 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
Exemplares [s] 66 9 21 2 4 10 24 29 35 38 6 36 
Exemplares [c] 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 

 
 
Os Lepidoptera (borboletas e mariposas) não foram investigados, mas um exemplar de 
borboleta Ithomiinae (Lepidoptera, Nymphalidae) observado mostrou-se similar a 
Episcada vitrea, espécie vulnerável. No entanto, o exemplar não pôde ser capturado e há 
outras espécies, comuns, muito similares a E. vitrea, como por exemplo Pteronymia sylvo. 
 
 
3.2.3.1.6.4-3 Área de Influência Direta (AID) 
 
• Estimativa de entomofauna na AID e áreas adjacentes de vegetação 
 
De acordo com o respectivo EIA sobre a vegetação, a área de mata dentro da AID 
(130.000 m2) é formada por dois tipos de vegetação: Floresta Plantada de Eucalipto e 
Mata em Estágio Médio de Desenvolvimento, ambas intensamente cobertas por material 
particulado produzido pelas usinas em operação. Existe ainda, a sudoeste da AID, uma 
área de Mata duas a três vezes maior, formada por Vegetação em Estágio Inicial e 
Estágio Médio, atravessada longitudinalmente por uma estrada e ainda margeando um 
leito d’água. Como o presente estudo foi realizado com base em dados secundários, a 
entomofauna nessas áreas pode apenas ser estimada. 
 
Com base no tipo de vegetação amostrada nas regiões vizinhas (veja Tabela 3.2.3.1.6.2-
1), e considerando ainda a contiguidade e a reduzida escala da AID e AII em termos 
biogeográficos, pode-se postular, com alguma segurança, que a entomofauna encontrada 
na área de EI (AII) talvez esteja inteiramente representada também na área de vegetação 
da AID, formada por Floresta Plantada de Eucalipto contígua com Mata em Estágio 
Médio. Por outro lado, é muito mais difícil esperar que espécies da área EA ocorram nas 
áreas de vegetação da AID, tanto em função de seu menor nível de desenvolvimento, 
quanto em função do alto grau de poluição na vegetação da AID. Mesmo assim, Davies et 
al. (2000) demonstraram que as primeiras espécies a desaparecer com a fragmentação 
florestal são justamente as espécies mais raras. Ou seja, as espécies mais comuns têm 
sim a tendência de permanecer sendo as mais comuns mesmo após depreciação do 
ambiente onde estão. A partir desta observação, há então algum fundamento para propor 
que as espécies da área de EA mais prováveis de ocorrer na AID e nas áreas adjacentes 
de vegetação sejam exatamente aquelas mais comuns na EA. 
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Foram considerados “com grande chance de serem comuns ou característicos da AII” 
todos os táxons representados por 3 ou mais exemplares nas coletas. Com isso, é 
possível minimizar a possibilidade de ocorrência acidental de táxons, ou seja, aqueles 
coletados apenas uma ou duas vezes. A partir deste critério, e com base nas 
considerações anteriores, a provável lista de espécies na área de vegetação da AID 
equivaleria a todas as espécies da área de EI, e ainda àquelas espécies mais comuns 
que ocorrem na área de EA, ou seja, pelo menos 245 espécies de Hymenoptera e 72 
espécies de Diptera (numeradas em verde nas Tabelas 3.2.3.1.6.4.2-3 e 3.2.3.1.6.4.23.2-
6, respectivamente). 
 
 
3.2.3.1.7 Aracnofauna 
 
3.2.3.1.7.1. Introdução 
 
A Mata Atlântica é um dos maiores centros de biodiversidade do mundo (MITTERMEIER 
et al., 1998), mas é representada atualmente por apenas cerca de 7% da cobertura 
original, que abrangia áreas do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte (FUNDAÇÃO 
SOS MATA ATLÂNTICA et al., 1998). Apesar de reduzida e muito fragmentada, a Mata 
Atlântica possui um importante papel social e ambiental, pois seus remanescentes 
florestais regulam o fluxo dos mananciais, asseguram a fertilidade do solo, controlam o 
clima regional e protegem as encostas das serras da erosão e dos desmoronamentos, 
sendo fundamental para a qualidade de vida de 70% da população brasileira. A acelerada 
degradação das vegetações tropicais tem sua origem nos processos históricos de sua 
ocupação e de produção econômica vigente (ANDERSEN, 1990; LEITÃO FILHO, 1993), 
tendo, como uma de suas piores consequências, a perda de biodiversidade e seus efeitos 
em curto e longo prazo, os quais também têm sido extensamente explorados na literatura 
(ver revisão em WORLD CONSERVATION MONITORING CENTRE, 1992). Além disso, 
as rápidas alterações climáticas neste início de século podem implicar alterações 
microevolutivas significativas (HOLT, 1990; PARSONS, 1990).  
 
Diversos estudos têm demonstrado a importância do impacto antrópico sobre as 
comunidades naturais (e.g. BROWN & BROWN, 1992; WILLIS & SCHUCHMANN, 1993; 
CHIARELLO, 1999). Um assunto relacionado, a identificação de espécies que possam 
servir como indicadores de impacto e de degradação ambiental, vem recebendo também 
grande atenção (e. g. LINDENMAYER et al., 2000; ROLSTAD et al., 2002; WINK et al., 
2005). Entretanto, a maioria dos estudos é focalizada sobre grupos de organismos mais 
conhecidos e com diversidade relativamente baixa, como aves e mamíferos. Grupos 
megadiversos, como várias ordens de insetos (ex. besouros, moscas, borboletas) e 
aracnídeos (aranhas, ácaros e opiliões), são geralmente negligenciados, embora possam 
fornecer muitas informações valiosas sobre o status de conservação de áreas florestadas 
e servir de excelentes bioindicadores para projetos de monitoramento ambiental (e.g. 
ANDERSEN, 1990; BROWN, 1997; SCHOWALTER, 1995; TAYLOR & DORAN, 2004; 
LEWINSOHN et al., 2005). 
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Os artrópodes terrestres constituem a maior parte da diversidade biótica conhecida e são 
excelentes indicadores de padrões em pequena escala (FISCHER, 2000; FERRIER et al., 
2004; LEWINSOHN et al., 2005), embora haja poucos estudos sobre esse assunto no 
Brasil. Destaca-se que muitos grupos de artrópodes apresentam táxons com altas taxas 
de substituição de espécies entre áreas próximas e, por conseguinte, oferecem os dados 
necessários para elaboração de mapas em escala mais detalhada a fim de melhor avaliar 
os padrões de biodiversidade e estabelecer decisões sobre sua conservação. Graças a 
essa maior diversidade, abundância e variedades de estilos de vida, os artrópodes 
proporcionam maior quantidade de dados e uma maior confiabilidade estatística para a 
generalização das conclusões (PECK, 1991).  
 
Embora a inclusão de uma caracterização da fauna de aracnídeos em um estudo sobre 
impacto ambiental seja altamente recomendável, esse grupo raramente é considerado 
nesse tipo de estudo. Devido a essa ausência de estudos prévios, a utilização de 
aracnídeos como indicadores ainda está em um estágio incipiente no Brasil. Não existem 
dados publicados sobre, por exemplo, a biologia, status de conservação, resistência a 
impactos antrópicos ou pertença a uma guilda para a maioria das espécies de aracnídeos. 
Na ausência desses dados, o uso de aracnídeos para estimativas sobre integridade e 
conservação de uma dada área pode ser realizado, contudo, de uma maneira indireta, 
relacionando o conhecimento pessoal dos pesquisadores, as escassas referências à 
biologia das espécies em trabalhos taxonômicos, informações sobre a presença e 
dominância de espécies comuns em áreas antropizadas, a distribuição mais ou menos 
restrita de cada espécie etc.  
 
A compilação de dados mais completos sobre a distribuição das espécies ainda está em 
um estágio inicial, mas pode ser realizada a partir de dados publicados em trabalhos 
taxonômicos e de pesquisas de campo. Um “retrato” razoável, embora incompleto, da 
distribuição de uma dada espécie pode ser assim obtido. Mesmo a identificação de 
espécies endêmicas, por exemplo, deve ser analisada com cuidado. Como não há 
estudos sobre a distribuição da maioria das espécies, uma espécie ainda que inédita para 
a ciência e com localização pontual deve ser considerada, no máximo, como uma espécie 
supostamente endêmica. A possibilidade de que essas espécies ocorram em outras áreas 
mais preservadas de ambientes, como a Floresta de Tabuleiros, não pode ser descartada 
e deve ser objeto de estudos complementares. 
 
O estudo da aracnofauna é uma contribuição das mais relevantes para a avaliação do 
impacto antrópico e do grau de degradação dos ambientes naturais. Várias pesquisas têm 
demonstrando a profunda influência da exploração do ambiente pelo homem sobre os 
aracnídeos (e.g., COYLE, 1981; HOPKINS & WEBB, 1984; DEELEMAN-REINHOLD, 
1990; DOWNIE et al., 1999). A alta diversidade das aranhas e de outros aracnídeos, sua 
sensibilidade às alterações ambientais e seu papel como predadores generalistas em 
níveis tróficos variáveis sugerem a sua adequação ao papel de espécies indicadoras do 
nível de conservação de ambientes naturais (e.g., KREMEN et al., 1993; CHURCHILL, 
1997; NEW, 1999; SKERL & GILLESPIE, 1999). Por outro lado, a aracnofauna brasileira 
mostra um alto índice de endemicidade. O levantamento da diversidade de aracnídeos 
pode fornecer informação sobre a presença de táxons endêmicos, ameaçados ou 
vulneráveis, que demandariam ações específicas de conservação e monitoramento. 
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Um fato a ser ressaltado é que não há nenhum aracnídeo incluído na “Lista de Espécies 
Ameaçadas de Extinção no Espírito Santo” (IEMA, 2005), o que denota o parco 
conhecimento existente sobre a aracnofauna capixaba. No Brasil como um todo, apenas 
15 espécies de aracnídeos foram incluídas na “Lista Nacional da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção” (MMA, 2008a). As referências a espécies de aracnídeos em risco 
de extinção são esparsas quando se leva em conta o grande número de espécies e a 
área reduzida de distribuição de muitas delas. A maioria das espécies incluídas na lista do 
IBAMA ocorre em ambientes restritos, como cavernas, ou em áreas amplamente 
impactadas pela urbanização, segundo o “Livro Vermelho das Espécies da Fauna 
Brasileira Ameaçadas de Extinção” (MMA, 2008b). Ainda segundo o livro citado, “pode-se 
inferir que o número de invertebrados terrestres já extintos antes de serem descritos seja 
muito alto, especialmente na Mata Atlântica, que apresenta alto nível de endemismo, 
abrigando hoje 89 (76%) das 130 espécies de invertebrados terrestres ameaçados de 
extinção” e “é importante investir maciçamente em coletas de campo e em coleções 
taxonômicas, visando, pelo menos, o salvamento científico das espécies”. 
 
A ordem Araneae é destacada dentre os aracnídeos, representando um dos grupos mais 
diversos de organismos, com mais de 40.000 espécies descritas (CODDINGTON & LEVI, 
1991; PLATNICK, 2008). As aranhas estão presentes, de forma conspícua, em quase 
todos os ambientes terrestres. Elas representam um dos principais grupos de predadores 
em ambientes terrestres, tendo impacto considerável sobre a população de suas presas, 
como insetos e outros aracnídeos (e.g., CLARKE & GRANT, 1968; RIECHERT & 
LOCKLEY, 1984; YOUNG & EDWARDS, 1990; WISE, 1993). Alguns estudos sobre o 
impacto da predação sobre populações de insetos de importância econômica têm 
revelado a relevância das aranhas como agentes de controle biológico (RIECHERT & 
LOCKLEY, 1984; NYFFELER & BENZ, 1987; RIECHERT & BISHOP, 1990; BREENE et 
al., 1993). Esses estudos evidenciam o grande impacto das aranhas sobre o equilíbrio 
populacional em ambientes naturais e a redução de populações de insetos daninhos e 
vetores de doenças. Não há dados sobre a diversidade total de espécies de aranhas para 
o estado do Espírito Santo, pois as citações de espécies capixabas estão dispersas por 
artigos taxonômicos ou faunísticos isolados. Os poucos estudos existentes registram 
táxons, principalmente, para os municípios de Santa Teresa, Colatina, Linhares e 
Sooretama. Ademais, não são conhecidos registros de aranhas para o município de 
Anchieta ou áreas próximas e mesmo para outras áreas litorâneas do Espírito Santo. 

 
As aranhas são um dos grupos animais mais conhecidos da população humana em geral, 
habitando todos os ambientes terrestres, com um grande número de espécies 
sinantrópicas, ou seja, espécies que vivem mesmo em ambientes urbanos (e.g., FOELIX, 
1996), além de serem conhecidas algumas poucas espécies que podem causar danos a 
seres humanos, em vários ambientes (LUCAS & SILVA, 1992). As poucas espécies 
peçonhentas causam relativamente pouco dano em relação aos grandes benefícios 
produzidos pela imensa maioria das aranhas. 
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A ordem Opiliones é a terceira entre os aracnídeos em relação à diversidade, com mais 
de 6.400 espécies descritas (KURY, 2003; KURY, 2008). Como as aranhas, os opiliões 
também são animais de fácil localização e coleta, conspícuos em ambientes terrestres e 
suscetíveis aos mesmos métodos de amostragem para o estudo da sua diversidade. 
Estudos sobre o impacto dos opiliões sobre as populações de outros artrópodes e animais 
em geral ainda não estão disponíveis. Segundo Kury (2003), foram registradas 49 
espécies de opiliões para o estado do Espírito Santo, especialmente para as áreas 
citadas acima em relação às aranhas, mas não há um único registro para o município de 
Anchieta e vizinhos.  

 
A inexistência de levantamentos prévios da diversidade de aracnídeos na área sob 
influência do atual empreendimento em áreas semelhantes dificulta a comparação entre 
as características da comunidade de aracnídeos local e a de outras localidades da Mata 
Atlântica já amostradas. A hipótese de trabalho inicial foi de que as áreas de Mata 
Atlântica em torno da área da Samarco apresentariam uma diversidade menor de 
aracnídeos, com predominância de espécies generalistas, em relação a outras áreas do 
Espírito Santo e do Sudeste do Brasil. Essa hipótese baseia-se no fato de que a maior 
parte da região do Sul Capixaba sofreu impactos antrópicos fortes devido ao longo 
histórico de ocupação humana. As áreas de Mangue ainda não foram estudadas no 
Brasil, mas a experiência pessoal (R. Baptista) indica que a fauna é relativamente 
limitada, com predominância de poucas espécies generalistas e de ampla distribuição. 

 
 

3.2.3.1.7.2. Metodologia 
 
O presente diagnóstico ambiental foi realizado com base em dados secundários, os quais 
foram originalmente coletados e organizados para o diagnóstico ambiental do EIA/RIMA 
realizado recentemente na área em que seria implantada a CSV (este documento será 
doravante citado como EIA-CSV). O levantamento de aracnídeos do EIA-CSV incluiu 
coletas nos principais ambientes existentes na área do empreendimento da CSV, com a 
identificação da aracnofauna através de métodos qualitativo e quantitativo. Este estudo 
prévio foi realizado em uma área próxima à Samarco, com características ambientais 
semelhantes, o que possibilitou que seus dados pudessem ser utilizados para a avaliação 
de impacto da implantação da nova Usina da Samarco. Deve-se destacar que a Samarco 
Mineração S.A. possui autorização dos representantes da CSV para que esses dados 
sejam utilizados. 
 
As coletas seguiram uma metodologia adaptada a partir das propostas de Jonathan 
Coddington e seus colaboradores para a realização de inventários e estudos de riqueza 
de espécies em aranhas (CODDINGTON et al., 1991; COLWELL & CODDINGTON, 1994; 
CODDINGTON et al., 1996; SILVA & CODDINGTON, 1996; TOTI et al., 2000; 
SOERENSEN et al., 2002; SCHARFF et al., 2003). Essa metodologia permite a estimativa 
de índices de diversidade de espécies de aranhas, através de coletas livres, sem a 
necessidade de delimitação de áreas fixas de captura. O material bibliográfico utilizado na 
identificação das espécies consiste em centenas de publicações taxonômicas, citadas, em 
sua maioria, em Platnick (2008) e Kury (2003). 
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3.2.3.1.7.2.1. Área de estudo e malha amostral 
 
No EIA-CSV, a área que foi estudada tinha forma de um polígono irregular, abrangendo 
parte da bacia do rio Benevente e da lagoa Maimbá, ambas situadas em Anchieta – ES. 
De maneira geral, a vegetação original da área estudada compreendia trechos de Floresta 
Ombrófila Densa das Terras Baixas (ou Floresta de Tabuleiro), Restinga e Mangue 
(VELOSO et al., 1991; RIZZINI, 1979). A vegetação atual da área de estudo foi bastante 
degradada ao longo do tempo, em função de atividades antrópicas desenvolvidas antes 
mesmo da instalação das primeiras unidades da empresa no local. As fitofisionomias ou 
formações vegetais existentes na área utilizada no estudo original incluem Floresta de 
Tabuleiro (em estágios inicial, médio e avançado de regeneração), Macega, 
Macega/eucalipto, Silvicultura (eucalipto), Agricultura, Pomar e Pastagem. Nas áreas 
alagáveis, ocorrem ainda Floresta Aluvial de Tabuleiro (em estágios inicial, médio e 
avançado de regeneração), Brejo e Mangue. 

 
A avaliação em campo feita no EIA-CSV levou à escolha de quatro áreas, onde foram 
implementadas as estações de coleta (ver Figura 3.2.3.1.7.2.1-1). Essas áreas de 
amostragem situam-se em diferentes tipos de vegetação existentes na área de estudo: 1- 
Urubu (Floresta de Tabuleiro em estágios médio/avançado de regeneração), no sopé do 
Monte Urubu; 2- Macega (Floresta de Tabuleiro em estágio médio de regeneração, 
misturada com eucaliptos e outras plantas exóticas), situada próximo ao Monte Urubu; 3- 
Mangue (Floresta Aluvial de Tabuleiro em estágio médio de regeneração, situada à beira 
do Mangue), em uma área mais protegida, nos fundos da fazenda da Samarco; e 4- Pasto 
(área de pasto “sujo”, contendo várias espécies de plantas arbustivas e herbáceas), 
contendo também um valão canalizado dentro da dita fazenda. 

 

 
 

Figura 3.2.3.1.7.2.1-1: Áreas de coleta selecionadas na Área de Influência Direta e na Área de Influência Indireta 
do estudo prévio, em Anchieta-ES. 1- Urubu; 2- Macega; 3- Mangue; 4- Pasto. 
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Ressalta-se que a área diretamente afetada pela implantação da 4° Usina da Samarco é 
altamente impactada, apresentando um estado ainda inicial de recuperação e uma grande 
quantidade de espécies exóticas, quando comparada às áreas estudadas anteriormente. 
As fotografias incluídas abaixo (Figura 3.2.3.1.7.2.1-2) suportam essa afirmação. A Figura 
3.2.3.1.7.2.1-2a mostra a área onde deverá ser instalada a nova usina, e as demais 
ilustram a área a ser utilizada para o canteiro de obras. As outras fotos evidenciam a 
presença de árvores pequenas, grande quantidade de arbustos e ervas, incluindo áreas 
com invasão de gramíneas (Figura 3.2.3.1.7.2.1-2b, c, d). Note-se a presença de 
eucaliptos e a alta dominância de poucas espécies de leguminosas. 
 
 

  
 

A: Área de implantação da Usina. 
 

 

B: Visão lateral da área do canteiro de obras. 

  
 

C: Área do canteiro de obras, interior da mata. 
 

 

D: Área do canteiro de obras, interior da mata. 
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E: Área do canteiro de obras, visão lateral. 
 

F Área do canteiro de obras, visão da borda da mata. 
 

Figura 3.2.3.1.7.2.1-2: área diretamente afetada pelo empreendimento da Quarta Usina da Samarco. Foto: 
Baptista, R.L.C. 

 
 
3.2.3.1.7.2.2. Materiais e métodos 

 
A amostragem planejada para o EIA-CSV, cujos dados foram usados aqui, foi de caráter 
intensivo, padronizado e estratificado. Cada ambiente foi abordado em relação aos seus 
diferentes micro-habitats, visando a uma maior cobertura amostral em relação à fauna 
existente na área, devido à grande heterogeneidade na distribuição espacial de 
aracnídeos, com espécies diferentes ocupando nichos variados, como cascas de árvores, 
troncos caídos, pedras, etc. As coletas também foram realizadas à noite, uma vez que a 
maioria das espécies de aracnídeos possui hábitos noturnos. 
 
As estações de coleta foram demarcadas em áreas homogêneas do ambiente monitorado 
(no referente à inclinação do terreno e cobertura vegetal), evitando interrupções como 
córregos, trilhas, estradas etc., para minimizar o “efeito de borda” produzido por espécies 
que preferem viver nessas áreas alteradas (p.ex. aranhas da Família Tetragnathidae). 
 
Os dados citados no presente EIA correspondem aos dados de campanha realizada 
período seco (agosto, 2008) em cada ponto de estudo, mantendo-se o mesmo esforço 
para todas as amostragens (cinco dias inteiros, sendo a montagem e o recolhimento das 
armadilhas de queda realizados, respectivamente, no primeiro e no último dia).  
 
As amostras foram realizadas em unidades de esforço amostral padronizadas, 
correspondentes a 30 minutos de coleta por cada técnica. Foram realizadas sessões de 
coletas durante os três períodos do dia (matutino, vespertino e noturno). As técnicas de 
amostragem foram divididas em métodos ativos e passivos, relacionadas abaixo. 
 
Métodos ativos: 
 

1- Coleta visual livre aérea (CVLA): Diurna (CVLA-D) e Noturna (CVLA-N) 
2- Coleta visual livre de solo (CVLS): Diurna (CVLS-D) e Noturna (CVLS-N) 
3- Coleta visual livre de ambientes especiais (CVLE) (embaixo de troncos, 

cascas de árvores, sob pedras etc.) 
4- Batida de vegetação (BV) 
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5- Varredura de vegetação (VV) 
6- Peneiramento de folhiço (PF) 
 

Método passivo: 
 

7- Armadilhas de queda (AQ) 
 

Tabela 3.2.3.1.7.2.2-1: Atividades de campo realizadas na área em estudo (16-21-agosto-
2008). AQ: Armadilha de queda; CVLA – D: Coleta visual livre aérea – Diurna; CVLS-D: Coleta 
visual livre de solo – Diurna; CVLE: Coleta visual livre de ambientes especiais; BV: Batida de 
vegetação; VV: Varredura de vegetação; PF: Peneiramento de folhiço; CVLA-N: Coleta visual 
livre de solo – Noturna; CVLS-N: Coleta visual livre de solo – Noturna. * - indica que a técnica 
CVLE foi replicada uma vez para cada coletor.  Os números incluídos em cada célula indicam a 
área de coleta: 1- Urubu; 2- Macega; 3 – Mangue; 4- Pasto. Ver Mapa 1 para localização das 
áreas e texto para informações complementares. 

 

16 17 18 19 20 21 
ÁREA/PERÍODO 

M T N M T N M T N M T N M T N M T N 
Chegada X                  

Reconhecimento  X  X X              
AQ instalação    X X              

CVLA-D       1   3    2     
CVLS-D       1   3    2     
CVLE *        1   3   2     

BV        1  3 4  2      
VV        1  3 4  2      
PF       1   3   2      

CVLA-N   1   2   1   3   4    
CVLS-N   1   2   1   3   4    

AQ remoção                X   
Retorno                 X X 

 
 
Segue-se a descrição das coletas utilizadas, as quais são ilustradas na Figura 
3.2.3.1.7.2.1-3. 
 
 

• Coleta Visual Livre Aérea (CVLA): Diurna (CVLA-D) e Noturna (CVLA-N) 
 
Método que procura coletar aracnídeos observados na vegetação compreendida desde a 
altura do joelho até o ponto mais alto que o coletor possa atingir. Denominado “aerial” 
(TOTI et al., 2000, CARDOSO et al. 2008) ou ‘‘looking up’’ (CODDINGTON et al.,1991). 

 
 

• Coleta Visual Livre em Solo (CVLS): Diurna (CVLS-D) e Noturna (CVLS-N) 
 
Método que visa coletar aracnídeos observados na vegetação compreendida desde a 
altura do joelho até o chão. Na bibliografia é denominado “ground” (TOTI et al., 2000, 
CARDOSO et al. 2008) ou ‘‘looking down’’ (CODDINGTON et al., 1991). 
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• Coleta Visual Livre em Ambientes Especiais (CVLE) 
 
Método que consiste no exame de troncos caídos, pedras, fendas, etc., visando capturar 
espécies de hábitos mais reclusos e amostrar os ambientes preferenciais para um grande 
número de aracnídeos. Corresponde ao “cryptic” (SCHARFF et al., 2003). 

 
 
• Batida de Vegetação (BV) 

 
Método que consiste no uso de um quadrado de tecido de cerca de 1m2 para aparar os 
aracnídeos que caírem da vegetação, que foi batida acima do quadrado, com o auxílio de 
bastões de madeira. Corresponde ao “beating” (SCHARFF et al., 2003). 
 
 

• Varredura de Vegetação (VV) ou Raspagem de Vegetação 
 
Método que consiste na utilização de uma rede entomológica de 50cm de diâmetro 
aproximadamente. Realizam-se várias passagens da rede sobre a vegetação arbustiva 
baixa e herbácea para coletar os aracnídeos que habitam esse tipo de vegetação. 
Também denominado “sweeping” (SCHARFF et al., 2003). 
 
 

• Peneiramento de Folhiço (PF) 
 
Método que consiste na captura de aracnídeos que habitam a serapilheira, através do uso 
de malhas plásticas, com aproximadamente 1cm de abertura, visando separar e capturar 
espécies pequenas e camufladas do restante do folhiço. A serapilheira é peneirada 
através de um quadrado de malha plástica e o material obtido é recolhido em um 
quadrado de lona do tipo “black-out”. O material é transportado nesse “black-out” até um 
ponto com luminosidade suficiente para permitir a separação visual dos aracnídeos. 
 
 

• Armadilhas de Queda (AQ) 
 
Método passivo de coleta que visa capturar aracnídeos errantes do solo. Foram 
colocadas 20 armadilhas ou “pitfall traps” em cada estação de coleta, separadas entre si 
por cerca de 1 a 2 metros. Cada armadilha é constituída por um pote plástico com cerca 
de 10cm de diâmetro por 15cm de profundidade (garrafa PET cortada) e uma cobertura 
plástica para proteção contra a chuva e detritos (pratos de sobremesa para festas), 
colocada a cerca de 6cm acima do topo do pote. Cada pote é preenchido com solução 
salina saturada e algumas gotas de detergente, para quebrar a tensão superficial do 
líquido. Uma amostra é definida como o conteúdo de dez armadilhas juntas, o que 
constitui duas armadilhas por ponto de maneira geral. Juntar o conteúdo de várias 
armadilhas ajuda a diminuir a heterogeneidade estocástica entre as amostras e a 
homogeneizar o esforço de amostragem. As armadilhas permanecem por cerca de 4 dias 
no solo a cada campanha, sendo instaladas a partir da manhã do primeiro dia e retiradas 
a partir da manhã do quinto dia. 
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A: Coleta Visual Livre Aérea. B: Coleta Visual Livre em Solo. 

  
 

C: Coleta Visual Livre emAmbientes Especiais. D : Batida de Vegetação. 

  
E: Varredura de Vegetação. F: Peneiramento de Folhiço. 

 

Figura: 3.2.3.1.7.2.1-3- exemplos das coletas realizadas. Foto: Baptista, R.L.C. 
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G: Armadilhas de Queda. 
 

H: Remoção das armadilhas de Queda. 
 

Figura: 3.2.3.1.7.2.1-3- exemplos das coletas realizadas. Foto: Baptista, R.L.C. (Continuação) 
 
 

3.2.3.1.7.2.3. Processamento das amostras 
 
As amostras foram conservadas em álcool 75% e processadas no Laboratório de 
Diversidade de Aracnídeos da UFRJ, onde o material foi triado e tombado, com a 
separação dos aracnídeos adultos e jovens. Os adultos foram separados em 
morfoespécies e acompanhados de jovens que puderam ser atribuídos a cada 
morfoespécie. Os demais jovens, que não foram atribuídos a uma morfoespécie, foram 
colocados em um lote único para cada amostra. Cada lote, constituído pelos vários 
indivíduos de uma mesma morfoespécie de uma dada amostra, foi acondicionado em 
tubos individualizados, devidamente rotulados e guardados em potes maiores, os quais 
foram organizados por famílias e gêneros. Todos os dados foram incluídos numa planilha 
Excel para o melhor controle dos exemplares e das amostras.  
 
As morfoespécies foram fotografadas, criando um banco de imagens destinado a auxiliar 
o processamento e a identificação dos espécimes capturados em cada amostra. 
Posteriormente, foram identificadas ao nível taxonômico mais baixo possível. Alguns 
espécimes “testemunhos” (“vouchers”) de cada morfoespécie foram depositados na 
coleção aracnológica do Laboratório de Diversidade de Aracnídeos e, quando possível, na 
coleção aracnológica do Museu Nacional/UFRJ. 

 
 
3.2.3.1.7.3. Resultados e Discussão 

 
Os resultados apresentados no EIA-CSV indicam que foram obtidos 1.871 espécimes de 
aranhas, 67 de opiliões e dois de escorpiões. Dentre as aranhas, um total de 1.778 
espécimes foi separado em nível de espécie ou morfoespécie, enquanto os 93 indivíduos 
restantes não puderam ser identificados nem ao nível de família, por tratar-se de 
exemplares muito jovens. Dentre as aranhas morfotipadas, foram reconhecidas 160 
espécies, incluídas em 111 gêneros, pertencentes a 33 famílias. Já os opiliões foram 
representados por 6 espécies, incluídas em 5 gêneros, pertencentes a 3 famílias, e os 
escorpiões por uma única espécie. A Tabela 3.2.3.1.7.3-1 apresenta a lista completa de 
espécies de aranhas encontradas, juntamente com sua distribuição conhecida.  
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Tabela- 3.2.3.1.7.3.-1: Lista de espécies de aracnídeos coletados na área do EIA-CSV. 
 

 FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE AUTOR, DATA NOTAS DISTRIBUIÇÃO OBS. 
1 Amaurobiidae Gen. sp. 1    
2 Anyphaenidae Anyphaenoides clavipes (Mello-Leitão, 1922) Brasil: Nordeste ao Sul  
3 Anyphaenidae Aysha triunfo Brescovit, 1992 Brasil; Argentina  
4 Anyphaenidae Italaman santamaria Brescovit, 1997 Brasil; Argentina; Colômbia  
5 Anyphaenidae Jessica osoriana (Mello-Leitão, 1922) Brasil; Paraguai; Argentina  
6 Anyphaenidae Umuara fasciata (Blackwall, 1862) Brasil; Venezuela  
7 Anyphaenidae Wulfilopsis sp. 1    
8 Araneidae Acacesia hamata (Hentz, 1847) EUA à Argentina  
9 Araneidae Alpaida bicornuta (Taczanowski, 1878) Costa Rica à Argentina  
10 Araneidae Alpaida tijuca Levi, 1988 RJ; SP ES: novo registro 
11 Araneidae Alpaida trispinosa (Keyserling, 1865) Panamá à Argentina  
12 Araneidae Alpaida truncata (Keyserling, 1865) México à Argentina  
13 Araneidae Alpaida veniliae (Keyserling, 1865) Panamá à Argentina  
14 Araneidae Araneus tijuca Levi, 1991 RJ; ES  
15 Araneidae Araneus unanimus (Keyserling, 1880) Brasil: Nordeste ao Sul; Argentina  
16 Araneidae Araneus uniformis (Keyserling, 1880) Brasil: Nordeste ao Sul; Bolívia; Argentina  
17 Araneidae Araneus sp. 2    
18 Araneidae Argiope argentata (Fabricius, 1775) EUA à Argentina  
19 Araneidae Cyclosa sp. 1    
20 Araneidae Dubiepeira sp. 1    
21 Araneidae Eriophora edax (Blackwall, 1863) EUA ao Brasil  
22 Araneidae Eustala sagana (Keyserling, 1893) Brasil: Nordeste ao Sul  
23 Araneidae Eustala sp. 1    
24 Araneidae Eustala sp. 2    
25 Araneidae Gasteracantha cancriformis (Linnaeus, 1758) Neotropical  
26 Araneidae Kapogea sp. n. aff. sexnotata    
27 Araneidae Larinia directa (Hentz, 1847) EUA ao Brasil  
28 Araneidae Manogea porracea (C. L. Koch, 1838) Panamá à Argentina  
29 Araneidae Metazygia gregalis (O. P.-Cambridge, 1889) Nicarágua; Caribe à Argentina  
30 Araneidae Metazygia sp. 1    
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Tabela- 3.2.3.1.7.3.-1: Lista de espécies de aracnídeos coletados na área do EIA-CSV (Continuação). 
 

 FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE AUTOR, DATA NOTAS DISTRIBUIÇÃO OBS. 
31 Araneidae Metepeira sp. 1    
32 Araneidae Micrathena annulata Reimoser, 1917 Brasil, Paraguai  
33 Araneidae Micrathena fissispina (C. L. Koch, 1836) Brasil: Nordeste ao RJ; Guiana Francesa  
34 Araneidae Micrathena horrida (Taczanowski, 1873) México ao Paraguai  
35 Araneidae Micrathena nigrichelis Strand, 1908 Brasil: Sudeste e Sul; Argentina; Paraguai  
36 Araneidae Micrathena sp. 1    
37 Araneidae Neoscona moreli (Vinson, 1863) Cuba à Argentina; África; Seicheles  
38 Araneidae Parawixia kochi (Taczanowski, 1873) Trinidad ao Brasil  
39 Araneidae Pronous tuberculifer Keyserling, 1881 Colômbia à Argentina  
40 Araneidae Spintharidius rhomboidalis Simon, 1893 Brasil; Peru; Bolívia; Paraguai  
41 Araneidae Verrucosa sp. 1    
42 Caponiidae Nops sp. 1    
43 Clubionidae Gen. sp. 1    
44 Clubionidae Gen. sp. 2    
45 Corinnidae Castianeira sp. 1    
46 Corinnidae Corinna sp .1    
47 Corinnidae Corinna sp. 2    
48 Corinnidae Corinna sp. 3    
49 Corinnidae Corinna sp. 4    
50 Corinnidae Trachelas sp. 1    
51 Ctenidae Ancylometes sp. 1    
52 Ctenidae Ctenus ornatus (Keyserling, 1876) Brasil: Nordeste a São Paulo  
53 Ctenidae Ctenus sp. 1    
54 Ctenidae Enoploctenus sp. 1    
55 Deinopidae Deinopis sp. 1    
56 Dictynidae Dictyna sp. 1    
57 Linyphiidae Erigoninae sp. 1    
58 Linyphiidae Eurycomion sp. 1    
59 Linyphiidae Meioneta sp. 1    
60 Linyphiidae Mermessus? sp. 1    
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Tabela- 3.2.3.1.7.3.-1: Lista de espécies de aracnídeos coletados na área do EIA-CSV (Continuação). 
 

 FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE AUTOR, DATA NOTAS DISTRIBUIÇÃO OBS. 
61 Linyphiidae Sphecozone sp. 1    
62 Lycosidae Alopecosa? sp. 1    
63 Lycosidae "Lycosa" erythrognatha Lucas, 1836 Brasil; Argentina; Paraguai; Uruguai  
64 Lycosidae "Schizocosa" cf. chelifasciata (Mello-Leitão, 1943) MG a SP  
65 Mimetidae Gelanor zonatus (C. L. Koch, 1845) Panamá ao Paraguai  
66 Mimetidae Mimetus sp. 1    
67 Miturgidae Cheiracanthium inclusum (Hentz, 1847) Américas; África e Ilha Reunião  
68 Miturgidae Teminius insularis (Lucas, 1857) EUA; Caribe à Argentina  
69 Nemesiidae Rachias sp. 1    
70 Nephilidae Nephila clavipes (Linnaeus, 1767) EUA a Argentina; São Tomé  
71 Oonopidae Oonops sp. 1    
72 Oonopidae Oonops? sp. 1    
73 Oonopidae Triaeris sp. 1    
74 Oxyopidae Oxyopes salticus Hentz, 1845 EUA ao Brasil  
75 Oxyopidae Oxyopes sp. 1    
76 Oxyopidae Peucetia flava Keyserling, 1877 Venezuela à Argentina  
77 Palpimanidae Otiothops sp. n.    
78 Pholcidae "Coryssocnemis" sp. 1    
79 Pholcidae "Coryssocnemis" sp. 2    
80 Pholcidae Mesabolivar cyaneotaeniatus (Keyserling, 1891) Brasil: Sudeste  
81 Pholcidae Mesabolivar luteus (Keyserling, 1891) RJ ao RS; Argentina: Misiones ES: novo registro 
82 Pholcidae Mesabolivar togatus (Keyserling, 1891) Brasil: Sudeste  
83 Pisauridae Architis sp. 1    
84 Pisauridae Thaumasia sp. 1    
85 Salticidae Chira spinosa (Mello-Leitão, 1939) Honduras à Argentina  
86 Salticidae Chirothecia sp. 1    
87 Salticidae Corythalia sp. 1    
88 Salticidae Frigga quintensis (Tullgren, 1905) Argentina; Brasil  
89 Salticidae Lyssomanes sp. 1    
90 Salticidae Noegus vulpio Simon, 1900 Brasil; Guiana  
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Tabela- 3.2.3.1.7.3.-1: Lista de espécies de aracnídeos coletados na área do EIA-CSV (Continuação). 
 

 FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE AUTOR, DATA NOTAS DISTRIBUIÇÃO OBS. 
91 Salticidae Semnolius cf. chrysotrichus Simon, 1902 Brasil: Amazônia  
92 Salticidae Parnaenus sp. 1    
93 Salticidae Phiale sp. 1    
94 Salticidae Phiale sp. 2    
95 Salticidae Sassacus sp. 1    
96 Salticidae Synemosyna myrmeciaeformis (Taczanowski, 1871) Brasil; Venezuela; Guiana Francesa  
97 Salticidae Thiodina sp. n.  Brasil: MG e MS ao RS ES: novo registro 
98 Salticidae Vinnius uncatus Simon, 1902 Brasil: Sudeste e Sul  
99 Salticidae Gen. sp. 1    

100 Salticidae Gen. sp. 2    
101 Salticidae Gen. sp. 3    
102 Salticidae Gen. sp. 4    
103 Salticidae Gen. sp. 5    
104 Salticidae Gen. sp. 6    
105 Scytodidae Scytodes sp. 1    
106 Sicariidae Loxosceles cf. gaucho Gertsch, 1967 Brasil: Sudeste e Sul; Tunísia  
107 Sparassidae "Olios" sp. 1    
108 Sparassidae Stasina sp. 1    
109 Synotaxidae Synotaxus longicaudatus (Keyserling, 1891) Brasil: Sudeste e Sul  
110 Tetragnathidae Chrysometa sp. 1    
111 Tetragnathidae Cyrtognatha sp. 1    
112 Tetragnathidae Leucauge argyra (Walckenaer, 1842) EUA ao Brasil  
113 Tetragnathidae Leucauge formosa (Blackwall, 1863) Brasil: Nordeste ao Sul  
114 Tetragnathidae Leucauge sp. 2    
115 Tetragnathidae Opas sp. 1    
116 Tetragnathidae Tetragnatha sp. 1    
117 Theraphosidae Gen. sp. 1    
118 Theridiidae Achaearanea digitus Buckup et al., 2006 Brasil: SP ao RS ES: novo registro 
119 Theridiidae Achaearanea hirta (Taczanowski, 1873) Panamá à Argentina  
120 Theridiidae Achaearanea nigrovittata (Keyserlin, 1884) México ao Paraguai  
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Tabela- 3.2.3.1.7.3.-1 Lista de espécies de aracnídeos coletados na área do EIA-CSV (Continuação). 
 

 FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE AUTOR, DATA NOTAS DISTRIBUIÇÃO OBS. 
121 Theridiidae Achaearanea rioensis Levi, 1963 RJ ES: novo registro 
122 Theridiidae Achaearanea taim Buckup et al., 2006 PR ao RS ES: novo registro 
123 Theridiidae Achaearanea sp. n.    
124 Theridiidae Anelosimus baeza Agnarsson, 2006 Panamá ao Peru  
125 Theridiidae Anelosimus ethicus (Keyserling, 1884) Brasil, exceto Amazônia  
126 Theridiidae Anelosimus eximius (Keyserling, 1884) Panamá à Argentina  
127 Theridiidae Argyrodes elevatus Taczanowski, 1873 EUA à Argentina; Galápagos  
128 Theridiidae Ariamnes longissimus (Keyserling, 1891) Brasil; Peru  
129 Theridiidae Cerocida sp. n.    
130 Theridiidae Chrosiothes sp. n.    
131 Theridiidae Dipoena atlantica Chickering, 1943 Panamá ao Paraguai  
132 Theridiidae Dipoena niteroi Levi, 1963 RJ ao RS ES: novo registro 
133 Theridiidae Dipoena pumicata (Keyserling, 1886) Brasil: Nordeste ao Sul  
134 Theridiidae Dipoena sp. 1    
135 Theridiidae Dipoena sp. 2    
136 Theridiidae Echinotheridion sp. n.    
137 Theridiidae Episinus cognatus (O. P.-Cambridge, 1893) EUA ao Brasil  
138 Theridiidae Faiditus acuminatus (Keyserling, 1891) Brasil; Argentina  
139 Theridiidae Faiditus alticeps (Keyserling, 1891) Brasil; Paraguai  
140 Theridiidae Faiditus americanus (Taczanowski, 1873) EUA ao Brasil  
141 Theridiidae Faiditus caudatus (Taczanowski, 1873) EUA à Argentina  
142 Theridiidae Faiditus aff. amates    
143 Theridiidae Latrodectus geometricus C. L. Koch, 1841 Cosmopolita  
144 Theridiidae Rhomphaea sp. 1    
145 Theridiidae Steatoda? sp. 1    
146 Theridiidae Stemmops sp. 1    
147 Theridiidae Theridion sp. 1    
148 Theridiidae Theridion sp. 2    
149 Theridiidae Thymoites sp .1    
150 Theridiosomatidae Plato sp. n.  MG; ES; RJ  
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Tabela- 3.2.3.1.7.3.-1: Lista de espécies de aracnídeos coletados na área do EIA-CSV (Continuação). 
 

 FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE AUTOR, DATA NOTAS DISTRIBUIÇÃO OBS. 
151 Thomisidae Epicadinus sp. 1    
152 Thomisidae Misumenops pallens (Keyserling, 1880) Guatemala à Argentina  
153 Thomisidae Misumenops pallidus (Keyserling, 1880) Colômbia à Argentina  
154 Thomisidae Misumenops sp. 1    
155 Thomisidae Onocolus sp. 1    
156 Thomisidae Tmarus sp. 1    
157 Thomisidae Tobias cf. monstrosus Simon, 1929 Brasil; Peru  
158 Titanoecidae Goeldia sp. 1    
159 Trechaleidae Gen. sp. 1    
160 Uloboridae Philoponella vittata (Keyserling, 1882) Panamá ao Paraguai  
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Abaixo estão listadas as espécies mais comuns e/ou conspícuas encontradas nos vários 
pontos da área em estudo dentre as espécies observadas, bem como considerações 
sobre o ambiente nos pontos de coleta, grau de preservação e táxons mais comuns ou 
representativos de aracnídeos de cada uma das áreas estudadas. A figura 3.2.3.1.7.3.-1 
ilustra estas espécies. 
 

Ordem Araneae: 
 Anyphaenidae: 
  Umuara fasciata (Blackwall, 1862) 
 Araneidae: 
  Acacesia hamata (Hentz, 1847) 
  Alpaida truncata (Keyserling, 1865) 
  Alpaida veniliae (Keyserling, 1865) 
  Araneus unanimus (Keyserling, 1880) 
  Araneus tijuca Levi, 1991 
  Eriophora edax (Blackwall, 1863) 
  Eustala sagana (Keyserling, 1893) 
  Manogea porracea (C. L. Koch, 1839) 
  Metazygia gregalis (O. P.-Cambridge, 1889) 
  Micrathena fissispina (C. L. Koch, 1836) 
  Micrathena nigrichelis Strand, 1908 
  Neoscona moreli (Vinson, 1863) 
  Parawixia kochi (Taczanowski, 1873) 
  Pronous tuberculifer Keyserling, 1881 
 Ctenidae: 
  Ancylometes sp. 1 
  Ctenus ornatus (Keyserling, 1877) 
  Ctenus sp. 1  
 Deinopidae: 
  Deinopis sp. 1 
 Linyphiidae: 
  Erigoninae sp. 1 
  Sphecozone sp. 1 
 Mimetidae: 
  Gelanor zonatus (C. L. Koch, 1845) 
 Miturgidae: 
  Cheiracanthium inclusum (Hentz, 1847) 
 Nephilidae: 
  Nephila clavipes (Linnaeus, 1767) 
 Oxyopidae: 
  Oxyopes salticus Hentz, 1845 
  Peucetia flava Keyserling, 1877 
 Pholcidae: 
  “Coryssocnemis”. sp. 1  
  Mesabolivar cyaneotaeniatus (Keyserling, 1891) 
  Mesabolivar luteus (Keyserling, 1891) 
  Mesabolivar togatus (Keyserling, 1891) 
 Pisauridae: 
  Architis sp. 1  
 Salticidae: 
  Noegus vulpio Simon, 1900  
  Semnolius cf. chrysotrichus Simon, 1902 
  Thiodina sp. n.  
  Vinnius uncatus Simon, 1902 
 Sicariidae: 
  Loxosceles cf. gaucho Gertsch, 1967  
 Sparassidae: 
  ”Olios” sp. 1  
 Tetragnathidae: 
  Chrysometa sp. 1 
  Leucauge argyra (Walckenaer, 1842) 
  Leucauge formosa (Blackwall, 1863) 
  Opas sp. 1 
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 Theridiidae: 
  Achaearanea digitus Buckup et al., 2006 
  Argyrodes elevatus Taczanowski, 1873 
  Dipoena pumicata (Keyserling, 1886) 
  Faiditus acuminatus (Keyserling, 1891) 
  Echinotheridion sp. n. 
  Theridion sp. 1 
 Thomisidae: 
  Tmarus sp. 1 
 
 Titanoecidae: 
  Goeldia sp. 1 
 Uloboridae: 
  Philoponella vittata (Keyserling, 1882) 
Ordem Opiliones: 
 Gonyleptidae: Pachylinae 
  Eusarcus sp. 1 
  Eusarcus sp. 2 
  Gen. n. sp. n. 
 Gonyleptidae: Gonyleptinae 
  Collonychium sp. n. 
  Mischonyx sp. 1 
 Zalmoxidae 
  Gen. sp. n. 
Ordem Scorpiones: 
 Buthidae 

  Tityus cf. costatus (Karsch, 1879) 
 
 
 

  

A: Araneidae: Araneus tijuca (jovem) B: Araneidae: Araneus unanimus (fêmea) 
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C: Araneidae: Argiope argentata (fêmea) D: Araneidae: Eriophora edax (fêmea) 

  

E: Araneidae: Eustala sagana (fêmea) F: Araneidae: Gasteracantha cancriformis 
Figura 3.2.3.1.7.4.-1: ilustração das espécies mais comuns que foram observadas no EIA-CSV. Foto: Baptista, 

R.L.C. 
 

  
G: Araneidae: Manogea porracea (fêmea) H: Araneidae: Manogea porracea (teia) 
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I: Araneidae: Metepeira sp. 1 (fêmea) J: Araneidae: Micrathena fissispina (fêmea) 

  

K: Araneidae: Micrathena fissispina (macho) L: Deinopidae: Deinopis sp. 1 (fêmea) 
Figura 3.2.3.1.7.3.-1: ilustração das espécies mais comuns que foram observadas no EIA-CSV. Foto: Baptista, 

R.L.C. (Continuação) 
 

  
M: Oxyopidae: Peucetia flava (fêmea) N: Pholcidae: Mesabolivar togatus (fêmea) 
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O: Pholcidae: “Coryssocnemis” sp. 1 (macho) P: Pisauridae: Architis sp. 1 (fêmea) 

  

Q: Tetragnathidae: Leucauge formosa (fêmea) R: Gonyleptidae: Eusarcus sp. 1 (macho) 
Figura 3.2.3.1.7.3.-1: ilustração das espécies mais comuns que foram observadas no EIA-CSV. Foto: Baptista, 

R.L.C. (Continuação) 

  

S: Gonyleptidae: Collonychium sp. n. (macho) T: Gonyleptidae: Collonychium sp. n. (fêmea) 
Figura 3.2.3.1.7.3 -1: ilustração das espécies mais comuns que foram observadas no EIA-CSV. Foto: Baptista, 

R.L.C. (Continuação) 
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Dentre as famílias encontradas, aquelas representadas pelo maior número de espécies 
foram, em ordem decrescente, Araneidae (34 spp.), Theridiidae (32 spp.), Salticidae (20 
spp.), Tetragnathidae (7 spp.), Thomisidae (7 spp.), Anyphaenidae (6 spp.), Corinnidae (6 
spp.), Linyphiidae (5 spp.) e Pholcidae (5 spp.) (Anexo 2). Em relação à abundância, as 
famílias representadas pelo maior número de espécimes foram, em ordem decrescente, 
Araneidae (281 ind.), Theridiidae (173 ind.), Pholcidae (161 ind.), Salticidae (99 ind.) e 
Linyphiidae (80 ind.), conforme Figuras 3.2.3.1.7.3.-2 e 3.2.3.1.7.3.-3. 
 
A identificação até ao nível de espécie foi possível para 76 das 160 morfoespécies 
encontradas. Foram reconhecidas ainda oito espécies inéditas para a ciência (dentre as 
quais seis são espécies possivelmente endêmicas): Araneidae: Kapogea sp. n.; 
Palpimanidae: Otiothops sp. n.; Salticidae: Thiodina sp. n. (esta última encontrada 
também em outros estados da região Sudeste e Sul); Theridiidae: Achaearanea sp. n.; 
Cerocida sp. n.; Chrosiothes sp. n.; Echinotheridion sp. n.; e Theridiosomatidae: Plato sp. 
n. (esta última encontrada também nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais). 
 
As 76 espécies restantes foram identificadas somente ao nível de morfoespécie, 
geralmente devido ao fato de serem representadas apenas por jovens, por somente um 
dos sexos ou pertencerem a táxons dos quais não há revisão recente, o que dificulta, e 
até mesmo impossibilita, o reconhecimento do táxon. 
 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
345/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto  
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco,  

em Ponta de Ubu, ES. 
Revisão 00 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Figura 3.2.3.1.7.3.-2: Número de espécies coletadas por família de aranhas. 
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Figura 3.2.3.1.7.3.-3: Número de indivíduos coletados por família de aranhas.
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Considerando as espécies identificadas, a grande maioria possui ampla área de 
distribuição, abrangendo também um ou mais dos outros países da América do Sul (64 
espécies). As outras 22 espécies são restritas ao Brasil, mas encontradas em mais de um 
estado, sendo seis restritas à região Sudeste. Um resultado interessante é a ampliação da 
distribuição de oito espécies para o estado do Espírito Santo: Araneidae: Alpaida tijuca 
Levi, 1988; Pholcidae: Mesabolivar luteus (Keyserling, 1891); Theridiidae: Achaearanea 
digitus Buckup et al., 2006, Achaearanea rioensis Levi, 1963, Achaearanea taim Buckup 
et al., 2006 e Dipoena niteroi Levi, 1963, incluindo Salticidae: Thiodina sp. n. e 
Theridiosomatidae: Plato sp. n. 
 
As técnicas usadas permitiram delinear um retrato mais completo da aracnofauna local. 
Em relação às aranhas, as técnicas mais efetivas foram, a Batida de Vegetação (72 spp.), 
Coleta Visual Livre Aérea Noturna (51 spp.), Coleta Visual Livre em Solo Diurna (50 spp.) 
e Varredura (ou Raspagem) de Vegetação (49 spp.). Esses números mostram que a 
complementaridade das técnicas usadas foi muito importante para atingir o número total 
de 160 espécies de aranhas para a área em estudo. 
 
Com relação à avaliação da distribuição por área de estudo, verifica-se que a área 1-
Urubu representa o ponto aparentemente mais preservado da área em estudo, mas, ainda 
assim, com alto grau de antropização, devido à contínua presença humana e às 
atividades agrícolas ao redor. Nessa área, observou-se a maior diversidade de 
aracnídeos. Em ordem aparente de abundância, as espécies de aranhas mais comuns 
nessa área foram Architis sp. 1, Micrathena fissispina, Mesabolivar togatus, Leucauge 
formosa, Araneus tijuca, Achaearanea digitus, Micrathena nigrichelis, Pronous 
tuberculifer, Goeldia sp. 1, Sphecozone sp. 1, Manogea porracea, Philoponella fasciata, 
dentre outras. Os opiliões foram mais abundantes aqui que em outras áreas, 
principalmente Zalmoxidae gen. n. sp. n. (um aracnídeo bem interessante, com apenas 
três outras espécies, também inéditas, conhecidas do Espírito Santo) e Collonychium sp. 
n. Adicionalmente, dois exemplares de uma espécie de escorpião, Tityus cf. costatus 
(Buthidae) foram encontrados nessa área, além da maior abundância de 
pseudoescorpiões no folhiço. 

 
A área 2 -Macega evidencia um grau de degradação aparente maior do que o da área 1, 
com grau mais elevado de antropização. Essa área parece ser uma antiga plantação de 
eucaliptos abandonada, com evidência de queimadas nos troncos das árvores. A 
diversidade de aracnídeos foi um pouco menor que a da área 1 e, provavelmente, 
semelhante à da área 3. Em ordem aparente de abundância, as espécies de aranhas 
mais comuns nessa área foram Micrathena fissispina, Goeldia sp. 1, Loxosceles cf. 
gaucho, Echinotheridion sp. n., Erigoninae sp. 1, Mesabolivar togatus, Mesabolivar luteus, 
Mesabolivar cyaneotaeniatus, Deinopis sp. 1, dentre outras. Alguns exemplares de 
Eusarcus sp. 1 e Mischonyx sp. 1 foram os únicos representantes de opiliões coletados 
na macega. Destaca-se a presença de um exemplar de Caponina sp. 1 (Caponiidae), 
coletado embaixo da casca de uma árvore de eucalipto. 
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A área 3 - Mangue é uma área mista, com cobertura principal de Floresta Aluvial de 
Tabuleiro, e contendo áreas entremeadas com vegetação de mangue, já que está situada 
na borda desse ambiente. Essa área também é muito utilizada pela população como 
trecho de passagem e para coleta de madeira. A diversidade de aracnídeos foi menor do 
que a da área 1 e relativamente semelhante à da área 2. Em ordem aparente de 
abundância, segundo observações feitas, as espécies de aranhas mais comuns nessa 
área foram Manogea porracea, Philoponella fasciata, Faiditus acuminatus, Goeldia sp. 1, 
Loxosceles cf. gaucho, Leucauge formosa, Ctenus ornatus, Mesabolivar togatus, 
Achaearanea digitus, Mesabolivar luteus, Gelanor zonatus, dentre outras. Aranhas 
interessantes encontradas aqui foram Thomisidae: Tobias cf. monstrosus Simon, 1929, 
uma aranha-caranguejo incomum, e Ancylometes sp. 1 (Ctenidae), esta última típica de 
áreas alagadas. Os opiliões foram encontrados dentro de troncos podres, sendo 
representados por vários Eusarcus sp. 1 e um único exemplar de um interessante gênero 
inédito de Gonyleptidae: Pachylinae, com pernas III espessadas. 

 
A área 4 é uma área aberta, utilizada para pecuária extensiva, entremeada por arbustos, 
arvoretas e algumas árvores isoladas de eucalipto, e com um valão canalizado 
delimitando áreas de pastagem. Essa área é limítrofe a um trecho de Floresta Aluvial de 
Tabuleiros. Como era de se esperar, a diversidade de aracnídeos foi a menor de todas, 
em comparação com as outras áreas, já que a aracnofauna encontrada em pastagens é 
composta por um número relativamente baixo de espécies, mas geralmente muito 
abundantes. Essas espécies apresentam ampla distribuição, com grande capacidade de 
dispersão e de resistência às mudanças de temperatura e umidade reinantes nesses 
ambientes abertos. Em ordem aparente de abundância, as espécies de aranhas mais 
comuns nessa área foram Eustala sagana, Oxyopes salticus, Eriophora edax, Metazygia 
gregalis, Alpaida veniliae, Neoscona moreli, Peucetia flava, Araneus unanimus, Acacesia 
hamata, Thiodina sp. 1, dentre outras. Junto ao valão canalizado, construindo suas teias 
entre as plantas aquáticas, encontraram-se Tetragnatha sp. 1 (Tetragnathidae) além da 
citada Alpaida veniliae. Não foram encontrados opiliões no pasto. 
 
Como resultado do EIA_CSV, é importante ressaltar a diversidade aparentemente baixa 
de aracnídeos ao longo de toda a área em estudo no município de Anchieta (160 espécies 
de aranhas, 5 de opiliões, 1 de escorpião), evidenciando o grau de antropização geral 
relativamente alto, com a supressão de praticamente toda a vegetação nativa ao longo 
das décadas de ocupação humana. 
 
A maioria das espécies encontradas apresenta uma área de distribuição ampla, como 
visto acima. Notou-se a ausência de muitos dos elementos típicos de áreas da Floresta 
Atlântica mais preservada e úmida, como, por exemplo, as aranhas Wagneriana spp. 
(Araneidae), Metagonia spp. (Pholcidae) e Thwaitesia affinis O. P.-Cambridge, 1882 
(Theridiidae), e os opiliões da família Cosmetidae e das subfamílias Gagrellinae 
(Sclerosomatidae) e Goniosomatinae (Gonyleptidae). Em contraste, a presença de 
espécies associadas a ambientes abertos ou perturbados é muito maior do que em áreas 
mais bem preservadas. Isso reforça a hipótese inicial de alto grau de antropização. 
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Mesmo as espécies inéditas (8 espécies de aranhas, 3 de opiliões), encontradas nos 
fragmentos mais preservados, podem representar populações remanescentes de uma 
fauna de aracnídeos do Sul Capixaba, em vez de espécies realmente endêmicas aos 
trechos em estudo. Como exemplo, ressalta-se que duas delas, Plato sp. n. e Thiodina sp. 
n., já foram encontradas em outros estados durante coletas prévias. É provável que as 
espécies inéditas aparentemente endêmicas ao município de Anchieta possam ser 
encontradas em outras áreas florestadas maiores e mais bem preservadas, como aquelas 
das serras a oeste do município de Guarapari. A descoberta dessas espécies é mais um 
indicativo do alto grau de desconhecimento da aracnofauna do sul do Espírito Santo, já 
que não existem outros inventários faunísticos realizados nessa área. 
 
 
3.2.3.1.7.4. Conclusão 
 
A área de influência direta da implantação da 4° Usina da Samarco certamente apresenta 
apenas uma fração pequena do total encontrado no estudo prévio, já que seu estado de 
recuperação ainda é bem inicial e o tamanho total da mata é pequeno, com grande 
presença de espécies exóticas. A composição de espécies da área sob influência direta 
deve representar um misto de espécies das áreas do Pasto e Macega do estudo prévio, já 
que apresenta um ambiente que reflete características de ambas as estações de coleta 
acima citadas. É provável que a representação das espécies da Macega seja 
relativamente pequena, já que a área da Samarco está em um estágio bem inferior de 
recuperação e possui áreas abertas, com gramíneas e arbustos, o que favorece a 
presença de espécies do Pasto. A presença das espécies inéditas na área de influência 
direta da Samarco é improvável, já que foram encontradas em ambientes mais protegidos 
e menos impactados. 
 
Entretanto, a área de influência indireta de implantação da 4° Usina da Samarco abrange 
também trechos de floresta menos antropizados. Assim, algumas das espécies 
representativas de outros ambientes também poderiam ser encontradas, e, desta forma, 
não pode ser descartada a presença das espécies inéditas na área de influência indireta 
da Samarco. 
 
 



 

 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
350/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

3.2.3.2 Ecossistemas Aquáticos  
 
Considerando-se que as comunidades planctônicas da lagoa Maimbá são monitoradas 
periodicamente de acordo com a Condicionante 24, da LO SL/Nº 029/2005, os resultados 
desses monitoramentos no período de 2005 a 2008 foram utilizados como fonte de dados 
secundários para a elaboração do diagnóstico dessas comunidades neste EIA, como 
forma de garantir a análise sazonal dessas comunidades. 
 
Com o intuito de permitir uma análise ponderada dos resultados, segue-se a descrição 
sucinta da metodologia utilizada para os monitoramentos citados. 
 
As Estações de monitoramento consideradas para o estudo da comunidade planctônica 
foram LM03, LM05 e LM06. Para o monitoramento da comunidade bentônica, além das 
Estações já citadas, ainda foram acrescentada as Estações LM08, LM09 e LM10. 
 
Essas estações podem ser observadas na Tabela 3.2.3.2-1 na Figura 3.2.3.2-1. 
 
Tabela 3.2.3.2-1: Estações de monitoramento na Lagoa Maimbá. 
 

ESTAÇÃO DESCRIÇÃO COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS (UTM) 

LM03 100 m do vertedouro da barragem Norte 0334888 /7702978 

LM05 100 m do vertedouro da Lagoa para o mar, na comunidade Mãe-bá 0336210 / 7703062 

LM06 No braço de ligação para a porção Norte, em frente à ilha, ponto limnético 0336789 / 7704675 

LM08 Estação criada para o estudo de zoobenton, localizado entre as estações 
LM03 e LM05 0336016 / 7703762 

LM09 Estação criada para o estudo de zoobenton 0336026 / 7704043 

LM10 Estação criada para o estudo de zoobenton 0336329 / 7704910 
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3.2.3.2.1 Comunidades Planctônicas 
 
3.2.3.2.1.1 Introdução 
 
A comunidade planctônica é formada por diversos organismos que compõem o 
fitoplâncton e zooplâncton.  
 
O fitoplâncton é composto por um grupo diverso de organismos fotossintéticos, 
unicelulares ou coloniais que habitam oceanos e as mais diversas águas continentais e 
estuários. Esses organismos são responsáveis por mais de 45% da produção primária 
líquida do planeta Terra (TUNDISI & TUNDISI, 2008). 
 
O zooplâncton é uma comunidade morfológica, funcional e filogeneticamente diversa e 
seus componentes têm em comum a função precípua de transferir grande parte da 
energia para níveis tróficos superiores em ambientes aquáticos continentais. Engloba um 
grupo diversificado de proto e metazoários de grande amplitude de tamanho de corpo, de 
poucos micrômetros até alguns milímetros, o que contribui para a diversidade estrutural 
do ambiente e implica uma grande quantidade de hábitos que são importantes para seu 
funcionamento. É um conjunto formado por organismos que pode exibir variabilidade 
significativa em seus hábitos alimentares. Alguns são filtradores pouco seletivos, podendo 
ter elevadas taxas de filtração, outros são capazes de selecionar, com grande precisão, a 
presa que melhor lhes convier (SAMARCO, 2007). 
 
Encontram-se distribuídos entre os grupos: Protozoa, Rotifera e Crustacea, este último, 
especialmente representado pelas ordens Cladocera e Copepoda. Além destes, também 
é comum a ocorrência de outros filos vivendo planctonicamente nos ambientes aquáticos, 
como: Annelida, Nematoda, Tardigrada, Gastrotricha e, principalmente, várias larvas de 
insetos (SAMARCO, 2007). 
 
A busca de organismos bioindicadores em estudos de qualidade de água constitui 
importante ferramenta para a caracterização dos ambientes. A principal vantagem da 
utilização desses organismos é o fato de que eles agregam, sucessivamente, ao longo 
das gerações, todos os impactos que ocorrem no meio ambiente, resultando em uma 
estrutura de comunidade modificada. Este princípio tem sido largamente utilizado visando 
à avaliação de impactos e estresses ambientais provenientes de origem antrópica ou não 
(SAMARCO, 2007). 
 
Conforme já citado no item 3.1.3- DIAGNÓSTICO DE RECURSOS HÍDRICOS, a 
SAMARCO apresenta a maioria das suas instalações industriais situada na bacia 
hidrográfica da lagoa Maimbá, que se localiza na divisa dos municípios de Guarapari e 
Anchieta, às margens da Rodovia do Sol, entre o balneário de Meaípe e o Porto Marítimo 
de Ubu. Até o início da década de 60, a lagoa costeira de Maimbá se comunicava 
diretamente com o mar em períodos alternados, porém a implantação da Rodovia do Sol 
limitou o fluxo de entrada e saída das águas superficiais do mar e da lagoa a três bueiros, 
os quais em geral são bloqueados por sedimentos, ocasionando longos períodos de 
isolamento superficial da lagoa. Esta alteração no regime de fluxo vem causando 
alterações significativas nas características da lagoa. 
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3.2.3.2.1.2 Metodologia 
 
Como já foi citado no item 3.2.3.2, Ecossistemas Aquáticos, as Estações de 
monitoramento foram as mesmas tanto para a comunidade planctônica como para a 
comunidade bentônica. Para cada grupo foi feita a metodologia adequada. Assim, segue 
a descrição da metodologia obtida em dados secundários para a realização desse 
monitoramento. 
 
 
♦ MÉTODO DE COLETA 
 
  Fitoplâncton 

 
As coletas de amostras foram realizadas com o auxílio de uma rede de amostragem de 
plâncton com 20 µm de interstício. Para a análise qualitativa foram realizados arrastos 
verticais e horizontais com a rede de plâncton e na quantitativa coletou-se 1 L de água in 
natura na metade da zona fótica. O material destinado às análises qualitativas foi fixado 
com formol a 40% e o reservado às análises quantitativas foi fixado e corado com 5 mL de 
lugol acético. 
 
 
 Zooplâncton 

 
As coletas de amostras para as análises do zooplâncton foram realizadas usando redes 
de nylon (Monyl) de 30 µm de interstício. Para a coleta em ambientes lênticos foram 
realizados arrastos verticais e horizontais com auxílio da rede para as análises 
qualitativas. O material concentrado foi corado com o corante vital rosa-de-bengala e 
conservado sob refrigeração até a análise laboratorial. No reservatório, filtrou-se 200 L de 
água coletada a 20 cm da superfície, em rede de 30 µm de interstício. O concentrado 
obtido foi corado com 0,2 mL (4 gotas) de solução de rosa-de-bengala, estocado em 
frascos de polietileno, de pelo menos 100 mL, e, após cerca de 15 minutos, fixado com 
0,5 mL de solução de formaldeído a 4%, neutralizado. 
 
 
♦ MÉTODO DE ANÁLISE 
 
 Fitoplâncton 

 
Em laboratório, as análises qualitativas das amostras foram realizadas através da 
visualização de uma série de lâminas, a fresco, até que ocorresse o esgotamento dos 
"taxa" (unidade individual de identificação) presentes. Os organismos foram identificados, 
sempre que possível, até o nível taxonômico de espécie, utilizando as chaves disponíveis. 
 
As determinações taxonômicas do fitoplâncton basearam-se nas seguintes chaves de 
identificação: BICUDO e BICUDO, 1970; BICUDO e AZEVEDO, 1977; BOURREL, 1981, 
1985a e 1985b; CALLEGARO, ROSA e WERNER, 1981; CAMPOS et alii., 1987; 
COMPÈRE,1974; DESIKACHERY, 1959; DIAS, 1983; ELMOOR-LOUREIRO, 1990; LIND 
e BROOK, 1980; LOUREIRO, 1988; HUSZAR, 1986; ILTIS, 1984; PARRA et alli., 1982a e 
1982b, PICELLI-VICENTIM, 1987; RALFS, 1972; REYNOLDS, 1984; SANT’ANA,  
AZEVEDO e SORMUS, 1989; SANTANA, XAVIER e SORMUS, 1988; SENNA, 1988; 
SOPHIA, 1989; TORGAN e GARCIA, 1989; TURNER, 1987; UHERKOVICH,1976; 
XAVIER, 1988, 1989 ,1990. 
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Para as análises quantitativas do fitoplâncton foi utilizado o método das câmaras de 
Utermohl em microscópio invertido. A princípio, as amostras foram concentradas até 100 
mL, de acordo com a distribuição nas câmaras. Após a concentração ou diluição, quando 
necessário, as amostras foram homogeneizadas com cuidado para não danificar os 
organismos. De cada amostra concentrada foram retiradas alíquotas de 10 mL, 
posteriormente transferidas para as cubetas (câmaras de contagem de Utermohl), onde o 
material foi deixado para sedimentar por um período de 24 horas, em câmaras úmidas 
para não alterar o volume (cada centímetro de altura demora de 3 a 4 horas para 
sedimentar). O acréscimo de gotas de detergente ou de merthiolate melhora o processo 
de sedimentação. 
 
As amostras foram quantificadas em microscópio invertido nas cubetas de sedimentação 
(Utermohl). Sempre que possível, foram contados mais de 100 indivíduos (células, 
cenóbios, colônias e filamentos) da espécie dominante de cada amostra, de modo que o 
erro de contagem fosse inferior a 20%, com probabilidade de 95% (LUND et al., 1958). 
Quando não foi possível a contagem de 100 indivíduos da espécie dominante, foi feita a 
contagem até que a curva "espécie x área" se estabilizasse, ou seja, até que a cada 
aumento do número de campos contados não ocorresse o aparecimento de novos "taxa" 
fitoplanctônicos ainda não identificados. Para o cálculo da densidade dos organismos 
contados foi utilizada a seguinte fórmula: 
 

Número de indivíduos/mL = n/V.C 
 
Onde:  
n = Número de indivíduos contados na amostra 
V = Volume de campo 
C = Número de campos contados na amostra. 
 
O volume foi calculado medindo-se a altura da câmara com uma régua certificada e o raio 
do campo com uma ocular micrométrica. Após a quantificação, as espécies encontradas 
foram certificadas através do uso de chaves taxonômicas, medindo as algas com o auxílio 
da ocular micrométrica. 
 
 
 Zooplâncton 

 
A análise laboratorial foi realizada em microscópio óptico. No caso da análise qualitativa 
foram visualizadas lâminas, preparadas a fresco, até que houvesse um esgotamento dos 
"taxa" presentes. Os organismos foram identificados, sempre que possível, até o nível 
taxonômico de espécie, utilizando as chaves disponíveis. 
 
Para o estudo taxonômico do zooplâncton foram utilizadas as seguintes chaves: BICK, 
1978; HARDING e SMITH, 1974; KOSTE, 1978; KOSTE e ROBERTSON, 1990; KOSTE e 
HARDY, 1984; KOSTE, ROBERTSON e HARDY, 1984; KOSTE, 1972; MATSUMURA-
TUNDISI e ROCHA 1983; NOGRADY, 1989; PENNAK, 1978; REID, 1989; REID, PINTO-
COELHO e GIANI, 1988; ROBERTSON e HARDY, 1984; RUTTNER-KOLISKO, 1974; 
SENDACS e KUBO, 1982; SHIEL e WALKER, 1984; SHIEL e KOSTE, 1990; SMITH e 
FERNANDO, 1980; STREBLE e KRAUTER, 1987; ZAGO, 1976. 
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As análises quantitativas foram feitas utilizando-se da técnica de Sedgwick-Rafter, 
contagem em lâminas padronizadas com volume de 1 mL, utilizando-se do critério de 
espécie área. 
 
Para ambos os grupos, o índice de diversidade foi calculado para a tradução em números 
dos resultados da estrutura das comunidades biológicas. De acordo com Wilhm & Dorris, 
em função da diversidade de organismos, o ambiente pode ser considerado de alto 
estresse ou poluído, quando o índice é inferior a 1,0 bits/indivíduo; de médio estresse ou 
dotado de carga orgânica moderada, quando o índice está entre 1,0 e 3,0 bits/indivíduo; 
de baixo estresse ou de águas limpas, quando o índice é superior a 3,0 bits/indivíduo. 
Este índice é importante por mostrar como o ambiente se comporta diante das mudanças 
ocorridas.  
 
 
3.2.3.2.3 Resultados e Discussão 
 
3.2.3.2.3.1 Fitoplâncton  
 
Durante o período de 2005 a 2008 foram identificadas as classes: Bacillariophyceae, 
Chlorophyceae, Cryptophyceae, Cyanophyceae, Dinophyceae, Euglenophyceae, 
Zygnemaphyceae e Oedogoniophyceae. Essas classes são comumente encontradas em 
ambientes tropicais de águas naturais. A estrutura da composição qualitativa também se 
apresenta típica das lagoas costeiras de água doce do Espírito Santo, com maior número 
de espécies pertencendo às classes Cyanophyceae e Clorophyceae, que são muito 
características de águas interiores não salinas (Tabela 3.2.3.2.3.1-1). 
 
Tabela 3.2.3.2.3.1-1: Listagem de organismos Fitoplanctônicos encontrados nas Estações 
de monitoramento da Lagoa Maimbá durante os ciclos de 2005 a 2008. 
 

TAXA 
Bacillariophyceae 
Achnanthes affinis 

Amphora sp. 
Amphora veneta 
Amphiprora sp. 

Cyclotella meneghiniana 
Cyclotella sp. 
Eunotia sp. 

Eunotia cf. flexuosa 
Gomphonema sp. 

Gyrosigma sp. 
Hydrosera sp. 
Navicula sp. 
Nitzschia sp. 

Nitzschia cf. sigma 
PENNALES N.I. 

Pinnularia sp. 
Surirella sp. 
Synedra sp. 

Synedra ulna 
Stauroneis sp. 

Thalassiosira sp. 
 



 

7 

 

 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
356/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Tabela 3.2.3.2.3.1-1: Listagem de organismos Fitoplanctônicos encontrados nas Estações 
de monitoramento da Lagoa Maimbá durante os ciclos de 2005 a 2008 (Continuação). 
 

Chlorophyceae 
Ankistrodesmus cf. densus 
Ankistrodesmus. densus 
Ankistrodesmus falcatus 

Ankistrodesmus cf. falcatus 
Ankistrodesmus fusiformes 

Ankistrodesmus sp. 
Ankistrodesmus spiralis 
Ankistrodesmus tortus 

Botryococcus sp. 
Chlamydomonas sp. 

Chlorophyceae 
Chlorella sp. 

Chlorella vulgaris 
Chlorella cf. vulgaris 

CHLOROCOCCALES N.I. 
Coelastrum astroideum 

Coelastrum cf. cornutum 
Coelastrum pulchrum 

Coelastrum sphaericum 
Coelastrum reticulatum 

Coelastrum sp. 
Cosmarium contractum 

Cosmarium majae 
Crucigenia quadrata 

Dictyosphaerium pulchellum 
Dictyosphaerium sp. 

Eudorina sp. 
Euastrum dubim 

Kirchneriella cf. obesa 
Kirchneriella lunaris 

Kirchneriella cf. lunaris 
Oocystis solitaria 

Oocystis cf. solitaria 
Oocystis sp. 

Oocystis lacustris 
Pediastrum clathratum 

Pediastrum duplex 
Pediastrum simplex 
Pediastrum tetras 

Selenastrum bibraianum 
Selenastrum sp. 

Scenedesmus sp. 
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Tabela 3.2.3.2.3.1-1: Listagem de organismos Fitoplanctônicos encontrados nas Estações 
de monitoramento da Lagoa Maimbá durante os ciclos de 2005 a 2008 (Continuação). 
 

Chlorophyceae 
Scenedesmus acuminatus 
Scenedesmus quadricauda 

Schroederia sp. 
Sphaerocystis sp. 
Tetraedron gracile 

Tetraedron minimum 
Tetraedron sp. 

VOLVOCALES N.I. 
Cryptophyceae 
Cryptomonas sp. 

Rhodomonas lacustris 
Cryptomonas sp.1 
Sphaerocavum sp. 

Sphaerocavum brasiliense 
Spirulina sp. 

Synechoccocus sp. 
Synechocystis salina 

Synechocystis sp. 
Radiocystis cf. fernandoi 

Raphidiopsis sp. 
Raphidiopsis fernandoi 

Dinophyceae 
Peridinium bipes 

Peridinium cinctum 
Peridinium inconspicuum 

Peridinium pusillum 
Peridinium sp. 

Peridinium sp.1 
Euglenophyceae 

EUGLENALES N.I. 
Euglena sp. 
Phacus sp. 

Phacus orbiculares 
Phacus tortus 

Strombomonas sp. 
Trachelomonas sp. 

Trachelomonas cf. volvocinopsis 
Trachelomonas volvocina. 

Oedogoniophyceae 
Oedogonium sp. 

Oedogonium sp.1. 
Oedogonium sp.2. 
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Tabela 3.2.3.2.3.1-1: Listagem de organismos Fitoplanctônicos encontrados nas Estações 
de monitoramento da Lagoa Maimbá durante os ciclos de 2005 a 2008 (Continuação). 
 

Zygnemaphyceae 
Cosmarium biretum 

Cosmarium connatum 
Cosmarium reniforme 

Cosmarium asphaerosporum 
Cosmarium sp. 

Cosmarium sp.1. 
Cosmarium sp.2. 

Cosmarium cf. contractum 
Cosmarium candianum 
Closterium Kuetzingii 

Closterium sp. 
Desmidium sp. 
Euastrum sp. 

Euastrum dubium 
Mougeotia sp. 

Staurastrum grallatorium 
Staurastrum laeve 
Staurastrum rotula 
Staurastrum smithii 

Staurastrum sp. 
Staurastrum gracile 
Staurastrum smithii 

Staurastrum cf. gracile 
Staurodesmus leave 

Staurodesmus cf. tetracerum 
Staurodesmus convergens 

Staurodesmus incus 
Sphaerozosma sp. 
Spondylosium sp. 

Teilingia sp. 

 
 
A classe Cyanophyceae predominou na maioria das Estações de monitoramento durante 
os ciclos de 2005 a 2008. Em 2005, a classe Chlorophyceae também foi bastante 
representativa (Figura 3.2.3.2.3.1-1). 
 
No ciclo 2006/2007, as Cyanophyceaes tiveram uma maior participação na Estação 
LM06, que se localiza no braço de ligação para a porção Norte em frente à ilha (ponto 
Limnético). Este grupo é indicador de enriquecimento de água, sendo comum em 
ambientes eutrofizados, pois cresce mais ativamente quando há disponibilidade de 
nutrientes. A baixa participação de euglenofíceas e dinofíceas aponta baixa carga 
orgânica nas águas da lagoa, o que foi corroborado pelos resultados de DBO. Esses dois 
grupos de organismos são encontrados com maior frequência em águas enriquecidas 
(Figura 3.2.3.2.3.1-2).  
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Em 2007 manteve-se a predominância das Cyanophyceaes, e o crescimento exacerbado 
dessas deve ter interferido no desenvolvimento de outras algas. A segunda classe mais 
representativa foi a Zygnemaphyceae. Estes organismos são comuns a ambientes 
lênticos, já que são sensíveis as águas turbulentas do rio (Figura 3.2.3.2.3.1-3).  
 
No ciclo 2007/2008 continuou a predominância das Cyanophyceaes, porém pode-se 
observar que outras classes como Chlorophyceae, Bacillariophyceae e Zygnemaphyceae 
também foram bastante representativas (Figura 3.2.3.2.1-3.1-4 e 3.2.3.2.1-3.1-5). 
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Figura 3.2.3.2.3.1-1: Composição do fitoplâncton nas Estações de monitoramento da 
Lagoa Maimbá durante o ciclo de campanhas em 2005. 
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Figura 3.2.3.2.3.1-2: Composição do fitoplâncton nas Estações de monitoramento da Lagoa Maimbá durante o 
ciclo de campanhas em 2006 e 2007.
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Figura 3.2.3.2.3.1-3: Composição do fitoplâncton nas Estações de monitoramento da Lagoa Maimbá durante o 
ciclo de campanhas 2007. 
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Figura 3.2.3.2.3.1-4: Composição do fitoplâncton nas Estações de monitoramento da Lagoa Maimbá durante o 
ciclo de campanhas em 2007 (novembro) e 2008 (fevereiro). 
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Figura 3.2.3.2.3.1-5: Composição do fitoplâncton nas Estações de monitoramento da Lagoa Maimbá durante o 
ciclo de campanhas em 2008 (maio e agosto). 

 
 
De acordo a classificação de Wilhm & Dorris, no ciclo 2006 o ambiente encontrou-se sob 
alto (0,568 bit/indivíduo no Estação LM06 na campanha de novembro/2006) e moderado 
estresse ambiental (1,838 bit/indivíduo na Estação LM05 na campanha de março/2007). O 
baixo índice de diversidade pode ser atribuído à dominância de cianobactérias, 
impossibilitando o desenvolvimento de outros organismos. 
 
No ciclo de 2007 o ambiente estudado encontrava-se sob moderado estresse ambiental 
com os valores variando de 1, 115 bit/indivíduo (LM03 em maio/07) a 1,851 bit/indivíduo 
(LM05 em maio/07) com exceção da Estação LM06 com 0,735 bit/indivíduo (agosto/07) 
que se encontrava sob alto estresse ambiental. Vale ressaltar que na campanha de 
Nov/07 nas Estações LM05 e LM06 o ambiente estava sob alto estresse ambiental e isso 
pode estar relacionado à predominância das cianobactérias sobre os demais grupos. 
 
Na campanha de fevereiro/08, nas Estações LM05 e LM06 (0, 346 bit/individuo e 0, 620 
bit/indivíduo respectivamente) o ambiente estava sob alto estresse ambiental e isso pode 
novamente estar relacionado à predominância das cianobactérias sobre os demais 
organismos. Na Estação LM03 (campanha de fev/08) e nas outras campanhas (maio e 
agosto de 2008) foi observado que o ambiente se encontrava sob moderado estresse 
ambiental  
 
 
3.2.3.2.3.2 Zooplâncton  
 
Com relação ao zooplâncton, na campanha de 2005 foram encontrados apenas 
indivíduos pertencentes aos grupos Rotifera e Crustacea (Copepoda), enquanto no ciclo 
de 2007/08 foram encontrados representantes de Rotifera, Protozoa, Crustacea, Insecta e 
Nematoda. Esses grupos são comumente encontrados em ambientes tropicais de águas 
naturais (Tabela 3.2.3.2.3.2-1). 
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Tabela 3.2.3.2.3.2-1: Espécies zooplanctônicas identificadas na Lagoa Maimbá durante as 
campanhas de 2005 a 2008. 
 

TAXA 
Rotifera 

Anuraeopsis fissa 
Anuraeopsis sp. 

Anuraeopsis navicula 
Asplancha sp. 
Bdeloidea N.I. 
Brachionus sp. 

Brachionus angularis 
Brachionus falcatus 

Brachionus havanaensis 
Brachionus quadridentatus 

Collotheca sp. 
Keratella americana 
Keratella cochlearis 

Keratella valga 
Lecane sp. 

Lepadella sp. 
Thrichotria sp 
Monostyla sp. 

Monostyla lunaris 
Polyarthra sp. 

Polyarthra vulgaris 
Hexarthra sp. 

Hexarthra mira 
Filinia sp. 

Filinia longiseta 
Filinia terminalis 
Trichocerca sp. 

Trichocerca similis 
Ptygura sp. 
Crustacea 

Alona poppei 
Alona sp. 

Cyclopoidea N.I. 
Calanoidea N.I. 

Ceriodaphnia sp. 
Copepodito 

Copepodito Cyclopoida 
Ephemeroporus barroisi 

Metacyclops sp. 
Microcyclops anceps 

Moina sp. 
Nauplii 

Nauplius Cyclopoida 
Thermocyclops decipiens 
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Tabela 3.2.3.2.3.2-1: Espécies zooplanctônicas identificadas na Lagoa Maimbá durante as 
campanhas de 2005 a 2008 (Continuação). 
 

Protozoa 
Arcella sp. 

Arcella costata 
Arcella discoides 
Arcella vulgaris 
Centropyxys sp. 

CILIOPHORA N.I. 
Nematoda 

NEMATODA N.I. 
Arthropoda 

Chironomidae N.I. 

 
 
Em 2005 pode-se observar que o número de espécies para os grupos rotíferos e 
crustáceos foi bem próximo (Figura 3.2.3.2.3.2-1). No ciclo 2006/07 houve uma grande 
diferença entre as classes Rotifera e Crustacea, sendo o primeiro o predominante (Figura 
3.2.3.2.3.2-2). Na campanha de maio de 2007 a classe Rotífera também predominou, 
porém na campanha de agosto/2007 o número de rotíferos diminuiu e foi possível 
observar um aumento na classe Crustacea Copepoda, Crustácea Cladocera e Protozoa  
(Figura 3.2.3.2.3.2-3). Na campanha de Nov/07 os crustáceos predominaram em todas as 
Estações de monitoramento, com exceção da Estação LM06, onde foi possível observar 
um equilíbrio no número de protozoários e crustáceos. Em fev/08 os crustáceos também 
predominaram nas Estações de monitoramento, porém houve uma pequena diferença 
entre eles e o grupo rotífero (Figura 3.2.3.2.3.2-4). Em maio/2008, os maiores 
representantes foram os crustáceos copepodes seguido dos rotíferos e na campanha de 
agosto/2008 foi possível observar na comunidade zooplantônica uma diversidade maior 
composta pelos grupos crustáceos, rotíferos, protozoários, nematodas e insetos (Figura 
3.2.3.2.3.2-5) 
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Figura 3.2.3.2.3.2-1: Composição do zooplâncton nas Estações de monitoramento 

durante as campanhas de 2005 realizadas na Lagoa Maimbá. 
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Figura 3.2.3.2.3.2-2: Composição do zooplâncton nas Estações de monitoramento 
durante as campanhas de 2006/2007 realizadas na Lagoa Maimbá. 
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Figura 3.2.3.2.3.2-3: Composição do zooplâncton nas Estações de monitoramento 
durante as campanhas de 2007 realizadas na Lagoa Maimbá. 
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Figura 3.2.3.2.3.2-4: Composição do zooplâncton nas Estações de monitoramento 
durante as campanhas de 2007 e 2008 realizadas na Lagoa Maimbá. 
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Figura 3.2.3.2.3.2-5: Composição do zooplâncton nas Estações de monitoramento 
durante as campanhas de 2008 realizadas na Lagoa Maimbá. 

 
 
A variação e a distribuição espacial do zooplâncton dependem de vários fatores físicos, 
químicos e biológicos. O conhecimento da variabilidade espacial dos ecossistemas 
aquáticos é importante para avaliar e determinar a distribuição dos organismos (TUNDISI 
& TUNDISI, 2008). 
 
Os crustáceos possuem brânquias alojadas nas cavidades corporais, sob o exoesqueleto 
de quitina, as quais podem entupir pelo excesso de sólidos e, portanto, são organismos 
sensíveis, normalmente encontrados em ambientes lênticos. Desta forma é comum a 
predominância de crustáceos na Lagoa Maimbá onde há maior deposição de material 
particulado e por isso é menor a quantidade de sólidos em suspensão na coluna d'água. 
 
A grande presença do filo Rotifera pode ser explicada por incluir organismos comuns em 
todos os ambientes aquáticos, pois apresentam estratégias de alimentação e de 
reprodução que os permite sobreviver mesmo em ambientes com escassez de recursos 
alimentares. 
 
O reino Protozoa inclui organismos que se desenvolvem melhor em ambientes lóticos, 
uma vez que a correnteza e as baixas concentrações de matéria orgânica favorecem os 
organismos menores e de curto ciclo de vida. Esta pode ser uma das justificativas para 
explicar a baixa participação dos protozoários na comunidade zooplanctônica da Lagoa 
Maimbá.  
 
A presença dos nematodas e das larvas de insetos é mais restrita, pois são organismos 
de fundo, mas muitas vezes são encontrados entre os organismos zooplanctônicos, pois 
são suspensos pela força das águas, indo para o meio da coluna d'água. Por isso obteve-
se tão poucos representantes durante os ciclos de monitoramento analisados. 
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O índice de diversidade do zooplâncton na campanha de 2005 foi de 1,76 bit/indivíduo 
para a Estação LM03 e de 1,68 para a Estação LM06. Em 2006 e 2007, o corpo d’água 
encontrou-se sob moderado e alto estresse ambiental. Para o ciclo de 2007/2008 o índice 
de diversidade do zooplâncton foi de 0,842 bit/indivíduo e 1,326 bit/indivíduo 
respectivamente. Portanto, de acordo com a classificação de Wilhm & Dorris, a 
comunidade zooplanctônica estava sob maior estresse ambiental na campanha de 
novembro/07 e na Estação LM03 na campanha de 2005, quando a proporção de 
copépodas sobre os demais grupos foi maior. Como citado anteriormente, o fenômeno de 
dominância de espécies aponta um ambiente em desequilíbrio. Em maio e agosto de 
2008 o ambiente se encontrava sob moderado estresse ambiental com os valores médios 
de 1,343 bit/indivíduo e 1,211 bit/indivíduo respectivamente. 
 
 
3.2.3.2.4 Diagnóstico Geral 
 
A análise das comunidades planctônicas da lagoa Maimbá feita no período de 2005 a 
2008 mostrou que a água dessa lagoa encontra-se em processo de eutrofização. Esse 
processo pode estar relacionado ao uso da lagoa para descargas de esgotos e ao 
consumo das suas águas para fins diversos, tais como criação de animais e elevatórias 
administradas pela CESAN. Recomenda-se a continuação do monitoramento dessas 
águas, assim como a proposição de medidas visando ao melhor uso das águas da 
Maimbá. 
 
 
3.2.3.3 Comunidades Zoobentônicas 
 
3.2.3.3.1 Introdução  
 
A comunidade zoobentônica é definida como a fauna de invertebrados que vivem no 
fundo dos leitos de rios e sedimentos de corpos lênticos. Em seu habitat estes 
organismos colonizam diferentes substratos, como: plantas, pedras e sedimentos 
arenosos e argilosos. Vários grupos estão representados no zoobenthos, como: 
Platelminthes, Nematoda, Mollusca, Annelida, Arthropoda e outros qualitativa e 
quantitativamente menos importantes (SAMARCO, 2007). 
 
A busca de organismos bioindicadores em estudos de qualidade de água constitui 
importante ferramenta para a caracterização dos ambientes. A principal vantagem da 
utilização desses organismos é o fato de que eles agregam, sucessivamente, ao longo 
das gerações, todos os impactos que ocorrem no meio ambiente, resultando em uma 
estrutura de comunidade modificada. Este princípio tem sido largamente utilizado visando 
à avaliação de impactos e estresses ambientais provenientes de origem antrópica ou não 
(SAMARCO,2007). 
 
 
3.2.3.3.2 Metodologia 
 
Como já foi citado no item 3.2.3.2 Ecossistemas Aquáticos, os Pontos de monitoramento 
foram os mesmos tanto para a comunidade planctônica como para a comunidade 
bentônica. Para cada grupo foi feita a metodologia adequada. Assim, segue a descrição 
da metodologia obtida em dados secundários para a realização desse monitoramento. 
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3.2.3.3.2.1 Método de Coleta 
 
A amostragem quantitativa do zoobenton foi realizada através da draga de Petersen. Foi 
coletado sedimento em uma área de 0,05 m², em triplicata: no ponto de amostragem, na 
margem e na metade da distância desta. O material coletado foi acondicionado em sacos 
plásticos e fixado no momento da coleta com solução de álcool a 70%. 
 
A amostragem qualitativa foi feita pelo método de "dipping", que consiste na retirada de 
várias conchadas principalmente em áreas com características diferentes daquela onde 
foi retirado o material para a análise quantitativa, o que aumenta a área de exploração. O 
material coletado para análise qualitativa também foi fixado com álcool 70%, tentando 
assim a manutenção da integridade dos organismos. 
 
 
3.2.3.3.2.2 Método de Análise 
 
Em laboratório, o material coletado foi passado em tamises de 4,75 mm; 1,0 mm e 0,5 
mm, nesta ordem. Os organismos foram triados sob microscópio estereoscópio e 
separados para contagem e identificação até pelo menos o nível taxonômico de família. 
Posteriormente, os organismos identificados foram fixados em álcool 70% e mantidos em 
coleção. 
 
Na comunidade zoobentônica foi calculada a abundância relativa (AR) de cada “taxa”, 
através da seguinte fórmula: 
 

AR = DA (N).100 
             DAT 

 
Onde: 
DA (N) = densidade animal de cada filo 
DAT = densidade animal total 
 
Foi calculado também o grau de similaridade taxonômica entre as amostras. Utilizou-se o 
cálculo por meio do índice de Sorensen. Este índice se baseia na presença ou ausência e 
“taxa” e suas abundâncias em cada estação de amostragem. 
 
O coeficiente de similaridade de Sorensen foi medido a cada campanha, comparando as 
Estações entre si. 
 
O coeficiente foi medido através da seguinte fórmula: 
 

Cs = 2jN / (aN + bN) 
 
Onde: 
jN = somatório das menores abundâncias de espécies que ocorrem em ambos os sítios; 
aN = número de indivíduos que ocorrem no sítio a; 
bN = número de indivíduos que ocorrem no sítio b. 
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 Densidade Animal 
 
A Densidade Animal (DA) foi obtida pela contagem no número de indivíduos por área 
(m²): 
 

DA = NI 
         m² 

 Diversidade Taxonômica 
 
A Diversidade Taxonômica (H) foi obtida através do índice de Shannon-Weaver, usando 
a seguinte expressão: 
 

H = -∑pij . ln pij 
 
Onde: 
pij representa a proporção da espécie i na amostra j. 
 
Segundo Wilhm & Dorris (1968) um ambiente pode ser classificado por este índice 
em: 
 

– Águas limpas: IDV > 3,0; 
 

– Poluição moderada: de 1 > IDV < 3; 
 

– Águas poluídas: IDV < 1,0. 
 
 
 Riqueza de Espécies 

 
A riqueza de espécies foi determinada pela contagem do número total de espécies por 
estação amostral. Nas tabelas de apresentação dos resultados, a riqueza foi expressa 
como total de número de “taxa”. 
 
O índice BMWP consiste na avaliação da qualidade de um curso de água doce através da 
presença ou ausência de determinadas unidades sistemáticas de invertebrados 
bentônicos.  
 
Para obtenção desse índice, atribuiu-se uma pontuação para cada família do zoobentos 
encontrada nas Estações monitoradas no curso d'água em estudo e então se fez um 
somatório de todas as pontuações encontradas. A qualidade da água avaliada foi obtida 
através da correlação do valor encontrado com os seus respectivos significados, os quais 
são apresentados na Tabela 3.2.3.3.2-2.1, a seguir.  
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Tabela 3.2.3.3.2-2.1: Qualidade da água, de acordo com índice BMWP. 
 

VALOR DE BMWP SIGNIFICADO 

> 150 Águas muito limpa 

121 a 149 Águas limpas, não poluídas ou sistema perceptivelmente não alterado 

101 a 120 Águas muito pouco poluída, ou sistema já com um pouco de alteração. 

61 a 100 São evidentes os efeitos moderados de poluição 

36 a 60 Águas contaminadas ou poluídas (sistema alterado) 

16 a 35  Águas muito poluídas (sistema muito alterado) 

< 15 Águas fortemente poluídas (sistema fortemente alterado) 
 

* Índice biótico BMWP' (Biological Monitoring Working Party) modificado de Hellawell por ALBA-TERCEDOR E SÁNCHEZ-
ORTEGA (1988) e reformulado pela equipe de rios da Seção de Limnologia do IAP de Curitiba, em 2003. 
 
 
O enquadramento dos organismos bentônicos em categorias funcionais (grupo de 
organismos que utilizam os recursos alimentares de forma semelhante) foi feito com base 
em Merrit & Cummins (1984). A separação em grupos funcionais permite a comparação 
de ambientes em termos da predominância de atividade dos organismos zoobentônicos, o 
que ocorre em função da diversidade e predomínio de substratos no leito do corpo hídrico.  
 
Considerando as identificações no mínimo ao nível de família, os organismos coletados 
foram enquadrados nas seguintes categorias: 
 

– raspadores (alimentam-se de perifiton associado a rochas, plantas e outros 
substratos); 

 

– coletores (recolhem partículas orgânicas de pequenas dimensões junto ao sedimento); 
 

– fragmentadores (alimentam-se da microflora associada a partículas orgânicas de 
grande tamanho ou de tecidos vegetais, fragmentando-os); 

 

– filtradores (alimentam-se de partículas orgânicas em suspensão); 
 

– predadores (alimentam-se de outros animais). 
 
Baseado nesta separação foram utilizados alguns dos índices que melhor caracterizam a 
condição ambiental, permitindo comparar as estações de amostragem ecologicamente: 
 

– relação predadores / coletores; 
 

– razão coletores / total de organismos na amostra; 
 

– razão predadores / total de organismos na amostragem; 
 

– razão EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera / total de organismos na amostra). 
 
 
3.2.3.3.3 Resultados e Discussão 
 
Em 2007/08 a comunidade zoobentônica, além de ter sido analisada nas Estações LM03, 
LM05 e LM06, também foi monitorada em LM08, LM09 e LM10, na campanha de 
novembro/07. Em fevereiro/08, o zoobento foi analisado somente nas três primeiras 
Estações citadas.  
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Tanto em novembro/07 quanto em fevereiro/08 o zoobento apresentou baixo número de 
“taxa” e densidade. Foram encontrados somente representantes do filo Mollusca. 
Ressalta-se que os dados apresentados foram obtidos em apenas duas campanhas, o 
que é considerado pouco para caracterizar a comunidade zoobentônica, já que seus 
representantes não se encontram de forma homogênea no sedimento, ou seja, ocorrem 
em manchas localizadas (Tabela 3.2.3.3.3-1).  
 
Tabela 3.2.3.3.3-1: Número de taxa, densidade, BMWP e GF do zoobentos coletados no 
ciclo de 2007/2008. 
 

Campanha 
nov/07 fev/08 mai/08 Estação Taxa 

nº Taxa Densidade nº Taxa Densidade nº Taxa Densidade 
BMWP GF 

LM03 Melanoides tuberculata 1 240 1 12 1 60 0 Raspador
Melanoides tuberculata    10 1 1080  Raspador

LM05 
Hidrobiilidae    02 1 40 3 Raspador

Melanoides tuberculata 1 60 1 37 1 240  Raspador
LM06 

Hidrobiilidae   1  1  3 Raspador

 Melanoides tuberculata 1 20   1 420 0 Raspador
Hidrobiilidae      2240 3 Raspador

LM08 
Chironomidae      160 2 Predador 

 Coenagrionidae      20 6 Predador 

 Melanoides tuberculata 1 20    3460  Raspador
LM09 Hidrobiilidae 1 60    3380 3 Raspador
LM10 Melanoides tuberculata     1 1200 0 Raspador

TOTAL 5 400 3 61 7 12300   
 

Legenda: Nº de “taxa” – total de organismos encontrados. 
                 Densidade- Densidade fornecida em ind./m² 
                 BMWP- Biological Monitoring Working Party de Alba-Terador e Sanchez- Ortega (1988). 
           GF- Grupo funcional de Merrit And Cummins (1984) 
 
 
Nas Estações e campanhas que mostraram a ocorrência do zoobentos, os resultados de 
densidade variaram entre 12 organismos/m² (LM03 e LM05, em fevereiro/08) e 6840 
organismos/m² (LM09, em maio/2008). 
 
Os dados apresentados mostram que a comunidade zoobentônica estava muito pobre e 
pouco diversificada. Os índices de diversidade foram baixos em todas as Estações, o que 
pode ser reflexo das interferências antrópicas exercidas na região monitorada.  
 
A fauna bentônica foi composta por organismos considerados pouco sensíveis e 
conhecidos por se desenvolverem em qualquer tipo de ambiente, seja ele rico ou pobre 
em matéria orgânica. Nas Estações onde foram encontrados representantes do 
zoobentos, os moluscos foram os que tiveram maior destaque. Estes organismos tiveram 
participação exclusiva nas análises quantitativas das Estações LM03, LM06 e LM08. Em 
LM05 e LM09, também foram encontrados moluscos gastrópodes da família Hidrobiidae 
nas análises quantitativas. Estes organismos também foram identificados na Estação 
LM06, em fevereiro/08, porém somente nas análises qualitativas. Na campanha de maio 
de 2008, na Estação LM08 também foram identificados indivíduos das ordens Díptera 
(Chironomidade) 
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Além de o zoobento ser composto principalmente por organismos pouco sensíveis, não foi 
notada a presença de representantes do grupo EPT (Ephemeroptera, Plecoptera e 
Trichoptera). As larvas dos organismos que fazem parte desse grupo dependem de águas 
bem oxigenadas e, quando presentes, são indicativos de boa qualidade da água. Esses 
insetos possuem uma série de adaptações para reprodução e fixação nos substratos que 
os permite resistir aos efeitos de deriva nas correntezas dos corpos d'água.  
 
Os coeficientes de similaridade calculados para todas as Estações entre si são mostrados 
nas Tabelas 3.2.3.3.3-2, 3.2.3.3.3-3 e 3.2.3.3.3-4. O grau de similaridade foi obtido 
através da comparação dos resultados de cada Estação de monitoramento.  
 
Tabela 3.2.3.3.3-2: Coeficientes de similaridade na comunidade zoobentônica da Lagoa 
Maimbá, em novembro/07. 
 

 LM03 LM05 LM06 LM08 LM09 LM10 

LM03 --      

LM05 0,0 --     

LM06 0,4 0,0 --    

LM08 0,15 0,0 0,5 --   

LM09 0,12 0,0 0,28 0,4 --  

LM10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- 

 
 
Tabela 3.2.3.3.3-3: Coeficientes de similaridade na comunidade zoobentônica da Lagoa 
Maimbá, em fevereiro/08. 
 

 LM03 LM05 LM06 

LM03 --   

LM05 1,0 --  

LM06 0,5 0,5 -- 

 
 
Tabela 3.2.3.3.3-4: Coeficientes de similaridade na comunidade zoobentônica da Lagoa 
Maimbá, em maio/08. 
 

 LM03 LM05 LM06 LM08 LM09 LM10 

LM03 --      

LM05 0,1 --     

LM06 0,4 0,4 --    

LM08 0,04 0,21 0,16 --   

LM09 0,01 0,27 0,06 0,08 --  

LM10 0,09 0,93 0,33 0,2 0,29 -- 
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Na campanha de novembro/07, foram encontrados baixos coeficientes de similaridade, o 
que pode ser atribuído à baixa densidade e diversidade encontrada na comunidade 
zoobentônica da Lagoa Maimbá. Os menores coeficientes de similaridade foram 
encontrados quando comparadas as Estações LM05 e LM10 com as demais. Este padrão 
de resultados é explicado pelo fato de não terem sido detectados organismos 
zoobentônicos em seus sedimentos. A maior porcentagem de similaridade foi observada 
quando comparadas as Estações LM06 e LM08, uma vez que ambas apresentaram 
densidades mais próximas de Melanoides tuberculata, que foi a única unidade taxonômica 
registrada nas análises quantitativas destas estações.   
 
O maior coeficiente de similaridade em fevereiro/08 foi encontrado quando comparadas 
as Estações LM03 e LM05. Este padrão de resultados é explicado pelo fato de terem sido 
encontradas as mesmas densidades nestas duas Estações.  
 
Em maio de 2008, a maior coeficiente de similaridade foi registrada quando comparada as 
estações LM05 e LM10, onde as densidades de M. tuberculata, apesar de não terem sido 
idênticas, foram próximas. 
 
Ressalta-se que o índice BMWP foi calculado considerando apenas duas campanhas de 
amostragem, o que é pouco para se obter um valor mais próximo da realidade do local, já 
que a colonização do zoobentos nos ambientes aquáticos se dá de forma heterogênea, 
ou seja, em manchas localizadas. Portanto, os valores encontrados não devem ser 
utilizados como único parâmetro para mostrar a situação do corpo d'água estudado, em 
novembro/07 e fevereiro/08. Normalmente, os resultados do índice BMWP são mais 
conclusivos quando analisados em um maior universo amostral. Por isso, os valores 
encontrados serão discutidos após a realização de um maior número de campanhas de 
amostragem.  
 
Foi observado o mesmo padrão de resultados em todas as Estações (Figura 3.2.3.3.3-1), 
exceto na LM05 e LM10, onde não foram encontrados componentes do zoobentos.  
 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

EPT X TOTAL COLETOR X TOTAL PREDADOR X TOTAL PREDADOR X
COLETOR

TOTAL EPT PREDADOR COLETOR
 

 

Figura 3.2.3.3.3-1: Indicadores do zoobentos na Lagoa Maimbá, 
em novembro/07 e fevereiro/08. 
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A análise dos grupos funcionais do zoobentos mostrou ausência de organismos coletores 
e predadores, o que impossibilitou estabelecer a relação predador x coletor. Em 
novembro/07, fevereiro/08 e maio/2008 (exceto Estação LM08), a comunidade 
zoobentônica foi representada, em termos de densidade, exclusivamente por organismos 
com hábitos raspadores. A dominância de organismos pertencentes a um único grupo 
funcional aponta um ambiente em desequilíbrio. Nota-se também que, conforme citado 
anteriormente, não foi observada a presença de representantes do grupo EPT, 
conhecidos por serem indicadores da boa qualidade da água.  
 
Na Estação LM08, além da presença de raspadores também foram encontrados os 
predadores. Nesta estação a relação predador x coletor apontou um ambiente em 
desequilíbrio, sob estresse ambiental (Figura 3.2.3.3.3-2). 
 

 
 

Figura 3.2.3.3.3-2:Indicadores do zoobentos na Estação LM08, 
na Lagoa Maimbá, em maio de 2008. 

 
 
3.2.3.3.4 Diagnóstico Geral 
 
A análise da comunidade bentônica da lagoa Maimbá feita no período de 2007 a 2008 
mostrou que a fauna bentônica foi composta por organismos considerados pouco 
sensíveis e conhecidos por se desenvolverem em qualquer tipo de ambiente, seja ele rico 
ou pobre em matéria orgânica. Nota-se também que não foi observada a presença de 
representantes do grupo EPT, conhecidos por serem indicadores da boa qualidade da 
água. A dominância de organismos pertencentes a um único grupo funcional aponta um 
ambiente em desequilíbrio. Recomenda-se a continuação do monitoramento dessas 
águas bem como um programa de recuperação da qualidade das águas de Maimbá. 
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3.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 
 
O diagnóstico do meio socioeconômico será apresentado a seguir partindo-se do 
diagnóstico da área de influência direta para a área de influência indireta, de forma a 
facilitar a análise integrada dos aspectos em cada área de influência. 
 
O diagnóstico ambiental objetiva, neste tema, caracterizar a dinâmica atual das áreas de 
influência e, portanto, anterior à instalação do empreendimento, do ponto de vista dos 
aspectos socioeconômicos e culturais, assim como daqueles relacionados ao uso e à 
ocupação do solo. 
 
Os dados e informações que embasaram este diagnóstico foram levantados em fontes 
secundárias, oficiais e de reconhecida competência para tal, tais como o IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, o MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, o MS – 
Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, entre outros no nível federal, e instituições 
estaduais como o IJSN – Instituto Jones dos Santos Neves, o Ministério Público do 
Espírito Santo, as Secretarias Estaduais de Educação, de Saúde e de Segurança, entre 
outras instituições públicas. Para o diagnóstico da AID, os dados secundários foram 
complementados com informações primárias colhidas junto a fontes de informações locais 
como prefeituras e secretarias municipais, entidades organizadas e comunidades, 
especialmente aquelas que se localizam no entorno do empreendimento.  
 
A leitura da realidade atual, descrita na caracterização das áreas de influência, bem como 
das informações primárias e, especialmente, da percepção das lideranças públicas, 
comunitárias e das entidades organizadas locais, fundamenta a análise dos impactos 
ambientais decorrentes do empreendimento analisado, nas suas várias etapas: 
planejamento, instalação e operação, permitindo sua identificação e a sugestão de 
medidas que contemplem a participação da comunidade local, aquela que se encontra 
diretamente afetada pelo empreendimento e que vivencia o atual processo de 
desenvolvimento físico-territorial, sociocultural e econômico por que passa a região.   
 
 
3.3.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 
 
A AID é composta pelos municípios de Anchieta, Guarapari e Piúma, representando a 
área de influência de impactos mais intensos e mais concentrados ao nível de território 
administrativo. Dadas as dimensões geográficas desses municípios, após a análise dos 
municípios como um todo, será apresentada uma análise mais detalhada das 
comunidades do entorno, ou seja, aquelas geograficamente mais próximas ao 
empreendimento. 

 
 

3.3.1.1 AID Municípios 
 

3.3.1.1.1 Histórico de Ocupação e Evolução Atual 
 
As cidades do Espírito Santo tiveram suas origens associadas à ação de missionários 
católicos (Jesuítas). De maneira geral, os missionários jesuítas ao chegarem ao território 
hoje pertencente aos Municípios de Anchieta, Guarapari e Piúma encontraram os índios 
do Grupo Tupi (que habitavam tais localidades). 
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A vida dos índios era muito simples, convivendo harmonicamente com a natureza, 
dedicando-se à caça, à pesca, e aos cultivos para subsistência como: milho e mandioca 
entre outros. Essas atividades não promoviam impactos relevantes nos recursos florestais 
existentes. Os índios possuíam língua, costumes e tradições próprias e empregavam o 
artesanato do barro e das fibras para fazerem objetos para o seu uso diário. 
 
Em 1535, com a chegada ao Espírito Santo de Vasco Fernandes Coutinho para assumir a 
Capitania do Espírito Santo, iniciaram-se lentas transformações. Junto com o donatário 
vieram alguns colonos que fundaram o primeiro povoado, chamado Vila Velha. 
Posteriormente, veio de Portugal uma missão religiosa denominada Companhia de Jesus, 
constituídas de Jesuítas, com destaque para Padre José de Anchieta, com objetivo de 
catequizar os índios, e, para tal, fundaram diversas aldeias no sul do Espírito Santo, 
dentre elas destaque para Reritiba e Guaraparim, que na atualidade são, 
respectivamente, Anchieta e Guarapari. 
 
 

 ANCHIETA 
 
A cidade de Anchieta originou-se do povoado Iriritiba ou Reritiba, que foi fundada em 
1569, pelo Padre José de Anchieta. Em 1579, a Companhia de Jesus fez construir um 
templo dedicado a Nossa Senhora da Assunção, padroeira do município. Em 15 de 
agosto de 1579, dia de Nossa Senhora da Assunção, houve missa, à qual assistiram os 
índios que, segundo crônicas, imitavam todos os movimentos dos companheiros de 
Anchieta. Nessa época, os índios eram em número cada vez maior e se apresentavam, 
alguns por curiosidade, outros tangidos por necessidades várias. 
 
Em vista de seu adiantamento, em 1759, Reritiba recebeu o foro de vila, sob a 
denominação Benevente. Nessa mesma época, ocorreu a expulsão dos jesuítas do Brasil, 
a Igreja Nossa Senhora da Assunção tornou-se a matriz da Vila de Benevente, e seus 
cômodos passaram a servir de Câmara Municipal, Cadeia Pública e local de 
hospedagem. Em 14 de fevereiro de 1761, a Vila de Benevente foi elevada à categoria de 
cidade e, em face do dispositivo na Lei Provincial Número 6, de 12 de agosto de 1887, 
passou a denominar-se Anchieta. Com a Lei nº. 1.307 de 30 de dezembro de 1921, 
ocorreu a mudança definitiva no nome do município para Anchieta, promovendo o 
aparecimento de três distritos denominados de Anchieta Sede, Iriritiba e Jabaquara. 
 
Em viagens a Vila de Benevente no início do século XIX, Saint-Hilaire descreveu que a 
então Vila era ocupada por luso-brasileiros (homens brancos) e índios, possuindo mais ou 
menos 190 casas, cobertas de telha ou palha, algumas com dois andares. Nessa ocasião 
se destacava a produção de arroz, algodão, feijão, açúcar e farinha de mandioca. O rio 
Benevente era margeado por florestas majestosas donde se extraía madeira de toda 
qualidade, que era serrada para ser exportada na forma de tabulado, evidenciando uma 
alteração na forma de apropriação das terras e o desmatamento. Os índios, nessa época, 
se compraziam em cultivar campos que deveriam semear para si mesmos (subsistência). 
 
Nesse período era intensa a atividade comercial fundamentada na produção cafeeira da 
região, especialmente de Alfredo Chaves e de Iconha, e que era escoada pela foz do rio 
Benevente. Havia, inclusive, uma estrada de ferro ligando Anchieta a Alfredo Chaves para 
escoar a produção do café. 
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No final do século XIX, a economia local, que vinha se desenvolvendo com prosperidade, 
sofreu uma mudança brusca quando entrou em funcionamento a Estrada de Ferro Sul do 
Espírito Santo, atual Ferrovia Centro-Atlântica, por onde passou a ser exportado o café. 
Outro fato que contribuiu para o gradativo esvaziamento de Anchieta foi o 
desmembramento de Piúma, que reduziu receitas oriundas do comércio do café, antes 
pertencentes a Anchieta. Nessa época, o meio de ligação de Anchieta com o restante do 
estado era feito por uma estrada de terra batida que cortava o município, sendo 
passagem obrigatória para quem viajasse ao sul, contribuindo para que ocorresse ainda 
movimentação econômica da cidade. 
 
No período compreendido entre as décadas de 40 e 60 não foram verificadas grandes 
alterações em relação à distribuição espacial da população local, que se manteve 
predominantemente na área rural. Apenas para exemplificar tal fato e, de acordo com 
dados do Censo do IBGE de 1950, a população total de Anchieta era de 9.841, residindo 
principalmente no meio rural (8237 habitantes ou 83,7%) e apenas 1.604 habitantes, o 
equivalente a 16,3% nas áreas urbanas. Nesse período, o distrito com maior população 
total era o de Anchieta-sede, com 5475 habitantes, sendo 1437 no meio urbano e 4038 no 
rural, seguido por Iriritiba que possuía 2346 habitantes, sendo 10 no meio urbano e 2336 
no meio rural. Em Jabaquara, residiam 2020 habitantes, sendo 157 urbanos e 1863 rurais. 
 
A evolução urbana e econômica de Anchieta-sede, em relação aos demais distritos, 
estava associada à atividade portuária que se desenvolveu ao longo do rio Benevente 
para exportação de produtos e chegada de pessoas (imigrantes italianos). A maior parte 
da população, durante as três décadas acima citadas, estava, de maneira geral, 
associada às atividades de agricultura (café, mandioca e banana) e à pecuária 
(bovinocultura). No que diz respeito ao uso e ocupação do solo rural, predominavam as 
pastagens, seguidas pelas matas e florestas, lavouras permanentes e temporárias. A 
estrutura fundiária predominante, durante esse período, era de propriedades acima de 
100 ha, refletindo a importância da pecuária e do café, com forte concentração fundiária. 
 
Uma alteração importante para Anchieta durante essas décadas foi a construção da 
rodovia BR 101. Essa rodovia na década de 40 não era pavimentada, fato ocorrido na 
década de 60. A crise do café, também ocorrida na década de 60, contribuiu para o 
aumento da concentração fundiária da década seguinte.  
 
A partir de 1970, o município de Anchieta passou por profundas transformações 
envolvendo a implantação da atividade industrial e a expansão da concentração fundiária. 
Em relação ao uso do solo rural, a lavoura permanente abrangia 2.911 ha, a temporária 
2.814 ha, as áreas de pastagem 10.216 ha, as matas e florestas 3.968 ha e os outros 
usos, 10.788 ha. 
 
Comparando-se os dados de 70 com o uso do solo da década de 50, verificou-se 
aumento das lavouras temporárias e pastagens, e diminuição das áreas de lavoura 
permanente e matas e florestas. A diminuição da lavoura permanente está associada à 
erradicação do café entre 1962-1967, ao mesmo tempo em que se verificou a duplicação 
do rebanho bovino no município, que necessitava de mais áreas de pastagens. A 
pecuária obteve posição de destaque nesse período.  
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Em função dessa nova condição agropecuária não foi verificada uma alteração efetiva na 
distribuição proporcional das terras agrícolas, permanecendo o predomínio das áreas de 
pastagens, mesmo sendo verificado um aumento no extrato de 10 ha, oriundos do 
desmembramento de propriedades de 50 ha, ocasionado pela crise do café. 
 
Em termos industriais, essa década fica marcada pela instalação da Samarco Mineração 
no ano de 1977, na região de Ubu, ocasionando o início de uma mudança no setor 
produtivo do município, bem como na absorção de mão de obra de outros estados. Nesse 
período, além da empresa citada, existia ainda a presença de pequenas unidades 
industriais de cerâmica e serrarias. Nessa década, a população total de Anchieta era de 
11.361 habitantes, sendo 9.071 hab. ou 79,8% residentes no meio rural e, 2.290 ou 20,1% 
no urbano. Outro fato marcante dessa década foi o parcelamento do solo por meio de 
loteamentos clandestinos, e por invasões em áreas não loteadas, sem projetos 
aprovados, tendo, em alguns casos, ocupado áreas destinadas ao uso público. 
 
Em 1985 as mudanças prosseguiam e a população total do município, era de 14.934 
habitantes, sendo 8793 habitantes residentes na área urbana e 6141 na área rural. 
Comparando a população urbana e rural da década de 80 com a de 70, constatou-se que 
a urbana triplicou, enquanto que a rural teve uma queda de aproximadamente 3000 
habitantes. Isso provavelmente ocorreu devido à atividade pecuarista, que necessita de 
pouca mão de obra, e em função da implantação da Samarco Mineração S.A., em 1977, 
que influenciou o êxodo rural-urbano, a fundação de novas vilas e a expansão de outras, 
modificando o uso e ocupação do solo. Nessa mesma década verifica-se uma 
concentração populacional em Anchieta-sede, com um total de 10.431 habitantes. 
 
No que diz respeito à utilização das terras, predominavam as voltadas para pastagens 
plantadas, tendo sido iniciada a silvicultura de eucalipto pela Cia. Agro- Florestal Santa 
Bárbara - CAF. A avicultura e a criação de suínos surgem como duas outras importantes 
atividades econômicas com caráter empresarial. 
 
Na atualidade, existem muitas áreas compreendendo lotes e sítios, entre outros, 
particulares e públicos, na zona litorânea urbanizada, bem como um significativo número 
de loteamentos irregulares. A Sede municipal configura-se como a área mais importante, 
concentrando as atividades comerciais de maior porte e os serviços especializados de 
caráter local e regional. Os balneários de Iriri, Castelhanos, Guanabara, Parati e Ubu 
nasceram alguns de loteamentos, outros pela ocupação espontânea decorrente da 
atividade turística. Por outro lado, Mãe-bá teve seu crescimento devido à atividade 
industrial-portuária instalada pela Samarco, tendo atraído residentes de lugares próximos 
e, mais recentemente, de outros estados, como da Bahia. Já Recanto do Sol e Condados 
são comunidades resultantes da atração de população de outros estados, sobretudo da 
Bahia. Belo Horizonte foi fundada por portugueses. Goembê, Chapada do A e Monteiro 
são aglomerados localizados em meio à área rural, provenientes das famílias 
anteriormente residentes em áreas rurais próximas. No interior, destaque para os distritos 
de Jabaquara e Pongal, que são caracterizados pela ocupação urbana desordenada, com 
infraestrutura básica deficiente e precárias condições de mobilidade da população.  
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 GUARAPARI 
 
O atual município de Guarapari possui sua fundação associada à de um povoado pelos 
jesuítas no Século XVI (1585), denominada Aldeia dos Índios, depois Guaraparim e, 
finalmente, Guarapari.  
 
Em 1665, o donatário da capitania do Espírito Santo Francisco Gil de Araújo, fundou a vila 
de Guarapari. Em 1677, o donatário fez levantar do lado oposto do convento e igreja de 
Santa Virgem, sob o título de “Conceição”. No ano de 1679, o mesmo donatário, por 
mercê de D. Pedro, elevou a Aldeia dos Índios à categoria de Vila de Guarapari. O nome 
Guarapari vem das palavras indígenas: guará (garça) e pari (manca). Em setembro de 
1891 a vila recebeu foro de cidade.  
 
Na divisão administrativa referente a 1911, o município compunha-se de três distritos: 
Guarapari Sede, Sagrada Família e Todos os Santos, sendo que por meio do Decreto-lei 
Estadual nº. 15.177 de 1943, o distrito de Sagrada Família foi desmembrado, passando a 
pertencer ao município de Alfredo Chaves. Pela Lei nº. 779, de 1953, o município aparece 
composto pelos distritos de Guarapari Sede, Todos os Santos e Rio Calçado. 
 
Um importante marco histórico do município foi o início da construção do Radium Hotel 
em 1947, com área de 10.000 m2, em frente à Praia da Areia Preta, demonstrando que 
havia demanda turística nesse município já naquela época. Essa obra foi concluída e 
inaugurada em 1953, sendo um dos mais chiques hotéis cassino do país para a época. 
 
Até a década de 60, o uso do solo do município de Guarapari era predominantemente 
rural, tendo suas atividades econômicas e sua ocupação populacional voltadas para o 
campo. Para exemplificar esse fato, em 1950 existiam 12.360 habitantes, sendo que 
10.038 residiam no meio rural (81,28%) e 2.322 no urbano (18,78%). A principal 
aglomeração era a cidade de Guarapari Sede, com 2.272 habitantes, e a Vila de Todos os 
Santos, com 50 habitantes. Predominavam, quanto ao uso do solo, as terras não 
cultivadas, com 14.903 ha, seguidas pelas pastagens com 8530 ha. Os poucos 
estabelecimentos industriais existentes encontravam-se associados à produção mineral e 
de alimentos. Nessa mesma década, Guarapari já era um balneário turístico conhecido 
nacionalmente pelas suas praias dotadas de areias monazíticas. 
 
A partir de 1970 ocorrem muitas mudanças no município de Guarapari. De acordo com 
Censo do IBGE, nesse mesmo ano, a população total do município era de 24.105 
habitantes, sendo 11.213 residindo em áreas urbanas e 12.892 em reio rural. A maior 
concentração populacional era na sede municipal, Guarapari. As principais atividades 
econômicas do distrito sede estavam ligadas ao setor de turismo devido à presença do 
mineral monazita e da beleza exuberante de suas praias, firmando-se como uma 
importante atividade econômica, contribuindo para evolução do setor de prestação de 
serviços. Essa urbanização associada à atividade turística promoveu um crescimento do 
setor imobiliário, e diversas construções de prédios e loteamentos foram verificadas na 
zona urbana e no litoral sul modificando o uso do solo e os aspectos paisagísticos. Outro 
fato que contribuiu para o aumento populacional foi a implantação da Samarco em 
Anchieta, uma vez que muitos trabalhadores passaram a residir em Guarapari. 
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Mesmo com o aumento da urbanização, a base econômica era proveniente das atividades 
ligadas à agropecuária, sendo que muitos trabalhadores associados a este setor residiam 
na área urbana. De acordo com o Censo Agropecuário de 1970, os principais usos do 
solo do município referiam-se a áreas com pastagens (24%), matas e florestas (23,73%), 
e outros (21,48%), de um total areal de 42.904 ha. As principais atividades agrícolas eram 
a banana (3.851 ha), a mandioca (762 ha) e o milho (859 ha). Ocorreu nessa década, 
uma diminuição da área rural devido ao parcelamento de glebas pelos loteamentos. Em 
função dos vários loteamentos e da expansão das atividades na zona urbana do 
município, em 1978 foram estabelecidas pela Lei municipal nº. 886 as zonas urbanas e de 
expansão urbana do município. 
 
Na década de 80, o processo de expansão populacional e urbana se expande ainda mais. 
A população total era de 38.496 sendo 32.085 residentes na área urbana e 6.411 no meio 
rural. Também se verifica, nessa década, a diminuição da área rural de 42.904 ha para 
38.404 ha, devido aos loteamentos. Apesar da redução da área rural, verificou-se uma 
expansão do efetivo de bovino, devido ao caráter mais empresarial da pecuária leiteira 
que se institucionaliza, enquanto que a banana continua sendo produzida com caráter 
familiar. Na zona urbana verificou-se um avanço do processo de verticalização na área 
central, como por exemplo, na Praia do Morro. 
 
Ainda na década de 80, as áreas litorâneas ao sul do Município são loteadas por meio de 
investimentos imobiliários, promovendo a expansão dos antigos balneários. Nova 
Guarapari e Meaípe passaram por profundas transformações, tais como o surgimento de 
prédios residenciais e hotéis, dentre outros, em função do aumento da movimentação de 
turistas nessa região.  Parte dos trabalhadores da construção civil que se deslocaram 
para lá durante as décadas de 70 e 80 permaneceram no município ocasionando o 
surgimento de uma zona periférica no entorno da sua sede. 
 
Atualmente, o turismo e a construção civil são importantes fontes de renda municipal, 
contribuindo para avanços no setor de prestação de serviços, bem como a valorização de 
áreas como Meaípe e Enseada Azul. Contudo, um dos problemas verificados nessas 
localidades é a verticalização, que promove o adensamento populacional, contribuindo 
para o caos no trânsito, principalmente durante o verão. 
 
Em 2007, foi aprovado pela Câmara Municipal o Plano Diretor Municipal, PDM, através do 
qual se determina o zoneamento do território municipal, contribuindo para um maior 
ordenamento na ocupação e no uso do solo.  
 
 

 PIÚMA 
 
Assim como os demais municípios do Espírito Santo, Piúma foi povoado pelos índios, que 
passaram pelo processo de catequização pelo Padre José de Anchieta. Com a expulsão 
dos jesuítas, a partir de 1759, ocorreu uma dispersão dos índios, e apenas em 1780 foi 
criada uma colônia de pescadores no local. O seu processo de colonização foi realizado a 
partir de 1850 com a participação de ingleses, portugueses, libaneses e italianos. Até 
essa data, a principal atividade econômica era a extração de madeira.  Em 1883, obteve o 
titulo de Vila, constituindo o distrito de Benevente.  
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O Município de Piúma foi criado oficialmente em 1963, pela Lei nº. 1908, sendo 
implantado no ano seguinte, desmembrando-se de Iconha. Os distritos desse Município 
são: Monte Aghá e Piúma Sede. A origem do nome está associada aos índios Tupis, que 
o chamavam Piu, termo utilizado para reprodução do som do mosquito. Contudo, com a 
chegada dos colonizadores europeus, passaram a chamá-lo Piun e depois Piúma. 
 
Na década de 90, o município possuía uma população total de 9.375 habitantes, sendo 
8.508 residentes no meio urbano e 867 no rural. Piúma Sede respondia por 8576 
habitantes, e Aghá por apenas 799 habitantes. A agricultura ocupava 6.272 ha, sendo 
concentrada nas propriedades com 100 a 500 ha (2.007 ha) e de 10 a 50 ha (1.274 ha). 
 
Na atualidade o município vive do turismo, da pesca e do artesanato de conchas (com 
reconhecimento internacional). Em 2000 a população total era de 14.987 habitantes, 
sendo 14.101 residentes no meio urbano e os demais no rural. Em 2007, sua população 
passou para 16.249 habitantes. 
 
O padrão residencial de Piúma é de edificações, em geral, de até dois pavimentos, 
permanecendo durante a maior parte do ano fechada em função da baixa temporada do 
turismo. O PDM de Piúma foi elaborado em 2007, mas ainda não foi aprovado pela 
Câmara Municipal, que requer uma revisão dele.  
 
 
3.3.1.1.2 População 
 
Neste item será analisada a evolução demográfica da área de estudo, considerando-se o 
período de 1970 em diante, pois a partir daí ocorreram as principais mudanças estruturais 
na dinâmica de desenvolvimento da região, consequência das modificações ocorridas no 
âmbito nacional e estadual. 
 
Os dados relativos à área de estudo foram disponibilizados pelo IBGE, tendo-se levantado 
algumas informações trabalhadas pelo IJSN. Também foram consultados outros órgãos e 
entidades de referência como: as prefeituras e algumas secretarias municipais da AID 
(Anchieta, Piúma e Guarapari), além de outros órgãos municipais como o INCAPER. 
 
Os dados relativos ao fluxo de cunho sazonal foram disponibilizados por estudos 
realizados e por informações disponibilizadas pelas prefeituras municipais de Anchieta, 
Piúma e de Guarapari, assim como pelo SEBRAE/SEDETUR. 
 
Com relação às reservas de população indígena e/ou de populações tradicionais, as 
entidades de referência consultadas (FUNAI e Fundação Palmares) não relatam 
populações indígenas e de quilombolas nessa região. 
 
A atividade pesqueira é muito importante nesta região e desta forma, procurou-se dar 
relevância aos  dados disponíveis em fontes de referência como a SEAP e o INCAPER. 
 
Dada a relevância da atratividade de trabalhadores flutuantes para a AID, em função dos 
investimentos que têm sido realizados na última década, em especial aqueles decorrentes 
das expansões da Samarco Mineração S.A em Anchieta, o fluxo de trabalhadores 
flutuantes deve ser objeto de especial análise, implicando um forte impacto sobre a AID. 
Muito embora não existam dados estatísticos que possibilitem a análise mais apurada 
desta questão, tanto as prefeituras municipais da AID quanto a comunidade em geral têm 
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manifestado a preocupação com a vinda de trabalhadores para a região, cada vez em 
número mais elevado. Assim, foram levantadas informações sobre o tema junto ao poder 
público desses municípios, junto às comunidades do entorno da região foco dos 
investimentos (Ubu), e às ONGs locais. Essas informações se encontram detalhadas em 
vários itens do diagnóstico ambiental. 
 
 

 EVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO 
 
A dinâmica populacional dos municípios de Guarapari, Anchieta e Piúma atrela-se 
diretamente a processos migratórios ocorridos em âmbito estadual (com efeitos 
dimensionados ao nível nacional), na década de 70, à atratividade gerada por 
expectativas de grandes investimentos na Região Sul, e ainda às características sazonais 
que promovem anualmente extremado incremento de população, intensificando a 
ocupação do solo pela implantação de segundas residências e ampliando as demandas 
sobre infraestrutura e serviços urbanos. 
 
Em conjunto, esses fatores implicam significativo aumento da população fixa e a 
expansão e o adensamento de suas malhas urbanas, sobretudo nas Sedes Municipais e 
nos núcleos veranistas distribuídos ao longo da faixa costeira. 
 
A evolução populacional nos municípios da AID, conforme Tabela 3.3.1.1.2-1, ao longo do 
período 1970 e 2007, mostra elevado crescimento nos municípios de Piúma e de 
Guarapari e uma evolução de pequena expressão no município de Anchieta. Nesse 
período, a população total do estado mais do que dobrou, apresentando um incremento 
populacional de 109%, passando de 1.599.333 habitantes em 1970 para 3.351.669 
habitantes em 2007, enquanto os três municípios passaram de 39.449 para 133.781 
habitantes, alcançando incremento populacional de 239% em trinta e sete anos.  
 
O acentuado crescimento populacional nesses municípios, assim como em todo o estado 
e o país, ocorreu entre as décadas de 70 e 80, quando esses municípios acresceram em 
aproximadamente 3 vezes suas populações, à exceção de Anchieta, onde a população 
local não chegou a dobrar. Entre 1970 e 1991, Piúma passou de 3.583 para 9.430 e 
Guarapari de 24.105 para 61.719 habitantes. Anchieta que possuía menos da metade da 
população de Guarapari em 1970 (11.361 habitantes), aumentou sua população para 
14.934 em 1991. 
 
O incremento populacional ocorrido nos três municípios a partir da década de 1990 
mostra que a população total passa de 86.083 habitantes em 1991, para 133.781 
habitantes no ano de 2007, representando um acréscimo de 55%. Individualmente, 
destacou-se o município de Piúma, com um acréscimo de 72% em sua população, 
seguido de Guarapari, com 59% e Anchieta, com 30%, o que demonstra elevado grau de 
dinamismo e atratividade nesses últimos dezesseis anos. A participação da população da 
AID na população total do estado era de 3,96% em 2000, sendo expressiva a participação 
do município de Guarapari, com 2,9%, segundo a Tabela 3.3.1.1.2-1. 
 
Em 2007, segundo dados da mesma tabela, a população total da AID totaliza 133.781 
habitantes, distribuindo-se entre 19.459 em Anchieta, 16.249 em Piúma e 98.073 em 
Guarapari, destacando-se este último município na participação da população total da 
AID, perfazendo 73,3% desta. Mantendo-se em posição muito próxima da de 2000, a 
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participação da população da AID na população total do estado passa a ser de 3,99% em 
2007, sendo expressiva a participação do município de Guarapari, relativamente ao 
estado, praticamente mantendo-se como em 2000, sendo de 2,93%, como indicado na 
Tabela 3.3.1.1.2-2 e Figura 3.3.1.1.2-1. 
 
Tabela 3.3.1.1.2-1: Evolução da população 1970-2007- Municípios de Guarapari, Anchieta 
e Piúma. 
 

POPULAÇÃO 
MUNICÍPIO 

1970 1980 1991 1996 2000 2007 
Guarapari 24.105 38.500 61.719 73.730 88.400 98.073 
Anchieta 11.361 11.413 14.934 17.327 19.217 19.459 
Piúma 3.583 5.345 9.430 12.227 14.987 16.249 

Total na AID 39.049 55.258 86.083 103.284 122.604 133.781 
Estado 1.599.324 2.023.338 2.600.618 2.802.707 3.097.498 3.351.669 

Fonte: IBGE-Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 e Contagem Populacional 1996 e 2007. 
 
 
No que se refere à participação da população da AID em relação ao total do estado, que 
passou de 2,44% em 1970 para 3,99% em 2007, em Anchieta os percentuais se 
mantiveram praticamente constantes ao longo do tempo, sendo que a maior oscilação 
ocorreu entre as décadas de 1970 e 1980, quando houve queda de 0,71% para 0,56%. 
Em Guarapari, a participação no total do estado cresceu a cada observação, passando de 
1,51% em 1970 para 2,93% em 2007. Em Piúma, essa participação dobrou entre 1970 e 
1996, mas desde então se mantém constante em torno de 0,46%. 
 
Tabela 3.3.1.1.2-2: Evolução da participação da população total e por município na 
população estadual 1970-2007 - Municípios de Guarapari, Anchieta e Piúma. 
 

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO (%) MUNICÍPIO 
1970 1980 1991 1996 2000 2007 

Guarapari 1,51 1,90 2,37 2,63 2,85 2,93 
Anchieta 0,71 0,56 0,57 0,62 0,62 0,58 
Piúma 0,22 0,26 0,36 0,44 0,48 0,48 
Total 2,44 2,73 3,31 3,67 3,96 3,99 

Fonte: IBGE-Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 e Contagem Populacional 1996 e 2007. 
 
 

 
 

Figura 3.3.1.1.2-1: Participação dos Municípios da AID na População Estadual – (% em 2007). 
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A taxa de crescimento geométrico anual da população (TCG) nos municípios da AID 
manteve-se superior à do estado no período de 1991 a 2007, exceto para Anchieta, que 
vinha apresentando taxas superiores à estadual entre 1991 e 2000, apresentou uma TGC 
predominantemente abaixo daquela registrada para o estado, entre 2000 e 2007. 
 
Analisando-se a TCG dos municípios, no período 1991 a 2000 (Tabela 3.3.1.1.2-3 e 
Figura 3.3.1.1.2-2) constata-se que, comparativamente à taxa estadual, os municípios de 
Piúma, Guarapari e Anchieta obtiveram taxas anuais e crescimento bastante superiores à 
estadual, sendo de 2,84% em Anchieta, 4,07% em Guarapari e 5,28% em Piúma no 
período, enquanto a estadual alcançou o percentual de 1,96% a.a. 
 
A significativa participação do município de Guarapari na população estadual, 
especialmente nos últimos anos, e sua crescente e elevada taxa de urbanização (2000 e 
2007) refletem a dinâmica urbana desse município, que tem forte vinculação ao explosivo 
processo de urbanização ocorrida nos últimos anos, na RMGV- Região Metropolitana da 
Grande Vitória, da qual hoje o município faz parte. Além de seu crescente desempenho 
econômico como centro urbano regional, com crescente destaque na atividade terciária, 
Guarapari oferece boa infraestrutura e localização privilegiada com relação à capital, 
sendo um espaço de grande demanda residencial, atendendo tanto a população de maior 
renda que trabalha em empresas localizadas na RMGV e em Anchieta, por exemplo, 
quanto à população de menor renda, que tem ou busca trabalho na região. 
 
Entre 2000-2007, ocorreu uma aproximação das taxas municipais de crescimento de 
Piúma e Guarapari da taxa estadual, com a TCG de Anchieta alcançando um percentual 
muito inferior à taxa estadual. Nesse período, a TCG estadual foi de 1,13%, enquanto as 
taxas de Piúma e de Guarapari foram de 1,16% e 1,49% a.a, respectivamente. A TCG de 
Anchieta entre 2000 e 2007 foi de 0,18% a.a. 
 
A análise das TCG municipais mostra que houve um decréscimo dessas taxas para todos 
os municípios analisados, entre 1991 e 2007, acentuadamente no último período, 2000 a 
2007. Nesse intervalo de tempo, Guarapari teve sua taxa de crescimento anual reduzida 
de 3,62% a.a. no período de 1991-96, para 1,49% a.a entre 2000 e 2007. O município de 
Piúma sofre uma drástica redução de sua taxa de crescimento geométrica anual, também 
entre esses dois períodos, com percentuais que se reduzem de 5,33% (1991-1996) para 
1,16% (2000-2007). Em Anchieta, o decréscimo foi também muito expressivo, com a taxa 
de crescimento passando de 3,02 % a.a. no período 1991-1996, para 2,62% entre 1996-
2000, reduzindo-se ainda mais entre 2000 e 2007, chegando a 0,18%. 
 
Deve-se salientar que esta significativa redução nas taxas de crescimento ocorreu em 
praticamente todos os municípios do Espírito Santo, tendo correspondência com a 
dinâmica de crescimento do país, onde se constata a redução do crescimento 
populacional na atual década, comparativamente às décadas anteriores. 
 
Na atual década, embora o crescimento urbano-industrial tenha se mantido em elevados 
patamares, mormente no Espírito Santo, onde se assiste a instalação de 
empreendimentos de grande porte e de relevância nacional, as taxas de crescimento 
populacionais, têm se visto reduzidas. Isto pode ser explicado analisando-se a dimensão 
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demográfica a partir de duas de suas variáveis-chave1: a taxa de fecundidade e o 
processo migratório. Neste sentido, o momento atual dá mostras de certa acomodação do 
processo migratório, em que se tem constatado a redução do êxodo de outras regiões 
para a região sudeste do país. A taxa de fecundidade tem se reduzido nos últimos anos, 
assim como a taxa de mortalidade, embora essas duas variáveis tenham tido menor 
poder de determinação no processo de crescimento explosivo ocorrido nas últimas 
décadas no país, na região e no estado. 
 
Tabela 3.3.1.1.2-3: Taxa média anual de crescimento geométrico 1991-2007 - Municípios 
de Guarapari, Anchieta e Piúma. 
 

TAXA MÉDIA ANUAL DE CRESCIMENTO GEOMÉTRICO (%) 
MUNICÍPIO 

1991-2000 1991-1996 1996-2000 2000-2007 
Anchieta 2,84 3,02 2,62 0,18 

Guarapari 4,07 3,62 4,64 1,49 
Piúma 5,28 5,33 5,22 1,16 

Estado – ES 1,96 1,51 2,53 1,13 
Fonte: IBGE-Censos Demográficos 1991 e 2000 e Contagem Populacional 1996 e 2007. 
 
 

 
 

Figura 3.3.1.1.2-2: Taxa Média de Crescimento Geométrico dos Municípios da AID e do Estado. 
 
 
A essas taxas geométricas atuais, que mostram a reversão da tendência anterior, com 
reduções drásticas do crescimento geométrico anual, devem-se contrapor os valores 
absolutos em termos de evolução populacional. Neste sentido, verificando-se os dados 
contidos na Tabela 3.3.1.1.2-4, observa-se que, mesmo diante da elevada redução nas 
taxas de crescimento populacional anuais nesses municípios, comparativamente aos 
períodos anteriores a 2000-2007, a população tem aumentado nesses municípios. Entre 
1991 e 2007, a população de Guarapari, por exemplo, teve um acréscimo de mais 36354 
novos habitantes, em Piúma foi acrescida de 6819 habitantes e em Anchieta de 4525 
novos habitantes. Dentro desse período, o maior acréscimo de população ocorreu entre 
1991 e 2000, com Guarapari recebendo mais 26681 novos habitantes, Piúma 5557 e 

                                            
1 As variáveis determinantes do processo de crescimento populacional são: taxa de mortalidade, taxa de fecundidade e 
migrações.  
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Anchieta 4283. Nos últimos anos da atual década (2000 -2007), o aumento de população 
em Guarapari foi de 9673 habitantes, em Piúma de 1262, e em Anchieta foi inexpressivo, 
de apenas 242 habitantes, segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2000 e 
Contagem de População 2007). 
 
Tabela 3.3.1.1.2-4: População residente por classe de domicílio 1980 a 2007 - Municípios 
de Guarapari, Anchieta e Piúma. 
 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
1980 1991 2000 2007 MUNICÍPIO 

URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 
Guarapari 32.135 6.365 55.196 6.523 82.589 5.811 92.978 5.095 
Anchieta 6.131 5.282 8.793 6.141 13.211 5.965 13.686 5.773 
Piúma 3.929 1.416 8.562 868 14.101 886 15.389 860 
Total 42.195 13.063 72.551 13.532 109.901 12.662 122.053 11.728 

Fonte: IBGE-Censos Demográficos 1980, 1991 e 2000 e Contagem Populacional 1996 e 2007. 
 
 
Embora possa parecer, a princípio, que esse aumento populacional dos últimos anos em 
Guarapari e em Piúma seja pequeno, deve-se avaliar a capacidade desses municípios em 
absorver novos habitantes. No caso de Guarapari, por exemplo, o aumento de população 
neste último período, de 9673 habitantes, foi maior do que o total de população urbana 
residente em alguns de seus municípios confrontantes como Alfredo Chaves, Iconha e 
Rio Novo do Sul. O acréscimo de 1262 novos habitantes em Piúma, entre 2000 e 2007, 
certamente foi expressivo dadas as condições de infraestrutura existentes no município e 
sua população atual de 16.249 habitantes, o que significou um acréscimo de 7,78% de 
sua população total em 7 anos. Este aparente pequeno aumento de população, 
apresentando taxas de crescimento reduzidas, deve ser avaliado à luz de seus efeitos in 
loco, não apenas comparando-se taxas de crescimento de períodos anteriores. 
 
Do ponto de vista do processo de urbanização dos três municípios, desde 1970, observa-
se que o acentuado incremento populacional concentrou-se majoritariamente em áreas 
urbanas, repercutindo significativamente na expansão das suas Sedes Municipais e de 
núcleos litorâneos de maior importância. Desta forma, esta dinâmica acirra pressões da 
população sobre o uso e a ocupação do solo urbano, assim como sobre o mercado 
imobiliário, gerando demandas por empreendimentos de variados padrões. Não obstante, 
induz processos de ocupação irregular em áreas menos valorizadas, ou mesmo de 
importante caráter ambiental. 
 
Os dados do IBGE relativos ao Censo Demográfico de 1980 e a Contagem Populacional 
de 2007 demonstram a larga escalada da população urbana nos três municípios 
pesquisados, a qual se elevou de 42.195 habitantes em 1980 para 122.053 habitantes em 
2007, correspondendo a 189,26% de incremento populacional urbano em pouco menos 
de três décadas (Tabela 3.3.1.1.2-5). 
 
Individualmente, entre os anos de 1980 e 2007, todos os municípios elevaram em mais de 
100% as suas populações urbanas, uma vez que o incremento mínimo registrado foi de 
123,23% em Anchieta. Destacadamente, o município de Piúma registrou o maior 
acréscimo de população urbana, com um incremento de 291,68%. 
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Em 1980, um expressivo crescimento da ocupação urbana relativamente à rural pôde ser 
observado tanto no estado como um todo (1.293.139 habitantes na área urbana 
relativamente a 730.199 na área rural) quanto em Guarapari especificamente (32.135 
habitantes na área urbana relativamente a 6.365 na área rural), o que equivale a taxas de 
urbanização de 63,9% e 83,5%, respectivamente (Tabelas 3.3.1.1.2-6 e 3.3.1.1.2-7). Em 
Anchieta, por sua vez, a população urbana (11.169) somente superou a rural (6.158) em 
1996, quando o município registrou uma taxa de urbanização de 64,5%. 
 
Tabela 3.3.1.1.2-5: Evolução da população por classe de domicílio 1980 a 2007 - 
Municípios de Guarapari, Anchieta e Piúma. 
 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO POR CLASSE DE DOMICÍLIO 1980 A 2007 (%) 
MUNICÍPIO 

URBANA RURAL 
Guarapari 189,34 - 19,95 
Anchieta 123,23 9,23 
Piúma 291,68 - 39,27 
Total 189,23 - 10,21 

Fonte: IBGE-Censos Demográficos 1980, 1991 e 2000 e Contagem Populacional 1996 e 2007. 
 
Ao contrário, nas áreas rurais, apenas o município de Anchieta registrou um acréscimo de 
9,23% em sua população, pouco significativo perante suas áreas urbanas entre 1980 e 
2007. Os municípios de Guarapari e Piúma apresentaram perdas de população rural no 
período. Mais uma vez, o município de Piúma destaca-se na dinâmica populacional dos 
três municípios, registrando uma significativa perda de população rural, na ordem de 40%, 
enquanto Guarapari registrou perda de cerca de 20%. Em conjunto, o decréscimo de 
população rural para os três municípios alcançou 10,21%.  
 
Em termos relativos, constata-se que já no ano 2000 as áreas urbanas dos municípios de 
Guarapari e de Piúma concentravam mais de 90% das suas populações totais, com 
Anchieta detendo 68,75% de sua população total em áreas urbanas. Comparativamente à 
população estadual, estes três municípios concentravam 4,46% do total de população 
urbana do estado no ano de 2000, que era de 2.463.049 habitantes, com superior 
participação do município de Guarapari, de 3,35% desta. 
 
Tabela 3.3.1.1.2-6: População residente por classe de domicílio 1980 a 2000 - Estado do 
Espírito Santo. 
 

1980 1991 2000 
Urbana Rural Urbana Urbana Rural Urbana 

1.293.139 730.199 1.924.588 676.030 2.462.437 635.061 
Fonte: IBGE-Censos Demográficos 1980, 1991 e 2000. 
 
Tabela 3.3.1.1.2-7: Percentual da população urbana por município e por população 
urbana do Estado 1980 a 2007 - Municípios de Guarapari, Anchieta e Piúma. 

 

POP. URB./ POP. TOTAL (%) POP. URB/POP.URB. DO ESTADO (%) 
MUNICÍPIO 

1980 1991 2000 2007 1980 1991 2000 
Guarapari 83,47 89,43 93,43 94,80 2,49 2,87 3,35 
Anchieta 53,72 58,87 68,75 70,33 0,47 0,46 0,54 
Piúma 73,51 90,79 94,09 94,71 0,30 0,44 0,57 
Total 76,36 84,28 89,64 91,23 3,26 3,77 4,46 

Fonte: IBGE-Censos Demográficos 1980, 1991 e 2000. 
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Ao considerar-se o percentual da população urbana em relação à população total 
enquanto indicador da taxa de urbanização, verifica-se que o município de Piúma 
destaca-se por apresentar, tanto no ano de 1991 como no de 2000, valores superiores a 
90%. O município de Guarapari aproxima-se desse valor com cerca de 89% e o supera no 
ano de 2000, atingindo cerca de 93%. Já o município de Anchieta apresentou as menores 
taxas de urbanização, respectivamente de cerca de 60% e 69% nos anos de 1991 e 2000. 
É notável, no entanto, a variação percentual da taxa de urbanização de Anchieta, entre 
1991 e 2000, que foi de 17%, muito superior à de Guarapari e de Piúma, aumentando sua 
taxa de urbanização de 58,9% para 68,9% (Tabela 3.3.1.1.2-8 e Figura 3.3.1.1.2-3). 
 
Tabela 3.3.1.1.2-8: Taxa de urbanização e variação da taxa de urbanização 1970 a 2007 - 
Municípios de Guarapari, Anchieta e Piúma. 
 

TAXA DE URBANIZAÇÃO (%) 
MUNICÍPIO 

1970 1980 1991 1996 2000 2007 

VARIAÇÃO % DA TAXA 
DE URBANIZAÇÃO 1991- 

2000 
Guarapari 46,7 83,5 89,4 91,8 93,4 94,8 4,4 
Anchieta 19,9 53,7 58,9 64,5 68,7 70,3 17,0 
Piúma 63,0 73,5 90,8 93,5 94,1 94,7 3,6 
Estado 45,2 63,9 74,0 77,6 79,5 ---- ---- 

Fonte: IBGE-Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 e Contagem Populacional 1996 e 2007. 
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Figura 3.3.1.1.2-3: Taxa de Urbanização (%) dos Municípios da AID – 1970 a 2007. 
 
 
Os efeitos dessas expressivas taxas de urbanização refletem-se claramente nos 
contínuos processos de adensamento das Sedes Municipais e dos núcleos litorâneos. Ao 
se considerar que os índices de densidade demográfica são calculados a partir das áreas 
e das populações totais dos municípios, verifica-se que a predominância da população 
urbana sobre a população rural relativiza em grande escala o real adensamento humano 
nessas localidades. 



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
388/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Este fato revela que os elevados índices registrados para ano de 2000 e de 2007 nos 
municípios de Guarapari e de Piúma demonstram apenas uma modesta parcela do 
comprometimento das áreas urbanas nesses municípios, uma vez que estas abrangem 
porções bem inferiores ao total do território municipal e abrigam mais de 90% de suas 
respectivas populações. Esses municípios apresentaram densidades demográficas 
(habitantes/ km2) superiores à do estado no período de 2000 até 2007 (67,2 e 72,78): 
Guarapari detinha 152,02 hab/km² em 2000 e 169 hab/km² em 2007, e, Piúma, 205,28 
hab/km² em 2000 e 222,89 hab/km² em 2007, como pode ser visto na Tabela 3.3.1.1.2-9. 
 
Anchieta apresenta, diferentemente dos demais municípios da AID, densidade 
demográfica pequena, bem inferior à estadual, sendo de apenas 45,87 hab/km² em 2000 
e de 46,67 hab/km² em 2007. 
 
Destaca-se aqui que o Espírito Santo possui uma área de cerca de 46.000 km2, sendo 
que o município de Anchieta ocupa 416,9 km2, Guarapari ocupa 580,3 km2 e Piúma, 72,9 
km2, o que equivale a, respectivamente, 0,91%, 1,26% e 0,16% da área total do estado. 
 
Tabela 3.3.1.1.2-9: Área (km2) e Densidade Demográfica – 2000-2007. 
 

MUNICÍPIOS ÁREA (km2) % ESTADO 
DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA - 
2000 

DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA - 

2007 
Anchieta 416,9 0,91 45,87 46,67 

Guarapari 580,3 1,26 152,02 169,00 
Piúma 72,9 0,16 205,28 222,89 

Espírito Santo 46.047,3 100,00 67,20 72,78 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e Contagem de População 2007. 
 
 
Particularizado nesses três municípios, o fenômeno da sazonalidade alia-se ao efetivo 
incremento de população residente, concentrando anualmente nas áreas urbanas um 
expressivo contingente de turistas e veranistas, o que amplia demandas por infraestrutura 
e serviços urbanos e intensifica a ocupação do solo pela construção de segundas 
residências de ocupação temporária.  
 
Ao se considerar a ocupação sazonal dos imóveis urbanos nesses municípios, verifica-se 
por dados dos censos demográficos do IBGE a extrema ocorrência de domicílios 
classificados como não ocupados, o que demonstra o grau de importância deste 
fenômeno, destacadamente em Guarapari e Piúma. Em grande escala, o contínuo 
incremento no quantitativo desses imóveis representa fator decisivo na dinâmica de 
expansão urbana desses municípios, caracterizada por atuações permanentes da 
indústria da construção civil e pelo aquecimento periódico do mercado imobiliário. 
 
Entre os efeitos impactantes que podem ser atribuídos a esses processos, destacam-se 
importantes comprometimentos no controle do ordenamento territorial e do uso do solo, 
assim como, nos meses de baixa movimentação veranista, a ociosidade da infraestrutura 
básica e turística instalada, muitas vezes dimensionada com base nas demandas 
registradas nos períodos de alta temporada. 
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♦ MOVIMENTO MIGRATÓRIO 
 
Conforme destacado na análise acima, o aumento de população deve-se, em especial, 
nas últimas duas décadas, ao processo migratório interestadual e intra-estadual, no caso 
do Espírito Santo. Este movimento nos municípios da AID tem mostrado certo equilíbrio, 
pelos dados de 1991, havendo maior peso para a migração interestadual em 2000. 
 
A origem dos migrantes dos municípios da AID, em 1991, fica dividida entre migrantes 
provenientes de outros municípios do Espírito Santo, somando 16.360 (52,23% do total), 
em 1991, e migrantes provenientes de outros estados e países estrangeiros2, somando 
14.962 (47,77% do total), conforme se verifica na Tabela 3.3.1.1.2-10. Em 2000 o quadro 
se transforma, passando a predominar os migrantes de outros estados e estrangeiros, 
totalizando 31.705 (59,1% do total) contra 21.960 (40,9% do total) de migrantes internos. 
Esta diferença é marcante quando se considera o município de Guarapari, que é o que 
maior volume de migrantes recebe. Nesse município, o fluxo de migrantes de origem 
intra-estadual equivaleu, em 1991, a 50,9% do total de migrantes. Em 2000, a dominância 
passa a se dar com os migrantes vindos de outros estados e do exterior, que passam a 
representar 61,45% do total de migrantes para o município. Destaca-se que, pela sua 
relevância turística, esse município certamente recebe turistas de outros estados e países 
que passam normalmente temporada, em especial na alta estação (período de veraneio). 
 
No município de Piúma, o que se verifica é uma parcela expressiva de migrantes de 
outros estados, especialmente de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e da Bahia, conforme 
se pode constatar na Tabela 3.3.1.1.2-11. Em Anchieta predominam, para ambos os 
períodos, os migrantes de origem intra-estadual. 
 
A maioria dos migrantes de outros estados em 2000 que se destinam para a AID é 
originária da Bahia, perfazendo 32,65% do total dos migrantes para a AID em 2000, 
segundo dados da Tabela 3.3.1.1.2-11, e de Minas Gerais, representando 32,61% do total 
dos migrantes. O Rio de Janeiro participa em 15,4% do total de migrantes nesse ano, 
seguido de São Paulo, com 6,15%. 
 
A maior expressão, em termos de recepção de migrantes por local de nascimento, deve-
se a Guarapari, que deteve, em 2000, 75,3% do total de migrantes que se destinaram à 
AID. Anchieta e Piúma dividem o restante de participação percentual, estando o primeiro 
com 13,3% e o segundo com 11,3% do total da AID em 2000. 
 
Tabela 3.3.1.1.2-10: Estoque de Imigrantes por origem - Municípios do estado e outros 
estados e países - 1991-2000. 
 

MUNICÍPIOS DO 
ESPÍRITO SANTO 

OUTROS ESTADOS E 
PAÍSES ESTRANGEIROS TOTAL MUNICÍPIOS 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 
Anchieta 2.421 3.983 1.526 3.050 3.946 7.032 
Guarapari 13.939 17.977 13.436 28.655 27.375 46.632 

Piúma 3.204 4.841 1.224 3.413 4.428 8.254 
AID 19.564 26.801 16.186 35.118 35.759 61.918 

Fonte: IPES/ IBGE (Microdados do Censo 1991/2000). 
 
                                            
2 Os migrantes de outros estados têm, certamente, maior expressão que os estrangeiros, embora os dados não permitam o 
desmembramento das informações. 
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Tabela 3.3.1.1.2-11: Estoque de Imigrantes por local de nascimento – 2000. 
 

MUNICÍPIOS MG BA RJ SP OUTROS 
ESTADOS 

PAÍS 
ESTRANGEIRO TOTAL 

AID 11.452 11.467 5.397 2.163 3.817 325 35.119 
Anchieta 1.000 704 707 179 451 10 3.051 

Guarapari 9.095 10.365 4.556 1.322 3.013 304 28.655 
Piúma 1.357 398 1.160 134 353 11 3.413 

Fonte: IPES/ IBGE (Microdados do Censo 2000). 
 
 

 FLUXOS DE CUNHO SAZONAL 
 
Este item refere-se aos acréscimos populacionais na área de estudo do projeto, buscando 
informar a origem, o tempo estimado de permanência no(s) município(s), assim como as 
possíveis causas do fluxo e os locais preferenciais de concentração. 
 
Os principais acréscimos populacionais de âmbito sazonal na AID referem-se ao fluxo de 
turistas devido à relevância da atividade turística para esses três municípios. 
 
Os dados disponibilizados para tal constam, alguns, dos inventários turísticos realizados 
pelo SEBRAE e pela SEDETUR, e que foram conseguidos junto às prefeituras municipais 
e ao SEBRAE. Nos inventários turísticos realizados, entre 2000 e 2005, para os 
municípios de Guarapari e de Anchieta, não constam dados relacionados ao fluxo de 
turistas. Na Pesquisa de Turismo Receptivo no Interior do Espírito Santo, disponibilizados 
pelo SEBRAE-ES, os dados relacionados ao fluxo turístico estão agregados por regiões 
do estado, não havendo desagregação por municípios. Assim sendo, na ausência da 
informação foi considerada a estimativa levantada junto às prefeituras municipais e em 
estudos realizados anteriormente pela Cepemar. 
 
Com base nesses dados, verificou-se que Anchieta movimenta um fluxo turístico de 
40.000 a 60.000 turistas na alta temporada, o que representa um aumento da população 
em relação à polulação fixa em até 4 vezes. O turismo praticado no verão anchietense é 
basicamente de lazer, enquanto que o turismo verificado na baixa temporada se 
caracteriza em ser turismo de negócios e de eventos. Os principais destinos dos turistas 
são os balneários de Iriri, Ponta dos Castelhanos e Ubu, localidades que apresentam 
além de belezas naturais, boa infraestrutura hoteleira. 
 
A maioria dos turistas que visitam Anchieta vem da região sudeste do Brasil, sobretudo do 
estado de Minas Gerais superando até mesmo o número de visitantes do estado do 
Espírito Santo. De acordo com a Tabela 3.3.1.1.2-12, em 2001, ano que registrou o maior 
movimento turístico da série, 52,92% dos turistas de Anchieta eram procedentes de Minas 
Gerias e apenas 21,01% eram turistas locais.  
 
Embora com participação menor no conjunto dos visitantes do município, deve-se 
ressaltar a presença de turistas do centro-oeste do país, especificamente de Goiânia e do 
Distrito Federal, cujo percentual de visitantes originados destas regiões, em 2002, foi de 
7,60% do total de forasteiros. Ressalta-se ainda a presença de turistas estrangeiros que, 
mesmo reduzida, apenas 0,30% de 1999 a 2002, não deve ser ignorada. 
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Tabela 3.3.1.1.2-12: Origem dos Turistas de Anchieta - 1999-2002. 
 

ORIGEM
ANO 

MG RJ SP ES GO-DF Internacional Outros 
1999 69 08 04 14 30 00 20 
2000 32 18 16 19 08 01 06 
2001 272 47 36 108 19 02 30 
2002 103 29 07 98 08 01 04 

Fonte: PMA – Secretaria Municipal de Turismo e Desporto – Pesquisa de Fluxo Turístico 1999-2000 – Março/2000. 
PMA – Secretaria Municipal de Turismo e Desporto – Pesquisa de Destino Turístico 2001 – Abril/2001. 
PMA – Secretaria Municipal de Turismo e Desporto – Pesquisa de Destino Turístico 2002 – Abril/2002. 
 
 
Segundo dados relativos ao verão de 2006 publicados pelo SEBRAE, dos entrevistados 
38% eram mineiros, 47% do próprio estado, 12% provenientes do Rio de Janeiro, 2% de 
São Paulo e 1% do Distrito federal, o que aponta para o predomínio do turista do próprio 
estado (Tabela 3.3.1.1.2-13). Estes dados apontam para um mudança do perfil do turista 
de Anchieta que passa a ser, em maior medida, originário do próprio estado, 
contrariamente ao que vinha ocorrendo em anos anteriores. 
 
Tabela 3.3.1.1.2-13: Origem dos Turistas de Anchieta – Município de Anchieta - Verão de 
2006. 
 

ORIGEM % 
Espírito Santo 47 
Minas Gerais 38 

Rio de Janeiro 12 
São Paulo 2 

Distrito Federal 1 
Fonte: PMA - Perfil do Visitante - Anchieta - 2006 
 
 
Atualmente Guarapari configura-se como um dos mais procurados destinos turísticos do 
Espírito Santo, visitada por turistas de todo o país. A estimativa feita pela Prefeitura 
Municipal de Guarapari é de que esse município receba, na alta estação, entre dezembro 
e fevereiro, de 500.000 a 600.000 turistas, o que eleva sua população, atualmente em 
98.073 habitantes (IBGE, 2007) em 5 a 6 vezes, aproximadamente. 
 
Segundo a pesquisa de turismo receptivo desenvolvido para a região metropolitana 
(SEBRAE, 2005), onde alguns dados estão desagregados por município, segundo consta 
da Tabela 3.3.1.1.2-14, o maior volume de turistas de Guarapari é originário de Minas 
Gerais, representando 50,53% do total de turistas da amostra, seguindo-se aos mineiros, 
os turistas do próprio estado, com 18,95% do total de entrevistados, e os cariocas, com 
17,89% destes. São Paulo representa 5,26% destes, Distrito Federal, 3,16% Bahia e 
Santa Catarina, 1,05 cada um deles. 
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Tabela 3.3.1.1.2-14: Origem dos turistas de Guarapari – 2005. 
 

ESTADOS % 
Minas Gerais 50,53 
Espírito Santo 18,95 
Rio de Janeiro 17,89 

São Paulo 5,26 
Distrito Federal 3,16 

Bahia 1,05 
Santa Catarina 1,05 

Fonte: Sebrae/Sedetur - Pesquisa de Turismo Receptivo na Região Metropolitana de Vitória - Alta temporada de 2005 
 
 
Embora não existam estudos sobre fluxo turístico para Piúma3, a Prefeitura Municipal 
estima que o município receba cerca de 300 mil até 500 mil turistas na alta estação, 
segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de Piúma, 
aproximando-se do volume de turistas que recebe Guarapari, que varia de 500 mil até 600 
mil nesse período. Isto implica um aumento populacional estrondoso, em torno de 
3120,5%, considerando-se sua população em cerca de 16 mil habitantes. 
 
 
 

 FLUXOS DE TRABALHADORES PARA A AID 
 

O fluxo de trabalhadores originado da dinamização da indústria da construção civil na 
região e, em especial, por grandes obras civis realizadas por empresas como a Samarco 
Mineração S.A., é um dado de grande relevância para analisar o fluxo migratório para a 
AID. Embora não existam dados estatísticos que dêem conta desta variável, é importante 
analisar as informações disponíveis, principalmente das prefeituras municipais, ainda que 
estimadas, mas que demonstram que o fluxo de trabalhadores para essa região tem sido 
cada vez mais representativo, implicando mudanças na estrutura social e de serviços 
públicos existente nos municípios componentes da AID. 
 
Os dados relativos ao fluxo estimado de trabalhadores para as obras civis da Terceira 
Usina da Samarco, finalizadas recentemente, servem como elementos desta discussão, 
ainda que sejam apenas dados estimados. 
 
A partir das obras realizadas na Terceira Usina da Samarco, o que correspondeu a 
aproximadamente 6000 empregos diretos no pico das obras, segundo informações das 
prefeituras municipais de Anchieta e de Piúma, houve um acréscimo de cerca de 100% do 
previsto inicialmente pela empresa, que havia sido de aproximadamente 3000. Tal fato, 
somado à indisponibilidade de trabalhadores com a qualificação mínima desejada na 
região, fez com que muitos trabalhadores de outros locais e/ou de outros estados 
migrassem para a região. Estes foram se estabelecer, segundo informações das 
respectivas prefeituras municipais, nos municípios componentes da AID, em especial em 
Guarapari e em Piúma, municípios que detêm maior disponibilidade de habitações e leitos 
para alojamento de trabalhadores, em função do fluxo de turistas que recebe anualmente 
na alta estação. 
 

                                            
3 Existe um inventário da oferta turística de Piúma elaborado pelo Sebrae e relativo ao ano de 2006. No entanto, os dados 
coletados dizem respeito somente à infraestrutura existente.  
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Segundo a Prefeitura Municipal de Piúma, cerca de 3000 trabalhadores ficaram alojados 
no município durante as obras da Terceira Usina. Isto gerou, segundo a Secretaria de 
Desenvolvimento e Turismo de Piúma, uma grande pressão sobre os equipamentos 
sociais, especialmente sobre o sistema já deficiente de saúde municipal. 
 
Em Anchieta, praticamente todas as pousadas foram disponibilizadas para alojamentos 
de trabalhadores, algumas inclusive tendo sido ampliadas para tal, segundo informações 
da prefeitura municipal. Embora não tenham registro de estimativa de trabalhadores 
alojados no município, também apontam para um aumento elevado da demanda por 
serviços e infraestrutura, em especial na área de saúde. Além disso, especialmente nos 
balneários mais próximos ao empreendimento, a insegurança foi um dos pontos de maior 
atenção, visto que havia grande número de trabalhadores circulando pela orla marítima à 
noite e nos fins de semana. A ocorrência de assaltos à mão armada foi outro ponto 
destacado pela prefeitura municipal, o que antes não acontecia na cidade. 
 
Em Guarapari informaram que existe um aumento das invasões coletivas de terras, 
inclusive com registro dentro do Parque Paulo César Vinha. Os entrevistados no 
município, prefeitura, secretarias e ONGs locais, associam este fato à finalização das 
obras da Terceira Usina e à opção de alguns dos trabalhadores desmobilizados ficarem 
por aqui esperando as outras grandes obras já anunciadas para Anchieta. 
 
 
 

 POPULAÇÃO INDÍGENA E/OU POPULAÇÕES TRADICIONAIS 
 
Neste item propunha-se tratar as informações relacionadas às reservas de população 
indígena e/ou de populações tradicionais (ex: quilombolas) internamente ou nas 
proximidades da área de interesse do projeto, contemplando sua caracterização e 
localização espacial. 
 
Dados relativos a Quilombolas estão disponibilizados no site da Fundação Palmares, os 
quais indicam quais são as comunidades já reconhecidas no país. Entretanto, não há 
menção acerca de Quilombolas na região sul do Espírito Santo. 
 
Com relação à população indígena, no Espírito Santo só estão cadastradas pela FUNAI 
(www.funai.gov.br, dados de maio de 2008) algumas áreas no município de Aracruz, 
localizado ao norte do estado. Não existe informação disponibilizada sobre população 
indígena do sul do Espírito Santo. 
 
 

 COMUNIDADES PESQUEIRAS 
 
Dada a importância da atividade pesqueira na costa litorânea capixaba e, em especial, na 
AID do projeto, entende-se ser importante a identificação e caracterização das 
comunidades pesqueiras.  
 
Entre Anchieta, Piúma e Guarapari, várias comunidades pesqueiras são citadas como 
aldeias de pescadores desde o século XIX. Infelizmente, apesar de os dados disponíveis 
e apresentados no item que discute as atividades econômicas da AID permitirem a 
identificação das entidades pesqueiras existentes na AID, é importante ressaltar que os 
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dados quantitativos relativos à população de pescadores são muitas vezes duplicados, 
sendo muito comum que o mesmo pescador possua cadastro na colônia respectiva e em 
outra associação. Além disso, algumas colônias também cadastram pescadores de outras 
localidades, extrapolando os limites municipais, e também se encontram cadastrados 
pescadores que se utilizam de técnicas que não se enquadram como tradicionais para 
suas atividades pesqueiras. 
 

 
3.3.1.1.3 Uso e Ocupação do Solo  
 
Este item trata do processo de ocupação em curso nos municípios da AID, tendo-se 
considerado, para tal análise, tanto os investimentos de maior porte em realização ou 
previstos para futuro próximo para a região, quanto a atual dinâmica de crescimento 
populacional, a especulação da terra, e as variáveis que interferem neste processo tais 
como os planos de ordenamento territorial. Os dados e informações relativas à estrutura 
fundiária e aos usos rurais estão descritos no item Atividade Agropecuária, dentro do Item 
Estrutura Produtiva.  
 
 

 CONFIGURAÇÃO URBANA ATUAL E TENDÊNCIAS 
 
 Configuração Urbana Atual  

 
A configuração urbana dos municípios de Guarapari, Anchieta e Piúma se caracteriza por 
ocupações de diversas dimensões distribuídas ao longo da faixa costeira, com destaque 
para suas Sedes Municipais que concentram a quase totalidade da dinâmica de 
crescimento/desenvolvimento municipal, e ainda pela esparsa distribuição de pequenos 
núcleos no território interiorano, com menor expressão frente às ocupações litorâneas. 
 
Dentre os fatores recentes que contribuíram para a consolidação de tal configuração 
histórica, destacam-se a ligação da capital do estado com a rodovia litorânea ES 060 – 
Rodovia do Sol, promovida pela inauguração da ponte Deputado Darcy Castelo de 
Mendonça em 1989 e, posteriormente, a implantação da rodovia até o município de 
Presidente Kennedy e a sua duplicação até o balneário de Meaípe, em Guarapari. 
 
O forte apelo turístico e a expansão de atividades sazonais destacam-se como os fatores 
que atuaram mais intensamente no processo de ocupação nessa região, propiciando um 
grande aumento na demanda por terrenos e residências, aquecendo o setor imobiliário, 
criando rapidamente um favorável nicho na produção e comercialização de imóveis de 
veraneio e mesmo permanentes.  
 
A década de 1990 marcou o adensamento de áreas já parceladas em condições 
precárias, muitas vezes acentuadas pela falta de legislação e fiscalização edilícia, 
propiciando ocupações irregulares do ponto de vista arquitetônico e conflitantes com a 
preservação do potencial paisagístico do cenário litorâneo, tanto nas sedes municipais 
quanto em localidades de menor porte localizadas ao longo da rodovia. Registra-se, nos 
três municípios, a ocorrência de importantes aglomerações urbanas conformadas pela 
conurbação de núcleos veranistas de médio porte e de sedes municipais expandidas, cuja 
complexidade se insere na própria problemática urbana estadual. 
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Todavia, em virtude das regulamentações contidas na Lei Federal 10257/2001 – Estatuto 
da Cidade – observa-se um significativo avanço no planejamento territorial por parte dos 
governos municipais e estadual. Ressalta neste sentido a promulgação dos Planos 
Diretores dos municípios de Guarapari e Anchieta, cuja obrigatoriedade de elaboração e 
aprovação na forma de Lei Municipal está prevista, segundo o Estatuto da Cidade, para 
municípios com população acima de 20.000 habitantes ou localizados em áreas de 
especial interesse turístico, entre outras. 
 
Individualmente, o município de Guarapari, por se destacar entre os principais balneários 
do estado e ao longo dos anos ter sido incluído nas rotas nacionais de turismo, apresenta 
uma dinâmica urbana que sobressai frente à dos municípios de Anchieta e Piúma. 
Promovida pelo elevado aumento sazonal de população, que amplia a demanda por bens 
e serviços e promove pressões sobre a oferta de hotelaria, estabelecimentos comerciais 
e, sobretudo, imóveis residenciais, essa dinâmica se caracteriza por atuações do mercado 
imobiliário e da indústria da construção civil comparáveis àquelas registradas nos 
principais municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória. 
 
Simultaneamente ao fator sazonal, a proximidade com os demais municípios da RMGV 
gera uma atratividade de população que fortalece e diversifica as demandas sobre o 
mercado imobiliário, atingindo níveis capazes de também promover ocupações dispersas 
e criar núcleos periféricos ou mesmo distanciados das áreas de maior valor de mercado, 
conformando uma periferia desordenada e de baixa qualidade urbana. 
 
Em grande escala, este fator fez com que a área central do distrito Sede tenha-se 
transformado na principal representação da problemática urbana do município, 
expandindo-se pela implantação massiva de edifícios de elevado padrão e pela ampliação 
e adensamento vertiginoso de bairros circunvizinhos. Também se destacam importantes 
núcleos de veraneio no litoral, os quais apresentam grave comprometimento urbano e 
ambiental, a exemplo dos balneários de Setiba, Santa Mônica e Meaípe. 
 
A partir do limite com o município de Vila Velha, a Área de Proteção Ambiental de Setiba 
– APA de Setiba – marca o início da configuração urbana do município de Guarapari, 
abrangendo uma extensão de 12.960,00ha. Particularizada no perímetro urbano, toda 
essa extensão é regulamentada pelas condicionantes legais de uso e ocupação do solo 
formalizadas em seu Plano de Manejo e, sobretudo, no Plano de Manejo do Parque 
Estadual Paulo César Vinha, que ocupa 1.500ha do território da APA entre o litoral e a ES 
060. 
 
Entretanto, visto sua categoria de Unidade de Conservação, as extensões da APA 
externas aos limites do Parque abrigam ocupações decorrentes de processos pretéritos 
desordenados e irregulares de parcelamento do solo, como o balneário de Setiba. Essas 
ocupações geralmente resultaram em loteamentos dispersos caracterizados por 
deficiências de infraestrutura por irregularidades ambientais, fundiárias e edilícias, pela 
predominância da destinação balneária e por diferenciadas dinâmicas de adensamento e 
expansão. Em conjunto com as áreas no interior da APA de Setiba, as regiões adjacentes 
de Perocão, Santa Mônica, Praia do Morro e a área central do Distrito Sede formam a 
maior e mais problemática conurbação urbana do município de Guarapari. 
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Além disto, a construção do Contorno de Guarapari, que liga o trevo de Setiba a Meaípe, 
induziu o surgimento de empreendimentos imobiliários voltados a classes de maior poder 
aquisitivo, cuja localização ao longo da rodovia deverá repercutir futuramente sobre a 
conformação urbano/ambiental da própria região sul do estado. 
 
Na área central, a orla da praia do Morro e todo o centro de Guarapari particularizam-se 
nos últimos anos por uma dinâmica urbana fortemente calcada na construção de edifícios 
de médio e grande porte, registrando níveis excessivos de adensamento vertical e o 
comprometimento das condições de uso e de ocupação do solo, com graves 
consequências sobre a capacidade de atendimento da infraestrutura existente. 
 
No trecho compreendido entre a área central e o balneário de Meaípe, registra-se uma 
breve interrupção do tecido urbano ao longo da praia de Graçaí. A ocupação da orla é 
retomada em Nova Guarapari e Meaípe, balneários que apresentam índices de expansão 
e adensamento em escala menor que os registrados na faixa Setiba – Centro, além de 
uma tipologia de ocupação e edilícia de melhor qualidade. Contudo, esses núcleos 
representam o nicho de expansão da verticalização em direção ao litoral sul do município 
caracterizado pela forte implantação de empreendimentos residenciais de até cinco 
pavimentos em Nova Guarapari/Enseada Azul e, mais moderadamente, em Meaípe. 
 
Por sua vez, o município de Anchieta apresenta uma configuração urbana que reafirma os 
padrões de ocupação da faixa litorânea, na qual se destacam a área central do distrito 
Sede e o balneário de Iriri. Entretanto, diferencia-se da configuração urbana verificada em 
Guarapari, tanto pelos graus de densidade apresentados quanto pelo fato de grande parte 
do percurso da Rodovia do Sol desenvolver-se sobre topografia acentuada, o que provoca 
significativo desnível entre o leito da rodovia e as ocupações localizadas no nível do mar. 
 
Assim sendo, à exceção da própria Sede Municipal, os núcleos balneários com densidade 
de ocupação mais significativa apresentam-se de forma pouco visível ao longo da rodovia, 
fazendo transparecer equivocadamente uma escassez de ocupações litorâneas. 
 
Na divisa com o município de Guarapari, a lagoa de Maimbá conforma um espaço de 
grande fragilidade ambiental, restringindo a implantação de parcelamentos significativos à 
margem direita da rodovia ES 060. Registram-se apenas Residencial Beira-mar, Porto 
Grande e Mãe-Bá. A partir da lagoa, iniciam-se as instalações da Samarco Mineração 
S.A, as quais se estendem até os limites dos adjacentes núcleos veranistas de Ubu e 
Parati. 
 
Neste sentido, ressalta-se que a Samarco Mineração S.A representa destaque na 
configuração da malha urbana municipal, tanto pelas dimensões de sua área de 
instalação como pela atratividade gerada por oferta de empregos diretos e indiretos, 
contribuindo significativamente para o seu adensamento, com repercussões nos 
municípios vizinhos, sobretudo Guarapari. 
 
Especificamente no trecho litorâneo onde se encontra, promove a ruptura da malha 
urbana, gerando interferências sobre a orla marítima e também sobre a lagoa de Maimbá, 
decorrentes da localização do porto próximo aos balneários adjacentes e das atividades 
desenvolvidas em sua planta industrial. 
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Após a Samarco Mineração S.A, as primeiras ocupações encontram-se limitadas entre a 
rodovia ES 060 e a linha do litoral devido ao desnível promovido pela topografia local. Isto 
permite pouca visibilidade a partir do eixo da rodovia. Destacam-se nesta região os 
balneários de Parati e Ubu, que, respectivamente, registram os maiores índices de 
ocupação e moderados processos de adensamento próximo à faixa costeira. 
Posteriormente, até os limites com a ES 060, o restante da região apresenta níveis de 
ocupação reduzidos, não registrando processos de adensamento. 
 
A partir do núcleo de Parati, registra-se significativa ruptura da malha urbana, a qual é 
retomada nas imediações da Sede Municipal por significativos parcelamentos localizados 
na faixa costeira norte peninsular e nas duas margens da ES 060. Apesar da grande 
extensão da área comprometida por esse conjunto de parcelamentos, essa região 
apresenta reduzida ocorrência de ocupação, com pequena exceção para a orla do 
balneário de Praia dos Castelhanos. 
 
Na Sede Municipal, a malha urbana se desenvolve de forma linear ao longo da faixa 
costeira, limitada pela ES 060 que, localizada à beira mar, percorre toda a sua extensão e 
incorpora-se ao sistema viário enquanto via de acesso e de distribuição do tráfego local, 
além de destacar-se como eixo de desenvolvimento de atividades comerciais e de 
serviços do município. 
 
De forma predominante, a configuração da área central da Sede Municipal de Anchieta 
caracteriza-se por um contínuo urbano de elevado grau de consolidação e ocupação, 
apresentando uma moderada dinâmica de expansão. São significativos na composição do 
sítio urbano local as edificações de interesse histórico, o traçado e a foz do rio Benevente 
e a Estação Ecológica Municipal Papagaio que inclui extensa zona de manguezal 
adjacente ao rio. 
 
Entretanto, contrapõe-se a este padrão a grande extensão de área parcelada ao redor do 
manguezal que circunda a foz do rio Benevente. De extrema precariedade urbanística e 
localizada em zona de elevada fragilidade ambiental, apresenta-se praticamente 
desocupada e registra focos de ocupação espontânea promovidos por processos de 
invasão cada vez mais intensos, especialmente ao longo do trecho paralelo à estrada 
velha de acesso à Sede Municipal. 
 
A partir da ponte sobre o rio Benevente, a ES 060 retoma seu percurso acima do nível do 
mar perpassando ocupações de baixo grau de densidade a exemplo do Dom Helvécio, e 
reduzindo mais uma vez influências sobre núcleos veranistas predominantemente 
localizados na faixa costeira. Entretanto, a ocorrência de ocupações é praticamente 
inexistente até a área central de Iriri, a qual representa a segunda maior concentração 
urbana do município após a Sede Municipal. Nesse trecho, no entanto, também se verifica 
o crescimento imobiliário a partir da divisão das propriedades em sítios de lazer e 
chácaras, muitas das quais à venda. 
 
De forte tradição turística, o balneário de Iriri apresenta significativa dinâmica de 
ocupação, com elevados níveis de densidade. Sua malha urbana estende-se da faixa 
litorânea, onde são registrados os maiores graus de adensamento, até as margens da 
ES-060 através da continuidade de parcelamentos com menores graus de consolidação, 
porém de expressiva ocupação. Em vista de sua dinâmica sazonal, o uso do solo no 
balneário caracteriza-se pela oferta de bens e serviços veranistas, sobretudo nos setores 
de hospedagem e alimentação. 
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Já o município de Piúma, de reduzida dimensão territorial e com extensão litorânea de 
apenas 8 km, caracteriza-se por não apresentar ocupações interioranas de porte 
significativo. Desenvolve-se praticamente em sua área urbana, distribuída linearmente ao 
longo da faixa costeira, entretanto, o município sobressai dentre os mais problemáticos do 
litoral sul. Sua malha urbana estende-se por todo trecho da costa, que incorpora a Sede 
Municipal limitada basicamente pelo percurso do rio Piúma e localizada entre 
parcelamentos de baixa ocupação que atingem as divisas com os municípios de Anchieta 
e Itapemirim, comprometendo significativamente a conformação de todo o conjunto 
urbanizado. 
 
O pequeno trecho da área central do Distrito Sede apresenta proporções e níveis de 
adensamento largamente superiores àqueles registrados na área central da cidade de 
Anchieta e concentra a quase totalidade das atividades urbanas do município. 
Caracteriza-se, portanto, pelo seu extremo grau de adensamento e graves deficiências no 
sistema de circulação interna. O percurso da rodovia Estadual ES 060 perpassa toda a 
extensão da área central de Piúma ao nível do mar. Desta forma, a rodovia assume mais 
uma vez características de via local, sendo incorporada ao sistema viário e concentrando, 
como uma grande avenida litorânea, equipamentos de comércio e serviços voltados a 
demandas turísticas sazonais. 
 
Os parcelamentos localizados nos extremos da área central de Piúma alcançam as 
divisas com os municípios de Anchieta e de Itapemirim, apresentando baixos índices de 
ocupação. Contudo, consolidam o comprometimento urbano de toda a extensão litorânea 
do município, caracterizando-o pela conurbação de áreas que deverão atingir expressivos 
níveis de adensamento. Nas zonas posteriores ao rio Piúma, observa-se diminuta 
ocorrência de parcelamentos e dinâmicas de adensamento que são cada vez mais 
acentuadas.  
 
Assim, em termos gerais, as áreas delimitadas pelos perímetros urbanos dos municípios 
Guarapari, Anchieta e Piúma caracterizam-se pela presença simultânea de núcleos de 
extrema densidade populacional e construtiva em contínuo processo de expansão, e de 
grandes áreas periféricas desocupadas, comprometidas ou não com parcelamentos. 
Resguardadas as áreas que constituem Unidades de Conservação ou que são protegidas 
por legislações ambientais específicas, as extensões de terras passíveis de urbanização 
representam um significativo estoque de vazios urbanos composto, sobretudo, por 
loteamentos com baixa ou nenhuma ocupação. 
 
 
 Tendências de Ocupação e Especulação Imobiliária  

 
O porte dos investimentos recentemente realizados e em execução vinculados 
diretamente e indiretamente a atividades de mineração, siderurgia, exploração e produção 
de petróleo e gás natural e seus derivados, tais como a Terceira Usina da Samarco e 
Unidade de Tratamento de Gás da Petrobras, UTG-Sul, assim como a simultaneidade de 
ocorrência de alguns deles fazem com que os efeitos da atual dinâmica de crescimento 
local (em Anchieta) se estendam principalmente sobre os municípios mais próximos. 
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Neste contexto, Guarapari e Piúma sofrem maior influência, até mesmo devido à 
integrada rede de relações existentes entre esses três municípios, especialmente em 
relação à infraestrutura social e regional (rede viária, sistemas de abastecimento e 
saneamento, eletrificação, etc.). A interligação facilitada pela ES-060 e a proximidade 
entre esses municípios, especialmente suas sedes municipais, contribuem fortemente 
para que essa integração ocorra. 
 
Frente às perspectivas de crescimento econômico e populacional decorrentes da 
implantação dos empreendimentos industriais, a produção do mercado imobiliário deverá 
intensificar-se nos segmentos de maior poder aquisitivo, o que implica a multiplicação de 
empreendimentos residenciais mais arrojados nesses municípios, a exemplo de 
condomínios verticais e horizontais de alto padrão. 
 
Somada a este conjunto de atrativos, a divulgação de novos e vultosos empreendimentos 
para essa região termina por tornar ainda mais atrativo o local, seja do ponto de vista de 
empreendimentos de várias naturezas, seja do ponto de vista da busca por oportunidades 
de emprego por parte de trabalhadores, especialmente daqueles flutuantes que trabalham 
na construção civil. 
 
Um fato norteador da análise do atual processo de crescimento urbano dessa região foi a 
instalação da Terceira Usina da Samarco Mineração S. A. que determinou, em conjunto 
com outros empreendimentos em curso, simultaneamente e com o dinamismo econômico 
ocorrido em face ao expressivo volume de investimentos na região, uma atração de 
pessoas e de investimentos de pequeno e médio portes. Tal fato gerou um processo de 
expansão urbana na AID que se estendeu desde a sede municipal de Anchieta até as 
sedes municipais de Piúma e de Guarapari, pressionando as áreas ainda disponíveis 
localizadas ao longo da faixa costeira desses municípios, além das áreas inadequadas 
tais como áreas de preservação e até mesmo unidades de conservação. 
 
No presente momento, segundo informações colhidas nas prefeituras municipais de 
Anchieta, Guarapari e Piúma e com agentes imobiliários locais, as áreas de maior 
pressão urbana são as que se encontram nas proximidades das sedes municipais e 
aquelas localizadas nas proximidades da faixa costeira. 
 
Desta forma, a despeito da atual configuração entrecortada, observa-se que a ocupação 
futura da extensão de áreas atualmente já comprometidas com loteamentos deverá 
promover processos de conurbação em médio e longo prazo, podendo produzir um 
contínuo urbano de elevada dimensão e complexidade, comprometendo áreas de 
considerável fragilidade ambiental. 
 
Especialmente o trecho localizado nas proximidades da ES-060, a partir da Sede 
Municipal de Anchieta em direção à praia de Guanabara, vem sofrendo uma das maiores 
pressões por expansão urbana. Nesse trecho estão localizados os principais 
investimentos imobiliários da região sob a forma de condomínios e de prédios tanto 
residenciais como comerciais de usos variados. Nesse local é visível o intenso processo 
de adensamento da área urbana, e a especulação imobiliária tem sido elevada, com o 
valor atual dos lotes de 320m² girando em torno de R$120 mil, segundo dados de 
imobiliárias locais, e têm ocorrido tentativas de invasões, segundo informação da 
prefeitura local.  
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Neste momento estão sendo comercializados vários residenciais localizados na sede 
municipal e em suas proximidades, especialmente em Castelhanos, tais como: 
Pompermayer Residencial e os Residenciais Villa Del Una e Aruanã (ambos com casas 
duplex). Ao mesmo tempo se verifica a ocorrência de aluguéis de várias pousadas 
também nesse balneário, o que tem sido colocado nos sites das imobiliárias de maior 
porte localizadas no município, tais como a ASI – Anchieta Soluções Imobiliárias, a 
Schneider e a Jofre Assad Imobiliária.  
 
Nas áreas mais valorizadas, como a sede municipal e os balneários de Castelhanos, Ubu, 
Parati e Iriri, os valores venais dos imóveis são bem elevados. Apartamentos novos à 
venda na região na sede municipal aparecem com valores entre R$220 mil (cerca de 110 
m²) e de R$540 mil (com 230m²), segundo dados da ASI Imobiliária Ltda.  
 
A valorização de áreas e terrenos também tem sido elevada, especialmente no entorno da 
zona industrial prevista pelo PDM de Anchieta e nas proximidades dela e da sede 
municipal. Terrenos de 10.000m² estão à venda por cerca de R$155 mil em áreas 
próximas à sede e em torno de R$50 mil em locais mais distantes desta.  Ainda com base 
nessa mesma imobiliária, os terrenos na área industrial de Ubu estão cotados em R$ 
80,00 /m² para venda, e nas áreas mais próximas do mar em R$ 150,00/m².  
 
Os lotes, em geral de 360 m², estão variando muito de preços. Em Ubu encontram-se na 
faixa de R$100,00/m² (parte alta), em Parati a R$150,00/m², em Castelhanos a 
R$220,00/m², em Iriri a R$180,00/m², e em Anchieta (sede) a R$166,00/m². Quanto aos 
aluguéis, informam que, devido à baixa oferta, os preços variam de R$ 450,00 (apto de 1 
quarto), R$ 700,00 (apto de 2 quartos), e de R$ 1.000,00 (apto de 3 qts). As casas de 
bom nível se encontram a partir de R$1.500,00 mensais (Marcos Navarro, ASI 
Imobiliária). 
 
Outro eixo de expansão do crescimento urbano do município de Anchieta se localiza 
também nas proximidades da ES-060, entre a sede municipal de Anchieta em direção à 
sede municipal de Piúma. Segundo imobiliárias locais, nessa região já existem vários 
empreendedores de outros estados, alguns especulando, outros já em fase de realização 
de investimentos, com projetos de loteamentos de classe média e média alta na faixa 
litorânea que liga a sede de Anchieta ao balneário de Iriri. Para eles essa área deve ser 
mantida como a área mais nobre da região, a qual deverá receber investimentos 
imobiliários para uma faixa de renda de maior poder aquisitivo. 
 
Nesse trecho, às margens da Rodovia do Sol, a expansão urbana vem ocorrendo logo 
após a ponte de Anchieta em direção a Piúma, numa localidade denominada Arerá, cuja 
proximidade ao manguezal de Anchieta e à foz do rio Benevente torna a área ainda mais 
frágil do ponto de vista da ocupação urbana. Em direção a Piúma, a especulação tem tido 
um efeito pulverizador sobre as propriedades, com a ocorrência de desdobramento de 
glebas em pequenos sítios e chácaras, muitos deles à venda, além dos loteamentos já 
citados.  
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Mais adiante, constitui-se um continuum urbano do trevo de acesso a Iriri até a sede 
municipal de Piúma, onde estão localizados vários bairros, como Portinho e Pau Grande, 
margeando a costa, e Niterói na outra margem da ES-060. Este último bairro se estende 
às margens da Rodovia do Sol, a partir do qual se alinham as áreas de maior pressão 
urbana existente hoje no município de Piúma. Aqui está localizado, inclusive, o bairro 
Piuminas, um dos que têm maior contingente de população que veio fixar residência no 
município nos últimos anos, segundo informações da prefeitura municipal.  
 
Voltando a análise para Guarapari, constata-se que esse município foi o que mais 
aumentou seu contingente populacional nos últimos anos, tendo havido um acréscimo de 
cerca de 10 mil habitantes entre 2000 e 2007, segundo dados dos Censos Demográficos 
do IBGE (Vide item Dinâmica Demográfica na AID). 
 
As informações levantadas em campo com a prefeitura municipal e com ONGs de 
atuação local apontam para um crescimento urbano desordenado mais concentradamente 
na direção da sede municipal-BR-101 e na região do entorno do rio Una (Setiba, Santa 
Mônica) onde a mancha urbana tem-se expandido em direção à Rodovia do Contorno de 
Guarapari, tendo constituído bairros como Paturá e Elza Nader. Nessa área, a pressão 
urbana é tamanha que têm ocorrido invasões tanto na APA de Setiba quanto no Parque 
Estadual Paulo César Vinha, PEPCV. Segundo dados contidos no estudo de 
Desenvolvimento Local Sustentável da Bacia do Una (Fundação Promar, 2007), essa 
região é uma das mais problemáticas do município, visto que o crescimento urbano foi 
desordenado e prescindiu de investimentos básicos para dar condições mínimas de 
moradia à população que já se fixou nela. Dentre outros problemas apontados pelo 
referido estudo, os níveis de contaminação do rio Una são muito elevados em decorrência 
do elevado volume de esgotos domésticos canalizados para este recurso. A valorização 
imobiliária tem-se mantido nesse município, com maior especulação das áreas mais 
nobres, agregando aquelas que ainda se encontram disponíveis na sede municipal e que 
estão com muitos projetos imobiliários, mais precisamente na Praia do Morro e no entorno 
de Meaípe e Enseada Azul. Nesses locais, segundo a imobiliária TioSam, os lotes variam 
de R$40 mil até R$70 mil (entre 300 e 360 m²). A oferta de imóveis é elevada em 
Guarapari, o que tem mantido aquecido o mercado imobiliário sem muita flutuação entre a 
finalização das obras da Usina III e a divulgação dos investimentos da Usina IV e de 
outros empreendimentos na região.    
 
 
 Zoneamento Previsto nos Planos Diretores Municipais (PDMs) e Enquadramento 

do Empreendimento 
 
Conforme já citado no estudo de alternativas locacionais e na análise da legislação 
pertinente, ambos apresentados no capítulo 1 deste EIA, o empreendimento em análise, 
por estar dentro de área já definida como área de uso industrial, não apresenta 
incompatibilidade com as leis de ordenamento territorial, sobretudo com o Plano Diretor 
Municipal do município de Anchieta, onde está prevista sua instalação.  
 
Seguem abaixo os principais itens relativos ao zoneamento constante dos PDMs dos 
municípios da AID, e que têm sido apontados, pelo seu poder público, como as cartilhas a 
serem seguidas pelos empreendimentos que desejam se instalar em seus territórios.   
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No PDM elaborado para o município de Anchieta, o Perímetro Urbano é definido no Art. 
32 da Lei do PDM, sendo que o Art. 37 considera que o território do Município de Anchieta 
é composto pela Macrozona Urbana, Macrozona Industrial e de Expansão e pela 
Macrozona de Uso Multifuncional Rural. 
 
Além destas, são instituídas as Áreas de Especiais Interesses, Art. 73, que compreendem 
as porções do território que exigem tratamento especial por destacar determinadas 
especificidades, cumprindo funções especiais no planejamento e no ordenamento do 
território, complementando o zoneamento por meio de normas especiais de parcelamento, 
uso e ocupação do solo. Essas áreas são classificadas em área de especial interesse de 
preservação cultural, área de especial interesse ambiental, área de especial interesse 
social e área de especial interesse sociocultural. 
 
A Macrozona Urbana, conforme o Art. 38, é composta por áreas dotadas de 
infraestruturas, serviços e equipamentos públicos e comunitários e por áreas necessárias 
à expansão urbana. 
 
Definida pelo Art. 39, a Macrozona Industrial e de Expansão é composta por áreas 
industriais de médio e grande porte, zona portuária, pequenos povoados com 
características socioculturais relevantes, vegetação natural, recursos hídricos e lacustres 
de significativo interesse e áreas de uso agrícola e pecuário com tendência à expansão 
do setor industrial. É nessa macrozona que está sendo prevista a instalação do 
empreendimento analisado, e que, desta forma, encontra-se dentro do enquadramento 
previsto no PDM do município. 
 
Por sua vez, a Macrozona de Uso Multifuncional Rural, Art. 40, é composta por áreas de 
uso agrícola, extrativista ou pecuário, com áreas significativas de vegetação natural, 
condições de permeabilidade próximas aos índices naturais, por áreas de preservação 
ambiental formadas por reservas florestais, parques e reservas biológicas, bem como por 
áreas de usos não agrícolas, como chácaras de recreio, lazer, turismo, indústrias e sedes 
de distritos. 
 
O atual Plano Diretor do Município de Guarapari mantém os limites do perímetro urbano 
entre as divisas com os municípios de Vila Velha e Anchieta e a linha litorânea e a BR 
101, instituindo legalmente, através de macrozoneamento (Art. 86), o planejamento do 
uso e da ocupação do solo em toda essa extensão. 
 
Além das regulamentações pontuais e especificidades de uso, ocupação e índices 
urbanísticos contidos no Zoneamento das Áreas Urbanas (Art. 97), ressalta-se a 
importância do macrozoneamento no que diz respeito às possibilidades gerais de 
expansão da malha urbana, uma vez que este define e regulamenta as Macrozonas: 
Urbana Ocupada, de Expansão Urbana e de Transição, considerando ainda as de 
Proteção Natural. 
 
Neste sentido, verifica-se que os eixos Setiba-Centro e Enseada Azul-Meaípe incorporam-
se às Macrozonas Urbana Ocupada, sendo consideradas pelo (Art. 87) como apropriadas 
pelo uso e pela ocupação do solo voltados, predominantemente, para o desenvolvimento 
das funções urbanas, definidas a partir das áreas já urbanizadas e/ou ocupadas, 
respeitadas as atividades permitidas e as restrições constantes na legislação. 
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Os vazios urbanos intersticiais à área central e os adjacentes localizados a oeste, bem 
como a região ao longo da praia de Graçaí até a Enseada Azul, foram incluídos entre as 
Macrozonas de Expansão Urbana, definidas pelo Art. 88 como porções do território do 
Município parcialmente infra-estruturadas ou sem infra-estrutura, para as quais está 
prevista a incorporação à área urbana pelo parcelamento, construção de infra-estrutura e 
ocupação de caráter urbano, ressalvadas as porções com uso agrícola, com restrições de 
ordem ambiental ou de outra natureza. 
 
De caráter mais restritivo, as Macrozonas de Transição são definidas pelo Art. 88 como 
áreas conformadas pelas porções do território do Município situadas dentro dos limites do 
perímetro urbano, porém externas ao limite definido para a Macrozona de Expansão 
Urbana, cuja extensão se define entre os limites determinados pela Rodovia do Sol - 
Contorno, pela BR-101 e pelas divisas com os municípios de Anchieta e de Vila Velha, 
onde predominam as atividades agrícolas e nas quais a ocupação urbana está 
condicionada ao provimento de infra-estrutura urbana e de equipamentos 
sociocomunitários. O poder público municipal está viabilizando um polo industrial dentro 
dessa área. Esse polo foi, inclusive, lançado pelo governo estadual recentemente como o 
polo industrial e de serviços de apoio aos grandes empreendimentos já instalados e 
previstos para ocorrer em Ubu, sobretudo aqueles do setor minero-siderúrgico.   
 
Como citado, o município de Guarapari detém importantes áreas de especial interesse 
ambiental. Com o objetivo de garantir a preservação dessas áreas, o Art. 90 da Lei do 
PDM institui as Macrozonas de Proteção Natural formadas pelas porções do território do 
Município, dotadas de ecossistemas e recursos naturais significativos, objetos de 
proteção integral e que se configuram como impróprias à ocupação urbana, bem como 
pelas porções territoriais dotadas de elementos naturais e/ou paisagísticos significativos 
ou ainda de fragilidade ambiental, objetos de regulamentações, políticas e programas de 
resguardo, recuperação ou valorização, a fim de adequá-las à ocupação urbana 
controlada e à consolidação de ambientes turísticos. 
 
Dentre as áreas enquadradas como Macrozonas de Proteção Natural, destacam-se: a 
APA de Setiba, o Parque Estadual Paulo César Vinha, a grande extensão ao sul da área 
central, entre os limites da macrozona de expansão urbana e a Rodovia do Sol – 
Contorno, e a região delimitada pela lagoa de Maimbá na divisa com o município de 
Anchieta. Verifica-se, portanto, que uma vasta extensão do perímetro urbano não 
encontra respaldo legal para a instauração de dinâmicas de ocupação promovidas por 
processos intensivos de uso especulativo do solo, e, desta forma, coíbe a ampla 
implantação de empreendimentos imobiliários ou que apresentem caráter impactante 
nesta direção do município. 
 
O Projeto de Lei referente ao Plano Diretor Municipal de Piúma ainda se encontra em 
processo de discussão. Em sua atual redação, ele propõe, em seu Art. 68, que o traçado 
do Perímetro Urbano abranja áreas delimitadas: pela divisa com o município de Anchieta 
da linha do litoral à altura do bairro Nossa Senhora Aparecida; pelo entorno imediato às 
margens da Rodovia Jorge Feres (ES-375, ligação sede municipal com a BR-101), até a 
divisa com o município de Anchieta; por toda a área central consolidada do Distrito Sede; 
e pela faixa litorânea parcelada até a divisa com o município de Itapemirim. 
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Segundo o Art.71 do Projeto de Lei, o macrozoneamento do município é constituído por 
quatro macrozonas de planejamento definidas como Macrozona Urbana Consolidada; 
Macrozona de Expansão Urbana; Macrozona Urbana Balneária e Macrozona Rural. 
 
Os processos de expansão da malha urbana municipal ficam condicionados às 
regulamentações previstas para as macrozonas Urbana Consolidada, de Expansão 
Urbana e Urbana Balneária, os quais devem ser observados anteriormente às 
regulamentações de uso, ocupação e índices estabelecidos nos zoneamentos de cada 
uma dessas áreas. 
 
Definida pelo Art.72, a Macrozona Urbana Consolidada corresponde à área localizada 
dentro do novo perímetro urbano próximo à faixa litorânea, caracterizada por ser o 
território urbanizado com a melhor infra-estrutura instalada no Município, apresentar a 
maior densidade de ocupação, concentração de comércios e serviços de âmbito local, 
municipal e regional e um grande potencial turístico em função do Patrimônio 
Arquitetônico e Ambiental existente. 
 
A Macrozona de Expansão Urbana, definida no Art.74, corresponde à área localizada 
dentro do novo perímetro urbano do município, situada em área de interesse 
arqueológico, dotada ou não de alguns dos equipamentos de infra-estrutura urbana 
básica, funciona em alguns locais como uma área de transição entre o ambiente urbano e 
rural, mescla áreas com ocupação e outras pouco adensadas, concentra comércio e 
serviço de âmbito local e informal, apresenta áreas propícias para expansão da malha 
urbana, assim como a implantação de empreendimentos econômicos após correção de 
deficiências na infra-estrutura urbana. 
 
Quanto à Macrozona Urbana Balneária, segundo o Art.76, corresponde à área localizada 
dentro do novo perímetro urbano do município, situada em área de interesse 
arqueológico, dotada ou não de alguns dos equipamentos de infra-estrutura urbana 
básica, apresenta uma ocupação em fase de consolidação em área dotada de importante 
potencial turístico paisagístico e ambiental, que impõe condições especiais de uso e 
ocupação. 
 
 
3.3.1.1.4 Dinâmica Econômica, Estrutura Produtiva e Ocupacional 
 
Neste item será avaliada a estrutura econômica e ocupacional da AID, incluindo-se sua 
dinâmica econômica, a partir das especificidades de cada um de seus municípios 
componentes, levando-se em conta variáveis que determinam o desempenho econômico 
desta área e sua estrutura produtiva e ocupacional. 
 
O desempenho econômico é avaliado através da variável PIB e seus desdobramentos, da 
renda per capita e do IDH dos municípios componentes da AID. 
 
A estrutura produtiva será avaliada a partir do PIB municipal e sua participação na 
produção estadual, evolutivamente considerando-se os períodos que indicaram maiores 
mudanças em termos de estrutura produtiva da AID, e, em especial, a atual década. A 
composição setorial do PIB é outra variável a ser avaliada onde poderá ser destacada a 
importância de cada setor de atividade econômica ao longo desses anos nos municípios 
da AID. 
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É importante ressaltar que o levantamento do PIB sofreu, recentemente, uma alteração 
metodológica, o que resultou em novos cálculos a partir de 2002. Neste sentido, a análise 
recente constará de dados relativos a dois períodos: o período de 2000 até 2004, 
calculado com base na metodologia anterior utilizando-se de preços constantes 
(referentes ao ano de 2004), e o período de 2002 até 2005, utilizando-se de cálculos 
baseados em preços correntes segundo a metodologia atual 4. 
 
A evolução e composição da estrutura ocupacional dos municípios componentes desta 
área (AID) está descrita com base nas variáveis relativas à PEA – População 
Economicamente Ativa, à PIA – População em Idade Ativa, à PO – População Ocupada e 
à POA – População Ocupada Assalariada. Essas variáveis mostram o perfil ocupacional 
baseado em dados oficiais, que se desenha na atualidade nesta área e em seus 
municípios componentes. 
 
 
♦ DESEMPENHO ECONÔMICO 
 
Os municípios componentes da AID tiveram suas dinâmicas econômicas semelhantes até 
aproximadamente a década de 80 do século XX, quando o perfil produtivo de ambos era 
bastante semelhante em termos de suas principais atividades produtivas, das quais 
prevaleciam a cafeicultura e a pecuária. Esta dinâmica se manteve até aproximadamente 
toda a década de 1970. A partir de então, as estruturas de produção desses três 
municípios passam a tomar rumos diferentes, especialmente o município de Anchieta que 
recebe, nessa década, os primeiros investimentos do que hoje se constitui num dos 
maiores parques industriais do Espírito Santo. Após a instalação da Primeira Usina de 
Pelotização da Samarco Mineração S.A na ponta de Ubu, em 1977, para iniciar a 
produção de 5 milhões de toneladas, e das instalações de seu porto de apoio, o porto de 
Ubu, em 1979, Anchieta passa a se constituir em um município que toma elevada 
expressão econômica a produção industrial, o que reflete no crescimento explosivo de 
seu PIB de 1980 em diante, com uma participação no PIB estadual passando de 0,35%, 
em 1975, para 2,94%, em 1980. 
 
Paralelamente às mudanças ocorridas em Anchieta, Guarapari e Piúma, permanecem 
com pequena expressividade em termos do PIB, ainda que tenha havido um expressivo 
crescimento do PIB absoluto a partir de 1980, e da participação no PIB estadual a partir 
de 1999, em especial em 1999 e 2000. 
 
Na atualidade, os municípios componentes da AID apresentam estruturas produtivas 
bastante diferenciadas, com Anchieta mantendo um PIB industrial de grande expressão 
estadual, e Guarapari e Piúma com participações de pouca representatividade no PIB 
estadual, apresentando o setor terciário como a principal atividade produtiva, e maior 
fonte de renda e emprego. 
 

                                            
4 Considerações metodológicas disponibilizadas pelo Instituto Jones dos Santos Neves em seu site (www.ijsn.es.gov.br) .  
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É visível, pelos dados contidos nas Tabelas 3.3.1.1.4-1 e 3.3.1.1.4-2 relativas ao PIB dos 
municípios da AID, que Anchieta aparece com uma importância bem mais acentuada, no 
contexto desta variável, que os outros dois municípios, Guarapari e Piúma. Vale destacar 
que Anchieta é um dos municípios, no momento atual, que maior participação detém na 
composição do PIB estadual, concorrendo em pé de igualdade com os municípios de 
maior desempenho econômico do Espírito Santo, como os da Grande Vitória e Aracruz. 
 
Tabela 3.3.1.1.4-1: Evolução do PIB Municipal a preços de 2000 - Municípios da AID 
(R$ milhão). 
 

ANOS ANCHIETA GUARAPARI PIÚMA ESPÍRITO SANTO 
1970 11,49 41,69 2,31 3.358,13 
1975 17,57 71,28 6,67 5.037,07 
1980 327,94 126,89 8,91 11.152,02 
1985 416,08 136,77 12,95 14.318,22 
1999 529,47 407,45 54,58 19.931,76 
2000 539,66 419,48 56,51 21.530,25 
2001 472,12 387,34 56,26 20.683,23 
2002 432,24 371,43 55,25 22.210,08 

Fonte: IpeaData 
 
 
Tabela 3.3.1.1.4-2: Evolução da participação no PIB capixaba - Municípios da AID (%). 
 

ANOS ANCHIETA GUARAPARI PIÚMA TOTAL 
1970 0,34 1,24 0,07 1,7 
1975 0,35 1,42 0,13 1,9 
1980 2,94 1,14 0,08 4,2 
1985 2,90 0,95 0,09 3,9 
1999 2,66 2,04 0,27 5,0 
2000 2,50 1,95 0,26 4,7 
2001 2,28 1,87 0,27 4,4 
2002 1,95 1,67 0,25 3,9 

Fonte: IpeaData. 
 
 
Considerando-se o período 2000 e 2004, verifica-se que o PIB (produto interno bruto) 
capixaba saltou de R$ R$ 21.530.250.000 para R$ 34.487.906.000, o que equivale a um 
crescimento de cerca de 60%. Dentre os três municípios analisados, destaca-se a 
evolução do PIB de Anchieta, que cresceu aproximadamente 95%, passando de R$ 
539.663 mil em 2000, para R$ 1.057.386 mil em 2004, o maior valor registrado em todo o 
período para os três municípios, como destacado na Tabela 3.3.1.1.4-3. A este 
crescimento devem-se associar os investimentos da Samarco no período que certamente 
foram determinantes deste especial desempenho do PIB de Anchieta. 
 
O PIB de Guarapari cresceu menos de 20% nesse período, atingindo o maior valor, R$ 
498.962 mil em 2004, enquanto o PIB de Piúma cresceu pouco menos de 30%, 
alcançando o montante de R$ 72.906 mil também em 2004. 
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Tabela 3.3.1.1.4-3: PIB Municipal a preços de 2004 - Municípios da AID –  (R$ mil) 
 

ANOS ANCHIETA GUARAPARI PIÚMA ESPÍRITO SANTO 
2000 539.663 419.480 56.505 21.530.250 
2001 241.459 422.073 61.311 22.538.177 
2002 680.310 419.918 64.957 24.723.040 
2003 835.522 429.969 67.022 28.979.694 
2004 1.057.386 498.962 72.906 34.487.906 

Fonte: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento/Núcleo de Contas Regionais 
 
 
Analisando-se a evolução atual de forma mais aberta para os três municípios (Tabela 
3.3.1.1.4-4), observa-se que o Produto Interno Bruto (PIB) do município de Anchieta 
cresceu 32,24% entre 2001 e 2002, 22,81% entre 2002 e 2003 e 26,55% entre 2003 e 
2004. Em Guarapari e Piúma, o maior crescimento anual do PIB municipal foi registrado 
entre 2003 e 2004, respectivamente 16,05% e 8,78%. 
 
Tabela 3.3.1.1.4-4: Taxa de crescimento anual do PIB Municipal - Municípios da AID  (%) 
 

ANOS ANCHIETA GUARAPARI PIÚMA 
2000-2001 -4,67 0,62 8,51 
2001-2002 32,24 -0,51 5,95 
2002-2003 22,81 2,39 3,18 
2003-2004 26,55 16,05 8,78 

Fonte: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento/Núcleo de Contas Regionais 
 
 
A participação percentual do PIB municipal no PIB estadual torna mais visível as 
diferenças entre os três municípios da AID no relativo à estrutura econômica. A Tabela 
3.3.1.1.4-5 e a Figura 3.3.1.1.4-1 mostram que a maior participação no PIB estadual, 
entre os anos de 2000 e 2006, cabe ao município de Anchieta, com uma evolução positiva 
de 1,95% em 2002, para 2,51% em 2006. Guarapari aparece com uma participação 
percentual de 1,67% em 2000 e de 1,3% em 2006, registrando-se uma queda no período. 
A menor contribuição relativa deve-se ao município de Piúma, que detém apenas 0,25 do 
PIB estadual em 2002, reduzindo para 0,18% em 2006. 
 
Considerando-se os três municípios em conjunto, a soma dos Produtos Internos Brutos 
Municipais equivaleu a 3,87% do PIB capixaba em 2000, e 3,99% em 2006. 
 
Tabela 3.3.1.1.4-5: Participação no PIB estadual – 2002-2006 (%). 

 

ANOS ANCHIETA GUARAPARI PIÚMA TOTAL 
2002 1,95 1,67 0,25 3,87 
2003 1,81 1,61 0,24 3,66 
2004 2,24 1,47 0,21 3,92 
2005 2,87 1,30 0,20 4,37 
2006 2,51 1,30 0,18 3,99 

Fonte: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento/Núcleo de Contas Regionais 
 
 



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
408/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

0

1

2

3

4

5

2002 2003 2004 2005 2006

Ano

P
ar

tic
ip

aç
ão

 n
o 

PI
B

 e
st

ad
ua

l  
(%

)

Anchieta Guarapari Piúma Total
 

 

Figura 3.3.1.1.4-1: Participação dos Municípios da AID no PIB Estadual – (% em 2002 a 2006) 
 
 
No PIB per capita, novamente Anchieta apresenta maior destaque frente aos municípios 
de Guarapari e de Piúma. Em todos os anos da série, Anchieta apresentou um PIB per 
capita muito superior ao do estado, como se observa na Tabela 3.3.1.1.4-6 e na Figura 
3.3.1.1.4-2. Em termos absolutos, os dados são ainda mais distantes, com Anchieta 
atingindo R$ 59.439 mil em 2006, e Guarapari e Piúma, R$ 6,3 mil e R$ 4,8 mil, 
respectivamente. Ressalta-se a queda do PIB per capita de Anchieta entre 2005 e 2006, 
que pode estar relacionada ao aumento populacional ocorrido nesse período no 
município.  
 
Tabela 3.3.1.1.4-6: PIB per capita dos Municípios da AID– 2002-2006 (R$). 
 

MUNICÍPIOS 2002 2003 2004 2005 2006 
Anchieta 25.532,70 26.947,99 42.241,61 61.989,59 59.439,00 

Guarapari 4.657,88 5.055,97 5.775,10 5.834,97 6.362,00 
Piúma 4.013,55 4.313,83 4.664,36 4.988,61 4.851,00 

Espírito Santo 8.258,38 9.424,79 11.997,94 13.845,62 15.236,00 
Fonte: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento/Núcleo de Contas Regionais 
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Figura 3.3.1.1.4-2: PIB per capita dos Municípios da AID (em R$ de 2002 a 2006). 
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Os municípios componentes da AID também tiveram um desempenho favorável no IDH 
no período analisado, sendo que o de Anchieta aumentou em 98,7%, passando de 0,169, 
em 1970, para 0,679, em 2000, e o de Guarapari o equivalente a 76,1%, de 0,448 para 
0,789, no mesmo período, e o de Piúma aumentou de 0,336 para 0,776, ambos 
apresentando valores superiores ao IDH Estadual e em boa situação se comparado ao 
nacional, como mostra a Tabela 3.3.1.1.4-7 e a Figura 3.3.1.1.4-3. 
 
Tabela 3.3.1.1.4-7: IDH dos municípios da AID - 1970-2000. 
 

IDH MUNICÍPIOS 
1970 1980 1991 2000 

Anchieta 0,395 0,595 0,684 0,785 
Guarapari 0,448 0,709 0,692 0,789 

Piúma 0,366 0,550 0,685 0,776 
Espírito Santo 0,415 0,673 0,690 0,765 

Brasil 0,462 0,685 0,696 0,766 
Fonte: Ipeadata 
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Figura 3.3.1.1.4-3: Figura: IDH dos Municípios da AID, ES e Brasil. 
 
 
Os indicadores abertos do IDH demonstram que o IDH-Educação de 2000, destacado na 
Tabela 3.3.1.1.4-8 e Figura 3.3.1.1.4-4, dos municípios de Anchieta e de Guarapari é 
maior que a média estadual (0,855), sendo de 0,891 e de 0,872, respectivamente. O IDH 
Educação de Piúma encontra-se abaixo da média estadual, sendo de 0,854. 
 
O IDH-Longevidade (Tabela 3.3.1.1.4-8 e Figura 3.3.1.1.4-5) tem índices mais elevados 
nos municípios da AID que a média do estado, em todos os anos da série, com exceção 
de Piúma em 1970. 
 
Quanto ao IDH-Renda, embora ainda menor que a média estadual em 2000, os 
municípios tiveram um crescimento significativo, especialmente Anchieta, com 401,8% 
nos trinta anos, Guarapari com 255,2%, e Piúma com um incremento de 431,8% (Tabela 
3.3.1.1.4-8 e Figura 3.3.1.1.4-6).  
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Em todos esses indicadores, os municípios da AID apresentam níveis de crescente 
melhoria e encontram-se acima do nível mínimo desejável em 2000, que é de 0,499.  
 
Tabela 3.3.1.1.4-8: IDH dos Municípios da AID - 1970-2000. 
 

IDH-EDUCAÇÃO IDH-LONGEVIDADE IDH-RENDA 
MUNICÍPIOS 

1970 1980 1991 2000 1970 1980 1991 2000 1970 1980 1991 2000 
Anchieta 0,508 0,577 0,743 0,891 0,508 0,614 0,703 0,784 0,169 0,594 0,605 0,679 

Guarapari 0,518 0,620 0,761 0,872 0,546 0,623 0,677 0,784 0,279 0,884 0,638 0,712 
Piúma 0,478 0,533 0,756 0,854 0,459 0,600 0,677 0,784 0,160 0,519 0,622 0,691 

Espírito 
Santo 0,495 0,582 0,763 0,855 0,461 0,565 0,653 0,721 0,289 0,873 0,653 0,719 

Fonte: Ipeadata. 
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 Figura 3.3.1.1.4-4: Figura: IDH - Educação dos Municípios da AID e ES.  
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Figura 3.3.1.1.4-5: Figura: IDH - Longevidade dos Municípios da AID e ES. 
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Figura 3.3.1.1.4-6: Figura: IDH - Renda dos Municípios da AID e ES. 
 
 
 Importância da Instalação da Terceira Usina da Samarco para a Economia da AID 

 
A repercussão da instalação da Terceira Usina de Pelotização da Samarco incidiu, em 
especial, sobre a economia do município de Anchieta, embora tenha havido rebatimentos 
em toda a economia regional, mormente nos municípios da AID, principalmente na fase 
das obras de instalação da Usina.  
 
A instalação da Terceira Usina representou para a economia capixaba negócios em torno 
de R$ 1,7 bilhão. 
 
Em consequência dos negócios gerados na fase de instalação da Terceira Usina, 
verificou-se um acréscimo expressivo da arrecadação municipal em função dos 
pagamentos de tributos, direta e indiretamente relacionados ao empreendimento, e um 
maior dinamismo dos setores comercial e de serviços, além do incremento das atividades 
industriais vinculadas às demandas do empreendimento, tais como a atividade 
metalmecânica e da construção civil. 
 
A instalação da Terceira Usina também viabilizou a melhoria de negócios já existentes em 
função do fluxo de renda gerada nesta fase e estimulou também a vinda de novos 
empreendedores para a região.  
 
O volume de empregos também esteve elevado em função das contratações por parte 
das empreiteiras para as obras de instalação da Usina, gerando, consequentemente, uma 
elevação dos postos de trabalho em toda a cadeia produtiva e de prestação de serviços, 
desde a Samarco, passando por suas contratadas diretas e pelas contratadas destas 
(terceirizadas) e chegando aos prestadores de serviços, tais como o comércio de 
alimentos e de materiais, os serviços de alojamento e de alimentação, de transporte, 
dentre outros.  
 
O volume de postos de trabalho empregados atingiu aproximadamente 5000 postos no 
montante total. A participação da mão de obra estadual foi de 63% segundo informações 
da Samarco.  
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A consequência deste dinamismo econômico ocasionado por obras de grande porte é o 
aumento da renda e do emprego que tem reações em cadeia por todos os setores da 
economia. 
 
A evolução da receita, total e tributária, assim como dos principais impostos arrecadados 
nos municípios da AID, contidos na Tabela 3.3.1.1.4-9, explicita esse dinamismo.  
 
Por estes dados se constata o aumento na arrecadação tributária desses municípios, 
implicando, consequentemente, aumento na receita total. Esse aumento na receita 
tributária deve-se, em grande medida, ao crescimento na arrecadação da QPM-ICMS 
(Quota Parte Municipal no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e de Serviços) e do 
ISS (Imposto sobre Serviços), em efeito aos negócios gerados no período da instalação 
da Terceira Usina. Aqui também deve ser incluído o investimento da Petrobras na região, 
que ocorreu no período analisado, embora este não seja objeto de análise neste estudo.  
 
Observa-se ainda, pelos dados constantes na Tabela 3.3.1.1.4-9, que a incorporação dos 
efeitos da dinamização da economia aos cofres municipais ocorreu, em maior proporção, 
no período de 2005 até 2007, havendo um arrefecimento dos ganhos relativos à 
arrecadação de ICMS e do ISS, relativamente aos anos anteriores. Tal ocorrência 
coincide com o cronograma de obras de instalação da Terceira Usina. A receita total não 
teve decrescimento em função do aumento no repasse do FPM, especialmente para 
Guarapari e Anchieta e pelo aumento da QPM do ICMS. 
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Tabela 3.3.1.1.4-9: Receita Total, Receita Tributária e principais tributos dos municípios 
da AID - 2004-2008 (em R$ 1000,00). 
 

ANO IMPOSTO ANCHIETA GUARAPARI PIÚMA 
Receita Total 41.074 60.896 11.609 

Receita Tributária 7.543 18.308 2.231 

ISS 5.076 3.322 202,9 

IPTU 1.371 5.824 787,1 

ITBI 238 2.569 222 

Taxas 814,9 6.593 1.026 

FPM 4.441 11.102 3.701 

20
04

 

QPM-ICMS 19.232 6.747 2.215 

Receita Total 52.199 74.058 16.292 

Receita Tributária 8.361 20.545 2.524 

ISS 5.566 3.818 274 

IPTU 1.595 6.111 889 

ITBI 213 2.975 222 

Taxas 987 7.640 1.134 

FPM 5.590 14.899 5.582 

20
05

 

QPM-ICMS 26.375 8.109 2.473 

Receita Total 71.271 90.123 20.429 

Receita Tributária 14.691 26.644 3.114 

ISS 10.741 5.111 577 

IPTU 1.663 7.440 821 

ITBI 319 3.312 261 

Taxas 1.022 9.274 1.232 

FPM 6.228 16.604 6.225 

20
06

 

QPM-ICMS 31.202 9.246 2.251 

Receita Total 96.477 103.521 23.276 
Receita Tributária 29.847 30.963 3.373 

ISS 25.224 8.204 958 
IPTU 1.762 7.418 843 
ITBI 375 4.213 192 

Taxas 1.195 9.910 1.226 
FPM 7.498 19.497 7.312 

20
07

 

QPM-ICMS 38.335 10.325 2.499 

Receita Total 103.821,40 126.253,00 25.678,70 
Receita Tributária 29.903,80 26.628,10 4.146,90 

ISS 25.596,10 5.587,80 1.139,60 
IPTU 1.210,20 6.178,00 939,1 
ITBI 713,6 5.234,90 326,6 

Taxas 1.333,00 8.466,20 1.091,20 
FPM 9.140,70 22.851,80 7.628,50 

20
08

 

QPM-ICMS 39.063,50 13.162,50 3.041,00 
Fonte: AEQUUS- Finanças dos Municípios Capixabas, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 
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O quadro comparativo da receita tributária total experimentada pelos municípios de 
Anchieta, Guarapari e Piúma durante os anos de 2004 até 2008, conforme destacado na 
tabela 3.3.1.1.4-9, permite analisar as variações experimentadas na arrecadação dos 
municípios da AID nesse período, comparando-se a evolução dentro da AID (entre seus 
municípios componentes) e a evolução dos municípios da AID relativamente à 
arrecadação estadual. 
 
Por essa tabela se explicita o aumento na arrecadação tributária dos municípios da AID 
nesse período, conforme já havia sido demonstrado anteriormente, com ganhos cada vez 
maiores entre 2004 e 2007, nos três municípios da AID.  
 
Retomando-se a avaliação da receita tributária dos municípios dentro da AID, ou seja, 
entre os municípios que a compõem, e baseando-se nos dados contidos nas tabelas 
acima, no período de 2004 a 2008 verifica-se, através da Figura 3.3.1.1.4-7, uma 
mudança na distribuição da receita, especialmente a partir de 2005, com ganhos cada vez 
mais expressivos para o município de Anchieta dentro da AID.  
 

 
Figura 3.3.1.1.4-7: Participação de cada município na composição da Receita Tributária Total da AID, no período 

compreendido entre os anos 2004 e 2008. 
 
 
Especificamente abordando a receita tributária total em 2005, a participação de Guarapari 
dentro do conjunto dos municípios em análise era ainda maior, com 65,4% da receita 
tributária da AID, ficando para Anchieta uma participação de 26,6% e restando 8% para o 
município de Piúma.  
 
A participação de Guarapari na receita tributária do conjunto de municípios em 2006 cai 
para 59,9%, a de Piúma expressa uma leve baixa para 7 % e Anchieta sobe para 33,1%.  
 
No ano de 2007, o crescimento de Anchieta referente à receita tributária é mais 
expressivo, apresentando-se com uma participação próxima à de Guarapari, com 46,5 e 
48,2% respectivamente. Entretanto, Piúma registra uma participação na receita tributária 
do conjunto de municípios de 5,3%. 
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A receita tributária dos municípios em 2008 mostra que Anchieta supera Guarapari, 
chegando a atingir 49,3% do total. Em contrapartida, o município de Guarapari tem sua 
participação reduzida no contexto da AID, agregando desta área 43,9%. Piúma, por sua 
vez, aparece com uma participação de 6,8% na receita tributária total da AID. 
 
Ainda analisando os dados dentro da AID, e considerando-se desta vez a receita tributária 
decorrente da arrecadação de ISS (Imposto Sobre Serviços), imposto que apresenta 
maior efeito resultante dos investimentos da Terceira Usina, chega-se a uma participação 
do município de Anchieta, no ano de 2005, de 57,6%. Nesse mesmo ano, o 
correspondente imposto em Guarapari e Piúma atingia 39,5% e 2,9% respectivamente.  
 
Relativamente à arrecadação tributária estadual, Anchieta evolui de 1,65%, em 2004, para 
3,29% em 2007, reduzindo para 2,89 em 2008. Guarapari, que detém a maior parcela 
nesse bolo, relativamente aos outros dois municípios da AID, detinha 4,01% da receita 
tributária estadual em 2004, que foi caindo no período até atingir, em 2008, 2,57%. O 
município de Piúma, que apresenta a menor participação na arrecadação tributária do 
estado dentre os municípios da AID, detinha, em 2004, 0,49% dessa receita, e teve sua 
participação decrescente ao longo desse período chegando a 0,40% em 2008.  
 
Tabela 3.3.1.1.4-10: Receita Tributária Total dos municípios da AID e do Estado do 
Espírito Santo - 2004-2008 (em R$ 1.000,00). 
 

Ano Imposto Anchieta Guarapari Piúma Espírito Santo 
Receita Tributária (abs) 7.543 18.308 2.231 455.429,50 

2004 
(%) 1,656239 4,019942 0,489867 100,00 

Receita Tributária (abs) 8.361 20.545 2.524 557.751 
2005 

(%) 1,499056 3,683543 0,452532 100,00 
Receita Tributária (abs) 14.691 26.644 3.114 744.744 

2006 
(%) 1,972624 3,577605 0,41813 100,00 

Receita Tributária (abs) 29.847 30.963 3.373 905.278 
2007 

(%) 3,296998 3,420275 0,372593 100,00 
Receita Tributária (abs) 29.903,80 26.628,10 4.146,90 1.033.110,50 

2008 
(%) 2,89454 2,577469 0,401399 100,00 

Fonte: AEQUUS.- Finanças dos Municípios Capixabas, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 
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Figura 3.3.1.1.4-8: Participação de cada município na composição da Receita Tributária Total em relação à do 
Estado, no período compreendido entre os anos 2004 e 2008. 

 
 
É inegável a influência que o desenvolvimento das atividades de construção da Terceira 
Usina de Pelotização teve na receita tributária do município de Anchieta, determinando 
um permanente crescimento da composição tributária dentro da AID em análise. Assim 
também, o surgimento do projeto de tratamento de gás no mesmo município tem servido 
como reforço para o crescimento da receita discutida acima. 
 
Voltando-se para a questão da geração de emprego, pelas informações do SINE de 
Anchieta, na fase das obras de instalação da Terceira Usina, cerca de 75% dos postos 
de trabalho abertos foram cobertos por trabalhadores locais. Já na fase de montagem, 
onde se requer mão de obra mais especializada, foram aproveitados aproximadamente 
35% da mão de obra local. Na fase de operação, segundo técnico do SINE de Anchieta, 
foram contratados muitos trabalhadores de Anchieta e de Guarapari, embora não tenha o 
número desse efetivo. 
 
Outro efeito positivo importante da instalação deste empreendimento foi a melhoria da 
qualificação profissional de trabalhadores residentes nos municípios da AID. Segundo 
dados do SINE de Anchieta, de julho de 2005 até setembro de 2009, foram qualificados 
5.025 trabalhadores pelos cursos oferecidos no Pavilhão de Ensino Tecnológico, sendo 
esses cursos patrocinados pelos agentes empreendedores, especialmente a Samarco e a 
Petrobras.  Esses cursos foram dados pelo SENAI. Também foram ministrados cursos 
através do CEDTEC, instituição privada de ensino localizada em Guarapari, estes com 
maior duração, de 2 anos, na área técnica. Os cadastros para esses cursos não 
passaram pelo SINE, foram realizados através de uma empresa de recursos humanos 
contratada para tal, a PSICOSTORE. 
 
Obviamente que na fase posterior à realização de grandes obras civis se observa uma 
retração da economia, especialmente nas áreas de maior influência do empreendimento 
(AID) e, consequentemente, redução do volume de empregos e da renda gerada. Este 
fato irreversível requer um planejamento prévio e dinâmico das ações a serem 
desencadeadas em função dos problemas que poderão ser ocasionados nessa fase. Para 
isto é necessário que este planejamento conte com ações conjuntas envolvendo o 
empreendedor, o poder público (municipal e estadual), assim como a comunidade em 
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geral e as entidades organizadas locais, com o sentido de direcionar as ações e as 
políticas para a mitigação das potenciais dificuldades a serem ocasionadas a toda a 
sociedade. A integração desses agentes nas discussões acerca dos efeitos do 
empreendimento, anteriores e durante todo o processo de instalação, através de fóruns, 
de comissões, dentre outras formas, tem sido um importante instrumento de troca de 
informações, de mitigação de efeitos e de maturação das ações e das relações entre eles. 
 
 
♦ ESTRUTURA OCUPACIONAL 
 
Entre 1991 e 2000, houve um forte crescimento absoluto da População Economicamente 
Ativa (PEA) nos três municípios analisados. O salto mais expressivo foi registrado em 
Piúma, município no qual a PEA mais do que dobrou, sendo seguido por Guarapari 
(crescimento de 73%), e por Anchieta (crescimento de 63%, Tabela 3.3.1.1.4-11). Este 
dado mostra-se coerente com o elevado crescimento populacional ocorrido no município 
de Piúma nesse período, atingindo uma taxa superior a 5% a.a, muito superior à do 
Estado e à do país (de 1,93 e 1,8% respectivamente, Tabela 3.3.1.1.4-12). Em Anchieta, 
ainda que a população tenha crescido a taxas baixas no período, os investimentos de 
porte expressivo ocorridos no município certamente que atraíram população de outros 
locais, em especial, aquelas em idade ativa, e em busca das oportunidades de emprego 
que possam oferecer as regiões-municípios de maior desempenho produtivo. 
 
Tabela 3.3.1.1.4-11: Evolução da PEA(*) e da população dos municípios da AID – 1991-
2000. 
 

MUNICÍPIOS 1991 2000 
Anchieta 5.842 9.524 

Guarapari 24.984 43.299 
Piúma 3.357 6.958 

Fonte: IBGE- Censos Demográficos 1991 e 2000. 
(*) - PEA:  População Economicamente Ativa: parcela da PIA ocupada ou desempregada. 
PIA - população em idade ativa:  incorpora os inativos, além das crianças de 10 a 14 anos, segmento com idade inferior à 
legalmente estipulada como mínima para trabalhar   no país.  
Inativos (maiores de 10 anos) - parcela da PIA que não está ocupada nem desempregada (ex: aposentados, inaptos para o 
trabalho). 
 
 
Tabela 3.3.1.1.4-12: PEA/Pop. Residente - Municípios da AID – 1991 e 2000 (%). 
 

MUNICÍPIOS 1991 2000 
Anchieta 39,1 49,7 

Guarapari 40,5 49,0 
Piúma 35,6 46,4 

Fonte: IBGE- Censos Demográficos 1991 e 2000. 
 
 
Entre 1991 e 2000, a População Ocupada (PO) também se elevou, em termos absolutos, 
nos três municípios, sendo o maior crescimento registrado em Piúma, de 
aproximadamente 82%, seguido imediatamente por Guarapari (crescimento de 51%) e, 
por último, Anchieta (44%), mesma ordenação observada anteriormente para a PEA, 
embora em menores percentuais (Tabela 3.3.1.1.4-13) 
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Tabela 3.3.1.1.4-13: População Ocupada (*) – Municípios da AID - 1991-2000. 
 

MUNICÍPIOS 1991 2000 
Anchieta 5.623 8.107 

Guarapari 23.764 35.791 
Piúma 3.280 5.963 

Fonte: IBGE- Censos Demográficos 1991 e 2000. 
(*) - Ocupados - conjunto de pessoas que:  
 Possuem trabalho remunerado exercido com regularidade.  
 Possuem trabalho remunerado exercido de forma irregular, mas sem procura de trabalho diferente do atual. Excluem-se 

as pessoas que, não tendo procurado, exerceram algum trabalho de forma excepcional nos últimos sete dias.  
 Possuem trabalho não remunerado de ajuda em negócios de parentes, ou remunerado em espécie ou benefício, sem 

procura de trabalho.  
 
 
Desta forma, em termos relativos, houve redução média de 12,3% na relação População 
Ocupada/População Economicamente Ativa (PO/PEA) nos três municípios analisados. 
Este é um dado importante, pois indica que houve um maior aumento da PEA 
comparativamente com a população ocupada, ou seja, ainda que tenha ocorrido um 
aumento da população ocupada em termos absolutos, a proporção de trabalhadores que 
ingressou no mercado de trabalho e não teve oportunidade de trabalho foi maior (Tabela 
3.3.1.1.4-14). 
 
Tabela 3.3.1.1.4-14: PO/PEA – Municípios da AID - 1991-2000 (%). 
 

MUNICÍPIOS 1991 2000 
Anchieta 96,2 85,1 

Guarapari 95,1 82,7 
Piúma 97,7 85,7 

Fonte: IBGE- Censos Demográficos 1991 e 2000. 
 
 
Os dados abertos por cada município da AID demonstram que a maior taxa de ocupação 
(PO/PEA) no município de Anchieta em 2000 pode ser observada no grupo que abrange 
dos 40 aos 59 anos, 91,7%, superior à taxa registrada para todos os grupos de idade 
considerados, 85,1% (Tabela 3.3.1.1.4-14).  
 
Se analisada apenas a população rural, essa taxa aumenta para 96,3% no grupo 40-59 
anos e para 86,4% no total. Já para a população urbana apenas, a maior taxa de 
ocupação está no grupo acima de 60 anos, 94,5%, superior ao total considerado para 
todos os grupos, 84,6%. 
 
Considerando apenas os homens, a taxa de ocupação total fica em 88,8%, e a registrada 
na faixa 40-59 anos em 93,8%. Para a população de homens em área urbana, o total 
(para todos os grupos de idade) é de 87,4% e, na área rural, 91,7%. 
 
Em relação às mulheres, a taxa de ocupação total fica em 79,3%, e a registrada na faixa 
40-59 anos em 88,0%. Na área urbana, o percentual de mulheres ocupadas (para todos 
os grupos) é de 80,7% e, na área rural, 74,4%. 
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Tabela 3.3.1.1.4-15: Taxa de Ocupação em % - Município de Anchieta – 2000. 
 

TOTAL HOMENS MULHERES 
GRUPOS DE IDADE 

TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL
10 a 14 anos 56,7 60,3 52,5 61,4 69,6 53,3 43,7 42,6 47,1 
15 a 19 anos 67,2 62,0 76,8 76,5 65,9 90,9 52,5 57,5 35,8 
20 a 39 anos 87,1 87,3 86,4 90,5 89,5 93,4 82,3 84,4 74,1 
40 a 59 anos 91,7 89,4 96,3 93,8 91,7 97,2 88,0 85,8 94,6 
60 ou mais 91,2 94,5 85,6 92,9 95,9 88,4 86,3 91,0 79,2 

Total 85,1 84,6 86,4 88,8 87,4 91,7 79,3 80,7 74,4 
Fonte: IBGE- Censo Demográfico 2000. 
 
 
Repetindo performance semelhante àquela de Anchieta, os dados relativos à Guarapari 
mostram que, de uma população total de 71.725 pessoas em idade ativa (PIA, isto é, 
população em idade ativa, incluindo inaptos e aposentados), 93,0% residem em área 
urbana e 50,4% são mulheres. Em se tratando da população economicamente ativa (PEA, 
ou seja, população disposta e apta ao trabalho), de um universo de 43.299 pessoas, 
92,6% residem em área urbana e 59,6% são homens. Por fim, no que se refere à 
população ocupada (PO, isto é, aquela que esteve ocupada no momento do levantamento 
do censo), de um total de 35.791 pessoas, 91,5% residem em área urbana e 61,8% são 
homens (Tabela 3.3.1.1.4-16). 
 
 
Tabela 3.3.1.1.4-16: População em idade ativa, PEA e população ocupada – Guarapari – 
2000. 
 

DISCRIMINAÇÃO TOTAL % HOMENS % MULHERES % 
Urbana 66.718 93,0 32.911 49,3 33.807 50,7 
Rural 5.007 7,0 2.691 53,7 2.316 46,3 PIA 
Total 71.725 100,0 35.602 49,6 36.123 50,4 

Urbana 40.080 92,6 23.582 58,8 16.498 41,2 
Rural 3.219 7,4 2.230 69,3 989 30,7 PEA 
Total 43.299 100,0 25.812 59,6 17.487 40,4 

Urbana 32.745 91,5 19.984 61,0 12.761 39,0 
Rural 3.046 8,5 2.136 70,1 910 29,9 PO 
Total 35.791 100,0 22.120 61,8 13.671 38,2 

Fonte: IBGE- Censo Demográfico 2000. 
 
 
Quanto à população ocupada em Guarapari, a maior taxa de ocupação (PO/PEA) pode 
ser observada no grupo de pessoas acima dos 60 anos, 90,9%, superior à taxa registrada 
para todos os grupos de idade considerados, 82,7% (Tabela 3.3.1.1.4-17). 
 
Para o total da população rural, a taxa de ocupação é de 94,6%. No entanto, deve-se 
destacar que 100% da população rural economicamente ativa, com idade entre 10 e 14 
anos, encontra-se ocupada. Já para a população urbana, o total considerado para todos 
os grupos é de 81,7%, e, para as pessoas com idade superior a 60 anos, de 89,8%. 
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Considerando apenas os homens, a taxa de ocupação total está em 85,7%, e a registrada 
na faixa 60 anos ou mais em 90,7%. Para a população de homens em área urbana, o total 
(para todos os grupos de idade) é de 84,7% e, na área rural, 95,8%. 
 
Em relação às mulheres, a taxa de ocupação total fica em 78,2%, e a registrada na faixa 
60 anos ou mais em 92,1%. Na área urbana, o percentual de mulheres ocupadas (para 
todos os grupos) é de 77,3% e, na área rural, 92,0%. 
 
Tabela 3.3.1.1.4-17: Taxa de Ocupação (*) em % – Guarapari 2000. 
 

TOTAL HOMENS MULHERES GRUPOS DE 
IDADE TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL

10 a 14 anos 60,0 51,6 100,0 67,4 58,7 100,0 49,1 42,0 100,0 
15 a 19 anos 61,8 59,5 90,9 65,3 62,7 92,4 57,0 55,2 87,8 
20 a 39 anos 85,3 84,8 92,8 88,7 88,2 94,3 80,6 80,2 89,7 
40 a 59 anos 87,8 87,0 97,6 89,5 88,7 98,6 85,1 84,2 95,4 
60 ou mais 90,9 89,8 96,7 90,7 89,3 96,3 92,1 91,7 100,0 

Total 82,7 81,7 94,6 85,7 84,7 95,8 78,2 77,3 92,0 
Fonte: IBGE- Censo Demográfico 2000. 
(*) - Taxa de ocupação é igual à relação PO/PEA e indica a proporção da PEA que se encontra na situação de ocupados. 
 
 
Em Piúma, a participação dos homens na população ocupada e na PEA é próxima das 
dos outros dois municípios da AID. Os dados de 2000, para Piúma, registram que, de uma 
população total de 11.976 pessoas em idade ativa (PIA), 93,6% residem em área urbana 
e 50,4% são homens. No que tange à população economicamente ativa (PEA), de um 
total de 6.958 pessoas, 94,2% correspondem à população urbana e 62,2% são homens. 
Por fim, no que respeita à população ocupada (PO), de um universo de 5.963 pessoas, 
93,6% residem em área urbana e 64,5% são homens (Tabela 3.3.1.1.4-18). 
 
Tabela 3.3.1.1.4-18: População em idade ativa, PEA e população ocupada, PO – Piúma – 
2000. 
 

DISCRIMINAÇÃO TOTAL % HOMENS % MULHERES % 
Urbana 11.209 93,6 5.615 50,1 5.594 49,9 
Rural 767 6,4 416 54,2 351 45,8 PIA 
Total 11.976 100,0 6.031 50,4 5.945 49,6 

Urbana 6.555 94,2 3.994 60,9 2.561 39,1 
Rural 402 5,8 335 83,3 67 16,7 PEA 
Total 6.958 100,0 4.329 62,2 2.628 37,8 

Urbana 5.582 93,6 3.527 63,2 2.055 36,8 
Rural 381 6,4 322 84,5 59 15,5 PO 
Total 5.963 100,0 3.849 64,5 2.114 35,5 

Fonte: IBGE- Censo Demográfico 2000. 
 
 

No município de Piúma, em 2000, a maior taxa de ocupação (PO/PEA) pode ser 
observada no grupo que abrange dos 40 aos 59 anos, 90,9%, superior à taxa registrada 
para todos os grupos de idade considerados, 85,7% (Tabela 3.3.1.1.4-19). 
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Se analisada apenas a população rural, essa taxa aumenta para 94,8% no total e atinge 
100% no grupo 10-14 anos. Já para a população urbana apenas, a maior taxa de 
ocupação está no grupo 40-59 anos, 90,9%, superior ao percentual para todos os grupos 
considerados, 85,2%. 
 
Considerando apenas os homens, a taxa de ocupação total fica em 88,9%, e a registrada 
na faixa 40-59 anos em 95,6%. Para a população de homens em área urbana, o total 
(para todos os grupos de idade) é de 88,3% e, na área rural, 96,1%. Ressalta-se que toda 
a população economicamente ativa composta por homens residentes em área rural com 
idades entre 10 e 14 anos e acima de 40 anos encontra-se ocupada. 
 
Em relação às mulheres, a taxa de ocupação total é de 80,4%, e a registrada na faixa 40-
59 anos é de 83,2%. Na área urbana, o percentual de mulheres ocupadas (para todos os 
grupos) é de 80,2% e, na área rural, 88,1%. Destaca-se que toda a população 
economicamente ativa composta por mulheres residentes em área rural, com idades entre 
15 e 39 anos e acima de 60 anos encontra-se ocupada. 
 
Tabela 3.3.1.1.4-19: Taxa de Ocupação em % – Piúma- 2000. 
 

TOTAL HOMENS MULHERES 
GRUPOS DE IDADE 

TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL
10 a 14 anos 59,7 56,0 100,0 56,7 50,9 100,0 66,7 66,7 - 
15 a 19 anos 65,2 63,2 88,2 71,3 69,1 87,1 56,1 55,2 100,0 
20 a 39 anos 88,4 88,0 97,5 90,4 89,9 97,0 85,2 84,8 100,0 
40 a 59 anos 90,9 90,9 92,6 95,6 95,3 100,0 83,2 84,0 59,1 
60 ou mais 86,3 85,4 100,0 94,8 94,2 100,0 69,5 66,7 100,0 

Total 85,7 85,2 94,8 88,9 88,3 96,1 80,4 80,2 88,1 
Fonte: IBGE- Censo Demográfico 2000. 
 
 
Os dados mais atuais relativos à ocupação formal nos municípios da AID apontam para 
uma concentração dos empregos formais, especialmente nos serviços, seguidos da 
administração pública, e a indústria, nos municípios componentes da AID, com algumas 
diferenças bem marcantes. 
 
Em Anchieta, a maioria dos empregos formais em 31 de dezembro de 2006, como pode 
ser visualizado na Tabela 3.3.1.1.4-20, encontra-se na administração pública (28,2%), 
sendo seguida pela atividade industrial que empregou 28% dos trabalhadores formais 
(distribuídos entre 14,1% na ind. extrativa e 13,9% na ind. de transformação) e dos 
serviços com 18,6% dos trabalhadores formais do município. 
 
Em Guarapari, a grande maioria dos postos formais de trabalho é devida ao setor de 
serviços (34,6%), seguida pela atividade comercial, com 26,9% do total de empregos 
formais, e pela indústria, que totalizou 19,8% sendo que, destes, 14,3% deviam-se à 
indústria da construção civil. A Administração Pública aparece em lugar de menor 
destaque, diferentemente dos outros dois municípios da AID, detendo apenas 16,7% dos 
empregos formais em Guarapari. 
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Em Piúma, a maior parcela dos empregos formais era devida à atividade comercial 
(34,1%) e à administração pública (33,3%). Outras atividades que detêm parcela 
significativa dos empregos formais em Piúma foram à atividade de serviços, com 19,9% 
dos empregos formais em 31 de dezembro de 2006, seguida em menor participação pela 
atividade industrial (ind. de transformação) com 6,7%. 
 
A remuneração média dos empregos formais mostra, logo de início, uma diferença 
elevada desta variável entre Anchieta, e Guarapari, e Piúma, com o primeiro município 
apresentando uma remuneração média de R$ 1.339,14, enquanto Guarapari e Piúma 
apresentam valores bem menores e aproximados, respectivamente de R$ 891,99 e R$ 
874,98. 
 
Chama especial atenção a remuneração média da indústria em Anchieta, principalmente 
da extrativa, que fica em R$ 3.763,26, sendo a maior de todas as remunerações para os 
três municípios em todos os setores. A indústria de transformação e a indústria da 
construção civil também oferecem remunerações altas no município, o que indica uma 
possível concentração de trabalhadores de maior qualificação nesses setores em 
Anchieta. 
 
Em Guarapari também ocorre uma remuneração elevada para a indústria da construção 
civil, de R$ 1.706 acima, inclusive, da de Anchieta (R$ 1.506), também podendo indicar 
uma maior qualificação de trabalhadores neste setor no município, não se esquecendo 
que aqui se trata de empregos formais. Já em Piúma, a remuneração média dos 
trabalhadores formais da construção civil cai muito, sendo de R$ 575,72, como também 
na indústria de transformação, que é de R$ 495,12, sendo esta também pequena em 
Guarapari, de R$ 532,65, comparativamente à de Anchieta, de R$ 1.030,90. 
 
 
• Estrutura Ocupacional por município da AID  
 
 Anchieta 

 
Conforme adiantado anteriormente, a maior parcela dos empregos formais de Anchieta 
deve-se à administração pública, seguida da atividade industrial e de serviços, sendo as 
demais atividades bem menos expressivas em termos de geração de empregos formais, 
pelos dados abaixo disponibilizados. 
 
No município de Anchieta havia 5.238 empregados formais em 31 de dezembro de 2006, 
sendo 3.574 deles do sexo masculino e 1.664 do sexo feminino. A remuneração média 
destes empregos era de R$ 1.339,14, sendo a dos homens, R$ 1.556,39, 78% maior do 
que a das mulheres (R$ 872,53). 
 
Os trabalhadores formais do sexo masculino encontravam-se distribuídos em diversos 
setores econômicos: 18,4% atuam nas atividades “Extrativa Mineral” e “Construção Civil” 
(em cada uma), 18,3% na “Indústria de Transformação”, 17,7% em “Serviços” e 13,9% na 
“Administração pública”. Já os do sexo feminino encontravam-se concentrados na 
“Administração Pública” (59,0%) e em “Serviços” (20,6%). 
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As maiores remunerações médias, para ambos os sexos, eram concedidas pela indústria 
“Extrativa Mineral”: R$ 3.807,97 para os homens e R$ 3.396,04 para as mulheres. Em 
segundo lugar aparece a “Construção Civil”, que pagava, em média, a homens e a 
mulheres, respectivamente, R$ 1.505,85 e R$ 1.521,07, sendo este o único setor em que 
se registrou remuneração média paga a mulheres superior à paga aos homens. A 
indústria de transformação também aparece com elevada remuneração média, de R$ 
1.030,90 no município (Tabela 3.3.1.1.4-20). 
 
Tabela 3.3.1.1.4-20: Número e remuneração média de empregos formais no município de 
Anchieta em 31 de Dezembro de 2006. 
 

NÚMERO REMUNERAÇÃO MÉDIA 
SETORES 

MASCULINO FEMININO TOTAL MASC. FEM. TOTAL 
M/F 

Extrativa Mineral 657 18,4 80 4,8 737 14,1 3.807,97 3.396,04 3.763,26 1,12 
Ind. de Transformação 655 18,3 73 4,4 728 13,9 1.070,71 673,77 1.030,90 1,59 

Serv. Ind. de Ut. Pública 1 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0 0 0 
Construção Civil 657 18,4 33 2,0 690 13,2 1.505,85 1.521,07 1.506,57 0,99 

Comércio 257 7,2 139 8,4 396 7,6 542,61 518,87 534,28 1,05 
Serviços 631 17,7 342 20,6 973 18,6 889,71 805,47 860,1 1,10 

Administração Pública 495 13,9 982 59,0 1.477 28,2 1.162,63 740,92 882,25 1,57 
Agropecuária 221 6,2 15 0,9 236 4,5 423,94 377,04 420,96 1,12 

Total das Atividades 3.574 100,0 1.664 100,0 5.238 100,0 1.556,39 872,53 1.339,14 1,78 
Fonte:  MTE-RAIS – 2006 
 
 
 Guarapari 

 
Em 31 de dezembro de 2006, em Guarapari, o número total de empregos formais era de 
17.530, 10.753 deles ocupados por indivíduos do sexo masculino e 6.777 pelo sexo 
feminino. A remuneração média era de R$ 891,99, sendo a paga aos homens (R$ 904,82) 
similar à concedida às mulheres (R$ 871,63). 
 
A maior parcela dos trabalhadores formais do sexo masculino desempenhava funções 
nos setores “Serviços”, “Comércio” e “Construção Civil”, respectivamente com 32,1%, 
25,4% e 22,1% dos empregados. Já as mulheres atuavam principalmente nos ramos 
“Serviços” (38,6%), “Comércio” (29,3%) e “Administração Pública” (24,6%). 
 
As atividades “Serv. Ind. de Ut. Pública”, “Construção Civil” e a “Administração Pública” 
apresentavam as maiores remunerações médias sendo significativamente superiores à 
média do município, respectivamente R$ 2.487,54, R$ 1.706,72 e R$ 1.379,87. As 
maiores remunerações médias, para ambos os sexos, eram concedidas pelo setor “Serv. 
Ind. de Ut. Pública”: R$ 2.527,74 para os homens e R$ 2.105,59 para as mulheres 
(Tabela 3.3.1.1.4-21).  
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Tabela 3.3.1.1.4-21: Número e remuneração média de empregos formais no município de 
Guarapari em 31 de Dezembro de 2006. 
 

NÚMERO REMUNERAÇÃO MÉDIA 
SETORES 

MASCULINO FEMININO TOTAL MASC. FEM. TOTAL 
M/F 

Extrativa Mineral 39 0,4 2 0,0 41 0,2 946,94 588,43 929,45 1,6 
Ind. de Transformação 499 4,6 339 5,0 838 4,8 569,27 478,74 532,65 1,19 

Serv. Ind. de Ut. Pública 76 0,7 8 0,1 84 0,5 2.527,74 2.105,59 2.487,54 1,20 
Construção Civil 2.379 22,1 123 1,8 2.502 14,3 1.746,79 931,74 1.706,72 1,87 

Comércio 2.729 25,4 1.987 29,3 4.716 26,9 597,59 581,26 590,71 1,03 
Serviços 3.450 32,1 2.618 38,6 6.068 34,6 647,13 558 608,67 1,16 

Administração Pública 1.256 11,7 1.668 24,6 2.924 16,7 840,01 1.786,38 1.379,87 0,47 
Agropecuária 325 3,0 32 0,5 357 2,0 438,05 519,66 445,36 0,84 

Total das Atividades 10.753 100,0 6.777 100,0 17.530 100,0 904,82 871,63 891,99 1,04 
Fonte: MTE-RAIS – 2006 
 
 
 Piúma 

 
Os dados do MTE-Rais, para o município de Piúma totalizam 1.497 empregados formais, 
em 31 de dezembro de 2006, sendo que a maior parcela destes devia-se à atividade 
comercial (34,1%) e à administração pública (33,3%). Outras atividades que detêm 
parcela significativa dos empregos formais em Piúma foram a atividade de serviços, com 
19,9% dos empregos formais em 31 de dezembro de 2006, seguida em menor 
participação pela atividade industrial (ind. de transformação) com 6,7%. 
 
Na distribuição entre sexos, 897 dos empregos formais eram ocupados por trabalhadores 
do sexo masculino e 600 do sexo feminino. A remuneração média destes empregos era 
de R$ 874,98, sendo a concedida às mulheres (R$ 973,56) 20% maior do que a paga aos 
homens (R$ 809,04). 
 
Trabalhadores formais de ambos os sexos encontravam-se concentrados principalmente 
nos setores “Comércio” (36,9% dos homens e 29,8 das mulheres), “Administração 
pública” (24,5% dos homens e 46,5% das mulheres) e “Serviços” (19,7% dos homens e 
20,2% das mulheres). 
 
Os “Serv. Ind. de Ut. Pública” – este, empregando formalmente apenas homens - e a 
“Administração Pública” apresentavam a remuneração média mais elevada do município, 
estando bem acima da média do município, respectivamente R$ 2.875,89 e R$ 1.354,65. 
No caso da “Administração Pública”, a remuneração média paga aos homens era de R$ 
1.175,98 e a paga às mulheres, 27% superior, de R$ 1.495,54 (Tabela 3.3.1.1.4-22). 
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Tabela 3.3.1.1.4-22: Número e remuneração média de empregos formais no município de 
Piúma em 31 de Dezembro de 2006. 
 

NÚMERO REMUNERAÇÃO MÉDIA 
SETORES 

MASCULINO FEMININO TOTAL MASC. FEM. TOTAL 
M/F 

Extrativa Mineral 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 
Ind. de Transformação 86 9,6 15 2,5 101 6,7 502,13 454,91 495,12 1,10 

Serv. Ind. de Ut. Pública 24 2,7 0 0,0 24 1,6 2.875,89 - 2.875,89 - 
Construção Civil 46 5,1 3 0,5 49 3,3 584,76 437,07 575,72 1,34 

Comércio 331 36,9 179 29,8 510 34,1 544,14 499,49 528,47 1,09 
Serviços 177 19,7 121 20,2 298 19,9 807,02 561,74 707,42 1,44 

Administração Pública 220 24,5 279 46,5 499 33,3 1.175,98 1.495,54 1.354,65 0,79 
Agropecuária 13 1,4 3 0,5 16 1,1 380 456,67 394,38 0,83 

Total das Atividades 897 100,0 600 100,0 1.497 100,0 809,04 973,56 874,98 0,83 
Fonte: MTE-RAIS – 2006 
 
 
♦ ESTRUTURA PRODUTIVA 
 
Os municípios componentes da AID do empreendimento têm suas bases produtivas 
assentadas em atividades diferentes, ainda que o setor terciário tenha aparecido, nas 
últimas décadas, como um dos mais destacados na economia dos três municípios. 
 
Observando-se os dados para Anchieta, Tabelas 3.3.1.1.4-23 e 3.3.1.1.4-24, constata-se 
que as atividades do terciário e do secundário é que determinam um maior aporte de 
produção ao município, ficando com uma participação bem menos expressiva a atividade 
primária, embora ainda haja extensas áreas de seu território destinadas ao uso 
agropecuário. 
 
Entre 2002 e 2005, os setores que mais contribuíram para o total do PIB municipal de 
Anchieta estiveram vinculados à atividade secundária, principalmente, e à atividade 
terciária, especialmente de serviços. Em 2002, do PIB total de R$ 520.71,79 mil, R$ 
302.639,43 mil foram produzidos no setor industrial e R$ 172.425,57 mil no de Serviços. 
Em 2003, do total de R$ 562.485,40 mil, R$ 324.521,49 mil foram contribuição da 
Indústria, e R$ 198.201,46 mil de Serviços. Em 2004, do total de R$ 901.942,94 mil, R$ 
577.068,26 mil se deveram às atividades do setor Indústria e R$ 283.672,32 mil do de 
Serviços. Em 2005, dos R$ 1.353.480,80 mil produzidos no município, R$ 950.417,71 mil 
remetem ao setor Indústria e R$ 344.029,73 mil ao setor Serviços. 
 
Tabela 3.3.1.1.4-23: PIB total e setorial do Município de Anchieta – 2002-2005  (R$ mil a 
preços correntes). 
 

SETORES 2002 2003 2004 2005 
Agricultura 16.954,89 17.841,50 21.589,37 20.469,08 
Indústria 302.639,43 324.521,49 577.068,26 950.417,71 
Serviços 172.425,57 198.201,46 283.672,32 344.029,73 
Impostos 28.693,90 21.920,95 19.612,99 38.564,27 

PIB TOTAL 520.713,79 562.485,40 901.942,94 1.353.480,80 
Fonte: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento/Núcleo de Contas Regionais 
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Em termos percentuais, a importância dos setores Indústria e Serviços para o PIB de 
Anchieta se torna ainda mais nítida. Em 2002, 58,12% do PIB municipal foi produzido na 
Indústria, e 33,11% no setor Serviços. Em 2003, 57,69% na Indústria e 35,24% em 
Serviços. Em 2004 e 2005, a contribuição da Indústria foi de 63,98% e 70,22%, 
respectivamente, e a dos Serviços, de 31,45% e 25,42%, respectivamente. 
 
Os impostos representaram 5,5% do volume de recursos do PIB municipal em 2002, 
caindo gradativamente essa participação para 4,16% em 2003, e 2% em 2004 e  
recuperando-se em 2005, com 2,85%, e novamente caindo em 2006 para 2,47%. 
 
Em 2006, conforme consta da Tabela 3.3.1.1.4-24 e as Figuras 3.3.1.1.4-9 e 3.3.1.1.4-10, 
o setor industrial aumenta sua participação no PIB, que alcança a casa dos 73% de PIB 
total do município nesse ano. O PIB gerado no setor de serviço tem reduzido sua 
participação no PIB municipal total para 22,4% comparativamente aos 25,42% de 2005. O 
PIB agrícola de 2006 chega a 1,98% do PIB municipal, o que também caracteriza um 
aumento em relação ao ano anterior.  
 
Tabela 3.3.1.1.4-24: Distribuição Setorial do PIB do Município de Anchieta – 2002-2006. 
(%). 
 

ANO AGRICULTURA INDÚSTRIA SERVIÇOS IMPOSTOS PIB 
2002 3,26 58,12 33,11 5,51 100 
2003 3,17 57,69 35,24 3,9 100 
2004 2,39 63,98 31,45 2,17 100 
2005 1,51 70,22 25,42 2,85 100 
2006 1,98 73,06 22,49 2,47 100 

Fonte: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento/Núcleo de Contas Regionais 
 
 

 
 

Figura 3.3.1.1.4-9: Distribuição Setorial do PIB de Anchieta- 2006. 
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Figura 3.3.1.1.4-10: Evolução da Distribuição Setorial do PIB de Anchieta. 
 
 
Em Guarapari, o setor que mais contribui para o PIB municipal é, sem dúvida alguma, o 
de Serviços. Em 2002, do PIB total de R$ 447.449,47 mil, foram produzidos no setor 
Serviços R$ 337.472,57 mil. Em 2003, do total de R$ 500.930,69 mil, foram contribuições 
dos Serviços R$ 393.910,15 mil. Em 2004, do total de R$ 589.574,64 mil, R$ 450.113,11 
mil se deveram às atividades deste setor. Em 2005, dos R$ 613.348,63 mil produzidos no 
município, R$ 463.385,40 se deveram ao setor Serviços (Tabela 3.3.1.1.4-25). 
 
Em Guarapari, a contribuição do setor Serviços para o PIB municipal se situou acima de 
75% em todo o período entre 2002 e 2005, atingindo a participação máxima de 78,64% 
em 2003 (Tabela 3.3.1.1.4-26). 
 
As atividades de maior expressão econômica em Guarapari são o turismo e a construção 
civil, conforme se verá mais adiante. 
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Tabela 3.3.1.1.4-25: PIB total e setorial do Município de Guarapari– 2002-2005  (R$ mil a 
preços correntes). 
 

SETORES 2002 2003 2004 2005 
Agricultura 15.266,76 18.178,12 17.829,16 24.151,00 
Indústria 58.769,25 50.687,98 77.243,35 80.989,46 
Serviços 337.472,57 393.910,15 450.113,11 463.385,40 
Impostos 35.940,89 38.154,45 44.389,02 44.822,77 

PIB TOTAL 447.449,47 500.930,69 589.574,64 613.348,63 
Fonte: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento/Núcleo de Contas Regionais 
 
 
Em 2006, segundo consta na Tabela 3.3.1.1.4-26 e na Figura 3.3.1.1.4-11, o PIB gerado 
no setor de serviços representa 72% do total do PIB municipal de Guarapari, o que 
confirma a predominância desse setor em relação aos recursos gerados na economia 
desse município. A este segue o setor industrial, com uma parcela de 16% do PIB 
municipal nesse ano. A atividade agrícola representa apenas 5% do PIB de Guarapari em 
2006, sendo ainda menor sua participação que a dos impostos gerados, que foi de 7,4% 
nesse ano.  
 
Tabela 3.3.1.1.4-26: Distribuição Setorial do PIB do Município de Guarapari – 2002-2006 
(%). 
 

ANO AGRICULTURA INDÚSTRIA SERVIÇOS IMPOSTOS PIB 
2002 3,41 13,13 75,42 8,03 100 
2003 3,63 10,12 78,64 7,62 100 
2004 3,02 13,1 76,35 7,53 100 
2005 3,94 13,2 75,55 7,31 100 
2006 4,72 15,64 72,21 7,43 100 

Fonte: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento/Núcleo de Contas Regionais 
 
 

 
 

Figura 3.3.1.1.4-11: Distribuição Setorial do PIB de Guarapari- 2006. 
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Assim como observado para Guarapari, em Piúma o setor Serviços também ocupa um 
papel de destaque na produção do PIB municipal. Em 2002, o PIB produzido no setor 
atingiu um montante de R$ 51.685,33 mil, em um total de R$ 66.556,75 mil. Em 2003, do 
total de R$ 74.245,28 mil do PIB do município, foram contribuições dos Serviços R$ 
58.508,41 mil. Em 2004, R$ 63.922,45 mil se deveram às atividades deste setor, do total 
de R$ 83.202,85 mil. Por fim, em 2005, de R$ 92.134,60 mil registrados no PIB municipal, 
R$ 71.269,11 mil o foram no setor Serviços (Tabela 3.3.1.1.4-27). 
 
Em Piúma, a contribuição do setor Serviços para o PIB municipal se situou acima de 76% 
entre 2002 e 2005, atingindo a participação máxima de 78,80% em 2003 (Tabela 
3.3.1.1.4-28). 
 
Tabela 3.3.1.1.4-27: PIB total e setorial do Município de Piúma – 2002-2005  (R$ mil a 
preços correntes). 
 

SETORES 2002 2003 2004 2005 
Agricultura 3.611,42 4.271,82 4.756,86 5.371,64 
Indústria 7.284,88 7.077,00 9.426,46 10.244,39 
Serviços 51.685,33 58.508,41 63.922,45 71.269,11 
Impostos 3.975,13 4.388,05 5.097,08 5.249,45 

PIB TOTAL 66.556,75 74.245,28 83.202,85 92.134,60 
Fonte: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento/Núcleo de Contas Regionais 
 
 
A participação setorial no PIB entre 2002 e 2006 aponta para uma dominância do setor de 
serviços na série histórica, embora tenha havido uma participação decrescente ao longo 
desta, indo de 77,7% em 2002 para 73,1% em 2006, de acordo com a Tabela 3.3.1.1.4-28 
e Figura 3.3.1.1.4-12. Simultaneamente, ganha maior participação o setor industrial que 
passa de uma participação de 10,95% em 2002 para 12,82% em 2006. Embora 
crescente, a atividade agrícola mostra pequena representação na geração do PIB 
municipal nesse período, variando de 5,43% para 8,08% em 2006.  
 
Tabela 3.3.1.1.4-28: Distribuição Setorial do PIB do Município de Piúma – 2002-2006 (%) 
 

ANO AGRICULTURA INDÚSTRIA SERVIÇOS IMPOSTOS PIB 
2002 5,43 10,95 77,66 5,97 100 
2003 5,75 9,53 78,8 5,91 100 
2004 5,72 11,33 76,83 6,13 100 
2005 5,83 11,12 77,35 5,7 100 
2006 8,08 12,82 73,08 6,01 100 

Fonte: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento/Núcleo de Contas Regionais. 
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Figura 3.3.1.1.4-12: Distribuição Setorial do PIB de Piúma- 2006. 
 
 
Em termos de atividades produtivas no município de Piúma, maior importância é conferida 
ao setor de serviços, este diretamente relacionado à atividade turística e ao comércio. 
 
 
♦ PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

 
Os dados destacados anteriormente, como o PIB aberto por setores de atividade, indicam 
que os municípios componentes da AID do empreendimento têm suas bases produtivas 
assentadas em atividades diferentes, com o setor terciário surgindo, nas últimas décadas, 
como um dos mais destacados na economia dos três municípios. 
 
Estes dados apontam para uma expressiva participação do setor terciário nos municípios 
de Guarapari e de Piúma, especialmente dos serviços em geral, tanto na produção 
municipal quanto na geração de empregos, seguindo-se pelas atividades secundárias, 
especialmente a indústria da construção civil, e pela administração pública. Anchieta 
apresenta uma distribuição setorial diferente dos demais municípios da AID com uma 
elevada e, de longe, muito maior produção (medida pelo PIB municipal) advinda do setor 
industrial, comparativamente aos demais setores da economia, muito embora a maior 
contribuição, em termos de empregos e ocupação, se deva às atividades de 
administração pública e de serviços. 
 
O desempenho das atividades do terciário, especialmente dos serviços, deve-se, em 
grande medida, às demandas por serviços decorrentes dos empreendimentos de maior 
porte como também à atividade turística. Ressalta-se que esta última atividade ainda se 
mantém como uma das principais fontes de trabalho e renda da população local, ainda 
que não haja indicador de desempenho dela, visto que se trata da geração, em sua 
maioria, de empregos temporários e informais. 
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A atividade agropecuária, embora apareça em último lugar, tanto na produção quanto na 
geração de ocupação e empregos, detém expressividade em matéria de uso territorial e 
no tocante à produção de alguns tipos de lavoura, como a banana, o que maior 
importância tem em Anchieta e em Guarapari. Além da atividade agropecuária, merecem 
especial atenção, nesses municípios, a pesca e o turismo, que ainda se mantêm com 
certa importância, não obstante a dinâmica de crescimento desta região aponte para o 
crescimento da atividade industrial, com determinada incompatibilidade com estas 
atividades. 
 
Segue abaixo a descrição das principais atividades produtivas desenvolvidas nos 
municípios da AID. 
 
 
 Atividade Industrial  

 
O que destaca a região em que se situa a AID, no contexto da indústria estadual, são os 
empreendimentos de elevado porte instalados, especialmente no município de Anchieta, 
merecendo especial menção a empresa Samarco Mineração S.A. Também devem ser 
considerados os investimentos previstos e em fase de licenciamento relacionados à 
indústria da exploração petrolífera, tais como a UTG Sul e o porto de apoio a esta unidade 
de produção. 
 
A Samarco Mineração S.A., pelotizadora instalada no município de Anchieta, é uma das 
maiores indústrias estaduais, produzindo pelotas para Alto-Forno, pelotas para redução 
direta e especificações de Finos: Pellet Feed e Sinter Feed. Além da atividade industrial, a 
Samarco desenvolve atividades portuárias no Porto de Ubu, também localizado em 
Anchieta. Este terminal faz parte do complexo portuário do Espírito Santo, que é 
responsável, em grande medida, pelo desenvolvimento estadual, sendo um forte fator de 
atração de investimentos. 
 
Na unidade de Ponta de Ubu, a Samarco mantém três usinas de pelotização e um 
terminal marítimo próprio. As três usinas são abastecidas por dois minerodutos 
interligando a unidade de Mariana-MG à unidade industrial de Ponta Ubu, Anchieta-ES. A 
Samarco possui, ainda, um terminal marítimo próprio com estrutura para embarcar navios 
de até 180 mil toneladas. Além de embarcar os produtos da empresa, o porto também é 
utilizado para a descarga de insumos para a usina, além de movimentar outras cargas 
para terceiros. Destaca-se que este terminal tem sido colocado como um dos potenciais 
portos para atendimento à atividade petrolífera desenvolvida na região, o que já vem 
ocorrendo, uma vez que este porto opera como porto de apoio às atividades supply de 
atendimento às plataformas marítimas. 
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Como foi apresentado no histórico do empreendimento (item 1.1.2 deste EIA), a evolução 
da produção da Samarco entre 2005 e 2008 mostra um incremento de 3,5 milhões de 
toneladas passando de 14,9, para 18,4 milhões de toneladas no período. Este acréscimo 
deve-se em parte ao início das operações da Terceira Pelotização, que ocorreu em 2008. 
Embora não se possam comparar as unidades de medida de pelotas para finos, pode-se 
inferir que a maior contribuição em matéria de produtos final deveu-se às pelotas cujo 
acréscimo foi de 3,44 milhões de toneladas entre 2005 e 2008.  
 
Ainda, conforme apresentado no item 1.1.2, verifica-se que os maiores mercados da 
Samarco estão localizados na China e no Oriente Médio/Norte da África. A China foi o 
país que maior volume de produção absorveu, sendo este de 31% do total das vendas em 
2005, 28% em 2006. Em 2007 esse país teve uma participação mais reduzida, caindo 
para 21%, sendo ultrapassado pelo segundo maior mercado do produto o Oriente 
Médio/Norte Africano que absorveu, nesse ano, 28% das vendas da empresa, e em 2008 
23%. 
 
O mercado europeu também tem representativa participação na aquisição do minério 
produzido pela Samarco, tendo uma média de participação, no período analisado, 
variando entre 17% e 21%. O volume destinado para as Américas evoluiu de 9% (2005 e 
2006) para 15% em 2007, representando um aumento considerável no período. Estes 
dados mostram a importância econômica do complexo industrial e portuário da Samarco 
Mineração S.A localizado no município de Anchieta. 
 
Ainda merece relevância a indústria da construção civil, especialmente no município de 
Guarapari, que é impulsionada pelo expressivo crescimento urbano verificado nos últimos 
anos no município, e pela forte presença da atividade turística neste. 
 
No geral, a atividade industrial representativa no segmento de pequenas e médias 
empresas apresenta forte vinculação com o turismo e com a pesca, detendo 
expressividade em termos de geração de empregos. 
 
Outra atividade de destaque na indústria regional é o artesanato de conchas, 
desenvolvido com maior expressão no município de Piúma. Com matéria-prima 
abundante e mercado consumidor viabilizado pelo turismo, o artesanato de conchas 
consolida-se cada vez mais como atividade expressiva no município. Em Piúma, muitas 
famílias estão envolvidas com esta atividade, que tem sido responsável por um número 
razoável de empregos diretos e indiretos. 
 
Pelos dados atuais contidos no último cadastro de estabelecimentos da Secretaria da 
Fazenda de Anchieta (SEFA, Nov/09), existem 31 estabelecimentos industriais em 
Anchieta, sendo a maioria no segmento da construção civil, 21 ao todo. Em seguida 
aparece o segmento industrial metalmecânico (metalúrgicas e de peças) com 7 
estabelecimentos. O segmento de mineração possui 1 estabelecimento, sendo  que o 
complexo mineiro metalúrgico da Samarco é considerado como uma única unidade, 
embora seja composto por três usinas de pelotização. O segmento de Petróleo e 
derivados tem 2 (dois) estabelecimentos registrados.  
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Tabela 3.3.1.1.4-29: Número de estabelecimentos industriais no município de Anchieta, 
2009. 
 

SETOR PRODUTIVO ATIVIDADE QUANTIDADE LOCALIZAÇÃO DA SEDE 
12 Sede municipal 
3 Ubu 
1 Iriri 
1 Limeira 
1 Casimiro de Abreu (RJ) 
1 Belo Horizonte (MG) 
1 Vila Velha (ES) 

Construção civil 

1 Serra (ES) 
3 Sede municipal 
2 Castelhanos Metalúrgica 
1 Baixo Pongal 

Mineração 1 Ubu 
1 Limão 

Petróleo e derivados 
1 Vitória (ES) 

Industrial 

Peças 1 Chapada do A 
Fonte: PMA/SEFA – Cadastro de Estabelecimentos – Anchieta – Nov/09. 
 
 
 Atividade Comercial e de Serviços  

 
Como já enfatizado anteriormente, o setor secundário tem tido cada vez maior expressão 
nos municípios da AID. Com grande vinculação à atividade turística, o comércio e os 
serviços também vêm crescendo, principalmente em função do dinamismo do setor 
industrial nessa região e em função do aumento populacional engendrado nela, o que 
aumenta a demanda por serviços urbano-industriais.    
 
No município de Anchieta, o setor de serviços possui, através dos dados da SEFA (SEFA, 
Nov/09), 72 estabelecimentos distribuídos entre 5 segmentos, sendo estes: serviços de 
transporte, de hotelaria , de bares e restaurantes, bancário. O segmento de transporte 
sobressai com um total de 16 estabelecimentos, destacando-se os serviços portuários 
realizados através do porto de Ubu. Certamente que o número de estabelecimentos do 
setor de serviços tem uma forte inter-relação com a atividade industrial, servindo como 
fornecedor para os serviços de transporte, tanto de materiais e produtos quanto de 
pessoal. A atividade turística também demanda a oferta deste tipo de serviço, no entanto, 
esta tem atuação sazonal, havendo muita oscilação nessa demanda a partir desta 
atividade.  Outros serviços que podem atender à demanda da atividade turística, mas que 
também têm sido muito solicitados pela atividade industrial especialmente por seus 
fornecedores, são os serviços de alojamento e de alimentação. O município conta 
atualmente com 17 hotéis e pousadas ou similares e com 29 bares, restaurantes e 
similares.  



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
434/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Tabela 3.3.1.1.4-30: Número de estabelecimentos de serviços no município de Anchieta, 
2009. 
 

SETOR PRODUTIVO ATIVIDADE QUANTIDADE LOCALIZAÇÃO DA SEDE 
10 Sede 
3 Ubu 
1 Castelhanos 
1 Serra (ES) 

Transportes em geral 

1 Cachoeiro de Itapemirim 
4 Castelhanos 
7 Iriri 
2 Ubu 
2 Sede 

Hotéis, Pousadas e 
Similares 

2 Parati 
15 Sede 
3 Iriri 
1 Recanto do Sol 
2 Ubu 
3 Mãe-bá 
2 Parati 
2 Castelhanos 

Bares, lanchonetes, 
restaurantes e similares 

1 Jaqueira 

Serviços 

Bancos e similares 5 Sede 

 
Na atividade comercial são, ao todo, 69 estabelecimentos, segundo consta da Tabela 
3.3.1.1.4-31, sendo estes distribuídos entre vários tipos de comércios: drogarias, 
material de construção, padarias, supermercados, pescados, material de 
segurança e postos de combustíveis. 
 
Tabela 3.3.1.1.4-31: Número de estabelecimentos comerciais no município de Anchieta, 
2009. 
 

SETOR PRODUTIVO ATIVIDADE QUANTIDADE LOCALIZAÇÃO DA SEDE 
10 Sede 
1 Castelhanos Drogaria e similares 
2 Iriri 
5 Sede 
1 Castelhanos Material de construção 
1 Iriri 
7 Sede Padarias 
1 Castelhanos 
10 Sede 
3 Iriri Supermercados e 

similares 
1 Serra das Graças 
5 Sede 
1 Inhaúma Pescado e similares 
1 Iriri 
2 Recanto do Sol 
1 Mãe-bá 
3 Sede 

Material de Segurança do 
Trabalho 

1 Ubu 
2 Sede 
1 Iriri 

Comercial 

Posto de combustível 
1  Ubu 
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 Atividade Agropecuária (Estrutura Produtiva e Fundiária)  
 
Com base nos dados relativos ao período 1996-2006, extraídos do Censo Agropecuário 
de 1996 e da Pesquisa Agrícola Municipal de 2006, ambas publicações do IBGE, 
observa-se que não houve alteração digna de nota para os municípios componentes da 
AID, nem em relação ao número de estabelecimentos nem em relação à área dos 
estabelecimentos, conforme descrito nas tabelas a seguir. A prevalência de áreas com 
pastagens e de estabelecimentos dedicados ao cultivo das lavouras permanentes se 
mantém, para os municípios de maior importância agropecuária da AID, Anchieta e 
Guarapari, havendo pequena variação no período analisado. Em Piúma, tanto os 
estabelecimentos quanto as áreas dedicadas ao uso agropecuário apresentam maior 
parcela de pastagens, demonstrando que, nesta reduzida área agrícola municipal, a 
pecuária aparece como a principal atividade rural. 
 
No município de Anchieta, a distribuição do número de estabelecimentos de acordo com a 
utilização das terras sofreu pouca alteração entre os anos de 1996 e 2006. As lavouras 
permanentes continuaram a prevalecer, havendo apenas uma pequena redução, contudo, 
de 84,93% dos estabelecimentos totais em 1996 para 75,25% em 2006. Em seguida 
aparecem as pastagens, para as quais também se pode observar uma redução de 
67,28% em 1996 para 58,75% do total em 2006. As matas e florestas, que estavam 
presentes em 50,18% dos estabelecimentos em 1996, só foram observadas em 42,86% 
deles em 2006. Por fim, as lavouras temporárias sofreram uma queda significativa em 
termos quantitativos, pois se antes estavam presentes em 39,52% dos estabelecimentos 
do município, em 2006 só podiam ser observadas em 16,7% deles (Tabela 3.3.1.1.4-32).  
 
No que se refere à área dos estabelecimentos deste município, destaca-se que as 
pastagens ainda cobrem a maior parcela da superfície dos estabelecimentos, embora 
tenha havido uma redução de 60,91% em 1996 para 54,89% em 2006. Se em 1996 o 
segundo lugar em termos de utilização da área dos estabelecimentos estava destinado às 
lavouras permanentes, com 15,66% da área total, em 2006 as matas e florestas as 
substituem em parte, aparecendo com 25,17% da área, reservando às lavouras 
permanentes nesse ano 15,91% da área. Por sua vez, as lavouras temporárias 
continuaram a cobrir o menor percentual da área dos estabelecimentos, reduzindo-se, 
ainda, de 4,58% em 1996 para 1,78% em 2006. 
 
Tabela 3.3.1.1.4-32: Número e área dos estabelecimentos por utilização das terras de 
Anchieta - 1996-2006. 
 

1996 2006 UTILIZAÇÃO DAS 
TERRAS NÚMERO % ÁREA (ha) % NÚMERO % ÁREA (ha) % 
Anchieta 544 100 24148 100 497 100 20182 100 

Lavouras permanentes 462 84,93 3781 15,66 374 75,25 3211 15,91 
Lavouras temporárias 215 39,52 1106 4,58 83 16,7 360 1,78 

Pastagens 366 67,28 14709 60,91 292 58,75 11078 54,89 
Matas e florestas 273 50,18 3081 12,76 213 42,86 5080 25,17 

Fonte: IBGE. Dados preliminares do Censo Agropecuário (2006).  
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Em Guarapari não houve também alteração na ordem de distribuição do número de 
estabelecimentos de acordo com a utilização das terras, entre 1996 e 2006. As lavouras 
permanentes ainda podem ser observadas em 76,88% dos estabelecimentos em 2006, 
apresentando uma pequena queda, visto que estavam presentes em 85,63% deles em 
1996. Matas e florestas foram detectadas, em 2006, praticamente na mesma quantidade 
de estabelecimentos que em 1996, aproximadamente 56% do total, assim como as 
pastagens, presentes em 54,4% dos estabelecimentos em 2006. Deve-se destacar, no 
entanto, que as lavouras temporárias, antes presentes em 51,11% dos estabelecimentos, 
só foram observadas em 25% deles em 2006, o que revela uma queda acentuada (Tabela 
3.3.1.1.4-33). 
 
No que tange à área dos estabelecimentos destinada a cada utilização econômica 
específica, não houve mudanças significativas na divisão da área total do município, de 
forma tal que a maior parcela desta ainda aparece sob a forma de pastagens, 
observando-se, contudo, uma queda de 43,09% da área total para 33,05%. ‘Matas e 
florestas’ e ‘lavouras permanentes’ cobrem, cada uma, 25,08% da área total dos 
estabelecimentos. Por fim, merece ser ressaltada a redução da área destinada às 
lavouras temporárias, já que antes a elas eram reservados 9,23% do total e, em 2006, 
esse percentual cai para irrisório 1,24%. 
 
Tabela 3.3.1.1.4-33: Número e área dos estabelecimentos por utilização das terras de 
Guarapari - 1996-2006. 
 

1996 2006 UTILIZAÇÃO DAS 
TERRAS NÚMERO % ÁREA (ha) % NÚMERO % ÁREA (ha) % 

Guarapari 1260 100 42482 100 1160 100 56058 100 
Lavouras permanentes 1079 85,63 6813 16,04 915 78,88 14059 25,08 
Lavouras temporárias 644 51,11 3919 9,23 290 25 697 1,24 

Pastagens 648 51,43 18307 43,09 631 54,4 18528 33,05 
Matas e florestas 708 56,19 10213 24,04 644 55,52 14061 25,08 

Fonte: IBGE. Dados preliminares do Censo Agropecuário (2006).  
 
 
Em relação ao número de estabelecimentos, em Piúma, as pastagens ainda continuam a 
prevalecer em 2006, em 65,93% do total, havendo reduzido sua participação, contudo, 
visto que em 1996 estavam presentes em 80%. As lavouras permanentes também 
sofreram redução percentual, dado que, em 1996, 64% dos estabelecimentos as 
cultivavam e, em 2006, apenas 44,51% o fazem, mas ainda continuam a ser a segunda 
atividade mais comum nos estabelecimentos do município. Já as lavouras temporárias, 
presentes em 35,2% dos municípios em 1996, tiveram sua participação reduzida para 
23,63%, ao passo que as matas e florestas, em sentido contrário, agora podem ser 
observadas em 42,31% dos estabelecimentos, quando, em 1996, só o eram em 26,4% 
deles (Tabela 3.3.1.1.4-34). 
 
Destaca-se, ainda, que não houve alteração significativa da distribuição da área total dos 
estabelecimentos dedicada a cada atividade econômica específica. Mais de 80% da área 
total continuam cobertos por pastagens, assim como em 1996, cerca de 6% ainda são 
destinados a ‘matas e florestas’ e a ‘lavouras permanentes’, cada uma, e a área 
reservada a lavouras temporárias diminuiu um pouco mais, de 4% em 1996 para 1,18% 
em 2006. 
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Tabela 3.3.1.1.4-34: Número e área dos estabelecimentos por utilização das terras de 
Piúma - 1996-2006. 
 

1996 2006 UTILIZAÇÃO DAS 
TERRAS NÚMERO % ÁREA (ha) % NÚMERO % ÁREA (ha) % 
Piúma 125 100 6272 100 182 100 5348 100 

Lavouras permanentes 80 64 381 6,07 81 44,51 348 6,51 
Lavouras temporárias 44 35,2 251 4 43 23,63 63 1,18 

Pastagens 100 80 5060 80,68 120 65,93 4456 83,32 
Matas e florestas 33 26,4 382 6,09 77 42,31 346 6,47 

Fonte: IBGE. Dados preliminares do Censo Agropecuário (2006).  
 
 
No relativo ao uso agrícola, sua distribuição entre as lavouras permanentes e temporárias 
e seus principais cultivos, merece destaque a bananicultura da qual os municípios de 
Guarapari e de Anchieta detêm vasta área de produção, conforme se verifica na Tabela 
3.3.1.1.4-35, no que remete ao período de 1996-2006. A produção de banana nesses dois 
municípios tem expressividade estadual, já que se encontram dentro do eixo produtor de 
maior importância para o Espírito Santo desta lavoura. A cafeicultura também é uma 
atividade tradicional nesses dois municípios, representando uma das principais lavouras 
neles cultivadas. A produção de borracha aparece mais recentemente em Guarapari e 
Anchieta, e tem tomado grande proporção em termos de área ao longo dos últimos anos, 
assim como a de coco-da-baía. 
 
Em Anchieta, em 1996, a principal lavoura permanente era a banana, que ocupava 1.510 
hectares de área plantada. Em segundo lugar, aparecia o café, com 1.010 ha de área 
plantada e, em terceiro, a borracha, com 542 ha. Em 2006, o café passa a predominar no 
município, cobrindo uma área de 2.300 ha, ou seja, sua importância mais do que duplicou. 
A lavoura de banana teve sua área reduzida para a metade, 750 há; a de borracha ainda 
ocupa 500 ha. Destaca-se o crescimento nesse intervalo da área plantada de coco-da-
baía, aumentando de 96 ha em 1996 para  300 ha. Em Guarapari, em 1996, a principal 
lavoura permanente era o café, que cobria 1.404 hectares de área plantada. Em segundo 
lugar, aparecia a banana, com 1.150 ha de área plantada e, em terceiro, a borracha, com 
645 ha. Em 2006, a banana passa a predominar no município, cobrindo uma área de 
2.090 ha, a lavoura de café se estende por 1.450 ha e a de borracha cresce cerca de 
80%, ocupando um total de 1.170 ha. 
 
A atividade agropecuária desenvolvida em Piúma tem apenas importância local, visto sua 
reduzida área territorial e, consequentemente, aquela destinada ao uso rural. Neste 
município, a única lavoura permanente que se destaca é a de café. Em 1996, ela cobria 
187 hectares, área plantada esta que cresceu cerca de 60% em 10 anos, atingindo 300 
ha em 2006. 



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
438/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Tabela 3.3.1.1.4-35: Principais lavouras permanentes – 1996/2006. 
 

Área plantada (Hectare)-Município 
Anchieta Guarapari Piúma Principais lavouras 

permanentes 
1996 2006 1996 2006 1996 2006 

Banana (t) 1.510 750 1.150 2.090 20 - 
Borracha (t) 542 500 645 1.170 - 37 

Café beneficiado (t) 1.010 2.300 1.404 1.450 187 300 
Coco-da-baía (mil frutos) 69 300 123 180 1 60 

Laranja (t) 13 - 50 50 1 - 
Maracujá (t) - 22 - 15 - 8 

Fonte: IBGE-PAM - Levantamento sistemático da produção agrícola municipal. 
 
 
A produção de alimentos é a de maior relevância entre as lavouras temporárias nos 
municípios da AID, onde se destacam as áreas destinadas ao cultivo do feijão, da 
mandioca e do milho, conforme dados da Tabela 3.3.1.1.4-36. 
 
Em Anchieta, em 1996, as principais lavouras temporárias eram o feijão em grão, que 
ocupava 134 hectares de área plantada e a mandioca, com 120 ha de área plantada Em 
2006, a mandioca passa a predominar no município, cobrindo uma área de 550 ha, ou 
seja, sua importância mais do que quadruplicou. A lavoura de feijão em grão teve sua 
área reduzida para somente 75 ha e de cana-de-açúcar cresceu 500%, passando a 
ocupar 120 ha. 
 
Em Guarapari, a única lavoura temporária que merece destaque em 2006 é a de 
mandioca, que cobre 130 hectares. Em segundo lugar, aparece o feijão em grão, que 
ocupa uma área plantada de 60 ha e, em terceiro, o milho em grão, que se estende por 
uma área de 50 ha. Todas essas culturas, contudo, sofreram redução nos últimos dez 
anos. 
 
Em Piúma, o feijão em grão é a principal lavoura temporária, ocupando, em 2006, 60 
hectares de área plantada, o que representa um crescimento de mais de 200% em 
relação à ocupada em 1996 (18 ha). Em segundo lugar aparece a mandioca, que ocupa 
50 ha no município, havendo crescido 700% desde 1996 e, em terceiro, o milho em grão, 
que ocupa 35 ha. 
 
Tabela 3.3.1.1.4-36: Principais lavouras temporárias – 1996/2006. 
 

ÁREA PLANTADA (HECTARE)-MUNICÍPIO 
ANCHIETA GUARAPARI PIÚMA PRINCIPAIS LAVOURAS 

TEMPORÁRIAS 
1996 2006 1996 2006 1996 2006 

Arroz em casca (t) 6 10 6 10 5 - 
Cana-de-açúcar (t) 15 40 15 40 15 30 
Feijão em grão (t) 81 60 81 60 18 60 
Mandioca (t) 133 130 133 130 6 50 
Milho em grão (t) 87 50 87 50 9 35 
Fonte: IBGE-PAM - Levantamento sistemático da produção agrícola municipal. 
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• Importância da Atividade Agropecuária e da Agricultura Familiar  
 
Segundo técnicos do INCAPER e da Secretaria de Agricultura do Município de Anchieta, 
a atividade agrícola desenvolvida no município e na região é muito importante porque 
mantém o trabalho, especialmente em épocas de redução das contratações por parte de 
empreiteiras de grandes obras. Em momento de baixa do emprego industrial, a população 
recorre ao trabalho no campo, o que tem contribuído para a manutenção da renda das 
famílias residentes.  
 
Neste contexto, relatam a importância da agricultura familiar como mantenedora de 
trabalho e renda, além da produção de alimentos, na qual a atividade familiar tem elevada 
participação. Segundo os técnicos entrevistados, atualmente apenas no município de 
Anchieta a agricultura familiar e a pesca são responsáveis por cerca de 5000 empregos.  
 
O PRONAF - Programa Nacional da Agricultura Familiar, na visão dos técnicos, também 
tem sido um excelente apoio para este tipo de atividade. Com crédito subsidiado, esse 
programa ajuda a manter a pequena propriedade que adquire crédito com 1% até 5,5% 
a.a. de juros e pagamento com carência. Para que o estabelecimento agrícola esteja 
cadastrado dentro do PRONAF, deve atender a alguns requisitos como: ter até 4 módulos 
fiscais (72 ha), de 70% a 80% da atividade a ser desenvolvida dentro da propriedade,  ter 
até 2 empregados permanentes e até R$ 110 mil de renda bruta familiar anual.  
 
A estrutura fundiária de Anchieta, com base em módulos fiscais, registra, pelos dados do 
INCRA de 2005, 947 estabelecimentos rurais segundo a tabela abaixo. Deste total, 44,3% 
são compostos por minifúndios e 40,8% por pequenas propriedades, o que mostra o 
predomínio das propriedades de padrão familiar em cerca de 85% do total. 
 
Tabela 3.3.1.1.4-37: Estabelecimentos rurais e classes, segundo o módulo fiscal – 
Município de Anchieta - 2005. 
 

ESTABELECIMENTOS RURAIS 
CLASSES 

Área (Módulo Fiscal) Número de 
Estabelecimentos % do Total 

Minifúndio Até 1 (18 ha) 419 44,3 
Pequena Propriedade De 1 até 4 386 40,8 
Média Propriedade De 4 até 15 125 13,2 
Grande Propriedade Maior que 15 17 1,7 
Total - 947 100,00 
Fonte: INCRA - 2005. 
 
 
 

 Atividade Pesqueira 
 
Nos municípios que compõem a AID, a atividade pesqueira ainda apresenta importância 
econômica. Embora haja carência de informações estatísticas sobre a atividade, a sua 
representatividade é indiscutível, especialmente para a manutenção de parte expressiva 
da comunidade de baixa renda residente ao longo da costa litorânea desses municípios. 
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Os dados abaixo descritos, relativos à caracterização das comunidades pesqueiras, foram 
levantados através de entrevistas realizadas junto às entidades representativas da 
comunidade pesqueira da área de influência do empreendimento para uma série de 
estudos de impacto ambiental realizados por CEPEMAR (2002; 2004b; 2005c, 2006e e 
2007) visando tanto à exploração de petróleo em áreas offshore quanto à avaliação dos 
impactos da dragagem de manutenção no terminal da Ponta Ubu. 
 
Dentre os dados disponibilizados nestes estudos constata-se que, no geral, a atividade é 
desenvolvida por pescadores desprovidos de adequados recursos pesqueiros, o que 
determina a pesca em locais mais próximos da costa. São capturados vários tipos de 
pescado, além do camarão e da lagosta. As organizações, dentro do mesmo quadro, são 
desprovidas de infraestrutura que possibilite a comercialização direta do pescado, o que 
evitaria a exploração de "atravessadores". O poder público local dispensa ao setor 
pequena ou nenhuma atenção, segundo reclamação geral. 
 
No município de Piúma apresenta-se um perfil semelhante aos demais, no qual a pesca é 
uma das principais atividades geradoras de emprego e renda, estando fortemente 
vinculada à atividade turística, base da economia deste município. 
 
Segundo dados da Colônia de Pesca Z-9 (CEPEMAR, 2003), o município possui 
aproximadamente 750 pescadores, e de 150 a 160 embarcações, todas elas com convés. 
Destas, 120 embarcações possuem de 7 a 9 metros. As demais possuem tamanho 
superior, acima de 9 metros, sendo em torno de 20 as que possuem mais de 14 metros. 
Estas últimas são aptas para pesca em alto mar. 
 
As modalidades de pesca abarcam desde a utilização de rede até a de linhas com anzóis. 
As embarcações de mais de 14 metros se destacam pela utilização da modalidade com 
anzóis e empregam tanto o espinhel boiado quanto o espinhel de fundo e o sistema de 
long line. Com espinhel de fundo captura-se badejo, garoupa, cação. Com espinhel 
boiado pesca-se atum, cação, dourado. Já as embarcações menores se utilizam, 
fundamentalmente, de rede e, em alguns casos, de linha. Com rede de espera costuma-
se capturar cação, sarda, chicharro. Com linha com anzóis, captura-se peroá, namorado, 
olho-de-boi. 
 
Com referência aos equipamentos com que contam as embarcações, ressaltou-se que 
algumas delas possuem GPS, Px e sonda. As demais, que representam a maioria, 
possuem apenas um Px para se comunicar com terra. 
 
Para chegar aos pesqueiros mais importantes, as embarcações menores costumam 
navegar durante 4 ou 5 horas, desde o Monte Aghá, em direção Leste. Mantendo 
constante a velocidade, segundo informou o entrevistado, chega-se numa profundidade 
de 30 a 35 metros. As embarcações maiores se dirigem às áreas próximas de Abrolhos e 
da Bacia de Campos. 
 
O pescado obtido pelos trabalhadores é vendido a atravessadores locais, como o 
Jepelima. A deficiência com relação à infraestrutura para comercializar o pescado 
determina a entrega de parte significativa deste nas mãos de atravessadores, que 
revendem aos frigoríficos. 
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No relativo à infraestrutura, existem 8 fábricas de gelo funcionando na atualidade em 
Piúma. Uma dessas fábricas de gelo possui bomba de combustível com que abastece as 
embarcações. O cais com que contam os pescadores de Piúma data, aproximadamente, 
do ano 1978, tendo sido construído pelo governo municipal daquela época. Destaca-se 
que em Piúma existiam vários estaleiros, mas muitos deles foram desativados. 
 
As deficiências apontadas para o bom desenvolvimento da atividade referem-se à falta de 
incentivo ao pescador, às dificuldades de financiamento para novas embarcações, para 
que o pescador possa ter o seu próprio barco, e linhas de crédito em geral. A necessidade 
de obter uma linha de rádio transmissão para facilitar a comunicação entre mar e terra foi 
outra necessidade levantada. 
 
Também foi mencionada uma preocupação com relação à questão ambiental, a poluição 
causada pelo esgoto da cidade que é jogado no rio. 
 
Destaca-se a existência da única escola de pesca existente na região sul do Espírito 
Santo e a uma das poucas do país. O objetivo da escola é fornecer o ensino fundamental, 
como também o ensino profissionalizante, além de prestar auxílio aos pescadores. Sua 
principal contribuição, no entanto, refere-se à educação e capacitação na arte de pesca. 
O ensino é gratuito e funcionava com verba estadual, mas recentemente essa escola foi 
municipalizada. 
 
A atividade pesqueira desenvolvida em Guarapari tem importância expressiva e possui 
várias entidades que representam desde os pescadores artesanais como a Associação de 
Pescadores de Perninha do Muquiçaba, a Associação de Maricultores de Guarapari e a 
Colônia de Pescadores Z - 3 - "Almirante Noronha", até os proprietários de embarcações, 
caso da Associação de Proprietários de Embarcações e Pescadores do Sul do Estado do 
Espírito Santo. 
 
A Colônia de Pescadores Z-3 - Almirante Noronha está localizada no Centro de Guarapari 
e foi fundada em 1926. Com base nas informações do seu presidente à época da 
entrevista, são aproximadamente 1.500 associados residentes em Guarapari. Há 
aproximadamente 500 embarcações cadastradas (de Meaípe a Setiba), de tamanhos 
variando entre 6 e 15 metros, sendo que a maioria acima de 10 metros. As embarcações 
maiores são equipadas com: sonda, rádios VHF e SSB, GPS, bússola. 
 
As embarcações menores utilizam como petrechos rede de espera e linha com anzol. Já 
as embarcações maiores utilizam como petrechos: espinhel de fundo e superfície; rede 
para lagosta; rede de arrasto e de balão para pesca de camarão. 
 
A área de pesca está compreendida entre a costa do norte do Estado do Rio de Janeiro 
até o sul da Bahia. Os barcos pequenos e médios pescam a uma distância de até 30 
milhas da costa, e os barcos de grande porte até 350 milhas. 
 
O pescado é comercializado para empresa Cameron Comércio de Pescados Ltda. 
Aproximadamente 90% do pescado são destinados para exportação. A renda média dos 
associados varia entre 2 e 3 salários mínimos mensais. 
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No município existem dois estaleiros particulares e duas fábricas de gelo. As principais 
dificuldades são: 
 

• Escassez de peixe associada à pesca predatória e às pesquisas sísmicas 
realizadas na costa. 

 
• Um fenômeno que tem acontecido no período de dezembro a março, quando 

aparece nas redes uma grande quantidade de "bucha", material não identificado, 
semelhante a uma espuma envelhecida. 

 
• Grande migração de trabalhadores de todas as áreas para a pesca na época da 

"Febre do Frua", a maioria pela falta de opção de emprego e uma minoria pelo 
desejo de enriquecer. 

 
Atualmente, a falta de opção de trabalho tem levado muitos jovens para a pesca sem que 
tenham a devida documentação. A Colônia em parceria com a Marinha do Brasil tem 
promovido semestralmente cursos de “mestre”, “pescador” e “motorista”. 
 
Já a Associação de Proprietários de Embarcações e Pescadores do Sul do Estado do 
Espírito Santo conta com uma fábrica de gelo, um tanque instalado para óleo combustível, 
ancoradouro com píer para embarque e desembarque de pescado. 
 
A Associação foi criada no ano de 2001, com o objetivo de reduzir os custos dos 
associados. Os proprietários de embarcações e pescadores associados recebem 
orientação individualizada do técnico do INCAPER. 
 
São 14 associados com 40 embarcações cadastradas com os seguintes tamanhos: 14 
metros e 13 metros; 11 e 12 metros; de 12 metros equipadas com rádio, GPS, sonda e 
long line em aproximadamente 4 embarcações.  
 
A área de pesca está compreendida entre o Sul da Bahia e o mar de Guarapari, a uma 
distância da costa de até aproximadamente 100 milhas. Utilizam como petrechos: long 
line para pesca de atum, dourado e cação; linha para pesca de badejo, garoupa, pargo, 
chicharro, peroá, catuá, caçonete, dentão, cioba, peixe-pedra. 
 
O pescado é comercializado no próprio estado para as empresas: Atum do Brasil, 
Alvarenga, Cameron Pescados e Zip Lima. 
 
A maioria dos pescadores tem baixo grau de instrução (fundamental incompleto). Houve 
um aumento significativo de pessoas nesta atividade devido à falta de oportunidades de 
empregos (muitos oriundos da construção civil), que não têm documentação, resultando 
em grande problema nas épocas de defeso. 
 
A Associação de Maricultores de Guarapari foi criada em 2000, a partir de um projeto da 
Prefeitura em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, SEBRAE, com área 
de abrangência da praia de Guaibura a Perocão. 
 
A entidade congrega cerca de 16 famílias associadas, e tem tido problemas com a 
limitação dos associados em entender o associativismo. 
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A Associação tem encontrado dificuldades na aquisição dos materiais, principalmente as 
malhas de algodão procedentes de Santa Catarina com custo muito elevado. Utilizam 
para confecção das mexilhoneiras o reaproveitamento de cabos de navios cedidos 
algumas vezes pela Samarco e pela Vale e alguns particulares. 
 
Atualmente tem desenvolvido cultivos do Sururu, com expectativas de, no futuro, 
desenvolver outros cultivos. 
 
Os maricultores associados possuem 5 barcos, 3 em Perocão e 2 em Guaibura, com 
tamanho variando entre 5 e 6 metros, do tipo boca aberta. 
 
A comercialização é feita por cada produtor direto com os bares e restaurantes da região. 
É feito um acompanhamento da qualidade da água e do produto. 
 
A Associação Aquícola de Guarapari, também criada em 2000, com objetivo de levar 
melhor qualidade de vida para os extratores de ostras, tem atuado levando informação e 
regularizando os documentos dos associados em parceria com INSS e delegacia do 
Ministério do Trabalho. 
 
São 40 associados, sendo 20 extratores de ostras e 20 de caranguejos, que trabalham 
com cultivo de ostra há 3 anos. A carne é comercializada na região; as conchas são 
beneficiadas para produção do farelo de cálcio para uso no tratamento de osteoporose. 
Os associados divulgam e comercializam os produtos. 
 
Como instrumentos para o trabalho utilizam-se de: lanternas, varas de PVC com 100mm 
para estrutura, barco com 2,5 metros de comprimento equipado com motor de popa de 
3,5 HP. 
 
Especificamente em Meaípe foram entrevistados pescadores profissionais residentes na 
comunidade, os quais informaram que os pescadores desta comunidade pescam de 
bateira (pequena embarcação de madeira movida a remos sem motor) e de motor 
também. As principais espécies pescadas por eles são: corvina, cação, robalo, entre 
outras, e a lagosta que pescam muito. Segundo eles, na comunidade existem uns 30 
pescadores que vivem da pesca e reclamam da dificuldade que existe atualmente em 
realizar esta atividade, especialmente no que diz respeito à lagosta.  
 
No município de Anchieta estão presentes a Colônia de Pescadores Z - 4 "Marcílio Dias" 
e a Associação de Maricultores de Anchieta. A Associação de Pescadores de Ubu e 
Parati tem vinculação com a Colônia, sendo que os pescadores da Associação estão 
cadastrados na Colônia. 
 
A Colônia de Pescadores Z-4 "Marcílio Dias" está localizada em sede própria no 
município de Anchieta. Segundo informação dos seus dirigentes, em 2007 a Colônia tinha 
800 pescadores cadastrados, sendo que alguns já estão trabalhando em empreiteiras 
envolvidas nas obras civis das grandes empresas localizadas na região. Os pescadores 
cadastrados residem desde Mãe-Bá até Iriri. 
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A colônia tem sede própria, com um salão para reuniões e eventos, uma minicarpintaria 
que é utilizada pelos pescadores mais pobres, uma estação de rádio costeira que 
funciona 12 horas/dia com 2 operadores remunerados pela Prefeitura Municipal e um píer 
público para atracação das embarcações e descarga do pescado. 
 
Na maioria dos casos onde a pesca artesanal é praticada, esta ocorre próxima da costa, 
utilizando a bateira (barco sem motor com tamanho aproximado de 7 metros) e a rede de 
espera. Segundo informações do entrevistado, o pesqueiro mais próximo do terminal de 
Ubu denomina-se Oriços e encontra-se na extensão da costa até 7 milhas, desde o 
Terminal da Ponta de Ubu até a costa de Piúma. É nesse pesqueiro que são capturadas 
espécies como: o polvo, a peroá, o robalo e a lagosta.  
 
A pesca do polvo é realizada na época do defeso da lagosta e do camarão, sendo uma 
alternativa à pesca nesse período. Ressalta que o pesqueiro do polvo encontra-se entre 2 
e 3 milhas da costa. 
 
Também se encontram cadastradas cerca de 40 embarcações com tamanho médio 
variando entre 10 e 14 metros (pesca profissional em escala comercial). As embarcações 
são equipadas com rádio SSB e PX, GPS, bússola, sonda e material de salvatagem e 
utilizam como petrechos: espinhel de aproximadamente 1.000 anzóis de fundo e boieira 
para pesca de dourado, cação, badejo, cioba, garoupa e atum.  
 
As embarcações de grande porte pescam a uma distância de 50 a 60 milhas da costa em 
profundidade que varia entre 300 e 4.400 metros. As embarcações que pescam dentro 
das 15 milhas não levam gelo em suas viagens. 
 
As embarcações maiores fazem até duas viagens por mês. Os pescadores carregam as 
embarcações em Alcobaça (BA) ou Porto Seguro (BA), retornam de ônibus para passar 
um final de semana ou dois em casa e retornam também de ônibus até aquelas 
localidades para a 2ª viagem de pescaria. Após a 2ª viagem é que voltam com suas 
embarcações para Anchieta. 
 
Na comunidade existem 30 mulheres cadastradas como marisqueiras no Ministério da 
Agricultura, que trabalham descascando camarão, sururu e ostras. 
 
O entrevistado informou ainda que não existe associação de pesca representando os 
pescadores de Castelhanos e que estes se encontram filiados à Colônia Z-4. 
 
No inverno, o camarão predominante é aquele conhecido como “7 barbas”, enquanto no 
verão, o “VG”. O volume de pesca mensal das embarcações maiores é de 
aproximadamente 8 toneladas na safra de dourado, meses de setembro a dezembro. 
Com relação às embarcações menores, o volume diário é de 100 a 150 Kg por barco. 
 
O pescado em sua maior parte (99%) é comercializado para as empresas: Centro Leste, 
Zip Lima e Alvarenga, para exportação. O restante é comercializado no mercado interno, 
preferencialmente na Peixaria Municipal. 
 
Tem-se observado uma redução no volume de pesca do peroá, principalmente, associada 
à pesca predatória e à sobrepesca, decorrente do aumento do número de embarcações e 
pescadores (alternativa de emprego e renda). 
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A renda média mensal do pescador varia de 3 a 4 salários mínimos nas embarcações 
maiores; nas embarcações pequenas, de R$ 40,00 a 50,00 por dia. 
 
No município de Anchieta existe um estaleiro particular que fabrica barcos de pequeno a 
grande porte, duas fábricas de gelo particulares e um ponto de abastecimento de óleo. 
 
Entre os projetos da Colônia de Pescadores Z–4 está a realização de palestras sobre o 
defeso; cursos para “mestre”, “pescador profissional”, “motorista” e “auxiliar de convés”, 
todos os cursos são em parceria com a Marinha do Brasil; e o projeto SALVAMAR, em 
parceria com a SAMARCO, para recolhimento de óleo lubrificante das embarcações 
cadastradas. 
 
Em entrevistas com a Associação de Pescadores de Ubu e de Parati, os entrevistados 
afirmaram que a pesca é, em sua maioria, por embarcação do tipo bateira, e apenas 
alguns pescadores dispõem de embarcações motorizadas, normalmente pequenas sem 
convés. As bateiras são, muitas vezes, puxadas pelas embarcações a motor, para 
alcançarem áreas mais distantes da costa, em função do deslocamento dos cardumes.  
 
Segundo informações dos entrevistados, os principais pescados nesta região são: baiacu, 
peroá (que apresenta queda no volume nos últimos tempos), pargo, anchova, sarda, 
chicharro, robalo, xaréu, lagosta, tainha, pescadinha e outros. O polvo, segundo eles, fica 
no cascalho e tem sido uma importante espécie capturada por eles. 
 
O local de pesca utilizado pelos associados refere-se à faixa de 5 milhas náuticas a partir 
da costa, desde a praia dos Castelhanos até o píer do Terminal da Ponta de Ubu, de 
propriedade da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. Nessa faixa encontra-se incluída a área de 
atuação das embarcações motorizadas, sendo que as embarcações a remo atuam mais 
próximo da costa. Igualmente, essa faixa diz respeito à máxima distância que os 
pescadores se afastam da costa para que possam contar com o “bom tempo”. 
 
O número de pescadores em Ubu e Parati chega a 187, sendo apenas 87 cadastrados na 
entidade. Enquanto os representantes da Associação de Pescadores de Ubu e Parati 
informaram que em Mãe-bá seriam cerca de 25 famílias de pescadores, um antigo 
pescador residente em Mãe-Bá informou que, segundo ele, hoje existem poucos 
pescadores residindo em Mãe-Bá e que apenas quatro são os que efetuam a pesca 
marítima, com  embarcação do tipo bateira, e pescam normalmente com rede de espera 
chegando até 4 km da costa. Os principais pescados são: pescada, robalo, anchova, 
lagosta, etc. Informou que não pescam o polvo. 
 
Segundo pescadores de Porto Grande, a pesca realizada por eles chega a uma distância 
de até 3 km da costa e atinge áreas denominadas “locais de lama”, sendo seus principais 
pescados o polvo, o peroá, a pescadinha e a sarda. 
 
Os dados atuais fornecidos pelo INCAPER apontam para um total de 1.783 pescadores 
registrados, conforme se observa na Tabela 3.3.5.2.2-15, segundo dados fornecidos pelo 
INCAPER de Anchieta, com base no cadastro das Colônias de Pesca e da SEAP – 
Secretaria de Aquicultura e Pesca.  
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Deste total, a maioria encontra-se registrada na Colônia de Guarapari (Z-3), contando 
com 957 registros. Os municípios de Anchieta e de Piúma apresentaram, em 2008, 451 e 
375 pescadores registrados, respectivamente. 
 
Tabela 3.3.1.1.4-38: Número de pescadores registrados – AID – 2008. 
 

MUNICÍPIO PESCADORES (1) 
Anchieta 451 

Guarapari 957 
Piúma 375 

Total AID 1783 
Fonte: Incaper – Proater – 2009.  
(1) Registros Coloniais e Carteira SEAP 
 
 
 Atividade Turística 

 
Para todos os municípios da AID, o turismo é uma atividade importante, especialmente 
em se tratando da geração de empregos, na grande maioria de caráter informal e de 
renda das comunidades litorâneas. Ao menos, tanto as prefeituras municipais quanto as 
comunidades entrevistadas manifestam a importância desta atividade sempre que são 
entrevistadas para falarem das principais atividades econômicas desenvolvidas nos 
municípios. 
 
O turismo realizado nos municípios da AID é caracteristicamente o turismo de veraneio, 
não se havendo dinamizado o turismo cultural e de negócios, muito embora as entidades 
organizadas no setor (hoteleiros, restaurantes e afins de Guarapari e de Anchieta) sempre 
manifestem esta expectativa quanto ao futuro do turismo na região. 
 
O principal turismo realizado em Anchieta é o chamado turismo de lazer, realizado 
sobretudo na alta temporada, tendo como principais destinos os balneários de Iriri, Ponta 
dos Castelhanos e Ubu, localidades que apresentam, além de belezas naturais, boa 
infraestrutura hoteleira. 
 
Anchieta movimenta um fluxo turístico de 40.000 a 60.000 turistas na alta temporada, o 
que representa um aumento da população fixa em até 4 vezes. O turismo praticado no 
verão anchietense é basicamente de lazer, enquanto o turismo verificado na baixa 
temporada se caracteriza em ser turismo de negócios e de eventos. 
 
Nos picos turísticos representados pelas festas de passagem de ano e pelo Carnaval, a 
população flutuante pode chegar a 35.000 pessoas. No verão, em geral, essa população 
situa-se por volta de 25.000 pessoas. 
 
Como mostra a Tabela 3.3.1.1.4-39, Anchieta possui um número expressivo de meios de 
hospedagem, o que revela a importância turística de seus balneários. É formado também 
por um sistema extra-hoteleiro de casas próprias e de aluguel que somado aos outros 
meios de hospedagem oferecem aproximadamente 13.750 leitos, segundo dados do 
Relatório de Informações Municipais, produzido pela Secretaria Municipal de Turismo e 
Desporto. Consta ainda a informação de que o município possui 04 campings. 
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Tabela 3.3.1.1.4-39: Meios de Hospedagem – Município de Anchieta.  
 

MEIOS DE HOSPEDAGEM 
ANO 

HOTEL/POUSADA CAMPING CASA PRÓPRIA CASA ALUGADA OUTROS 
1999 23 01 26 46 9 
2000 33 04 29 27 7 
2001 163 03 172 149 27 
2002 58 04 98 62 32 

Fonte: PMA – Secretaria Municipal de Turismo e Desporto – Pesquisa de Fluxo Turístico 1999-2000 – Março/2000. 
PMA – Secretaria Municipal de Turismo e Desporto – Pesquisa de Destino Turístico 2001 – Abril/2001. 
PMA – Secretaria Municipal de Turismo e Desporto – Pesquisa de Destino Turístico 2002 – Abril/2002. 
 
 
A maior parte dos turistas que visitam Anchieta é originada da região sudeste do Brasil, 
sobretudo do estado de Minas Gerais superando até mesmo o número de visitantes do 
estado do Espírito Santo, conforme se pode observar nos dados relativos ao fluxo sazonal 
para a AID, contido no Item ‘População’ descrito anteriormente.  
 
Como mostra a Tabela 3.3.1.1.4-40, referente a transporte utilizado pelo turista, de 1999 a 
2002, a grande maioria dos visitantes que estiveram em Anchieta utilizou o modal 
rodoviário, o que representa 94,72% dos entrevistados. Os transportes aéreo, ferroviário e 
marítimo foram pouco utilizados e representaram, no mesmo período, apenas 4,52% do 
total. 
 
Tabela 3.3.1.1.4-40: Transporte Utilizado - Município de Anchieta. 
 

TIPO DE VEÍCULO 
ANO 

ÔNIBUS AUTOMÓVEL AVIÃO TREM NAVIO OUTROS 
1999 06 90 03 01 00 00 
2000 22 73 03 01 00 01 
2001 95 100 12 01 03 03 
2002 20 222 04 02 00 01 

Fonte: PMA – Secretaria Municipal de Turismo e Desporto – Pesquisa de Fluxo Turístico 1999-2000 – Março/2000. 
PMA – Secretaria Municipal de Turismo e Desporto – Pesquisa de Destino Turístico 2001 – Abril/2001. 
PMA – Secretaria Municipal de Turismo e Desporto – Pesquisa de Destino Turístico 2002 – Abril/2002. 
 
 
No período de 2000 a 2002, a maior parte, 45,55%, dos turistas entrevistados informou 
gastar por dia de R$ 10,00 a R$ 50,00 e 34,80% dos visitantes informaram gastar de R$ 
50 a R$ 200,00, como mostra a Tabela 3.3.1.1.4-41. 
 
Tabela 3.3.1.1.4-41: Gasto Diário do Turista – Município de Anchieta. 
 

GASTO DIÁRIO (R$) 
ANO 

MENOS DE 10 DE 10 A 50 DE 51 A 200 DE 201 A 500 ACIMA DE 500 
1999 - - - - - 
2000 04 23 33 31 09 
2001 35 243 170 49 17 
2002 18 128 98 07 00 

Fonte: PMA – Secretaria Municipal de Turismo e Desporto – Pesquisa de Fluxo Turístico 1999-2000 – Março/2000. 
PMA – Secretaria Municipal de Turismo e Desporto – Pesquisa de Destino Turístico 2001 – Abril/2001. 
PMA – Secretaria Municipal de Turismo e Desporto – Pesquisa de Destino Turístico 2002 – Abril/2002. 
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A Tabela 3.3.1.1.4-42 apresenta dados acerca do tempo de permanência do turista no 
Município de Anchieta. Como se vê, do total de turistas entrevistados de 1999 até 2000, a 
grande maioria, 49,32%, permanece na cidade de 07 a 15 dias. Logo em seguida surgem 
os visitantes cujo tempo de permanência é de 16 a 30 dias, 19,60%; e 15,75% deles ficam 
no município de 02 a 06 dias. 
 
Tabela 3.3.1.1.4-42: Tempo de Permanência – Município de Anchieta. 
 

TEMPO DE PERMANÊNCIA 
ANO 

01 DIA 02 A 06 DIAS 07 A 15 DIAS 16 A 30 DIAS MAIS DE 30 DIAS
1999 07 08 49 28 08 
2000 07 21 34 25 13 
2001 35 70 274 106 29 
2002 29 52 116 29 19 

Fonte: PMA – Secretaria Municipal de Turismo e Desporto – Pesquisa de Fluxo Turístico 1999-2000 – Março/2000. 
PMA – Secretaria Municipal de Turismo e Desporto – Pesquisa de Destino Turístico 2001 – Abril/2001. 
PMA – Secretaria Municipal de Turismo e Desporto – Pesquisa de Destino Turístico 2002 – Abril/2002.  
 
 
Em Anchieta funcionam quatro organismos oficiais não governamentais que atuam em 
prol do desenvolvimento do turismo como uma atividade constante: COMTUR, Conselho 
Municipal de Turismo; AGETUR, Associação Comércio e Turismo de Iriri; AHEMTUR, 
Associação de Hotéis e Meios de Turismo de Anchieta; e PNMT, Monitores Municipais de 
Turismo. 
 
O litoral do Município de Anchieta possui aproximadamente 30 km de praias de águas 
límpidas, que se configuram num de seus principais atrativos naturais. Incrementam ainda 
a paisagem da região cabos, enseadas, falésias e manguezais. O município possui 19 
praias e, dentre os balneários mais visitados da região, destacam-se Iriri, Ubu, Parati, 
Guanabara e Castelhanos. 
 
O balneário de Ubu é uma pequena vila de pescadores localizada a 15 km da sede 
municipal e possui 1,5 km de extensão. Sua praia é muito procurada para a prática de 
windsurf. Ubu possui boa estrutura hoteleira e de restaurantes e seu acesso é feito 
através da Rodovia do Sol. 
 
Parati é também uma pequena vila de pescadores e está localizada entre as praias de 
Ubu e Guanabara. Sua praia de enseada é marcada pela presença de corais, sendo 
procurada para a prática de windsurf, como ocorre em Ubu, e também para a prática da 
pesca de arremesso. Parati está localizada a 8 km da sede de Anchieta, sua praia possui 
2 km de extensão e o acesso também é feito pela Rodovia do Sol. 
 
A Praia de Guanabara fica a 6 km da sede do município e possui pequena estrutura 
hoteleira. Sua praia apresenta grande incidência de desova de tartarugas, por esta razão 
a prefeitura, por meio de sua Secretaria Municipal de Pesca e Meio Ambiente, firmou 
parceria com o Projeto Tamar – IBAMA e com a Samarco Mineração S.A., o que 
determinou a instalação de uma base do Projeto Tamar nessa localidade, base esta cuja 
implantação foi custeada por esta empresa. 
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O Balneário de Castelhanos apresenta pequenos trechos de vegetação de restinga, 
possui 2 km de costa com boa estrutura hoteleira e boa localização, e fica a 5 km da sede 
municipal. 
 
Além das praias, nas regiões rurais do município, existem cachoeiras que se configuram 
em importantes atrativos naturais da cidade. Entre elas estão a Cachoeira da Luz e a 
Cachoeira do Cafundó. Outro ponto atraente é o rio Benevente e seu rico manguezal. Na 
divisa com Guarapari está o ponto culminante da região, o Pico da Independência, que 
tem 723m, situado na Serra da Garganta Robalo. 
 
O município de Anchieta possui duas feiras de artesanatos, uma delas funciona em Iriri, 
na Praça do artesanato, e a outra é a Feira do Artesanato que ocorre em Castelhanos. A 
atividade de artesanato tem-se desenvolvido nos últimos tempos, destacando-se como 
alternativa econômica para o município, principalmente no que se refere ao artesanato de 
conchas, típico da região. 
 
O município possui o Museu Nacional de Anchieta, dedicado à memória do Padre Jesuíta 
José de Anchieta, personagem importante na história do município e da colonização da 
região. Nesse museu podem ser vistos móveis antigos que pertenceram ao jesuíta, peças 
arqueológicas, roupas, sua cela, inúmeros objetos religiosos de grande valor, entre eles a 
relíquia de um de seus ossos. 
 
A religiosidade é um aspecto importante nos atrativos históricos e culturais de Anchieta, o 
que é explicado pelo fato de o Padre José de Anchieta ter vivido os últimos anos de sua 
vida nessa localidade. Dos caminhos trilhados pelo Padre, citam-se os Poços Jesuíticos – 
do Coimbra, do Quitiba e dos Castelhanos ou Anchieta – verdadeiros testemunhos da 
memória histórica do município. Monumento de grande importância para o município é o 
Santuário Nacional de Anchieta, que é composto por três monumentos: a Igreja de Nossa 
Senhora da Assunção, o Museu Nacional de Anchieta e a Cela onde Padre Anchieta 
morreu. 
 
A igreja de Nossa Senhora da Assunção é uma das mais antigas do Brasil e, segundo a 
tradição, sua construção se deve ao empenho de José de Anchieta. Ela foi construída no 
século XVI pelos índios catequizados, em pedras e blocos de recifes presos em 
argamassa feita com óleo de baleia, característica das primeiras construções jesuítas no 
Brasil. Junto ao prédio da igreja Nossa Senhora da Assunção havia a residência dos 
padres, onde José de Anchieta morreu e onde atualmente funciona o Museu de Anchieta. 
 
Além dos monumentos já citados, constituem ainda patrimônio histórico-cultural de 
Anchieta, a Casa da Cultura, o Colégio Maria Mattos e as Ruínas do Rio Salinas – um 
conjunto de 32 colunas, redondas e quadradas, que se acredita ter sido uma salina 
clandestina. 
 
Construída em 1927, a Casa da Cultura de Anchieta, localizada na sede municipal, já foi 
sede da administração municipal, Câmara de Vereadores e Fórum. Nela podem ser vistos 
documentos que relatam a história do município, fotos, cartas, alguns objetos utilizados 
pelos colonizadores da região, livros, todas as obras do Padre Anchieta e todas as cartas 
dos jesuítas até 1759, quando se deu a expulsão dos jesuítas do Brasil. 
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O colégio Maria Mattos foi fundado por Dom Helvécio Gomes de Oliveira em 1932. 
Localizado no centro de Anchieta, recebia alunas de todas as partes do Brasil, as quais 
ficavam ali internadas e eram educadas pelas irmãs carmelitas, que nos dias de hoje 
ainda dirigem o educandário. 
 
As ruínas do rio Salinas se caracterizam por uma construção de alvenaria de pedra, 
somada a uma espécie de argamassa em que se destacam pequenas conchas. As 
formas de seus pilares e colunas, redondas e quadradas, chamam a atenção por sua 
harmonia e imponência. Estão localizadas na margem esquerda do rio Salinas, a poucos 
quilômetros da cidade de Anchieta, e em meio a um bosque de eucaliptos. 
 
A influência religiosa na vida de Anchieta permanece até hoje. Uma prova disso é a 
caminhada “Os Passos de Anchieta”, iniciada em 1998, que atrai fiéis até de outros 
estados. Nesse evento, os fiéis partem da Catedral Metropolitana de Vitória, no centro de 
Vitória, e seguem com destino ao município de Anchieta, percorrendo o mesmo trajeto 
que fazia o jesuíta, passando por várias praias e pontos turísticos que permitem conhecer 
um pouco da história e da cultura da região. 
 
Além dos “Passos de Anchieta”, a religiosidade é também celebrada na Festa Nacional do 
Beato José de Anchieta, na Festa de São Sebastião e na Festa de Nossa Senhora da 
Assunção. Entre os eventos populares e culturais que ocorrem na cidade, a Festa da 
Folia de Reis e o Festival Capixaba dos Frutos do Mar, em Iriri, são atrativos para os 
visitantes. 
 
Guarapari configura-se num dos mais procurados destinos turísticos do Espírito Santo, 
visitada por turistas de todo o país. Na alta temporada, a cidade, que tem uma população 
fixa de 90 mil habitantes, recebe um contingente de aproximadamente 500 mil turistas. 
 
O município possui uma rede hoteleira diversificada contando com vários hotéis, alguns 
dos quais são classificados com 4 estrelas, muitas pousadas, apart hotéis, albergues e 
campings. Os serviços de alimentação são oferecidos em restaurantes, além de bares e 
lanchonetes. A cidade oferece também, especialmente no período de férias, agitada vida 
noturna que agrada pessoas de todas as idades. Sua rede de comércio e de serviços 
também é bastante variada, visto que o município possui, no presente, um dinâmico 
centro urbano. 
 
Ao longo da costa do município de Guarapari existem 53 praias. Entre as mais visitadas 
estão a Praia das Castanheiras, a Praia dos Namorados e a Praia da Areia Preta. Esta 
última é a mais famosa de Guarapari, devido ao poder medicinal de sua areia rica em 
monazita. Outras praias bastante frequentadas são a Praia do Morro com uma vida 
noturna movimentada durante todo o verão, onde são encontrados bares com música ao 
vivo, restaurantes e quiosques; a Praia de Setiba, distante 12 Km do centro, com águas 
claras e calmas, contorna a Reserva de Setiba e suas três lagoas; a Praia de Setibão, 
uma praia isolada que faz parte do Parque Estadual Paulo César Vinha e é sede de 
alguns campeonatos de surf; a Praia da Enseada Azul, onde são praticados esportes 
aquáticos e de mergulho; e a Praia de Meaípe, uma antiga aldeia de pescadores, 
recortada por recifes e famosa por sua gastronomia típica. Existem quatro roteiros para 
passeios de escuna, que levam o turista a vislumbrar os atrativos da costa, o que também 
pode ser feito locando-se barcos a vela. 
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Além das 53 praias, há muitas lagoas, rios, cachoeiras, ilhas e montanhas, cercadas por 
uma vegetação rasteira repleta de bromélias. A visita à cidade também pode estender-se 
a um dos 4 parques aquáticos existentes na região. Os passeios pela orla e pelo centro 
da cidade oferecem muitas opções para o turista de artesanato em conchas, bordados, 
renda de bilro, trabalhos em madeira, em vidro, panelas de barro etc. Segundo a 
Prefeitura Municipal de Guarapari, foi criada pela Secretaria Municipal de Cultura a Casa 
das Rendeiras, na orla marítima de Meaípe, cujo objetivo é divulgar o trabalho das 
rendeiras que produzem um artesanato da mais singela beleza e refinada técnica. A maior 
parte das artesãs são esposas de pescadores e não utilizam o artesanato como meio de 
subsistência. 
 
Destacam-se dentre os atrativos histórico-culturais de Guarapari a Casa da Cultura, a 
Velha Matriz e as Ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Conceição. A Casa da Cultura 
de Guarapari foi sede da administração municipal até a década de 70, quando foi 
abandonada em virtude de o seu tamanho ter-se tornado insuficiente para o desempenho 
das atividades da Prefeitura. Localizada no centro de Guarapari, a Casa da Cultura no 
passado também abrigou a Câmara dos Vereadores e a cadeia Pública da cidade. Seu 
prédio foi construído no século XIX, há mais de 150 anos. Em 1988 foi realizada nas suas 
dependências uma reforma, sendo que suas características originais foram rigorosamente 
preservadas. 
 
A Velha Matriz, localizada no morro da igreja, foi construída pelo Padre José de Anchieta 
em 1585 e inicialmente dedicada a Sant'Ana e a Santa Maria. Mais tarde, quase duzentos 
anos depois, passou a homenagear Nossa Senhora da Conceição. O prédio da Velha 
Matriz recebeu detalhes neobarrocos em uma reforma datada de 1878, passando a fazer 
parte do patrimônio nacional em 1978. Atualmente, a sacristia funciona como Museu 
Sacro, incluindo em seu acervo castiçais, cálices, crucifixos e imagens do século XVIII de 
várias santas. 
 
As ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Conceição constituem-se num patrimônio 
histórico pitoresco de Guarapari. A igreja, cuja construção é datada de 1677, é feita de 
pedras sobrepostas, unidas por uma massa feita de barro, areia, conchas trituradas e 
óleo de baleia, nunca foi inaugurada porque sofreu um incêndio antes de isso acontecer, 
restando apenas suas ruínas. 
 
A atividade turística desenvolvida em Piúma é o turismo de veraneio, que tem atraído um 
público muito elevado, especialmente no carnaval. Nesse período, segundo dados da 
prefeitura municipal, o município chega a receber cerca de 500 mil turistas. 
 
A infraestrutura turística de Piúma é constituída por muitas pousadas, casas de veraneio, 
muitas das quais têm sido alugadas para turistas, principalmente no carnaval, campings e 
alguns hotéis. O acesso à sede municipal é realizado pela rodovia de ligação a partir da 
sede municipal de Anchieta e na rodovia que interliga esta à BR-101. 
 
Merece salientar o artesanato de conchas realizado no município e que tem tomado vulto 
nacional e, até mesmo, internacional. A atividade fornece trabalho e renda para parte 
expressiva da população local. Os artesãos encontram as conchas que transformam em 
arte, principalmente nas praias de Itaputanga, Corujão e Maria Neném, no final da praia 
de Piúma. Com este material podem-se encontrar cinzeiros, cortinas, luminárias, brincos, 
chinelos e souvenirs de várias formas que são comercializados tanto nas feiras de 
artesanato do município e de seus vizinhos, quanto para outros estados e países. 
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Outro ponto de destaque no município é seu rico patrimônio natural composto por 
elementos naturais tombados como patrimônio público. Destacam-se: 
 

– Monte Aghá: ponto de referência aos navegantes com cerca de 300 metros de altura. 
Em puri-tupiniquim “Aga” significa “Lugar de se ver Deus”. O monte é de fácil 
escalamento e de seu topo tem-se uma visão panorâmica da região. 

– IIha dos Franceses: onde Augusto Ruschi encontrou, em 1951, uma espécie de 
morcego-pescador, que se alimenta de manjubas, sardinhas e camarões. Essa 
espécie rara está ameaçada de extinção e foi encontrada na Gruta do Judeu. 

– Ilha do Gambá: refúgio natural de aves e animais marinhos. 
– Ilha do Meio: própria para a pesca de arremesso. 
– Ilha dos Cabritos: mais distante do continente, pequena e cercada por águas 

cristalinas. 
 
Em matéria de praias, destacam-se: 
 

– Praia de Piúma: praia muito extensa, com cerca de 4 km, e muda de nome no sentido 
norte-sul: Praia de Acaiaca, Praia de Itaputanga, Praia do Corujão e Praia de Maria 
Neném. As praias são rasas, com ondas fracas e areia fina e monazítica. Na maré 
baixa é possível caminhar dezenas de metros mar adentro, com água pela cintura. 

– Praia do Pau Grande: reduto de conchas próximo de Iriri, em Anchieta. Praia funda, 
própria para surfe e pesca, principalmente de robalo, cação e badejo. Sua água possui 
elevado nível de salinidade apresentando boa piscosidade, o que a torna atrativa para 
a pesca. 

 
Os Planos de Turismo de Guarapari e de Anchieta, elaborados com o apoio financeiro da 
Samarco Mineração S.A., foram recentemente finalizados e são importantes instrumentos 
para que os novos governos, empossados em 2009, tenham uma base de informações e 
diretrizes onde apoiar as ações no setor. Esses Planos preveem vários programas e seus 
respectivos projetos para o dois municípios, destacando-se, dentre eles, o ordenamento 
do crescimento urbano, a infraestrutura básica e turística, a gestão ambiental, assim como 
a capacitação tanto dos gestores públicos quanto da comunidade em geral para o turismo 
da região (Tabelas 3.3.1.1.4-44 e 3.3.1.1.4-45). 
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Tabela 3.3.1.1.4-44: Programas e Projetos para o Desenvolvimento do Turismo em Anchieta – 2008. 
 

PROGRAMAS PROJETOS 
Expansão Urbana 

Expansão Demográfica e população temporária 
Estratégia para a Gestão do Meio Ambiente em confronto com a nova realidade econômica 

Zoneamento turístico 
Programa de sustentabilidade turística 

Preservação histórica 
PPPs - Parcerias Público Privada para o turismo 

Impacto zero Programa de Infraestrutura Básica 
Fiscaliza sim 

Mãe Bá 
Concretização de roteiros e produtos turísticos 

Novos produtos 
Novos negócios 

Aperfeiçoar os produtos turísticos Programa de infraestrutura turística 
Diversificação da oferta turística 

Programa de educação para turismo Novos negócios 
Programa de comercialização Turística Plano estratégico de Marketing 

Grupo gestor 
Elaboração de política de Desenvolvimento econômico de Anchieta através do turismo sustentável 

CompromeTur 
Relações e ações institucionais articuladoras 

RegionalizaTur 
Projeto de sensibilização turística 

Projeto de capacitação e treinamento 
Projeto Escola Aberta 

Programa educação para o turismo 

Projeto Turismo Empreendedor 
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Tabela 3.3.1.1.4-45: Programas e Projetos para o Desenvolvimento do Turismo em Guarapari – 2008. 
 

PROGRAMAS PROJETOS 
Revisão e adequação da lei de zoneamento 

Revisão do código de Obras Processo de planejamento Urbano 
Revisão do código de Postura 

Terminais de transporte coletivo 
Centro de eventos e outros equipamentos para congressos exposições, feiras, reuniões 

Espaço para o lazer de massa. 
Espaço para o lazer na orla. 

Mercado, artesanato e manifestações populares. 

Melhoria do equipamento 

Padronização e implantação do imobiliário urbano 
Incremento aos negócios de turismos e eventos 

Inventário turístico 
Projeto áreas públicas do lazer 
Projeto agências corporativas 

Projeto PPPTur 
Projeto calendário de eventos 

Projeto turismo Montanha 

Concretização de roteiros e produtos turísticos 

Projeto Festival de cultura 
Projetos de lei de incentivo 

Grupo gestor 
ONGs e Conselhos 

Projetos condicionantes 
Secretaria da comunicação 

Turismo de aventura estratégica para bons negócios 

Relações e ações institucionais articuladas 

Turismo também é saúde 
Aerobus 

Estímulo à implantação de parques temáticos Programa de infraestrutura turística 
Sinalizatur 

Projeto de sensibilização turística 
Projeto de capacitação e treinamento 

Projeto Escola aberta 
Programa de educação para o turismo 

Projeto Turismo empreendedor 
Fonte: PMG/Samarco – Estratégia para a Consolidação do Turismo – 2008-2020.  
PMA – Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo do Município de Anchieta-ES. 2008/2014.  
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3.3.1.1.5 Nível de Vida 
 
Aqui serão trabalhados os temas relacionados à saúde, educação, segurança, transporte, 
saneamento e abastecimento e telecomunicações, com informações disponibilizadas em 
fontes estatísticas públicas que foram levantadas para o conjunto dos municípios da AID 
e, algumas delas, para efeito de comparação, para o Estado do Espírito Santo. 
 
 

 EDUCAÇÃO 
 
Neste item a análise se distribui entre o grau de escolaridade da população, a educação 
formal e a educação informal. 
 
A educação formal é aquela a que cabem as premissas educacionais definidas por lei, 
podendo ser de administração, tanto pública quanto privada, e tanto federal como 
estadual ou municipal. Nela estão delimitados os aspectos relativos aos níveis de ensino: 
infantil, fundamental, médio, técnico, especial, escola de jovens e adultos (EJA) e 
superior. 
 
A educação informal diz respeito à oferta de cursos para qualificação ou capacitação de 
trabalhadores e que são ofertados por tempo variável, a depender da necessidade de 
cada caso, sendo ministrados, em geral, por instituições de reconhecida competência 
como o SENAI, o SEBRAE, dentre outros. 
 
 
 Nível de Escolarização e Alfabetização 

 
Iniciando-se a análise do nível de educação nos municípios da AID, merecem especial 
atenção os indicadores relativos à taxa de analfabetismo5, abaixo descritas. 
 
De antemão se conclui que o município de Piúma, em matéria de educação, apresenta os 
indicadores que mostram maior deficiência do sistema e maior grau de analfabetismo. 
Anchieta possui boa infraestrutura educacional, apresentando valores per capita maiores 
que os demais municípios, em se tratando de número de escolas, do ensino infantil ao 
médio. Quanto ao ensino superior, Guarapari se destaca detendo um número elevado de 
estabelecimentos de ensino superior, sete ao todo, com uma variada gama de cursos. 
 
No município de Piúma, a taxa de analfabetismo da população com idade de ‘15 anos e 
mais’ é superior à do estado, sendo a primeira de 11,7 e a segunda de 10,9, conforme 
destaque na Tabela 3.3.1.1.5-1 e Figura 3.3.1.1.5-1. Dos três municípios considerados, 
Guarapari apresenta a menor taxa de analfabetismo para esta faixa etária, sendo de 9,0, 
com Anchieta apresentando uma taxa de 9,7. 
 

                                            
5 Diz respeito à pessoa que não sabe ler nem escrever. 
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Tabela 3.3.1.1.5-1: Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais, nos 
municípios da AID – 2000. 
 

MUNICÍPIOS TAXA DE ANALFABETISMO 
Espírito Santo 10,9 

Anchieta 9,7 
Guarapari 9,0 

Piúma 11,7 
Fonte: IBGE - 2000 
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Figura 3.3.1.1.5-1: Taxa de analfabetismo da população de 15 anos  
ou mais, nos municípios da AID – 2000 

 
 
A taxa de analfabetismo por faixa etária indica que o grupo de maior incidência de 
analfabetos está na faixa etária acima de 40 anos, com maior incremento desta taxa à 
medida que se vai avançando na idade. Isto serve para todos os municípios da AID e, 
inclusive, para o Espírito Santo, onde as taxas municipais na faixa entre 40 e acima de 65 
anos crescem de 15,4 para 34,7 em Anchieta, de 12,7 para 29,0 em Guarapari e de 14,3 
para 37,9 em Piúma, sendo este último município o que apresenta maiores taxas dentre 
os três componentes da AID. 
 
Nas faixas de idade menores, entre 15 e 39 anos, as taxas vão sendo reduzidas, 
proporcionalmente a cada faixa menor de idade, em ambos os municípios e no Espírito 
Santo. Nestas faixas, o município de Anchieta apresenta as menores taxas de 
analfabetismo, indo de 1,7 (15-17 anos), para 3,7 (25-39 anos), ficando abaixo das taxas 
estaduais. Já Guarapari e Piúma possuem taxas de analfabetismo maiores que as de 
Anchieta, especialmente nas faixas entre 18 e 39 anos, variando de 2,9 (18-24 anos) para 
5,9 (25-39 anos) no primeiro e de 3,9 (18-24 anos) para 6,0 (25-39 anos) no segundo 
(Tabela 3.3.1.1.5-2 e Figura 3.3.1.1.5-2). 
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Tabela 3.3.1.1.5-2: Taxa de analfabetismo nos municípios da AID, segundo faixa etária – 
2000. 
 

MUNICÍPIOS 15/17 ANOS 18/24 ANOS 25/39 ANOS 40/59 ANOS 60/64 ANOS +65 ANOS 
Anchieta 1,7 2,7 3,7 15,4 22,6 34,7 
Guarapari 2,6 2,9 5,9 12,7 21,2 29,0 

Piúma 1,5 3,9 6,0 14,3 28,9 37,1 
Espírito Santo 1,9 2,9 6,2 15,4 30,1 37,9 
Fonte: IJSN - IBGE – Microdados do Censo 2000. 
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Figura 3.3.1.1.5-2: Taxa de analfabetismo da população nos municípios da AID, segundo faixa etária – 2000. 
 
 
Considerando a população de Anchieta com 15 ou mais anos de idade, observa-se que 
de um total de 13.727 pessoas, 1.335 não sabem ler ou escrever, o que gera uma taxa de 
analfabetismo de 9,7% para o município. Apresentam taxa de analfabetismo acima da 
municipal as seguintes faixas etárias: 15,4% de um total de 3.718 pessoas com idades 
entre 40 e 59 anos, ou seja, 572 pessoas, não sabem ler ou escrever; 22,6% das 462 
pessoas que possuem de 60 a 64 anos, 105 munícipes, não sabem ler ou escrever; por 
fim, das 1.164 pessoas com 65 ou mais anos, 34,7%, ou seja, 404 pessoas não sabem ler 
ou escrever (Tabela 3.3.1.1.5-3). 
 
Tabela 3.3.1.1.5-3: Condições de alfabetização da população de 15 anos e mais e taxa de 
analfabetismo, segundo faixa etária – Anchieta – 2000. 
 

FAIXA ETÁRIA NÃO SABE LER 
NEM ESCREVER 

SABE LER E 
ESCREVER TOTAL TAXA DE 

ANALFABETISMO 
15 a 17 anos 23 1.359 1.382 1,7 
18 a 24 anos 68 2.504 2.573 2,7 
25 a 39 anos 163 4.265 4.428 3,7 
40 a 59 anos 572 3.145 3.718 15,4 
60 a 64 anos 105 356 462 22,6 

65 anos e mais 404 760 1.164 34,7 
Total de 15 anos e 

mais 1.335 12.392 13.727 9,7 

Fonte: IJSN-IBGE 2000. 
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Considerando a população de Guarapari com 15 ou mais anos de idade, observa-se que 
de um total de 62.977 pessoas, 5.667 não sabem ler ou escrever, o que gera uma taxa de 
analfabetismo de 9,0% para o município. Apresentam taxa de analfabetismo acima da 
municipal as seguintes faixas etárias: 12,7% de um total de 16.724 pessoas com idades 
entre 40 e 59 anos, ou seja, 2.130 pessoas, não sabem ler ou escrever; 21,2% das 2.460 
pessoas que possuem de 60 a 64 anos, 521 munícipes, não sabem ler ou escrever; por 
fim, das 4.340 pessoas com 65 ou mais anos, 29,0%, ou seja, 1.257 pessoas não sabem 
ler ou escrever (Tabela 3.3.1.1.5-4). 
 
Tabela 3.3.1.1.5-4: Condições de alfabetização da população de 15 anos e mais e taxa de 
analfabetismo, segundo faixa etária – Guarapari – 2000. 
 

FAIXA ETÁRIA NÃO SABE LER 
NEM ESCREVER 

SABE LER E 
ESCREVER TOTAL TAXA DE 

ANALFABETISMO 
15 a 17 anos 149 5.623 5.772 2,6 
18 a 24 anos 360 12.158 12.518 2,9 
25 a 39 anos 1.249 19.914 21.163 5,9 
40 a 59 anos 2.130 14.594 16.724 12,7 
60 a 64 anos 521 1.938 2.460 21,2 

65 anos e mais 1.257 3.083 4.340 29,0 
Total de 15 anos e 

mais 5.667 57.310 62.977 9,0 

Fonte: IJSN-IBGE 2000. 
 
 
Considerando a população de Piúma com 15 ou mais anos de idade, observa-se que de 
um total de 10.420 pessoas, 1.105 não sabem ler ou escrever, o que gera uma taxa de 
analfabetismo de 10,6% para o município. Apresentam taxa de analfabetismo acima da 
municipal as seguintes faixas etárias: 14,3% de um total de 2.717 pessoas com idades 
entre 40 e 59 anos, ou seja, 388 pessoas, não sabem ler ou escrever; 28,9% das 430 
pessoas que possuem de 60 a 64 anos, 124 munícipes, não sabem ler ou escrever; por 
fim, das 772 pessoas com 65 ou mais anos, 37,1%, ou seja, 268 pessoas não sabem ler 
ou escrever (Tabela 3.3.1.1.5-5). 
 
Tabela 3.3.1.1.5-5: Condições de alfabetização da população de 15 anos e mais e taxa de 
analfabetismo, segundo faixa etária –Piúma – 2000. 
 

FAIXA ETÁRIA NÃO SABE LER 
NEM ESCREVER 

SABE LER E 
ESCREVER TOTAL TAXA DE 

ANALFABETISMO 
15 a 17 anos 14 927 941 1,5 
18 a 24 anos 78 1.941 2.019 3,9 
25 a 39 anos 214 3.327 3.541 6,0 
40 a 59 anos 388 2.329 2.717 14,3 
60 a 64 anos 124 305 430 28,9 

65 anos e mais 268 486 772 37,1 
Total de 15 anos e 

mais 1.105 9.315 10.420 10,6 

Fonte: IJSN-IBGE 2000. 
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A escolaridade da população que é medida pelo número de anos frequentados na escola, 
constante das tabelas 3.3.1.1.5-6, 3.3.1.1.5-7 e 3.3.1.1.5-8 que revela, para os municípios 
da AID, em 2006, um quadro de reduzida escolaridade da maioria da população, sendo 
predominante a população com idade de 10 anos ou mais possuir 4 a 7 anos de estudo, 
em todos os municípios da AID e sendo bem mais expressiva a população sem instrução 
ou com menos de 1 ano de estudo (ainda na mesma faixa etária) nestes municípios, do 
que aquela que possui 15 anos ou mais de estudo. 
 
Em Anchieta, de uma população total de 19.459 habitantes, 6.640 pessoas com 10 anos 
ou mais de idade têm de 4 a 7 anos de estudo, ou seja, mais de 34% dos munícipes. Por 
outro lado, apenas 386 pessoas com 10 ou mais anos de idade estudaram por 15 ou mais 
anos, o que equivale a aproximadamente 2% dos habitantes do município. 
 
Tabela 3.3.1.1.5-6: Escolaridade da população – Anchieta – 2006. 
 

POPULAÇÃO TOTAL 19.459 HABITANTES 
Pessoas com 10 anos ou mais de idade sem instrução ou 
com menos de 1 ano de estudo 1.326 habitantes 

Pessoas com 10 anos ou mais de idade com 1 a 3 anos 
de estudo 2.947 habitantes 

Pessoas com 10 anos ou mais de idade com 4 a 7 anos 
de estudo 6.640 habitantes 

Pessoas com 10 anos ou mais de idade com 8 a 10 anos 
de estudo 2.390 habitantes 

Pessoas com 10 anos ou mais de idade com 11 a 14 anos 
de estudo 2.110 habitantes 

Pessoas com 10 anos ou mais de idade com 15 anos ou 
mais de estudo 386 habitantes 

Fonte: PNAD 2006 
 
 
No município de Guarapari, de uma população total de 98.073 habitantes, 27.477 pessoas 
com 10 anos ou mais de idade têm de 4 a 7 anos de estudo, ou seja, 28% dos munícipes. 
Por outro lado, apenas 2.347 pessoas com 10 ou mais anos de idade estudaram por 15 
ou mais anos, o que equivale a aproximadamente 2% dos habitantes do município. 
 
Tabela 3.3.1.1.5-7: Escolaridade da população – Guarapari – 2006. 
 

POPULAÇÃO TOTAL 98.073 HABITANTES 
Pessoas com 10 anos ou mais de idade sem instrução ou 
com menos de 1 ano de estudo 5.353 habitantes 

Pessoas com 10 anos ou mais de idade com 1 a 3 anos 
de estudo 12.880 habitantes 

Pessoas com 10 anos ou mais de idade com 4 a 7 anos 
de estudo 27.477 habitantes 

Pessoas com 10 anos ou mais de idade com 8 a 10 anos 
de estudo 11.885 habitantes 

Pessoas com 10 anos ou mais de idade com 11 a 14 anos 
de estudo 11.486 habitantes 

Pessoas com 10 anos ou mais de idade com 15 anos ou 
mais de estudo 2.347 habitantes 

Fonte: PNAD 2006 
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Em Piúma, de uma população total de 16.249 habitantes, 4.905 pessoas com 10 anos ou 
mais de idade têm de 4 a 7 anos de estudo, ou seja, 30% dos munícipes. Por outro lado, 
apenas 313 pessoas com 10 ou mais anos de idade estudaram por 15 ou mais anos, o 
que equivale a aproximadamente 2% dos habitantes do município. 
 
Tabela 3.3.1.1.5-8: Escolaridade da população – Piúma – 2006. 
 

POPULAÇÃO TOTAL 16.249 HABITANTES 
Pessoas com 10 anos ou mais de idade sem instrução ou 
com menos de 1 ano de estudo 986 habitantes 

Pessoas com 10 anos ou mais de idade com 1 a 3 anos 
de estudo 1.968 habitantes 

Pessoas com 10 anos ou mais de idade com 4 a 7 anos 
de estudo 4.905 habitantes 

Pessoas com 10 anos ou mais de idade com 8 a 10 anos 
de estudo 2.020 habitantes 

Pessoas com 10 anos ou mais de idade com 11 a 14 anos 
de estudo 1.709 habitantes 

Pessoas com 10 anos ou mais de idade com 15 anos ou 
mais de estudo 313 habitantes 

Fonte: PNAD 2006 
 
 Educação Formal 

 
No tocante ao número de matrículas, os dados do Censo Escolar de 2007 mostram que, 
Tabela 3.3.1.1.5-9, do total de 890.068 alunos matriculados no Espírito Santo em 2007, 
6.885 estudaram em estabelecimentos de ensino de Anchieta (0,8%), 49.744 em 
Guarapari (5,6%) e 4.867 em Piúma (0,5%). 
 
Nos municípios de Anchieta, Guarapari e Piúma, a maior parte das matrículas foi efetuada 
no ensino fundamental e a menor na educação profissional. 
 
Em Anchieta, mais de metade das 6.885 alunos matriculados em 2007 visavam ao ensino 
fundamental (3.849), sendo a quantidade de matrículas feitas para o ensino infantil 
também significativa, 1.276. Em Guarapari, das 49.744 matrículas realizadas, 74% o 
foram no ensino fundamental (36.898) e 5.184 na educação de jovens e adultos. Já em 
Piúma, 2.990 matrículas, ou seja, 61% do total do município (4.867) foram feitas para o 
ensino fundamental e 755 para o infantil. 
 
No outro extremo, o número de matrículas para a Educação profissional foi de apenas 23 
em Anchieta e 20 em Piúma, sendo que em Guarapari não foi realizada matrícula alguma. 
 
Tabela 3.3.1.1.5-9: Número de matrículas por nível de ensino nos municípios da AID – 
2007. 
 

NÍVEL DE ENSINO ANCHIETA GUARAPARI PIÚMA ESPÍRITO SANTO 
Infantil 1.276 3.169 755 97.786 

Fundamental 3.849 36.898 2.990 549.049 
Médio 837 4.067 662 140.557 

Educação 
Profissional 23 0 20 20.352 

Educação de Jovens 
e Adultos 524 5.184 371 66.438 

Educação Especial 376 426 69 15.886 
Total 6.885 49.744 4.867 890.068 

Fonte: INEP, Censo Escolar 2007. 
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No município de Anchieta, do total de 62 estabelecimentos de ensino, a maior parte é 
municipal (53 escolas), 2 são estaduais e 7 são privados. Em Guarapari, por sua vez, 
existem 117 estabelecimentos de ensino, sendo 83 municipais, 18 estaduais e 16 
privados. Por fim, em Piúma, dos 22 estabelecimentos existentes, 19 são municipais, 2 
são privados e apenas 1 é estadual. Não existem estabelecimentos de ensino federais em 
nenhum dos 3 municípios analisados (Tabela 3.3.1.1.5-10). 
 
3.3.1.1.5-10: Número de estabelecimentos de ensino por dependência administrativa – 
2007. 
 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA ANCHIETA GUARAPARI PIÚMA 

Federal - - - 
Estadual 2 18 1 
Municipal 53 83 19 
Privada 7 16 2 
Total 62 117 22 

Fonte: INEP, Censo Escolar 2007. 
 
 
As Instituições de Ensino Superior, IES, existentes na AID e cadastradas pelo INEP em 
2006, são 8, sendo que Guarapari detém o maior número de IES, 7 ao todo, e de cursos 
ofertados da AID, totalizando 31 cursos. 
 
Os cursos ofertados por Unidade de Ensino Superior do município de Guarapari 
encontram-se abaixo descritos, com base nas informações do INEP, de 2006: 
 

– FIPAG - Faculdades Integradas Padre Anchieta de Guarapari (Turismo, 
Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, Comunicação Social e Direito); 

 

– Faculdade de Ciências da Saúde de Guarapari – Faculdades DOCTUM (Direito, 
Educação Física, Enfermagem, Nutrição, Normal Superior e Sistemas de Informação); 

 

– CET – Faesa (Tecnologia em Logística, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia 
em Gestão Financeira, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e Tecnologia em 
Petróleo e Gás); 

 

– Faculdade Magister (Tecnologia em Comércio Exterior e Comunicação Social - P 
Relações Públicas); 

 

– FACOM - Faculdade de Comunicação Social de Guarapari (Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda, Comunicação Social – Jornalismo e Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda); 

 

– Faculdade Simões de Ensino Superior - J. Simões (Comunicação Social – Jornalismo, 
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, História, Letras – Português e 
Literaturas da Língua Portuguesa e Pedagogia - Magistério das disciplinas 
pedagógicas do ensino médio e Gestão Escolar); 

 

– Faculdade Pitágoras de Guarapari (Ciências Contábeis, Fisioterapia, Psicologia e 
Enfermagem). 

 
Em Anchieta, a Instituição de Ensino Superior cadastrada pelo INEP é a Faculdade 
Vasconcelos e Souza que oferece os cursos de Pedagogia e Turismo. 
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 Educação Informal 
 
Há ainda que destacar a ocorrência de cursos não ligados à educação formal de ensino, 
como os cursos de capacitação de trabalhadores que têm sido ministrados no município, 
tais como os cursos para qualificação de mão de obra disponibilizados no Pavilhão de 
Ensino Tecnológico de Anchieta, numa iniciativa Samarco e Prefeitura Municipal de 
Anchieta. Nesse Pavilhão têm sido realizados cursos diversos, visando ao 
aperfeiçoamento da mão de obra residente na região (sendo extensivo a Guarapari, 
Piúma e até Alfredo Chaves), tanto para possibilitar a sua contratação nas obras 
realizadas pela Samarco Mineração S.A., como também para atender a demandas 
correntes de outras empresas na região. Segundo informações de secretários do 
Município de Anchieta, o resultado foi muito positivo, com a grande maioria dos que foram 
capacitados nos cursos oferecidos no Pavilhão tendo sido contratados por empreiteira e 
demais empresas existentes no município e na região. Alguns deles também foram 
contratados pela própria Samarco para trabalharem na Terceira Usina. Esta informação 
coincide com as informações levantadas recentemente junto a comunidades do entorno 
da Samarco que afirmam hoje (primeiro semestre de 2008) praticamente não existir 
desemprego na região. Ainda destacam que ‘só não trabalha quem não quer`. 
 
A Samarco tem realizado diversos cursos de capacitação profissional através do Pavilhão 
de Ensino Tecnológico instalado no município de Anchieta, a partir da instalação da 
Terceira Usina. O Programa de Formação e Recuperação da Qualificação Profissional 
desenvolvido para o Projeto da Terceira Pelotização, e que deverá ser retomado para a 
Quarta Usina, qualificou mão de obra, atendendo as demandas do Projeto e de empresas 
da região. Tal programa, realizado durante o Projeto da Terceira Pelotização, ofertou 
cursos voltados para formação da força de trabalho. Iniciado em 2005 e finalizado em 
2007, o programa qualificou profissionais na área de metal mecânica (1021 no Espírito 
Santo) e construção civil (957 no Espírito Santo), totalizando 1978 trabalhadores. Destes, 
189 trabalhadores foram contratados para as obras de instalação da Terceira Usina, 
conforme dados disponibilizados pela empresa.  
 
 

• Principais Projetos na Área de Educação nos Municípios da AID 
 
Devido aos investimentos industriais já realizados na região de Ubu e prevendo-se novos 
empreendimentos, a Secretaria Municipal de Educação de Anchieta manifesta 
preocupação com a vinda de pessoas de outros locais, tal como ocorreu no período de 
junho de 2006 até dezembro de 2007, quando essa região recebeu projetos de elevado 
porte. 
 
Segundo técnicas da secretaria, houve nesse período um aumento significativo das 
matrículas, chegando a aumentar em cerca de 700 matrículas anuais em algumas escolas 
do município de Anchieta. A unidade escolar de ensino fundamental Amariles Fernandes 
Garcia, localizada na sede municipal, e a de Recanto do Sol foram as que tiveram maior 
aumento da demanda escolar, que se deu tanto no turno matutino quanto no noturno. 
Foram abertas nesse período 8 novas salas de EJA - Educação de Jovens e Adultos, 
devido à elevação da demanda por este nível de ensino, o que caracteriza o aumento de 
população adulta. 
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Os processos de transferência foram muitos, especialmente de crianças em idade 
escolar, sendo que muitas transferências foram realizadas entre escolas do município e 
outras nos estados de Bahia, Alagoas, Sergipe, Maranhão, etc. Dentro da municipalidade, 
algumas dessas escolas foram adequadas para dar atendimento à demanda adicional, 
outras passaram a atender demandas que não atendiam anteriormente, como a Escola 
Amariles Fernandes que passou a atender o ensino médio além do fundamental.    
 
A partir do redimensionamento da demanda para a região componente da AID, o governo 
estadual tem definido projetos de maior cunho na área de educação, o que deverá se 
consubstanciar na instalação de uma Escola Técnica Federal e de um SENAI. Estes dois 
projetos foram compromissados pelo governo estadual junto dos poderes públicos e das 
comunidades locais, sendo prevista a instalação do IFES – Instituto Federal de Educação 
Tecnológica em Guarapari, e de uma unidade do SENAI em Anchieta.  
 
Em Guarapari, o governo estadual adquiriu o terreno da Faculdade J. Simões para o 
IFES. Esta unidade prevê o atendimento às demandas dos municípios de Guarapari, 
Anchieta, Alfredo Chaves, Piúma, Iconha e Rio Novo do Sul, oferecendo cursos em nível 
básico, técnico e superior. 
 
Em Anchieta, a instalação de uma unidade do SENAI também está sendo prevista em 
terreno doado pela empresa Samarco Mineração S.A. Encontra-se, neste momento, em 
fase de licitação, segundo a assessoria da Prefeitura Municipal. Enquanto não se instala a 
unidade física do SENAI nesse município, esta entidade está utilizando o espaço 
disponibilizado no Pavilhão de Ensino Tecnológico de Anchieta, o que vem ocorrendo 
desde 2005, para ministrar cursos para trabalhadores residentes na AID. No atual 
momento, estão sendo dados cursos cuja carga horária varia de 180 até 240 horas, 
segundo informações de técnico do Sine de Anchieta. Os cursos em andamento são os 
de elétrica, de soldas e de informática.  
 
Está prevista para 2010 a realização de cursos de maior duração, com cerca de 1 ano e 
meio, nas áreas de técnico em segurança e técnico em meio ambiente. Esses cursos 
serão oferecidos pelo SENAI e pela escola CEDTEC, em parceria com a Prefeitura 
Municipal e a Samarco, e deverão receber residentes da AID.  
 
Recentemente, a Samarco Mineração, o Ministério Público e as Prefeituras de Anchieta, 
Guarapari e Piúma assinaram dois importantes convênios, com investimentos estimados 
em mais de R$ 2 milhões. As iniciativas têm como objetivo promover capacitação 
profissional e inclusão social através de práticas educativas, esportivas e culturais: o 
Projeto Cidadão do Futuro e o Convênio de Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional. 
 
O Projeto Cidadão do Futuro tem como foco criar oportunidades para que crianças e 
jovens desenvolvam práticas esportivas e culturais complementares ao currículo escolar. 
O Projeto conta com aulas e escolinhas de futebol e ginástica, além de promover 
palestras e apresentações de cinema e teatro para jovens com idade entre 8 e 16 anos. O 
projeto será implantado em até dois anos na escola Municipal de Ensino Infantil e 
Fundamental Maria Luiza Flores, em Mãe-bá (Anchieta) e beneficiará mais de 200 alunos 
da comunidade. 
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Já no Convênio de Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional, a Samarco vai destinar 
330 bolsas de estudos para jovens do ensino médio e profissionalizante. Serão oferecidas 
bolsas de 80% do valor da mensalidade referente ao curso técnico e de 100% nos cursos 
de qualificação profissional para estudantes residentes nos municípios de Anchieta, 
Guarapari e Piúma. Os processos seletivos para a destinação das bolsas de estudos 
serão realizados até o final do ano de 2010. 
 
 

 SAÚDE 
 
No item Saúde serão destacados os aspectos relativos à mortalidade e morbidade, e à 
infraestrutura existente nos municípios da AID. 
 
 
 Mortalidade e Morbidade 

 
A infraestrutura de saúde dos municípios da AID apresenta-se deficitária, como em 
praticamente todos os municípios do país no que concerne à relação oferta-demanda. No 
entanto, o município de Anchieta, comparando-se aos outros dois municípios 
componentes da AID, possui melhor infraestrutura e maior cobertura da população local o 
que lhe confere melhores indicadores de saúde, conforme se constata na análise a seguir. 
 
Analisando-se a situação da saúde dos municípios da AID a partir da taxa de mortalidade 
infantil de anos recentes, 2000 e 2006, verifica-se que houve uma redução desta taxa, 
tanto no estado como nos municípios da AID, especialmente em Piúma. 
 
A redução da taxa estadual no período foi de 18,63 para 15. Assim como ocorreu no 
estado, nos municípios de Anchieta e Guarapari essa taxa decresceu ao longo do 
intervalo considerado, diminuindo de 11,2 para 9,0 e de 9,97 para 9,0 respectivamente. O 
mesmo ocorreu em Piúma, cuja taxa passou de 28,47 em 2000 para 13,3 em 2006, 
reduzindo-se no período, embora tenha se mantido acima das taxas dos outros 
municípios da AID (Tabela 3.3.1.1.5-11 e Figura 3.3.1.1.5-3). 
 
Tabela 3.3.1.1.5-11: Taxas de mortalidade infantil (*) dos municípios da AID – 2000 e 
2006. 
 

MUNICÍPIO 2000 2006 
Anchieta 11,20 9,0 

Guarapari 9,97 9,0 
Piúma 28,47 13,3 

ES 18,63 15,1 
Fonte: SESA - SINASC e SIM. 
(*) – Por mil habitantes. 
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Figura 3.3.1.1.5-3: Taxas de Mortalidade Infantil dos Municípios da AID (por mil habitantes) – 2000 e 2006. 
 
 
No que se refere às principais causas de morte observa-se que, para os 3 municípios da 
AID, e ao longo do período analisado (2000-06), com base na Tabela 3.3.1.1.5.12, as 
doenças do aparelho circulatório são as que mais acometem seus habitantes, que 
costumam ser seguidas pelas neoplasias. No entanto, em Guarapari e em Piúma também 
se verifica um alto índice de óbitos por causas externas, colocando esta causa como a 
segunda principal em vários anos da série analisada. A esta causa estão vinculados os 
acidentes automobilísticos que ocorrem com grande frequência nesses municípios no 
período de veraneio, em especial no ano novo e no carnaval. 
 
No município de Anchieta, entre 2000 e 2006, é fácil perceber que, em todos os anos, as 
doenças do aparelho circulatório foram as que mais acometeram os munícipes. Em 2000, 
elas foram responsáveis por 39,82% das mortes, seguidas pelas neoplasias (tumores), 
cujo percentual foi de 12,39%. Em 2001, as doenças do aparelho circulatório causaram 
37,35% das mortes e causas externas de morbidade e mortalidade 16,87%. Em 2002, 
2003, 2004 e 2005, a segunda maior causa de mortes foi decorrente de neoplasias 
(tumores). Em 2002, o percentual de fatalidade devido a doenças do aparelho circulatório 
foi de 46,46% e devido a neoplasias (tumores) de 15,15%. Em 2003, respectivamente, 
40,95% e 12,38%; em 2004, 29,20% e 18,25% e em 2005, 25,68% e 22,30%. Por fim, em 
2006, doenças do aparelho respiratório ocasionaram 34,75% dos óbitos e causas 
externas de morbidade e mortalidade, 16,10% (Tabela 3.3.1.1.5-12 e Figura 3.3.1.1.5-4). 
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Tabela 3.3.1.1.5-12: Principais causas de morte no município de Anchieta (%) – 2000 a 
2006. 
 

CAUSAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Doenças do aparelho circulatório 39,82 37,35 46,46 40,95 29,20 25,68 34,75 

Causas externas de morbidade e mortalidade 9,73 16,87 8,08 7,62 15,33 18,92 16,10 
Neoplasias (tumores) 12,39 6,02 15,15 12,38 18,25 22,30 11,86 

Doenças do aparelho respiratório 2,65 3,61 3,03 8,57 11,68 9,46 8,47 
Algumas afec. originadas no período perinatal 7,08 9,64 6,06 10,48 5,84 7,43 5,08 
Algumas doenças infecciosas e parasitárias 4,42 - 3,03 - 2,92 0,68 4,24 

Doenças do aparelho digestivo 3,54 3,61 4,04 6,67 4,38 5,41 4,24 
Doenças do aparelho geniturinário - - - 0,95 1,46 0,68 3,39 

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 5,31 12,05 6,06 4,76 5,11 5,41 2,54 
Transtornos mentais e comportamentais 0,88 - 1,01 - 0,73 1,35 2,54 

Fonte : DATASUS – SIM. 
 
 

 
 

Figura 3.3.1.1.5-4: Principais causas de morte no Município de Anchieta - 2000 e 2006. 
 
 
Em Guarapari, entre 2000 e 2006, as doenças do aparelho circulatório foram a principal 
causa de morte, assim como observado em Anchieta. Em segundo lugar, para todos os 
anos, exceto 2003, aparecem as causas externas de morbidade e mortalidade. Em 2000, 
as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por 30,41% das mortes, seguidas 
pelas causas externas de morbidade e mortalidade, cujo percentual foi de 18,63%. Em 
2001, as doenças do aparelho circulatório causaram 26,92% das mortes e causas 
externas de morbidade e mortalidade 16,90%. Em 2002, o percentual de fatalidade devido 
a doenças do aparelho circulatório foi de 27,45% e devido a causas externas de 
morbidade e mortalidade de 19,77%. Em 2003, doenças do aparelho circulatório e 
neoplasias (tumores), ocasionaram respectivamente, 33,00% e 15,38% dos óbitos; em 
2004, doenças do aparelho circulatório 29,06% e causas externas de morbidade e 
mortalidade 17,74%; em 2005, respectivamente, 31,30% e 19,66% e em 2006, 27,00% e 
17,13% (Tabela 3.3.1.1.5-13 e Figura 3.3.1.1.5-5). 
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Tabela 3.3.1.1.5-13: Principais causas de morte no município de Guarapari – (%) 2000 a 
2006. 
 

CAUSAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Doenças do aparelho circulatório 30,41 26,92 27,45 33,00 29,06 31,30 27,00 

Causas externas de morbidade e mortalidade 18,63 16,90 19,77 14,78 17,74 19,66 17,13 
Neoplasias (tumores) 11,99 12,57 12,86 15,38 16,60 12,79 15,27 

Doenças do aparelho respiratório 7,07 6,09 6,33 6,48 6,79 8,59 7,64 
Doenças do aparelho digestivo 3,21 4,52 4,61 4,86 4,91 4,01 5,96 

Algumas afec. originadas no período perinatal 7,28 10,41 6,91 4,45 6,42 4,96 5,77 
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 7,71 4,72 5,76 5,87 6,60 5,53 5,59 

Sintomas, sinais e achados anormais via exames 
clínico  e laboratorial 6,21 10,81 5,37 6,07 3,96 3,63 5,40 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 3,43 2,36 4,80 4,66 2,83 3,63 3,17 
Doenças do sistema nervoso 0,64 0,59 1,34 1,01 0,94 2,10 2,79 

Fonte: DATASUS – SIM. 
 
 

 
 

Figura 3.3.1.1.5-5: Principais causas de morte no Município de Guarapari - 2000 e 2006. 
 
 
Em Piúma, entre 2000 e 2006, as doenças do aparelho circulatório também foram a 
principal causa de morte, assim como observado em Anchieta e em Guarapari. Em 2000, 
as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por 25,56% das mortes, seguidas 
pelas causas externas de morbidade e mortalidade, cujo percentual foi de 14,44%. Em 
2001, as doenças do aparelho circulatório causaram 34,21% das mortes e as do aparelho 
respiratório, 10,53%. Em 2002, o percentual de fatalidade devido a doenças do aparelho 
circulatório foi de 30,23% e o devido a causas externas de morbidade e mortalidade de 
15,12%. Doenças do aparelho circulatório e neoplasias (tumores) ocasionaram em 2003, 
respectivamente, 22,47% e 16,85% dos óbitos e, em 2004, respectivamente, 34,18% e 
12,66%. Em 2005, doenças do aparelho circulatório provocaram 28,57% do total de 
mortes e causas externas de morbidade e mortalidade 15,31%. Por fim, em 2006, 
doenças do aparelho circulatório ficaram em 41,79% e neoplasias (tumores), 10,45% das 
mortes (Tabela 3.3.1.1.5-14 e Figura 3.3.1.1.5-6). 
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Tabela 3.3.1.1.5-14: Principais causas de morte no município de Piúma – (%) 2000 a 
2006. 
 

CAUSAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Doenças do aparelho circulatório 25,56 34,21 30,23 22,47 34,18 28,57 41,79
Neoplasias (tumores) 10,00 9,21 12,79 16,85 12,66 12,24 10,45
Causas externas de morbidade e mortalidade 14,44 9,21 15,12 12,36 11,39 15,31 8,96 
Algumas doenças infecciosas e parasitárias 3,33 3,95 8,14 5,62 6,33 2,04 7,46 
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 4,44 6,58 5,81 6,74 2,53 13,27 7,46 
Doenças do aparelho respiratório 5,56 10,53 5,81 10,11 3,80 7,14 5,97 
Doenças do aparelho digestivo 2,22 3,95 5,81 7,87 6,33 9,18 5,97 
Algumas afec. originadas no período perinatal 6,67 1,32 5,81 5,62 6,33 3,06 2,99 
Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 3,33 1,32 1,16 - - 1,02 2,99 
Transtornos mentais e comportamentais - - 1,16 - 1,27 1,02 1,49 
Fonte: DATASUS – SIM. 
 
 

 
 

Figura 3.3.1.1.5-6: Principais causas de morte no Município de Piúma - 2000 e 2006. 
 
 
Em Anchieta, Piúma e Guarapari, assim como no Espírito Santo como um todo, as três 
principais causas de internação entre 2000 e 2006 foram gravidez, parto e puerpério, 
seguida pelas doenças do aparelho respiratório e pelas doenças do aparelho circulatório, 
como se constata na Tabela 3.3.1.1.5-15 e Figura 3.3.1.1.5-7. 
 
As principais causas de internação no estado de forma geral foram distribuídas da 
seguinte forma: 23,43% devido à gravidez, parto e puerpério, 11,98% devido a doenças 
do aparelho respiratório e 11,50% a doenças do aparelho circulatório. 
 
Em Anchieta, 17,01% das internações deveram-se à gravidez, parto e puerpério, 14,47% 
a doenças do aparelho circulatório, 13,41% a doenças do aparelho respiratório, 11,85% a 
algumas doenças infecciosas e parasitárias e 10,36% a doenças do aparelho digestivo. 
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Em Piúma, 16,78% das internações ocorreram em função de gravidez, parto e puerpério, 
12,97% em função de doenças do aparelho respiratório, 12,00% devido a transtornos 
mentais e comportamentais, 10,38% a doenças do aparelho circulatório e 10,10% a 
doenças do aparelho geniturinário. 
 
Em Guarapari, 23,86% das internações foram ocasionadas por gravidez, parto e 
puerpério, 11,63% por doenças do aparelho respiratório, 11,47% por doenças do aparelho 
circulatório e 10,43% por algumas doenças infecciosas e parasitárias. 
 
Tabela 3.3.1.1.5-15: Principais causas de internação dos Municípios da AID – 2000 (%) 
 

PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÃO ANCHIETA PIÚMA GUARAPARI ESTADO 
Gravidez, parto e puerpério 17,01% 16,78% 23,86% 23,43% 

Doenças aparelho respiratório 13,41% 12,97% 11,63% 11,98% 
Doenças do aparelho circulatório 14,47% 10,38% 11,47% 11,50% 
Doenças do aparelho digestivo 10,36% 8,75% 8,51% 8,62% 

Algumas doenças infec e parasitárias. 11,85% 8,87% 10,43% 7,34% 
Doenças do ap. geniturinário 7,56% 10,10% 9,98% 6,93% 

Lesões enven. e algo ut. conseq. causas externas 2,93% 4,85% 5,42% 5,67% 
Transtornos mentais e comportamentais 2,52% 12,00% 4,23% 5,17% 

Neoplasias (tumores) 5,04% 3,88% 3,96% 4,42% 
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 5,16% 2,43% 2,16% 2,39% 

Fonte: Datasus-Tabnet – 2009. 
 
 

 
 

Figura 3.3.1.1.5-7: ´Principais causas de internação nos municípios da AID – 2000. 
 
 



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
470/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

 Infraestrutura de Saúde 
 
Relacionando-se a infraestrutura de saúde existente nos municípios da AID, destaca-se o 
município de Guarapari que detém o maior número de unidades de saúde e de leitos. Há 
que se salientar, no entanto, que este município representa um contingente de residentes 
muito superior aos demais, sendo este de 98.073 pessoas, frente aos demais com  
19.459 (Anchieta) e 16.249 (Piúma), pelos dados do IBGE (Contagem de População, 
2007). 
 
Das 65 unidades de saúde contabilizadas na AID, 31 localizam-se em Guarapari, ou seja, 
aproximadamente 48%. Além disso, situam-se neste município: 46 dos 51 consultórios 
isolados existentes na AID, ou seja, 90% do total; 36 das 42 clínicas 
especializadas/ambulatórios especializados, ou seja, 86% do total, o único pronto socorro 
geral existente e 116 unidades do total de capacidade instalada de unidades assistenciais 
da AID, 172, aproximadamente 67% (Tabela 3.3.1.1.5-16). 
 
Já as duas policlínicas detectadas se situam em Anchieta, que também possui 5 das 7 
unidades de apoio, diagnose e terapia e 1 dos dois hospitais gerais da AID. O outro se 
localiza em Piúma. 
 
Tabela 3.3.1.1.5-16 : Unidades de Saúde por tipo nos municípios da AID – 2007. 
 

UNIDADES DE SAÚDE ANCHIETA GUARAPARI PIÚMA TOTAL 
Unidade de Saúde (*) 23 31 11 65 

Policlínica 2 8 0 2 
Consultório Isolado (Médico e odontológico) 4 46 1 51 

Unidade de Apoio Diagnose e Terapia 5 1 1 7 
Clinica Especializada/Ambulatório Especializado 3 36 3 42 

Pronto Socorro Geral 0 1 0 1 
Unidade de Vigilância em Saúde 1 1  2 

Hospital Geral 1 3 1 2 
Total 39 116 17 172 

Fonte: Datasus – Cnes 
(*) Foram agrupados os tipos: Unidades Mistas, Posto de Saúde, Centro de Saúde, Unidade Móvel Terrestre e Unidade de 
Saúde Simplificada. 
 
No que se referem aos leitos hospitalares, os dados dos municípios da AID para 2007 
(INDDES, 2007) mostram uma concentração de leitos SUS em Guarapari, embora exista 
um número expressivo de leitos em Anchieta, especialmente se considerada a proporção 
leitos-população. Neste caso, seriam aproximadamente 2,9 leitos por mil habitantes em 
Anchieta, 1,6 em Piúma, caindo para 0,9 em Guarapari. 
 
O maior número de leitos disponível encontra-se na especialidade clínica médica, em 
todos os três municípios, seguida das especialidades obstetrícia e pediatria. Vale verificar 
a inexistência de leitos de terapia intensiva nesses municípios, existindo apenas 1 leito 
caracterizado como isolamento no município de Anchieta (Tabela 3.3.1.1.5-17). 
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Tabela 3.3.1.1.5-17: Leitos SUS por especialidade nos municípios da AID – 2007. 
 

LEITOS POR MUNICÍPIO 
ESPECIALIDADES 

ANCHIETA GUARAPARI PIÚMA ESPÍRITO SANTO 
Cirurgia 9 14 6 1348 

Clínica Médica 20 28 9 1735 
Isolamento 1 - - 83 
Obstetrícia 12 18 5 783 
Pediatria 13 29 6 1098 

Total 55 89 26 5047 
Fonte: IJSN – INDDES. 
 
 
A distribuição de leitos por clínicas e usuários, constantes da Tabela 3.3.1.1.5-18, abaixo, 
aponta para uma concentração dos leitos existentes na AID que se situa em Guarapari, 
em primeiro lugar, e em Anchieta, em segundo. Dos 30 leitos existentes na AID em 
clínicas cirúrgicas, 15 estão em Guarapari e 9 em Anchieta; dos 71 leitos em clínicas 
médicas, 42 estão em Guarapari e 20 em Anchieta; dos 35 em clínicas pediátricas, 16 
estão em Guarapari e 13 em Anchieta e dos 36 leitos em clínicas obstétricas, 19 estão em 
Guarapari e 12 em Anchieta. Dessa forma, de um total de 172 leitos existentes na AID, 
53% estão em Guarapari e 31% estão em Anchieta. 
 
Nos municípios de Anchieta e Piúma, 100% dos leitos atendem ao SUS. Em Guarapari, 
em seu turno, atendem a usuários do SUS: 14 dos 15 leitos das clínicas cirúrgicas, 38 dos 
42 das clínicas médicas, 100% dos 16 das clínicas pediátricas e 18 dos 19 das clínicas 
obstétricas, ou seja, 86 dos 92 leitos existentes, aproximadamente 93% do total de leitos 
do município, atendem pelo SUS. 
 
Tabela 3.3.1.1.5-18: Distribuição de leitos por clínicas e tipo de usuário - Municípios da 
AID – 2008. 
 

CLÍNICA TIPO ANCHIETA GUARAPARI PIÚMA TOTAL 
Exist 9 15 6 30 
SUS 9 14 6 29 Cirúrgica 

N/SUS - 1 - 1 
Exist 20 42 9 71 
SUS 20 38 9 67 Médica 

N/SUS - 4 - 4 
Exist 13 16 6 35 
SUS 13 16 6 35 Pediátrica 

N/SUS - - - - 
Exist 12 19 5 36 
SUS 12 18 5 35 Obstétrica 

N/SUS - 1 - 1 
Exist 54 92 26 172 
SUS 54 86 26 166 Total 

N/SUS - 6 - 6 
Fonte: DATASUS – CNES 
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A rede hospitalar existente na AID está composta por 4 hospitais, segundo dados do 
Datasus-Cnes de 2008, constantes da Tabela 3.3.1.1.5-19, sendo um em Anchieta, um 
em Piúma e dois em Guarapari. Em termos de infraestrutura hospitalar, constata-se que o 
maior número de consultórios-salas e leitos, que totalizam 20 e 25, respectivamente, 
refere-se ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição, localizado em Piúma. 
Guarapari oferece, no conjunto de suas duas unidades hospitalares, 19 consultórios-salas 
e 24 leitos, e Anchieta 14 e 13, respectivamente, detendo, este município, a menor 
estrutura hospitalar no relativo a estas duas variáveis (salas-consultórios e leitos). 
 
Tabela 3.3.1.1.5-19: Consultórios e leitos na rede hospitalar da AID – 2008. 
 

INSTALAÇÃO 
UNIDADE HOSPITALAR CONSULTÓRIOS/ 

CLÍNICAS E SALAS LEITOS 
MUNICÍPIO 

Hospital e Maternidade de Anchieta 14 13 Anchieta 
Hospital Nossa Senhora da Conceição 11 11 

Hospital São Judas Tadeu 19 13 
Guarapari 

Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição 20 25 Piúma 
Fonte: CNES – DATASUS, acessado em 21/05/2008 
 
 
Em Anchieta, o Hospital e Maternidade de Anchieta, cuja administração fica a cargo do 
MEPES, que recebe ajuda da Prefeitura Municipal, é classificado como hospital geral, 
segundo consta em sua ficha de cadastro do CNES - Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde, de 2008, possuindo atendimento contínuo de 24 horas/dia 
com plantão incluindo os sábados, domingos e feriados. Sua estrutura está composta por 
1 consultório médico, 9 salas destinadas a várias especialidades e atendimentos, 4 
clínicas, possuindo apenas 13 leitos disponíveis.  
 
Os serviços especializados próprios constam de: cardiologia, controle e acompanhamento 
à gestação, emergência, hemoterapia, laboratório clínico (patologia clínica), planejamento 
familiar/esterilização, radiologia, ultrassonografia e urgência. Os serviços de fisioterapia e 
de anatomia patológica/citopatologia são terceirizados. Os serviços de ambulância, 
esterilização de materiais, farmácia, lavanderia, necrotério, serviço de prontuário de 
paciente, de manutenção de equipamentos e o serviço social são próprios também 
(Tabela 3.3.1.1.5-20). 
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Tabela 3.3.1.1.5-20: Cadastro de Estabelecimento de Saúde – Unidade Hospitalar - 
Município de Anchieta – 2008. 
 

Informações Gerais: HOSPITAL E MATERNIDADE ANCHIETA 
Instalações Físicas para Assistência 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
Instalação: Qtde./Consultório: Leitos/Equipos: 
Consultórios médicos 1 0 
Sala de atendimento indiferenciado 1 0 
Sala de gesso 1 0 
Sala pequena cirurgia 1 0 
Sala repouso/observação – indiferenciado 1 3 

AMBULATORIAL 
Instalação: Qtde./Consultório: Leitos/Equipos: 
Clínicas indiferenciadas 4 0 
Sala de pequena cirurgia 1 0 

HOSPITALAR 
Instalação: Qtde./Consultório: Leitos/Equipos: 
Sala de cirurgia 1 0 
Sala de cirurgia 1 0 
Sala de parto normal 1 0 
Sala de pré-parto 1 5 
Leitos de alojamento conjunto 0 5 

SERVIÇOS DE APOIO 
Serviço: Característica: 
Ambulância Próprio 
Central de esterilização de materiais Próprio 
Farmácia Próprio 
Lavanderia Próprio 
Necrotério Próprio 
S.A.M.E. ou S.P.P. (serviço de prontuário de paciente) Próprio 
Serviço de manutenção de equipamentos Próprio 
Serviço social Próprio 

 



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
474/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Tabela 3.3.1.1.5-20: Cadastro de Estabelecimento de Saúde – Unidade Hospitalar - 
Município de Anchieta – 2008. Continuação  

Informações Gerais: HOSPITAL E MATERNIDADE ANCHIETA 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

Serviço: Característica: Amb.: Amb.SUS: Hosp.: Hosp.SUS: 
Servico de atenção à saúde 
reprodutiva próprio sim não não Sim 

Servico de atenção ao pré-natal 
parto e nascimento próprio não sim não sim 

Servico de diagnóstico por anatomia 
patologica e ou citopato terceirizado Não sim não sim 

Serviço de diagnóstico por imagem próprio não sim não sim 
Serviço de diagnóstico por 
laboratório clínico próprio não não não não 

Serviço de diagnóstico por métodos 
gráficos dinâmicos próprio não sim não sim 

Serviço de fisioterapia terceirizado sim sim não não 
Serviço de fisioterapia terceirizado não sim não não 
Serviço de hemoterapia próprio não não não não 
Serviço de urgências próprio não não não não 

SERVIÇOS 
Serviço de fisioterapia 

Servico de diagnóstico por anatomia patologica e ou citopatológica 
OUTROS: 

Nível de Hierarquia: Tipo de 
Unidade: Turno de Atendimento: 

06-Média - M2 e M3 HOSPITAL 
GERAL 

atendimento contínuo de 24 horas/dia (plantão: inclui sábados, domingos e 
feriados) 

Hospital Avaliado Segundo o NBAH do MS: NÃO 
Fonte: CNES – DATASUS – Ficha de Cadastro de Estabelecimento de Saúde. 
 
 
São dois os hospitais cadastrados pelo CNES para o município de Guarapari: o Hospital 
São Judas Tadeu e o Hospital Nossa Senhora da Conceição, cujos dados se encontram 
abertos na Tabela 3.3.1.1.5-21 para o ano de 2008. 
 
Também classificado como hospital geral com atendimento nos turnos da manhã, tarde e 
noite, o Hospital São Judas Tadeu, de Guarapari, possui infraestrutura mais ampliada que 
o de Anchieta, tendo 3 consultórios médicos, 19 salas de atendimento em diversas 
especialidades, conforme consta da Tabela 3.3.1.1.5-21. O número de leitos é menor que 
o de Anchieta, havendo 13 leitos disponíveis nesta unidade hospitalar. Os serviços de 
apoio próprios são: de esterilização de materiais, farmácia, lavanderia e serviço de 
prontuário de paciente. O serviço de manutenção de equipamentos é terceirizado. Dentro 
dos serviços especializados, são próprios os de diagnóstico por imagem, diagnóstico por 
laboratório clínico e urgências. 
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O Hospital Nossa Senhora da Conceição dispõe de 10 salas e 1 clínica básica e de 11 
leitos. Assim como o Hospital São Judas Tadeu, os serviços de apoio são todos próprios, 
à exceção do de manutenção de equipamentos. Já os serviços especializados próprios 
oferecidos são todos os que o São Judas Tadeu oferece além do serviço de atenção ao 
pré-natal, parto e nascimento. 
 
Tabela 3.3.1.1.5-21: Cadastro de Estabelecimento de Saúde – Unidades Hospitalares - 
Município de Guarapari – 2008. 
 

Informações Gerais HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU 
Instalações Físicas para Assistência 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
Instalação: Qtde./Consultório: 
Consultórios médicos 2 
Sala de gesso 1 
Sala repouso/observação - indiferenciado 1 

AMBULATORIAL 
Instalação: Qtde./Consultório: 
Outros consultórios não médicos 1 
Sala de cirurgia ambulatorial 1 
Sala de enfermagem (serviços) 2 
Sala de gesso 1 
Sala de pequena cirurgia 1 
Sala de repouso/observação - indiferenciado 1 

HOSPITALAR 
Instalação: Qtde./Consultório: 
Sala de cirurgia 2 
Sala de cirurgia ambulatorial 1 
Sala de recuperação 1 
Sala de cirurgia 1 
Sala de curetagem 1 
Sala de parto normal 1 
Sala de pré-parto 1 
Leitos de alojamento conjunto 0 

SERVIÇOS DE APOIO 
Central de Esterilização de Materiais próprio 
Farmácia próprio 
Lavanderia próprio 
S.A.M.E. ou S.P.P.(Serviço de Prontuário de Paciente) próprio 
Serviço De Manutenção De Equipamentos terceirizado 

 



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
476/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Tabela 3.3.1.1.5-21: Cadastro de Estabelecimento de Saúde – Unidades Hospitalares - 
Município de Guarapari – 2008. Continuação. 
 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
Serviço: Característica: Amb.: Amb.Sus: Hosp.: Hosp.Sus:
Serviço de diagnóstico por imagem próprio não sim não não 
Serviço de diagnóstico por laboratório 
clínico próprio não não não não 

Serviço de urgências próprio não não não não 
OUTROS: 

Nível de 
Hierarquia: 

Tipo de 
Unidade: Turno de Atendimento: 

08-Alta 
HOSP/AMB 

HOSPITAL 
GERAL atendimento nos turnos da manhã, tarde e noite 

Hospital Avaliado Segundo o NBAH do MS: NÃO 
Informações Gerais HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 

Instalações Físicas para Assistência 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Instalação: Qtde./Consultório: Leitos/Equipos: 
Sala de atendimento 
indiferenciado 2 0 

Sala de gesso 1 0 
Sala pequena cirurgia 1 0 
Sala repouso/observação - 
indiferenciado 1 1 

AMBULATORIAL 
Instalação: Qtde./Consultório: Leitos/Equipos: 
Clínicas básicas 1 0 
Sala de cirurgia ambulatorial 1 0 
Sala de repouso/observação 
- indiferenciado 1 1 

HOSPITALAR 
Instalação: Qtde./Consultório: Leitos/Equipos: 
Sala de cirurgia 1 0 
Sala de recuperação 1 1 
Sala de parto normal 1 0 
Leitos de alojamento 
conjunto 0 8 

SERVIÇOS DE APOIO 
Serviço: Característica: 
Central de esterilização de materiais próprio 
Farmácia próprio 
Lavanderia próprio 
s.a.m.e. ou s.p.p.(serviço de prontuário de paciente) próprio 
serviço de manutenção de equipamentos terceirizado 
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Tabela 3.3.1.1.5-21: Cadastro de Estabelecimento de Saúde – Unidades Hospitalares - 
Município de Guarapari – 2008. Continuação 
 

Informações Gerais HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

Serviço Característica amb.:  amb.sus: Hosp.: Hosp.Sus: 
Serviço de atenção ao pré-
natal parto e nascimento 

próprio não sim não sim 

Serviço de diagnóstico por 
imagem 

próprio não sim não sim 

Serviço de diagnóstico por 
laboratório clínico 

próprio não não não não 

Serviço de urgências próprio não não não não 

OUTROS 
Nível de Hierarquia: Tipo de Unidade: Turno de Atendimento: 

07-Média - M3 HOSPITAL 
GERAL 

atendimento contínuo de 24 horas/dia (plantão:inclui sábados, 
domingos e feriados) 

Hospital Avaliado Segundo o NBAH do MS: NÃO 
Fonte: CNES – DATASUS – Ficha de Cadastro de Estabelecimento de Saúde. 
 
 
O Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição de Piúma reúne a melhor 
infraestrutura da AID em termos de leitos e salas-consultórios, totalizando 20 leitos e 25 
salas-consultórios, pelos dados do CNES, esses relativos a 2007. Esse hospital, 
classificado como hospital geral, atende 24 horas/dia com plantão incluindo os sábados, 
domingos e feriados. Os serviços próprios especializados são os de atenção à saúde 
reprodutiva, diagnóstico por imagem, diagnóstico por laboratório clínico, diagnóstico por 
métodos gráficos dinâmicos e de urgência, não havendo nenhum serviço terceirizado. 
Quanto aos serviços de apoio, são próprios os de esterilização de material, farmácia, 
lavanderia e serviço de prontuário de paciente, sendo terceirizado o de manutenção de 
equipamentos (Tabela 3.3.1.1.5-22). 
 
Tabela 3.3.1.1.5-22: Cadastro de Estabelecimento de Saúde – Unidade Hospitalar - 
Município de Piúma – 2008. 
 

Informações Gerais HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 
Instalações Físicas para Assistência 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
Instalação: Qtde./Consultório: Leitos/Equipos: 
Sala de atendimento indiferenciado 1 0 
Sala de curativo 1 0 
Sala de higienização 1 0 
Sala repouso/observação - feminino 1 3 
Sala repouso/observação - indiferenciado 2 4 
Sala repouso/observação - masculino 1 3 
Sala repouso/observação - pediátrica 1 6 

 



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
478/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Tabela 3.3.1.1.5-22: Cadastro de Estabelecimento de Saúde – Unidade Hospitalar - 
Município de Piúma – 2008. Continuação. 
 

Informações Gerais HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 
AMBULATORIAL 

Instalação: Qtde./Consultório: Leitos/Equipos: 
Clínicas básicas 1 0 
Clínicas indiferenciadas 0 0 
Sala de curativo 1 0 
Sala de enfermagem (serviços) 1 0 
Sala de nebulização 1 0 
Sala de pequena cirurgia 1 0 

HOSPITALAR 
Instalação: Qtde./Consultório: Leitos/Equipos: 
Sala de cirurgia 1 0 
Sala de cirurgia ambulatorial 1 0 
Sala de recuperação 1 3 
Sala de cirurgia 1 0 
Sala de curetagem 1 0 
Sala de parto normal 1 0 
Sala de pré-parto 1 0 
Leitos de alojamento conjunto 0 6 

SERVIÇOS DE APOIO 
Serviço: Característica: 
Ambulância próprio 
Central de esterilização de materiais próprio 
Farmácia próprio 
Lavanderia próprio 
s.a.m.e. ou s.p.p.(serviço de prontuário de paciente) próprio 
serviço de manutenção de equipamentos terceirizado 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
Serviço: Característica: Amb.: Amb.Sus: Hosp.: Hosp.Sus: 
Serviço de atenção à 
saúde reprodutiva próprio não sim não sim 

Serviço de diagnóstico 
por imagem próprio não sim não sim 

Serviço de diagnóstico 
por imagem próprio sim não não sim 

Serviço de diagnóstico 
por laboratório clínico próprio não não não não 

Serviço de diagnóstico 
por métodos gráficos 
dinâmicos 

próprio não sim não sim 

Serviço de urgências Próprio não não não não 
COMISSÕES E OUTROS 

Descrição: 
CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

OUTROS 

Nível de Hierarquia: Tipo de 
Unidade: Turno de Atendimento: 

06-Média - M2 e M3 HOSPITAL 
GERAL 

atendimento contínuo de 24 horas/dia (plantão: inclui sábados, domingos e 
feriados) 

Hospital Avaliado Segundo o NBAH do MS: NÃO 
Fonte: CNES – DATASUS – Ficha de Cadastro de Estabelecimento de Saúde.   
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 CONJUNTURA RECENTE DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA  
 
Segundo dados da Prefeitura Municipal de Anchieta, atualmente, no município, existe 
apenas um hospital em funcionamento, cuja administração é realizada pelo MEPES- 
Movimento de Promoção e Educação Social do Espírito Santo, e que, embora detenha 
um expressivo e competente corpo médico, encontra-se em condições ruins de 
atendimento, com deficiências em termos de equipamentos e de infraestrutura. Existe um 
projeto para a construção de uma nova unidade hospitalar ainda em estudo. Cabe 
ressaltar, também, parceria realizada recentemente entre o Governo do Estado do 
Espírito Santo, Ministério Público Estadual, Prefeitura de Anchieta e a Samarco para 
viabilizar a reforma e ampliação do Hospital do MEPES. A obra, que teve início no final de 
novembro de 2009, vai adequar a estrutura do hospital conforme as exigências da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Com investimento de R$ 7,5 milhões, 
a Samarco e parceiros financiarão a reforma das redes elétrica e hidráulica, sistema de 
refrigeração, informatização do hospital, dentre outras. 
 
Com base nas informações da Agenda 21 municipal, a atual estrutura de saúde está 
composta: 
 

– pelo Hospital Maternidade Filantrópico do MEPES; 
 

– pelo Centro de Atenção Psicossocial; 
 

– pelo PA Municipal, atualmente denominado de CEU – Centro de Especialidades 
Unificadas; 

 

– pelo Centro de Vigilância à Saúde; 
 

– pelo CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento; 
 

– pela Sociedade Pestalozzi de Anchieta; 
 

– por 19 Unidades do PSF distribuídas pelo município. 
 
A presença e forte atuação do Conselho Municipal de Saúde tem sido de fundamental 
importância nas ações de saúde desenvolvidas em Anchieta e também como instrumento 
de participação de toda a sociedade nas discussões sobre o setor. Esse Conselho foi 
criado em 1991, tendo como objetivo assegurar o controle e a qualidade dos serviços 
oferecidos, participando também da avaliação do Sistema de Saúde, do Plano Municipal 
de Saúde e da Agenda Municipal. 
 
Há ainda com um importante instrumento de apoio às ações do setor, que é o Fundo 
Municipal de Saúde, que conta com recursos federais, estaduais e municipais, o qual é 
gerido pelo Conselho Municipal de Saúde. 
 
Dentre os principais eixos aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, destacam-se: 
 

– redução da mortalidade infantil e materna; 
– controle de doenças e agravos prioritários; 
– controle do diabetes, tuberculose e eliminação da hanseníase; 
– melhoria da gestão ao acesso e da qualidade das ações no serviço de saúde; 
– reorientação do modelo assistencial e descentralização; 
– desenvolvimento de recursos humanos; 
– qualificação e fortalecimento do controle social; 
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– saúde bucal; 
– cumprimento dos pactos formalizados com o gestor estadual. 
 
Os dados disponibilizados no Relatório do Impacto da Construção da Terceira Usina da 
Samarco, disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Anchieta, através da Secretaria 
Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, mostram em números a 
dimensão do quadro da saúde pública no município entre 2000 e 2007.  
 
As atuais unidades de saúde em atividade no município de Anchieta encontram-se abaixo 
descritas, constando da Tabela 3.3.1.1.5-23, totalizando 27 unidades de saúde públicas. 
Dentre elas destacam-se o Centro de Atenção Psicossocial, o CTA, o PAM e o Centro de 
Vigilância em Saúde. Também compõem a estrutura de saúde do município 12 unidades 
de saúde do PSF – Programa de Saúde da família, e mais 8 unidades de saúde 
distribuídas entre diversas comunidades como Limeira, Vila Residencial, Recanto do Sol, 
Simpatia, Parati, Ubu e Centro (sendo duas unidades). 
 
Tabela 3.3.1.1.5-23: Unidades de Saúde Públicas Ativas -2007. 
 

NOME DA UNIDADE LOCALIZAÇÃO 
Centro de atenção psicossocial Centro 
Centro de vigilância em Saúde A.v Carlos Lindenberg, s/n- Centro - 2° Andar 
Clínica oftalmológica em saúde A.v Carlos Lindenberg, s/n- Centro 

CTA - Centro de testagem e aconselhamento Rodovia do Sol, s/n- Bairro Vila Residencial 
PAM - Pronto atendimento municipal Rodovia do Sol, s/n- Bairro Vila Residencial 

Sociedade Pestalozzi de Anchieta Bairro Nova Esperança 
Unidade do PSF de Baixo Pongal Baixo Pongal 

Unidade do PSF Centro II Rodovia do Sol, s/n- Bairro Vila Residencial 
Unidade do PSF de Córrego da Prata Córrego da Praia 

Unidade do PSF de Alto Pongal Alto Pongal 
Unidade do PSF de Belo Horizonte Belo Horizonte 
Unidade do PSF de Chapada do A Chapada do A 

Unidade do PSF de Goembe Goembe 
Unidade do PSF de Iriri Iriri 

Unidade do PSF de Mãe- BA Mãe –Bá 
Unidade do PSF de São Mateus São Mateus 
Unidade do PSF de Duas Barras Duas Barras 

Unidade do PSF de Itapeúna Itapeúna 
Unidade do PSF de Jabaquara Jabaquara 

Unidade José Carone Rodovia do Sol, s/n- Bairro Vila Residencial 
Unidade Centro I A.v Carlos Lindenberg, s/n- Centro 

Unidade Centro III Bairro João CIII 
Unidade de Recanto do Sol Recanto do Sol 

Unidade de Ubu Ubu 
Unidade de Simpatia Simpatia 

Unidade de Parati Parati 
Unidade de Limeira Limeira 
Total de Unidades 27 

Fonte: PMA - Relatório do Impacto da Construção da Terceira Usina da Samarco – 2008 
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O Sistema Municipal de Saúde está composto pelos seguintes serviços e sua 
infraestrutura: Atenção Básica, Média complexidade e unidade de referência 
especializada, representada pelo CEU - Centro de Especialidades Unificadas.  
 
Na Atenção básica seguem-se os preceitos do SUS – Sistema único de Saúde, definindo-
se como princípios gerais da atenção básica o conjunto de ações de saúde, a prevenção 
de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Este 
serviço tem como foco principal a saúde da família, sendo representado pelas ações do 
PSF – Programa de Saúde da Família. No ano de 2007, foram cadastrados 22.473 
usuários no primeiro semestre, 22.998 no segundo e no terceiro e 23.048 no quarto 
trimestre, todos com cobertura em torno de 100%, segundo dados do referido relatório 
acima (PMA, 2008).  
 
Para os serviços de Média complexidade conta-se com o Centro de Especialidades 
Unificadas – CEU, o Centro de Atenção Psicossocial –CAPS, o Pronto Atendimento 
Municipal 24 horas, além de outros serviços contratados.  
 
O Centro de Especialidades Unificadas – CEU é uma unidade de referência especializada 
composta pelas estruturas seguintes: 
 

 CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento em DST/AIDS; 
 

 AMA-Agência Municipal de Agendamento; 
 

 Laboratório Municipal; 
 

 Atendimento especializado; 
 

 Consócio Intermunicipal de Saúde 
 

As especialidades de referência disponibilizadas pelo sistema para atendimento à 
população são: cardiologia, urologia, ginecologia, obstetrícia, clínica médica, 
dermatologia, otorrinolaringologia, pediatria, cirurgia geral, oftalmologia, ortopedia, 
neurologia, fonoaudiologia, assistência social, fisioterapia, nutrição, psicologia, farmácia/ 
bioquímica. 
 
O quadro de internações de residentes no município, por causas, no Sistema Único de 
Saúde, cujos dados encontram-se disponibilizados na Tabela 3.3.1.1.5-24 e Figura 
3.3.1.1.5-8, abaixo descritas, mostra um acentuado volume de morbidade hospitalar em 
Gravidez parto e puerpério, doenças do aparelho circulatório, algumas doenças 
Infecciosas e parasitárias e doença do aparelho respiratório. 
 
Com base na mesma tabela, constata-se que houve um aumento da morbidade hospitalar 
nos últimos dois anos da série (2006 e 2007), relativamente a 2005, com maior 
participação das causas relacionadas à gravidez, parto e puerpério, a algumas doenças 
Infecciosas e parasitárias, a doenças do aparelho circulatório, a doenças do aparelho 
geniturinário e a doenças do aparelho digestivo. 
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Tabela 3.3.1.1.5-24: Série Histórica da morbidade hospitalar do SUS por local de internação de residentes - Município de Anchieta – 
2000- 2007. 
 

Capítulo CID-10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
XV Gravidez, parto e puerpério 461 458 398 381 331 254 339 404 3.026 
I. Algumas doenças Infecciosas e parasitárias 118 170 234 244 144 345 374 330 1.959 
IX. Doenças do aparelho circulatório 432 252 221 253 300 180 196 199 2.033 
XIV. Doenças do aparelho geniturinário 85 122 144 137 117 156 156 195 1.112 
XI. Doenças do aparelho digestivo 163 194 204 193 198 102 153 172 1.379 
X. Doenças do aparelho respiratório 198 245 292 301 413 113 176 132 1.870 
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 115 74 94 98 110 116 115 107 829 
II. Neoplasias (tumores) 19 35 53 38 41 112 100 87 485 
VI. Doenças do aparelho nervoso 34 28 23 32 46 60 74 71 368 
XIII. Doenças do sist. Osteomuscular e tec. Conjuntivo 12 18 32 24 13 23 31 27 180 
XII. Doenças da pele e do tec. Subcutâneo 4 4 12 34 55 10 10 17 146 
XVI. Algumas afec. Originadas no período perinal 16 12 7 9 11 15 20 16 106 
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas - 3 6 9 6 - 5 11 40 
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 8 8 13 12 8 4 5 11 69 
III. Doenças sangue orgãos hemat e trans imunitár 6 9 9 6 10 8 20 10 78 
VIII.Doenças do ouvido e da apoise mastoide 2 2 - - - 1 3 3 11 
XVIII.Sint. Sinais e achad anorm ex clin e laborat 1 2 7 2 3 - 3 1 19 
V.Transtornos mentais e comportamentais - 3 - - - 2 3 1 9 
VII.Doenças do olho e anexos - 1 - - - - - - 1 
XXI. Contratos com serviços de saúde - - - - 1 - - - 1 
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade - 1 2 - - - - - 3 
CID 10  Revisão não disponível - - - - - - 1 - 1 

Total 1.674 1641 1.751 1.773 1.807 1.501 1.784 1.794 13.725 
Fonte: PMA - Relatório do Impacto da Construção da Terceira Usina da Samarco – 2008. 
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Figura 3.3.1.1.5-8: Principais causas de internação  
hospitalar- Município de Anchieta – 2000 a 2007. 

 
 
O que se observa em se analisando os dados da Tabela 3.3.1.1.5-25 é um aumento 
relevante dos serviços ambulatoriais a partir do ano de 2006, com uma alta ainda mais 
expressiva em 2007. Para se ter uma real noção desses acréscimos, em 2005 foram 
efetuados 617.104 procedimentos, frente a 867.092 em 2006 e 1.020.974 em 2007, um 
aumento que representa 40,5 % de acréscimo nos procedimentos dos serviços de saúde 
ambulatorial municipais entre 2004 e 2006 e 17,7% entre 2006 e 2007. A título de 
comparação com períodos anteriores, vale atentar para o aumento registrado entre 2004 
e 2005, que foi de 7,6%. 
 
Dentre os procedimentos de maior ocorrência, ressaltam-se os procedimentos de Atenção 
Básica seguidos dos Procedimentos Especializados e das Ações de enfermagem/outros 
de saúde nível médio, sendo que só a partir de 2006 os Procedimentos Especializados 
passam a superar as Ações de Enfermagem que vinham se mantendo em segundo lugar. 
Também se deve destacar a expressiva participação das Ações básicas em Odontologia 
e da Patologia Clínica, que ganham expressiva participação a partir de 2006. 
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Tabela 3.3.1.1.5-25: Produção Ambulatorial - Anchieta  
 

PERÍODO: 2000 A 2007 

PROCEDIMENTOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Procedimentos de Atenção Básica 236.907 264.605 211.724 215.211 211.154 220.762 298.035 331.276 

Ações de enfermagem/outros de saúde nível médio 161.536 162.702 114.724 109.945 118.711 98.041 141.971 164.349 

Ações médicas Básicas 43.833 48.741 47.572 50.751 49.036 51.262 49.450 45.897 

Ações básicas em odontologia 25.442 44.618 39.134 41.722 28.483 51.052 89.042 104.692 

Ações executadas para outros profissionais nível superior 5.241 7.073 8.842 11.594 14.587 19.542 17.187 17.774 

Procedimentos básicos em vigilância sanitária 855 1.471 1.452 1.199 277 865 385 534 

Procedimentos especializados 97.783 88.031 104.814 97.720 85.074 93.792 146.755 193.031 

Procedimentos especializados profissionais médicos, outros nível superior 25.317 26.390 26.627 26.372 34.497 28.967 44.052 61.295 

Cirurgias ambulatoriais especializadas 1.152 1.293 1.286 1.617 1.920 1.292 1.917 1.313 

Procedimentos traumato-ortopédicos 487 570 251 123 132 8 14 39 

Ações especializadas em odontologia 825 1.331 1.064 745 858 948 1.180 1.970 

Patologia Clínica 52.199 41.836 50.751 41.631 18.521 41.873 63.888 80.640 

Anatomopatologia e citopatologia 0 0 1.726 1.901 2.393 1.455 2.765 2.541 

Total de procedimentos 656.221 694.585 615.353 606.428 573.400 617.104 867.092 1.020.974 
Fonte: PMA - Relatório do Impacto da Construção da Terceira Usina da Samarco – 2008. 
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Pode-se deduzir, pelos dados da Tabela 3.3.1.1.5-26, a evolução das internações 
ocorridas no período de pico dos serviços de saúde municipal, entre 2006 e 2007, quando 
se observa que não houve um aumento significativo no total de internações  no município, 
visto que em 2004 houve mais internações que em 2006 e em 2007. No entanto, é 
considerável o aumento no número de internações em obstetrícia e em clínica cirúrgica a 
partir de 2005.  
 
Tabela 3.3.1.1.5-26: Internações por especialidades – Anchieta. 
 

PERÍODO 2000 A 2007 
ESPECIALIDADE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Clínica Cirúrgica 367 250 290 257 252 171 195 249 

Obstetrícia 461 456 399 374 325 306 360 444 
Clínica Médica 668 711 776 847 923 943 943 864 

Pediatria 178 224 286 295 307 286 286 237 
Total 1674 1641 1751 1773 1807 1501 1784 1794 

Fonte: PMA - Relatório do Impacto da Construção da Terceira Usina da Samarco – 2008. 
 
 
No Pronto Atendimento Municipal 24 h (Tabela 3.3.1.1.5-27) o que se observa é um 
elevado número de procedimentos entre 2006 e 2007, da ordem de 24.479 (96%), 
especialmente em Ações médicas especializadas e em Ações de enfermagem/nível 
médio. As ações especializadas obtiveram um aumento de cerca de 260% em relação ao 
ano anterior (2006). Da mesma forma as ações de enfermagem/nível médio, que 
totalizaram 18.163 em 2007, sofreram um acréscimo de aproximadamente 120% entre 
2006 e 2007.  
 
Tabela 3.3.1.1.5-27: Pronto Atendimento Municipal 24 h. 
 

PERÍODO 2006 A 2007 
GRUPO DE PROCEDIMENTOS 2006 2007 

Ações de enfermagem/Nível médio 8.234 18.163 
Ações médicas básicas 5.401 2.349 

Ações médicas especializadas 6.822 24.751 
Ações especializadas em odontologia 245 30 

Ações básicas em odontologia 4.836 4.724 
Total 25.538 50.017 

Fonte: PMA - Relatório do Impacto da Construção da Terceira Usina da Samarco – 2008. 
 
 
Contrariamente ao PAM, o atendimento no Pronto Socorro, entre 2006 e 2007, foi 
reduzido de 36.918 para 31.087, conforme se verifica na Tabela 3.3.1.1.5-28, havendo um 
pequeno aumento nos procedimentos apenas nos meses de janeiro, maio, setembro, 
outubro e dezembro, comparativamente aos meses correspondentes de 2006 e de 2007. 
A esta evolução pode se vincular o pico de contratações de trabalhadores para a 
instalação da Terceira Usina da Samarco, o que ocorreu nos meses de setembro e 
outubro de 2007.  
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Pelos dados do relatório referido acima (PMA, 2008), o número de população cadastrada 
pelo sistema de saúde no município de Anchieta, em 2007 foi de 22.786 habitantes e o 
número de trabalhadores temporários foi de 7.000 pessoas.  
 
Tabela 3.3.1.1.5-28: Pronto Socorro. 
 

PERÍODO 2006 A 2007 
ANO 2006 ANO 2007 

MÊS COMPETÊNCIA PROCEDIMENTOS 
APRESENTADOS 

PROCEDIMENTOS 
APRESENTADOS 

1 3.692 3.167 
2 3.352 3.384 
3 2.963 1.708 
4 3.356 1.446 
5 3.352 3.489 
6 3.662 2.196 
7 3.708 2.762 
8 3.275 2.632 
9 2.450 2.672 

10 2.387 2.800 
11 2.474 2.262 
12 2.247 2.569 

Total 36.918 31.087 
Fonte: PMA - Relatório do Impacto da Construção da Terceira Usina da Samarco – 2008. 
 
 
 Planos e Propostas  

 
A Secretaria Municipal de Saúde, junto ao Conselho Municipal de Saúde, e, dentro de um 
processo participativo das comunidades locais, está elaborando o Plano Municipal de 
Saúde para o período 2010-2013, segundo informou o Secretário Municipal de Saúde em 
outubro de 2009. Nesse Plano estão incluídos os novos investimentos previstos e que 
atenderão com folga à demanda atual da população residente estando dimensionado 
acima desta. No entanto, ressalta, não está previsto dentro desta estrutura de serviços o 
aumento de população ocasionado pelos investimentos que estão sendo previstos para o 
município. 
 
Os investimentos previstos pelo planejamento municipal na área de saúde incluem um 
novo PA - Pronto Atendimento, que já se encontra em construção. Essa nova unidade 
teria capacidade de atendimento para 100.000 mil pessoas, informa o secretário 
municipal. As outras unidades previstas seriam 4 postos do PSF com 2 equipes cada um, 
o que daria uma condição de atendimento de até 8.000 pessoas. Esses postos de saúde 
estão previstos para serem instalados na sede municipal (3 deles) e em Iriri (um deles). 
Também está havendo um grande investimento, em torno de R$ 7,5 milhões, no Hospital 
de Anchieta administrado pelo MEPES, sendo custeado pela Samarco. Também se prevê 
aumento no atual corpo técnico chegando a 24 médicos, o que aumentará sobremaneira 
o número de atendimentos diários, que, segundo ele, já é bem elevado comparando-se à 
média municipal. 



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
487/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Segundo o entrevistado, a condição prevista para o município já a partir de 2009 seria de 
uma elevada capacidade de atendimento e de qualidade do serviço, caso se considerasse 
sua atual população, hoje em torno de 26 mil habitantes, pelos dados do PSF. Para 
garantir atendimento da população adicional que virá com os empreendimentos previstos, 
ele acha que a atual estrutura pode ser utilizada havendo investimentos adicionais.  
 
Com base nas informações levantadas entre os técnicos do setor de vigilância ambiental, 
o município de Anchieta possui alguns programas relacionados ao controle de doenças 
endêmicas e de seus vetores que são: 
 
- Combate à dengue. 
 

- Combate às pragas urbanas (escorpiões, morcegos, carrapatos e pulgas). 
 

- Controle de Doença de Chagas e barbeiro. 
 

- Vigia solo. 
 

- Vigia Água. 
 
O programa de Combate à Dengue atende todo o município. Nas áreas urbanas trabalha 
com a equipe da vigilância ambiental que são 22 agentes, sendo 1 gestor do programa. 
Na área rural trabalha com agentes locais, capacitados para tal.  
 
Já o programa de Combate às Pragas Urbanas trabalha com 1 gestor e equipe de 
zoonoses ( Vigilância Sanitária) nos casos de algumas pragas. O controle da doença de 
Chagas e do barbeiro é realizado mensalmente nas comunidades, havendo, também, um 
agente responsável por ele.  
 
Os programas Vigia Solo e Vigia Água também contam com um gestor e apoio de equipe, 
caso necessário. O primeiro é realizado através de coleta de amostras que são enviadas 
para laboratório capacitado para verificar se existem contaminantes na amostra. Esse 
controle é realizado mensalmente, sendo executado em áreas de maior fragilidade de 
contaminação. O Programa Vigia Água está em início de operação. Conta com um agente 
sanitário responsável e visa à identificação de agentes transmissores de doenças nos 
corpos hídricos.  
 
Com relação à Rede de Atenção à Saúde, onde se inserem as demandas na região, a 
proposta recentemente feita pelo Conselho Municipal de Saúde relativa à Rede de 
Atenção à Saúde do Trabalhador na Expansão Industrial, visando contribuir para um 
melhor dimensionamento da rede em função da demanda esperada, encontra-se abaixo 
descrita.  
 
 
Definição da atenção à saúde dos trabalhadores temporários 
 
- Envolvidos: estado, município e setor privado e controle social. Financiamento: setor 
privado. 
 

- Público-Alvo: trabalhadores temporários. 
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Pontos Principais: 
 

-Criar rede de serviço de atenção à saúde dos trabalhadores temporários composta de 
unidade de atenção primária com desenvolvimento da política nacional da atenção 
básica (vinculada aos horários dos turnos de trabalho), referência à média e alta 
complexidade e referência às urgências e emergências. 

 

-Localização da rede de serviços de atenção à saúde dos trabalhadores temporários: 
unidade de atenção primária: próxima aos alojamentos dos trabalhadores, com 
infraestrutura, recursos humanos e dos trabalhadores e desenvolvimento de ações e 
programas de acordo com a política Nacional da Atenção Básica; estabelecimento 
dos serviços de referência à média e alta complexidade, Unidade de urgência e 
emergência dentro do pátio das obras, bem como serviço de suporte básico à vida, 
nos horários dos turnos de trabalho. 

 

- Prestação de contas trimestral, de acordo com a resolução do CNS 333. 
 

- Integração da rede ao Centro de Referência em Saúde do trabalhador. 
 
 
Definição da atenção à saúde do trabalhador. 
 
- Envolvidos: União, Estado, Município, Setor Privado, Controle Social. Financiamento: 
União, Estado, Município e Setor Privado.  
 

- Público-Alvo: todos os trabalhadores do Município de Anchieta. 
 
Pontos principais: 

 

- Participação do Governo Estadual e União na definição do Município de Anchieta em 
ser referência regional na atenção à saúde do trabalhador, com 01 centro de 
referência em saúde do trabalhador, onde este desenvolverá a política nacional da 
atenção à saúde do trabalhador, reafirmando-o como centro articulador e 
organizador das ações, assumindo uma função de suporte técnico, de educação 
permanente, de coordenação de projetos de assistência, promoção e vigilância à 
saúde dos trabalhadores. 

 

-Terceiro turno nas unidades da ESF, com finalidade de ampliação de acesso à saúde 
do trabalhador. 

 

- Vinculação da rede de atenção à saúde do trabalhador temporário, bem como da 
rede de atenção à saúde municipal ao Centro de referência à saúde do trabalhador, 
sendo assim que as redes de atenção são responsáveis pelo diagnóstico, tratamento 
e notificação que darão subsídios para ações, funções e diretrizes do referido 
Centro. 

 
 
- Redefinição do Plano Diretor de Regionalização. 
 
Criação de nova microrregião, prevista na ES 2025, tendo Anchieta como sede. 
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- Plano de Investimentos na estrutura física da rede de serviços. 
 

Investimento para dimensionamento dentro dos critérios de qualidade, acesso, escala da 
atenção primária, média e alta complexidade, com mecanismos ágeis de 
acompanhamento do crescimento populacional (Conselho Municipal de Saúde, Set/09). 

 
Financiamento: União, Estado, Município e Setor Privado. 

 
 

Até novembro de 2009, as entidades ligadas à saúde apresentaram estas propostas com 
objetivo de contribuir nas discussões sobre o futuro do setor de saúde no município de 
Anchieta, como também na AID do empreendimento, vis-à-vis a projeção de instalação de 
novos e vultosos empreendimentos no curto prazo para essa região. 

 
 

 TRANSPORTE 
 
O sistema de transporte dos municípios da AID está composto por diversos modais, 
sendo o mais destacado o modal rodoviário que possui vias de ligação, no geral, com 
boas condições e facilidade de acesso, atendendo tanto a população rural quanto a 
população urbana dos municípios da AID. 
 
As outras modalidades de transporte estão compostas por gasoduto, porto, aeroporto e 
por um mineroduto, ambos perpassando o território componente da AID. Todas essas 
modalidades serão destacadas no texto abaixo, separadamente. 
 
 
 Sistema Rodoviário de Transporte 

 
A malha rodoviária é a mais requisitada, em períodos de realização de obras civis, sendo 
seu uso intensificado, em especial nas vias de maior circulação para o transporte de 
veículos de carga e de trabalhadores. Com isto, esta modalidade de transporte exige 
contínua atenção e manutenção, até porque serve para o deslocamento da grande massa 
de trabalhadores e de produtos que se encontram em circulação no território nacional.  
 
Dentro da AID a malha rodoviária está composta por três rodovias, sendo uma delas 
federal, e duas estaduais. A BR-101, rodovia federal de interligação com grande parte da 
faixa costeira do país, corta os três municípios da AID, sendo uma importante via de 
ligação para o interior destes, destes com os demais municípios do estado e com outros 
estados. Na margem mais litorânea, esses municípios são abrangidos pela ES-060, 
Rodovia do Sol, que interliga as sedes municipais de cada um deles aos demais centros 
urbanos litorâneos do estado, incluindo a região metropolitana. 
 
Além dessas vias, cada um desses municípios interliga através de uma via transversal, as 
principais rodovias que os atende, a BR-101 e a ES-060. No caso de Anchieta, a via de 
ligação entre estes dois eixos se dá através da ES-146, atualmente grande parte dela 
pavimentada. Em Piúma, essa ligação ocorre através da ES 375, totalmente pavimentada 
e recentemente reforçada, e em Guarapari através da ES 480 - Rodovia Jones dos 
Santos Neves, também pavimentada embora se encontre em condições não tão boas de 
trafegabilidade, necessitando de reformas e melhorias. 
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Dentre as vias de maior importância destaca-se o BR-101 por seu já dito caráter de 
rodovia intra-estadual e que, no caso da AID, possibilita o acesso em via pavimentada a 
várias localidades do interior de seus municípios, além de ser o principal eixo de 
comunicação viária interestadual. 
 
Com relação à ES 060, deve-se salientar seu caráter de via interestadual e sua função de 
interligar as sedes municipais tanto dos municípios da AID quanto de outros municípios 
cujas sedes se localizem na faixa costeira do Espírito Santo. Essa via tende a se 
configurar como o principal eixo de circulação da esperada conurbação urbana na faixa 
litorânea dos municípios componentes da AID que deverá se constituir a partir da 
efetivação dos grandes investimentos previstos para essa área. 
 
É importante ainda considerar que a facilidade de acesso aos municípios da AID, em 
termos de vias de ligação e de suas condições de trafegabilidade, é um dos pontos de 
facilitação do acesso de turistas, especialmente em se considerando que a infraestrutura 
viária é um dos condicionantes de atração turística. 
 
Analisando-se em separado cada sistema de circulação viária dos municípios da AID 
observa-se que, segundo consta da Tabela 3.3.1.1.5.29, as duas principais vias de 
circulação de Anchieta são as rodovias BR 101 e ES 060, seguidas da ES 146, que liga a 
rodovia federal à ES 060, no norte do Município, e a ES 375, ao sul, com menor 
participação no território municipal. 
 
Em Guarapari, assim como nos outros dois municípios da AID, as principais rodovias são 
a BR-101 e a ES-060, existindo ainda a ES 480 - Rodovia Jones dos Santos Neves, via 
de acesso à BR 101, e a Rodovia do Contorno de Guarapari. Esta última via, construída 
visando desafogar o tráfego, principalmente dentro da sede municipal, com maior 
incidência de ocorrências no período de alta estação, feriados e fins de semana 
prolongados, interliga Setiba a Meaípe, tendo sido construída recentemente e 
encontrando-se em muito bom estado de conservação. Essa via, inclusive, serve de 
acesso ao interior do município facilitando também a circulação turística na região. As 
outras vias que dão acesso à BR-101 dentro do município de Guarapari são as rodovias 
estaduais: ES 388, ES 477, ES 480 e ES 481, sendo que somente a ES 480 é 
pavimentada. As demais não são pavimentadas, apresentam condições ruins de tráfego, 
especialmente em época de chuvas. 
 
No município de Piúma destacam-se as Rodovias estaduais ES 060 – Rodovia do Sol –, e 
a ES 365, ligando a primeira à BR 101, que também perpassa o município. 
 
Além dessas vias, que também interligam as áreas rurais nesses municípios, existem 
rodovias municipais de interligação às comunidades rurais. Estas, no entanto, em sua 
grande maioria, são de difícil trafegabilidade, em especial em períodos de chuva. 
 
Essa malha viária federal e estadual garante boa acessibilidade para a cidade e 
apresenta boa qualidade para o tráfego de veículos, seja no transporte de pessoas ou de 
mercadorias, representando uma grande vantagem do ponto de vista econômico e 
turístico de um modo geral. 
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Muito embora a modalidade de transporte rodoviária existente nos municípios 
componentes da AID seja bem servida, em termos de vias e de acessos, existe um 
obstáculo a ser ultrapassado no que se refere à trafegabilidade em períodos de maior 
fluxo de veículos, como ocorre na alta estação, feriados e fins de semana prolongados, o 
que complica, em demasia, o fato da principal via de acesso litorâneo, a ES-060, transpor 
as sedes municipais de Guarapari, Anchieta e Piúma. Com a recente construção da 
Rodovia do Contorno de Guarapari, o tráfego pela sede municipal foi, em parte, desviado, 
desafogando o tráfego pela cidade. No entanto, as sedes de Piúma e de Anchieta, vias 
únicas de passagem da ES-060 nesse trecho, sofrem com a pressão sobre a circulação 
viária nesses períodos. 
 
Tabela 3.3.1.1.5-29: Principais vias de acesso estaduais por município – 2008. 
 

MUNICÍPIOS PRINCIPAIS VIAS DE 
ACESSO DENOMINAÇÃO 

Anchieta, Guarapari e 
Piúma ES -060 Rodovia do Sol 

Entr. BR-262 – Alfredo Chaves – Jabaquara – Anchieta 
Lauro Ferreira da Silva Pinto 

Pedro Berto Fiorin 
Popular Rod. dos Imigrantes 

Antonio Roberto Dalla de Almeida 

Anchieta ES - 146 

Paulo Lourenzoni 
Trecho Guarapari – BR - 101 

Guarapari ES - 480 
Rod. Jones dos Santos Neves 

Piúma ES – 375 Prosperidade – Alto Santo Antonio (entr. ES-164) – Vargem 
Alta – Iconha – Piúma 

Fonte: DER – Disponível em <http://www.der.es.gov.br/>. Acessado em 2008 
 
 
 Sistema Portuário e Aeroportuário 

 
Estão instalados na AID um porto marítimo, localizado em Ubu, Anchieta, e um aeroporto, 
localizado na sede municipal de Guarapari. 
 
O Terminal Marítimo de Ubu, em ponta de Ubu, interligado à planta industrial da Samarco 
Mineração S.A.. Este Terminal é um dos maiores do país, em operação desde 1977 para 
escoar a produção de pelotas de minério de ferro da Samarco, embora hoje também 
movimente cargas diversas, para consumo da empresa e de terceiros. No berço leste, o 
Terminal recebe navios tipo Panamax, de até 70 mil toneladas e, o berço oeste, navios 
tipo Cape Size, de até 200 mil toneladas. 
O Aeroporto de Guarapari está localizado próximo à Praia do Morro, às margens da ES 
060, no bairro denominado “Aeroporto”, encontrando-se imbricado numa extensa área 
comercial e residencial. Sua estrutura se compõe por uma pista de 1.320 metros, 
pavimentada e sinalizada, com balizamento noturno para pousos e decolagens de 
aeronaves de pequeno porte (até 50 passageiros). 
 
Este Aeroporto já foi mais utilizado, até mesmo por turistas que vinham de Minas Gerais e 
de São Paulo, em vôos com destino a Vitória, mas que faziam escala em Guarapari. 
Atualmente encontra-se pouco utilizado. 
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 Mineroduto e Gasoduto 
 
Completando a malha multimodal de logística de transporte existente na AID, destaca-se 
a existência dos minerodutos da Samarco. Esses minerodutos significam um avanço em 
termos de tecnologia e de vantagem econômica no transporte de minério de ferro, sendo 
considerados os mais extensos minerodutos existentes no mundo, com extensão 
territorial de cerca de 400 km, perpassando vários municípios mineiros e capixabas. Além 
dos minerodutos, a região que compreende a AID também é perpassada por gasoduto, 
que corta todos os três municípios em faixa longitudinal. Nessa área, a PETROBRÁS já 
se encontra em processo de instalação de trechos do Gasene. O projeto Gasene é 
constituído de três trechos de gasodutos: Cabiúnas-Vitória (Gascav), Cacimbas-Vitória e 
Cacimbas-Catu. O trecho, denominado Gascav, ligando Cabiúnas, no Rio de Janeiro, a 
Vitória, possui cerca de 300 km de extensão, passando especificamente no Município de 
Anchieta onde se conecta com a UTG-Sul, em instalação pela Petrobrás em área próxima 
ao Porto de Ubu, cujo projeto está em fase de licenciamento. 
 
 

 TELECOMUNICAÇÕES 
 
Aqui se destacam os serviços de atendimento da população residente nos municípios da 
AID no que se refere à telefonia, correios e meios de comunicação locais. 
 
 
 Telefonia 

 
O sistema de telecomunicações que serve aos municípios da AID conta com telefonia fixa 
e móvel, e com Internet, com acesso em cada um deles, havendo ainda, em alguns 
pontos, dificuldade para tal. 
 
A telefonia fixa conta, segundo dados atuais da Anatel, destacados na Tabela 3.3.1.1.5-
30, referentes a abril de 2008, 30.029 linhas individuais e 1.244 públicas em serviço da 
AID. Das linhas individuais, 79,6% estão localizadas no município de Guarapari (23.900 
linhas), 11% em Anchieta (3.300 linhas) e 9,4% em Piúma (2.829). Das linhas públicas, 
70,8% encontram-se em Guarapari, 16,9% em Anchieta e 12,4% em Piúma. Isto mostra 
que o município de Anchieta possui a melhor cobertura per capita do serviço de telefonia, 
dada sua proporção ao número de habitantes. 
 
Tabela 3.3.1.1.5-30: Linhas de telefonia em serviço – Telefonia Fixa - Municípios da AID – 
2008. 
 

LINHAS EM SERVIÇO MUNICÍPIOS 
INDIVIDUAIS PÚBLICAS 

Anchieta 3.300 210 
Guarapari 23.900 881 

Piúma 2.829 153 
Fonte: Sistema de Gestão de Metas de Universalização - SGMU – Anatel – 2008 
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A telefonia celular é realizada através de 4 empresas autorizadas pela Anatel que prestam 
serviço de telefonia celular em todo o estado do Espírito Santo. Essas empresas são: 
Telest Celular S/A (Vivo), ATL Telecom Leste S/A (Claro), TNL PCS S/A (Oi) e a Tim 
Celular S/A (Tim). Todas elas já estão atuando nos município de Anchieta, Piúma e 
Guarapari, onde instalaram várias estações; entretanto, o serviço ainda se encontra 
indisponível em vários pontos nesses municípios, especialmente no interior, e alguns 
trechos da faixa litorânea  
 
A Internet também se encontra ainda em fase de acesso limitado, embora já se 
encontrem alguns provedores e várias lan-houses oferecendo o serviço nas sedes 
municipais, especialmente em Guarapari. O serviço mais disponibilizado é a internet por 
acesso discado e, mais recentemente, via rádio. 

 
 

 Correios 
 
Quanto ao serviço de comunicação e segundo dados da ECT – Empresa Brasileira de 
Correios e telégrafos, relativos ao ano de 2007, existiam, na AID 14 agências de correios, 
sendo distribuídas entre 7 em Anchieta, 6 em Guarapari e apenas 1 em Piúma, de acordo 
com  a Tabela 3.3.1.1.5-31. 
 
Tabela 3.3.1.1.5-31: Agências de correios nos municípios da AID – 2007. 
 

MUNICÍPIOS AGÊNCIAS DOS CORREIOS 
Anchieta 7 
Guarapari 6 

Piúma 1 
Fonte: ECT (2007) 
 
 
Os serviços relacionados à radiocomunicação e aos jornais existentes na AID contam 
com emissoras de rádio e de televisão e uma série de jornais, os quais encontram-se 
descritos abaixo, com concentração visível desses canais de comunicação no município 
de Guarapari (Tabela 3.3.1.1.5-32). 
 
Tabela 3.3.1.1.5-32: Emissoras de rádio e televisão, e jornais – Municípios da AID – 2007. 
 

MUNICÍPIO EMISSORAS DE RÁDIO EMISSORAS DE 
TELEVISÃO JORNAIS 

Anchieta - - 

“Jornal da Cidadania” 
“Jornal Estado do Espírito 

Santo” 
“Folha Capixaba” 

Guarapari 

Jovem Pan AM 
Band FM 

Rede Aleluia 
 

TV Guarapari, 
TV Cidade (a Cabo), 

RCA (a Cabo) 

“Primeira Página” 
“Correio Radioativo’ 

“O Guará” 
“Folha de Guarapari” 

“Imprensa Livre” 
“Folha da Cidade” 

“A Notícia” 
“Hora-Agha” 

“A Tribuna do Povo” 
Piúma - - - 

Fonte: Prefeituras Municipais- 2008  
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 SEGURANÇA 
 
A situação da violência nos municípios da AID é analisada a partir dos indicadores 
relativos à taxa de homicídio6 nos anos de 2000 e de 2002, dados disponibilizados pelo 
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as ocorrências de crimes e as mortes 
violentas, estas duas últimas variáveis sendo disponibilizadas pelo IJSN – Instituto Jones 
dos Santos Neves, instituição que vem trabalhando as estatísticas de violência no Espírito 
Santo oficialmente. 
 
Os dados disponibilizados revelam um aumento da violência, tanto no estado como nos 
municípios da AID, o que tem sido reforçado nas entrevistas realizadas em campo, para 
efeito deste estudo, quando tem sido colocada, veementemente, a preocupação com o 
aumento da criminalidade nesses municípios, especialmente em Anchieta e em 
Guarapari. Vêm ainda reforçar esses dados as informações analisadas no item Saúde, 
relativas às principais causas de morte da população que reside nos municípios 
componentes da AID, onde aparecem com destaque as causas externas. Dentre as 
causas externas destacam-se os crimes. 
 
A evolução dos homicídios na AID, segundo dados do Ipeadata, entre 2000 e 2002 , 
mostra um aumento de 51 para 55, sendo que a maior contribuição para este é devida ao 
município de Guarapari. Este município possui elevada desvantagem em relação a 
Anchieta e a Piúma, uma vez que apontou em 2000 um total de 45 homicídios, contra 
apenas 4 ocorrências em Anchieta e 2 em Piúma. Cabe ressaltar ainda que no município 
de Anchieta houve uma redução de 4 para 3 homicídios, entre 2000 e 2002, conforme 
Tabela 3.3.1.1.5-33, ao passo que em Guarapari a trajetória ascendente de homicídios 
passou de 45, em 2000, para 49 em 2002. Em Piúma, o número de homicídios foi de 2, 
em 2000, aumentando para 3 em 2002. 
 
Comparando-se o número de homicídios por mil habitante, relativos ao ano 2000, 
constata-se que Guarapari (com 88.400 habitantes em 2000) aparece em primeiro lugar, 
numa proporção de 0,509 homicídios por mil habitantes, frente a Anchieta (19.217 hab. 
em 2000), com 0,208, e a Piúma (14.987 hab. em 2000), com 0,133. 
 
Tabela 3.3.1.1.5-33: Evolução do número de homicídios - 2000 e 2002. 
 

MUNICÍPIOS 2000 2002 
Anchieta 4 3 

Guarapari 45 49 
Piúma 2 3 

TOTAL AID 51 55 
Espírito Santo 1.449 1.638 

Fonte: IPEA (www.ipeadata.gov.br) / SIM-DATASUS.  
 
 
O quadro da criminalidade para o conjunto dos municípios da AID, em 2000, revela uma 
maior ocorrência de casos relacionados a crimes contra o patrimônio, com 1.708 casos, 
representando 7,6% dos casos no estado (22.349).  

                                            
6 São considerados homicídios as mortes causadas por agressões, intervenção legal e operações de guerra, segundo 
entendimento da Rede Interagencial de Informações para a Saúde - RIPSA. 
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Em seguida, os crimes não letais contra a pessoa, com 763 ocorrências em 2000, 
expressam um percentual de 4,6% das ocorrências nesse tipo de crime do estado (16.723 
ocorrências). Os crimes violentos contra o patrimônio representam, em 2000, 422 casos 
na AID, totalizando 5,9% dos casos ocorridos no estado. As mortes violentas ocorridas 
em 2000, que aparecem em menor número na AID, equivaleram a uma participação 
estadual de 3,0%. 
 
As contribuições dos municípios, tanto na AID, quanto no estado, mostram que o maior 
número de ocorrências deve-se ao município de Guarapari. Foram, em 2000, 1995 
ocorrências, o que representou 66,9% dos crimes cometidos na AID e 4,06% dos crimes 
cometidos no estado.   
 
Tabela 3.3.1.1.5-34: Ocorrência de crimes por tipo – 2000. 
 

MUNICÍPIOS CRIMES CONTRA 
O PATRIMÔNIO 

CRIMES NÃO 
LETAIS CONTRA 

A PESSOA 

CRIMES VIOLENTOS 
CONTRA O 

PATRIMÔNIO 
MORTES VIOLENTAS TOTAL 

Anchieta 227 188 19 9 443 
Guarapari 1150 395 375 75 1995 

Piúma 331 180 28 5 544 
TOTAL AID 1.708 763 422 89 2.982 

Espírito Santo 22.349 16.723 7.101 2.991 49.164
Fonte: Perfil Municipal. IPES:2006 (www.ijsn.es.gov.br) / Polícia Civil / DML / ES. 
 
 
Segundo os dados relativos ao ano de 2005, visualizados na Tabela 3.3.1.1.5-35 e Figura 
3.3.1.1.5-9, permanece o quadro de maior ocorrência dentro dos crimes contra o 
patrimônio, o que representa 5,4% (1.046) dos crimes contra o patrimônio cometidos no 
estado (19.475). Esses crimes também representam, dentro da AID, um percentual de 
38,6% do total de crimes cometidos nessa área em 2005 (2.706).   
 
Os principais tipos de crimes ocorridos na AID, em 2005, mostram o predomínio dos 
crimes contra o patrimônio em Guarapari e Anchieta, e dos crimes não letais contra as 
pessoas em Piúma. Os crimes violentos contra o patrimônio e as mortes violentas têm 
menor ocorrência, comparativamente aos demais, em ambos os municípios, como 
também no estado. 
 
Esses dados apontam novamente para um maior número de ocorrência no município de 
Guarapari, equivalendo a 65,6% da AID e 3,55% das ocorrências estaduais. Piúma 
aparece em segundo lugar na AID, com uma parcela de contribuição de 20,6% (557 
crimes) dentro da AID, e 1,1% das ocorrências de crimes no estado. Anchieta tem uma 
contribuição ainda menor em 2005, expressada num percentual de 13,8% dos crimes 
cometidos na AID e de 0,74% dos crimes cometidos no estado.   
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Tabela 3.3.1.1.5-35: Ocorrência de crimes por tipo – 2005. 
 

MUNICÍPIOS 
CRIMES 

CONTRA O 
PATRIMÔNIO 

CRIMES NÃO 
LETAIS CONTRA 

A PESSOA 

CRIMES 
VIOLENTOS 
CONTRA O 

PATRIMÔNIO 

MORTES 
VIOLENTAS TOTAL 

Anchieta 204 136 22 12 374 
Guarapari 603 536 550 86 1775 

Piúma 239 266 48 4 557 
TOTAL AID 1.046 938 620 102 2.706 

Espírito Santo 19.475 18.500 8.765 3.292 50.032 
FONTE: Perfil Municipal. IPES:2006 (www.ijsn.es.gov.br) / Polícia Civil / DML / ES. 
 
 

 
 

Figura 3.3.1.1.5-9: Ocorrência de Crimes por tipo nos municípios da AID e ES. Fonte: Perfil Municipal. 
IPES:2006 (www.ijsn.es.gov.br) / Polícia Civil / DML / ES. 

 
 
As taxas de mortes violentas, segundo causas constantes dos dados da Tabela 3.3.1.1.5-
36 relativos ao ano de 2006, apresentam um quadro em que predominam as mortes 
violentas por homicídio, em ambos os municípios da AID, como também no estado, com a 
maior taxa para Guarapari, de 41,6 por 100 mil habitantes, embora inferior à do estado, 
que é de 53,6. Anchieta também apresenta uma taxa de homicídio relevante, de 26,9 por 
100 mil habitantes, sendo que Piúma apresenta a menor taxa, de 5,2. 
 
A taxa de morte violenta por homicídio se segue à taxa de morte violenta por acidentes de 
trânsito, mantendo Guarapari em primeiro lugar, com 19,4 por 100 mil habitantes, esta sim 
maior que a taxa estadual, de 18,5. 
 
As mortes por atropelamento, ainda em Guarapari (10,2 por 100 mil hab.), também 
aparecem com taxas maiores que as do estado (6,6). 
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Tabela 3.3.1.1.5-36: Taxa de mortes violentas segundo causas (por 100 mil habitantes) – 
2006. 
 

MUNICÍPIOS ATROPELAMENTO QUEDA AFOGAMENTO HOMICÍDIO SUICÍDIO AC. DE TRÂNSITO
Anchieta 4,5 4,5 - 26,9 9,0 9,0 
Guarapari 10,2 0,9 5,5 41,6 1,8 19,4 

Piúma - - 5,2 5,2 - 10,5 
Espírito Santo 6,6 6,3 5,4 53,6 4,7 18,5 
Fonte: Perfil Municipal. IPES:2006 (www.ijsn.es.gov.br) / Polícia Civil / DML / ES.  
 
A segurança pública disponibiliza, nos municípios da AID, o serviço realizado pelo 10º. 
Batalhão de Polícia Militar que se localiza em Guarapari e responde pela segurança, no 
âmbito da Polícia Militar, junto aos municípios de Guarapari, Anchieta, Alfredo Chaves e 
Piúma. O referido Batalhão contava, em 2006, com 200 efetivos policiais, segundo dados 
da Polícia Militar. 
 
Nesses municípios também se conta com o policiamento civil sendo que, em Anchieta, 
existe ainda a Guarda Municipal, composta por efetivos cuja atuação é a proteção ao 
patrimônio público existente. 
 
Segundo informações atuais da Prefeitura Municipal de Anchieta, o período de obras para 
a instalação da Terceira Usina trouxe muitos trabalhadores de fora da região, fazendo 
com que aumentasse o número de ocorrências policiais no município, especialmente na 
sede municipal e em algumas das localidades onde foram alojados os trabalhadores. No 
entanto, o efetivo policial manteve-se, segundo dados da prefeitura municipal, com 
apenas 17 homens. Foram relatados casos de assaltos em pleno dia, invasões de áreas e 
crimes de morte, o que tem sido mais frequente após terminadas as obras, relatam os 
entrevistados. Um fato importante a relatar e que aparece em algumas das entrevistas 
realizadas com as lideranças comunitárias do entorno do empreendimento é que, em 
geral, os trabalhadores que vêm com suas famílias são mais pacatos e não se envolvem 
em problemas. Além disso, relatam outros entrevistados que, enquanto as obras estão 
empregando muitos trabalhadores, a segurança é maior, no entanto, quando começam as 
desmobilizações, os problemas aparecem como roubos, invasões e até crimes de morte. 
 
O mesmo fato tem ocorrido em Guarapari, embora seja difícil associar o aumento da 
violência no município a determinadas obras, como a instalação da Terceira Usina, visto 
que esse município já vem dando mostras de aumento da violência há vários anos.  
 
 
 Quadro Recente da Segurança nos Municípios da AID  

 
A infraestrutura de segurança teve recentes investimentos no município de Guarapari com 
a instalação da 1ª. Cia Independente de Bombeiros Militar do Espírito Santo – CBMES, 
contando com 62 efetivos e uma sede remodelada. Esta Cia. também atende os 
municípios de Iconha, Alfredo Chaves, Piúma e Anchieta. Outro investimento de porte foi 
a implantação, também em Guarapari, do Centro de Detenção Provisório - CDP, com 
capacidade para atendimento de 532 presos e localizado na Rodovia do Contorno de 
Guarapari. 
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Focando a atuação da Polícia Militar, os municípios da AID são atendidos pelo 10º. 
Batalhão da Polícia Militar e pela 2ª. Cia. da Polícia Militar. O 10º. Batalhão da PM 
encontra-se lotado em Guarapari. A 2ª. Cia. da Polícia Militar sediada em Anchieta, na 
sede municipal, é responsável pelo policiamento existente nos municípios de Anchieta, 
Piúma, Alfredo Chaves e Iconha. Com 78 militares, essa Cia. atende aos quatro 
municípios, tendo uma sede e uma viatura disponível em cada um deles.  
 
Segundo os entrevistados da 2ª. Cia. da PM, apenas no período de veraneio o efetivo é 
aumentado devido ao elevado aumento populacional nos municípios litorâneos, como 
Guarapari, Anchieta e Piúma.  
 
Os militares manifestam as dificuldades enfrentadas devido ao aumento dos delitos, o que 
tem ocorrido, segundo eles, em função do crescimento do uso e do tráfico de 
entorpecentes (atualmente o maior problema relacionado à segurança) que se tem 
colocado, na visão deles, como um problema de ordem nacional.  
 
No período de obras da Terceira Usina da Samarco, não ocorreram muitos delitos, tendo 
sim, aumentado o número de acidentes de trânsito e o tráfico de drogas. O aumento dos 
delitos relacionados à violência nas sedes municipais e entorno tem ocorrido 
posteriormente às obras, o que pode estar relacionado ao término dos serviços e à 
dispensa de trabalhadores. O mesmo fato tem sido considerado no município de 
Guarapari, segundo relatos de secretários municipais.  
 
A instalação da Quarta Usina da Samarco leva a pensar que uma nova e elevada atração 
de população deverá aumentar os delitos, especialmente as invasões, que já vêm 
ocorrendo em determinados locais do município, e, em consequência, a violência urbana. 
A preocupação manifesta pelos entrevistados refere-se ao fato de que a atual estrutura 
local e regional já está no limite de resposta, e ao fato de eles não saberem o que se fará 
diante do quadro previsto de uma elevação da população tal como está sendo prevista, 
maior que a população atual do município de Anchieta.  
 
Ainda com relação ao município de Anchieta, merece ser citado que sua Guarda 
Municipal começou a atuar desde setembro de 2008. 
 
Dentre os municípios analisados, Guarapari tem sido colocado no topo do ranking da 
criminalidade estadual nos últimos anos, o que foi confirmado nas entrevistas realizadas 
na Prefeitura Municipal. Esse município, nos últimos cinco anos, tem sido destaque 
constante na mídia de maior circulação estadual pelos crescentes casos de violência. 
Piúma também tem aumentado suas ocorrências nos últimos anos, segundo informações 
da Prefeitura Municipal e dos policiais militares ouvidos.  
 
As estatísticas recentes fornecidas pela 2ª. Cia da PM do município de Anchieta mostram 
o aumento da criminalidade local entre o período de 2005 até 2008, conforme se verifica 
nas figuras abaixo, com um quadro que se vem mantendo em ascendência elevada no 
período, especialmente relacionado aos homicídios e tentativa de homicídios, aos furtos e 
ao uso de entorpecentes. 
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Figura 3.3.1.1.5-9: Homicídios e Tentativas de Homicídio em Anchieta, por ano. 
Fonte: Fonte: 2ª. Cia da Polícia Militar – Anchieta – Outubro de 2009. 

 
 
 
 

 
 

Figura 3.3.1.1.5-10: Furtos e Roubos em Anchieta, por ano. 
Fonte: Fonte: 2ª. Cia da Polícia Militar – Anchieta – Outubro de 2009. 
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Figura 3.3.1.1.5-11: Tráfico de entorpecentes em Anchieta, por ano. 
Fonte: Fonte: 2ª. Cia da Polícia Militar – Anchieta – Outubro de 2009. 

 
 
Diante do quadro que se coloca, têm sido prementes as tentativas das Instituições Locais 
no desenvolvimento de projetos que visem à redução da violência. Neste sentido, tanto o 
10º. Batalhão da PM quanto a 2ª. Cia da PM têm levado a efeito projetos tais como: o 
Proerd – Programa Educacional e Resistência às Drogas e à Violência, o projeto Jovem 
de Atitude e o Voluntários Guarda-Mirim. Esses projetos têm envolvido os jovens das 
escolas locais através de aulas dadas pelos PMs visando criar consciência e reduzir o uso 
de drogas e a criminalidade.  
 
Outro destaque no fomento às ações de redução da criminalidade é o REPAS – Rede de 
Promoção de Ambientes Seguros. O REPAS faz parte do denominado Batalhão 
Participativo estando vinculado ao 10º. Batalhão da PM e envolve outras instituições 
como: Polícia Civil, secretarias municipais, Conselho Tutelar, Ministério Público, Juizado 
da Infância e Juventude, associação de Moradores, Conselho Interativo de Segurança, 
dentre outras. O objetivo é atuar conjuntamente na detecção dos problemas, diagnósticos 
de prevenção e soluções para a segurança. Esse projeto foi premiado recentemente na 
Conferência Nacional de Segurança segundo informações da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento de Guarapari.   
 
 

 SANEAMENTO E ABASTECIMENTO 
 
 Abastecimento de Água 

 
A CESAN - Companhia Espírito-Santense de Saneamento é a concessionária de serviço 
público responsável pelos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
nos municípios da AID. Nas áreas rurais e nas pequenas localidades, a CESAN atua 
através do Prorural, um sistema em que a empresa atua aplicando recursos próprios para 
a elaboração dos projetos, a execução das obras e o treinamento da comunidade, 
visando ao autogerenciamento dos serviços implantados. No geral, existe a parceria das 
prefeituras municipais no gerenciamento desses sistemas. 
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O sistema de abastecimento de água dos municípios da AID é um sistema que pode 
operar de forma integrada, com unidades de tratamento de atendimento comuns aos 
municípios da AID. 
 
Em Anchieta, o principal sistema de abastecimento de água da sede municipal tem a sua 
estação de tratamento situada no bairro Balneário de Iriri, com a captação sendo feita no 
rio Pongal. No período de alta estação, verão, o sistema Iriri é interligado aos sistemas de 
produção e distribuição Ubu, com captação através de poços subterrâneos, bem como da 
cidade de Piúma, com captação no rio Iconha, visando responder à demanda aumentada 
de toda a região litorânea do município. Algumas localidades litorâneas também se situam 
fora do sistema integrado Ubu-Piúma e Iriri como Mãe-Bá e bairros próximos que são 
atendidos com sistema de captação da lagoa de Maimbá. 
 
O suprimento de abastecimento d’água de Guarapari é realizado por sistemas diversos. O 
principal dele usa como principais fontes os rios Jaboti, Conceição, Iguape, Oratória e 
Benevente, sendo que esta última, localizada no Município de Anchieta, só é utilizada no 
verão quando a produção dos dois primeiros não é suficiente para o atendimento integral 
à população. 
 
O rio Iconha representa a principal fonte de captação de água para abastecimento de 
Piúma. O sistema de abastecimento de água de Piúma também se interliga ao de Iriri, 
cuja captação é feita no rio Pongal. 
 
Analisando-se a evolução dos dados relativos ao sistema de abastecimento de água 
nestes municípios verifica-se que, as formas de abastecimento de água mais comuns nos 
domicílios permanentes existentes nos municípios da AID, em 2000, eram, em primeiro 
lugar, a rede geral, que predominava em 85,2%, 75,4% e 92,4% dos domicílios de 
Guarapari, Anchieta e Piúma, respectivamente; a segunda forma mais utilizada era o poço 
ou nascente, mais comum na área rural, porém respondendo por 23,8%, 13,3% e 7,4% 
dos domicílios permanentes de Anchieta, Guarapari e Piúma respectivamente. Esses 
dados constam do Censo Demográfico do IBGE, referindo ao ano de 2000 de acordo com 
a Tabela 3.3.1.1.5-37. 
 
Tabela 3.3.1.1.5-37: Formas de abastecimento de água dos domicílios particulares 
permanentes -2000. 
 

POPULAÇÃO DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES ATENDIDOS 
MUNICÍPIO 

TOTAL URBANA REDE GERAL % POÇO/ NASCENTE % OUTRA FORMA % 
Anchieta 19.176 13.211 3.742 75,4 1.181 23,8 40 0,8 
Guarapari 88.400 82.589 20.900 85,2 3.266 13,3 379 1,5 

Piúma 14.987 14.101 3.800 92,4 303 7,4 10 0,3 
IBGE - Censo Demográfico – 2000. 
 
 
Dados do SNIS, relativos ao ano de 2006 e descritos na Tabela 3.3.1.1.5-38, revelam que 
o percentual de atendimento por rede geral em Anchieta cai para 61,3%, o mesmo 
ocorrendo com Piúma que diminui para 88,06%. Apenas Guarapari tem seu 
abastecimento de água por rede geral canalizada aumentada para 94,15%, 
comparativamente a 2000. Isto pode exprimir metodologia de cálculos diferenciados das 
duas fontes. 
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Tabela 3.3.1.1.5-38: Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água 
canalizada em rede geral (%). 
 

MUNICÍPIOS 2006 
Anchieta 61,3 

Guarapari 94,15 
Piúma 88,06 

Fonte: SNIS – Sistema Nacional de informações de Saneamento – 2006. 
 
 

As informações mais atuais contidas no Sistema Nacional de Informações em 
Saneamento – SNIS, relativas ao ano de 2007 (Tabela 3.3.1.1.5-39), mostram uma 
população atendida na AID de 103.225 habitantes, o que equivale à cobertura apenas de 
população residindo no meio urbano. Daí se conclui que a população residente no meio 
rural ainda se utiliza de abastecimento via poços ou nascentes.  
 
Tabela 3.3.1.1.5-39: Informações sobre o sistema de abastecimento de água por 
município da AID – 2007 
 

MUNICÍPIO CONCESSIONÁRIA 
DO SERVIÇO 

ABRANGÊNCIA 
DO SERVIÇO 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

POPULAÇÃO 
URBANA 

ATENDIDA 
Anchieta Cesan Água e Esgoto 14.209 14.209 
Guarapari Cesan Água e Esgoto 103.225 103.225 

Piúma Cesan Água e Esgoto 17.424 17.424 
Total da AID - - 103.225 103.225 

  Fonte: SNIS – 2007 – Acessado em outubro de 2009. 
 
 

Observa-se que a CESAN contempla investimentos para o setor de abastecimento e 
saneamento que envolvem a AID, dentro do projeto Águas Limpas e de seu Plano Diretor 
para os Sistemas Integrados de Abastecimento de Água de Anchieta, Guarapari e Piúma. 
 
O Projeto Águas Limpas está sendo executado com recursos do governo estadual em 
contrapartida de recursos do Banco Mundial. O programa visa ampliar o nível de 
cobertura dos serviços de esgotamento sanitário, incluindo coleta e tratamento, e 
universalizar a oferta dos serviços de abastecimento de água nos sete municípios da 
Região Metropolitana da Grande Vitória, incluindo Guarapari. Para este município, o 
projeto visa à ampliação da capacidade de produção de água tratada para atender o 
Aglomerado Central (Centro, Muquiçaba e Praia do Morro), Santa Mônica, Perocão, 
Setiba e Meaípe, a complementação do sistema de coleta da região da praia do Morro e a 
implantação do sistema de coleta e tratamento dos efluentes sanitários do Centro de 
Guarapari e adjacências. 
 
No Plano Diretor está previsto o funcionamento simultâneo de dois sistemas: o Sistema 
Piúma – Iriri e o Sistema Guarapari – Benevente. 
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Por este Plano, o sistema Piúma – Iriri passa a promover a integração dos sistemas de 
produção de água tratada de Piúma com o de Iriri, para abastecer a cidade de Piúma e os 
bairros balneários de Iriri e Inhaúma, localizados na parte sul da área urbana de Anchieta. 
Já o sistema Guarapari – Benevente integra o antigo sistema de produção de água 
tratada de Guarapari com o sistema Benevente, com captação de água no rio Benevente, 
visando abastecer todos os bairros de Guarapari situados entre Setiba e Meaípe, bem 
como os bairros de Anchieta localizados ao norte do rio Benevente (aglomerado central, 
Guanabara, Parati/Ubu, Recanto do Sol e Maimbá). Os bairros de Guarapari situados ao 
norte, na divisa com Vila Velha, continuarão sendo abastecidos pelo Sistema Integrado da 
Grande Vitória. 

 
 

 Esgotamento Sanitário 
 
Embora tenha havido novos investimentos no sistema de esgotamento sanitário dos 
municípios da AID, o nível de cobertura está ainda muito abaixo do desejado. 
 
No município de Anchieta, as estações de tratamento de esgoto estão localizadas em Iriri, 
Baixo Pongal, Ubu, na sede municipal e na comunidade de Mãe-bá, estas últimas 
recentemente inauguradas. 
 
Iriri conta com um sistema de esgoto sanitário completo, com coleta e tratamento, embora 
muitos domicílios ainda não tenham sido interligados. A estação de tratamento de esgoto 
do sistema está situada na vizinha cidade de Piúma, que recebe os esgotos coletados em 
Iriri. Em Ubu, o sistema de esgoto sanitário encontra-se em funcionamento, também com 
coleta e tratamento, porém com cobertura ainda baixa, segundo dados da prefeitura 
municipal de Anchieta. Na área rural não existe sistema de esgoto sanitário, à exceção de 
Baixo Pongal, que conta com um sistema coletivo composto por rede coletora e estação 
de tratamento. Em Mãe-bá, parceria realizada entre o Governo do Estado do Espírito 
Santo, Ministério Público, Prefeitura de Anchieta e a Samarco viabilizaram a construção 
do Sistema de Esgotamento Sanitário, construída para atender a comunidade de Mãe-Bá 
e região. A obra exigiu investimento superior a R$ 1 milhão e atenderá a maior parte da 
população desta comunidade. 
 
Em Guarapari, o sistema de esgotamento sanitário atual atende apenas a sede municipal 
e adjacências, sendo ainda de baixa cobertura. 
 
Em se avaliando a evolução deste sistema constata-se que, segundo dados do IBGE 
(Tabela 3.3.1.1.5-39), relativos ao ano de 2000, dos domicílios particulares permanentes 
localizados nos municípios da AID, apenas 47,1%, 37,5% e 10,2% eram atendidos por 
rede geral e drenagem, respectivamente em Piúma, Guarapari e Anchieta, sendo que 
ambos apresentavam baixos índices de cobertura deste serviço, sendo ainda menor o de 
Anchieta.  A maioria dos domicílios existentes nesses municípios era atendida pelo 
sistema de fossas sépticas que detinha, em 2000, 61,3% dos Domicílios Particulares 
Permanentes, DPPs, de Anchieta, 29,8% dos de Piúma e 19,2% dos de Guarapari. O 
sistema de fossa rudimentar apresentou valores expressivos para Guarapari, sendo 
utilizado em 28,8% de seus DPPs em 2000. Da mesma forma, em Anchieta as fossas 
rudimentares eram utilizadas em 26,7% de seus DPPs. 
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Tabela 3.3.1.1.5-40: Forma de esgotamento sanitário dos domicílios particulares 
permanentes urbanos - 2000. 

 

POPULAÇÃO DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES (DPPS) ATENDIDOS 
MUNICÍPIO 

TOTAL URBANA REDE GERAL/ 
DRENAGEM % FOSSA 

SÉPTICA % 
FOSSA 
RUDIM- 
ENTAR 

% OUTRA 
FORMA % NÃO 

TINHA %

Anchieta 19.176 13.211 288 10,2 2.119 61,3 985 26,7 52 1,1 45 0,8
Guarapari 88.400 82.589 8.508 37,5 4.484 19,2 6.554 28,8 3.137 13,6 292 1,0

Piúma 14.987 14.101 1.812 47,1 1.192 29,8 313 9,4 518 12,6 47 1,1
Fonte: IBGE - Censo Demográfico – 2000. 
 
 
Os dados do SNIS – Sistema Nacional de Informações em Saneamento, relativos a 2006, 
mostram que o sistema de esgotamento por rede geral ainda se mantinha muito aquém 
do esperado, com Anchieta abrangendo apenas 12,21% de seus DPPs, Guarapari 
32,28% e Piúma 40,17% (Tabela 3.3.1.1.5-41). 
 
A abrangência do sistema de esgotamento por rede geral foi aumentada em 2007, em 
função da entrada em funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE de 
Anchieta, localizada na sede municipal. 
 
Tabela 3.3.1.1.5-41: Domicílios particulares permanentes com esgotamento sanitário por 
rede geral (%). 
 

MUNICÍPIOS 2006 
Anchieta 12,21 

Guarapari 32,28 
Piúma 40,17 

Fonte: SNIS – Sistema Nacional de informações de Saneamento –2006. 
 
 
Em 2007, pelos dados disponibilizados no site do SNIS (Tabela 3.3.1.1.5-42), até o atual 
momento, o serviço de esgotamento sanitário existente na AID, e a cargo da 
concessionária de serviço de água e de esgoto, CESAN, apresenta uma cobertura de 
56.148 habitantes, apenas relativa ao meio urbano. O volume de esgoto tratado foi de 
2941,81 mil m³ por ano, sendo este com maior densidade no município de Guarapari, 
seguido por Piúma. 
 
O investimento realizado em Anchieta e que aparece no SNIS refere-se a um valor de R$ 
1.937.392,17, o que deve estar associado, provavelmente, ao recurso investido com 
abrangência municipal. Contudo, deve-se levar em consideração que o governo estadual, 
através da Cesan, tem efetuado investimentos neste setor ao longo dos últimos anos, 
dentro do programa Águas Limpas, desenvolvido com foco nos sistemas de saneamento 
e abastecimento no âmbito regional, abrangendo vários municípios do Espírito Santo, 
inclusive os municípios da AID.  
 
Tabela 3.3.1.1.5-42: Informações sobre o sistema de esgotamento sanitário por município 
da AID – 2007. 

 

MUNICÍPIO CONCESSIONÁ
RIA DO 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

VOLUME DE 
ESGOTO 

POPULAÇÃO 
URBANA 

IS REALIZADO 
(R$) 
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SERVIÇO TRATADO 
(1000M³/ANO) 

ATENDIDA 

Anchieta Cesan 2.759 438,1 2.759 1.937.392,17 
Guarapari Cesan 44.438 1903,56 44.438 0,0 

Piúma Cesan 8.951 600,15 8.951 0,0 
Total AID - 56.148 2941,81 56.148 1.937.392,17 

  Fonte: SNIS – Sistema Nacional de informações de Saneamento – 2007. Acessado em outubro de 2009. 
 
 

Destaca-se aqui o Programa Águas Limpas implementado pela CESAN com recursos do 
Banco Mundial e do Governo Estadual. Esse programa expandiu a rede de tratamento de 
esgoto nos municípios da AID, contemplando não apenas as sedes municipais, como 
ainda as localidades mais populosas e bairros dos municípios. O período de 
investimentos iniciado em 2003 e previsto para finalizar em 2011 conta com recursos da 
ordem de R$ 1 bilhão para todo o estado. 

 
 

 Coleta de Lixo 
 
Atualmente, os serviços de coleta de lixo existentes nos municípios da AID atendem 
diariamente toda a área urbana, oferecendo serviços de varrição, limpeza de valas, 
resíduos domiciliares e hospitalares, exceto em poucos loteamentos de baixíssima 
ocupação, onde a coleta é realizada alternadamente, em alguns dias da semana. Da 
mesma forma, o atendimento é alternado nas comunidades rurais, sendo realizados de 1 
a 3 vezes por semana, segundo informações das prefeituras municipais. 
 
Os resíduos coletados de origem domiciliar, pública e de serviços de saúde são enviados 
para destinação final no aterro sanitário da empresa CTRVV - Central de Tratamento de 
Resíduos de Vila Velha, localizado no Município de Vila Velha, que fica a 48 km da 
estação de transbordo, esta localizada na Rodovia do Sol, km 45, no bairro Perocão, onde 
os resíduos são pesados e transferidos diretamente para caminhões tipo roll-on-roll-off, 
que transportam o material para o aterro sanitário. 
 
Durante a alta estação, quando a produção de lixo aumenta de 3 a 4 vezes, a depender 
do contingente de turistas que vem para os municípios da AID, a coleta de lixo é feita até 
duas vezes por dia na orla e em outras ruas principais. 
 
Pelos dados do IBGE de 2000, o quadro da coleta de lixo nos município da AID é 
semelhante, com a maioria da coleta sendo executada pelo serviço público, abrangendo 
96% do serviço de coleta de lixo em Piúma, 73% em Anchieta e 84% em Guarapari 
(Tabela 3.3.1.1.5-43). 
 
A cobertura da coleta para o total de habitantes, considerando-se a população do Censo 
de 2000, era de 99,5% em Guarapari (população total de 88.400 hab. em 2000), 99,3% 
em Anchieta (população de 19.217 hab. em 2000), sendo a menor cobertura a de Piúma 
(população de 14.987 hab. em 2000), com atendimento a 92,5% dos habitantes. 
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Tabela 3.3.1.1.5-43: Coleta e Destino do Lixo por Habitante nos Municípios da AID – 
2000. 
 

POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA (HAB.) 
FORMA 

PIÚMA ANCHIETA GUARAPARI 
Coletado pelo serviço público 13.292 13.899 74.080 
Queimado e enterrado 525 4655 10.177 
Lançado em terreno baldio ou logradouro 40 475 3.054 
Outros (rio, lago, mar, etc.). 0 61 641 
Total 13.862 19.090 87.952 
Fonte: IBGE, PNSB / 2000  
 
 
3.3.1.1.6 Organização Social 
 
Neste item serão apresentadas as entidades civis organizadas, tais como as ONGs - 
Organizações Não Governamentais, as Oscips - Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público, os Sindicatos e as Associações de Moradores e afins. Também serão 
destacados os mecanismos intermunicipais como os Consórcios e os Comitês. 
 
 

 ONGs - ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS 
 
As 7 ONGs existentes em Guarapari têm atuado em várias frentes, tais como na área 
ambiental, na assistência social, no campo profissional e na área esportiva. Nesse 
município foram registradas, através do cadastro do IBTS, 5 ONGs, sendo mais duas 
levantadas nas informações colhidas em campo para a realização do presente trabalho. 
 
As ONGs atuantes e existentes em Guarapari são: 
 

 Associação Salva-mar 
 Associação Ecológica Força Verde (AEFV) 

 

 Associação Monte Sinai – Casa Servo de Deus 
 

 Centro dos Lavradores Unidos para o Progresso (CLUPP) 
 

 Projeto Bom de Bola Craque na Escola com Deus no Coração 
 

 Sociedade Pestalozzi de Guarapari 
 

 ARRENG – Associação Representativa das Entidades da região Norte de Guarapari 
 

 URGE – União Representativa das Entidades Guaraparienses 
 
Em Anchieta, os registros do Cadastro do IBTS dão conta de apenas duas ONGs, sendo 
elas as seguintes: 
 

 Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES) 
 

 Sociedade Pestalozzi de Anchieta 
 
No entanto, no levantamento realizado no município foi verificada a atuação de mais duas 
ONGs de cunho ambientalista que são: 
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 Progaia - Programa de Apoio e Interação Ambiental 
 GAMA – Grupo de Apoio ao Meio Ambiente 

 
O MEPES tem atuação na área educacional, existindo nesses municípios há décadas. O 
MEPES tem escolas em vários municípios do país e em alguns do Espírito Santo, no 
entanto, sua principal sede no estado encontra-se em Anchieta. Fundado em 1968, é uma 
instituição filantrópica ligada ao desenvolvimento rural. Seu lema é trabalhar em parceria 
com diversas instituições e, de forma direta, com os agricultores familiares e suas 
organizações. 
 
A Sociedade Pestalozzi de Anchieta atua na área assistencial, sendo uma entidade 
voltada especificamente à assistência médico-social e educacional a portadores de 
deficiência. 
 
As ONGs Progaia e GAMA têm atuação na área ambiental, tendo mostrado, no presente 
momento, uma atuação muito forte na liderança do processo de discussão sobre as 
transformações por que passa o município e a região, em função dos investimentos em 
curso, e sobre os efeitos dos investimentos previstos sobre a região. 
 
Pelos dados do IBTS, Piúma consta de apenas 1 ONG, a Associação de Pais e Amigos 
de Excepcionais, tendo a mesma atuação assistencial de apoio a pessoas portadoras de 
deficiências. No entanto, em levantamento no município, constatou-se a existência de 
mais duas ONGs, que são: 
 
 Coopervidas. 
 Instituto Água. 

 
A Tabela 3.3.1.1.6-1 apresenta as ONGs atualmente registradas pelo IBTS, cujos dados 
são relativos ao ano de 2007, sendo complementados com o levantamento efetuado em 
cada município, junto às entidades organizadas locais. 

 
Tabela 3.3.1.1.6-1: Identificação das Organizações Não-Governamentais (ONGs) dos 
municípios da AID – 2008. 

 

NOME DA ONG NOME PARA 
CONTATO ENDEREÇO 

 
TELEFONE DE 

CONTATO 
OBJETIVOS MUNICÍPIO 

Associação Ecológica Força 
Verde - AEFV  

Rodovia do Sol, Km 39,5. 
Setiba 

29215-973 

27 3262-1857 
27 3262-1857 

Defesa do Meio 
Ambiente. 

Associação Monte Sinai - 
Casa Servo de Deus 

Hélia Mara de 
Deus 

Rua Francisco Furtado, 
113. Muquiçaba 

29200-000 

27 3261-3755 
27 9983-0910 

Promoção e 
Assistência Social. 

Centro dos Lavradores 
Unidos para o Progresso - 

CLUPP 
Não informado 

Rua Projetada S/N. Baia 
Nova 

29207000 
Não informado Não informado 

Sociedade Pestalozzi de 
Guarapari Não informado 

Rua Santo Antonio, 170. 
Muquiçaba 
29200000 

27 32613522  

Guarapari 
 

Movimento de Educação 
Promocional do Espírito 

Santo - MEPES 

Pe. Humberto 
Pietrogrande 

Rua Costa Pereira, 129 
CX. P. 35. Centro 

29230000 
275361151 Educacional 

Sociedade Pestalozzi de 
Anchieta Não informado 

Rua das Gabirobas S/N. 
Nova Esperança 

29230000 
Não informado Não informado 

Anchieta 

Associação de País e Amigos 
dos Excepcionais de Piúma Não informado 

Avenida Rio-Mar, 700-
Praia Doce Cx.P. 41. 

Tamarino 
29285000 

Não informado Assistencial Piúma 

Fonte: IBTS - Instituto Brasileiro do Terceiro Setor - Levantamento de Campo – 2008. 
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 OSCIPs - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 
 
Na AID estão cadastradas 8 OSCIPs, mesmo total de ONGs dos municípios da AID, 
sendo que o maior número delas se encontra no município de Guarapari, correspondendo 
a 5 entidades. Em Anchieta estão cadastradas 2 (duas) e em Piúma apenas 1(uma) 
OSCIP. 
 
As OSCIPs existentes em Guarapari são as seguintes: 
 

 Agência de Desenvolvimento Ambiental – GUARAVIDA 
 

 Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Guarapari-ES 
 

 Associação - "Bom de bola, craque na escola, com Deus no coração" Instituto 
Ambiental de Desenvolvimento Social Sustentável Biocêntrica 

 

 Sociedade Sinhá Laurinha – SLAU 
 
Neste município estão presentes as OSCIPs de atuação nas áreas ambiental e 
assistencial, conforme se verifica na Tabela 3.3.1.1.6-2, havendo ainda uma delas de 
cunho creditício, a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Guarapari-ES. 
 
De forma semelhante, em Anchieta, as OSCIPs existentes, em número de duas, atuam na 
área ambiental e creditícia. As OSCIPs localizadas em Anchieta são: 
 

 Agência de Desenvolvimento Econômico e Social Padre Anchieta – ADESPA 
 

 Instituto Sul-Espírito-Santense de Pesquisa Ambiental - INSESPA 
 
No município de Piúma, o Instituto Assistencial de Atenção ao Uso de Drogas Nova 
Aliança – Instituto Nova Aliança, de cunho assistencial, é a única OSCIP existente. 
 
Tabela 3.3.1.1.6-2: Identificação das Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIPs) dos municípios da AID – 2008. 
 

NOME DA OSCIP ENDEREÇO TELEFONE DE 
CONTATO OBJETIVOS MUNICÍPIO

Agência de Desenvolvimento Ambiental 
- GUARAVIDA 

Rua José Capistrano Nobre, 
109 - 802-Ed. Marbella. Centro 
- 29200-020 

3322-1428 Ambiental 

Agência de Desenvolvimento 
Econômico E Social De Guarapari-ES 

Rua João Bigossi, 391. 
Itapebussu - 29210-150 Não informado Creditícia 

Associação - "Bom de bola, craque na 
escola, com deus no coração" 

Av. Santa Mônica, 525. Praia 
Santa Mônica - 29221-005 Não informado Assistencial 

Instituto Ambiental de Desenvolvimento 
Social Sustentável Biocêntrica 

Rua José Capistrano Nobre, 
230 art. 301. Centro - 29200-
400 

Não informado Ambiental 

Sociedade Sinhá Laurinha - SLAU 
Rua Antônio Sobreiro, 164 – 
101. Bairro Jacunem - 29215-
670 

Não informado Assistencial 

Guarapari 

Agência de Desenvolvimento 
Econômico e Social Padre Anchieta - 
ADESPA 

Avenida Rauta S/N. Justiça 
29230-000 Não Informado Creditícia 

Instituto Sul-Espírito-santense de 
Pesquisa Ambiental - INSESPA 29230-000 Não Informado Ambiental 

Anchieta 

Instituto Assistencial de Atenção ao 
Uso de Drogas Nova Aliança – Instituto 
Nova Aliança 

Av. Felicino Lopes, 23. Acaiaca 
- 29285-000 

(28) 35205504 
(28) 35201339 Assistencial Piúma 

Fonte: Ministério da Justiça, 2008. 
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 ENTIDADES COMUNITÁRIAS 
 

O associativismo civil nos municípios da AID promove a mobilização dos cidadãos com o 
objetivo de se organizarem para ganhar força em suas reivindicações e demandas, 
especialmente por melhorias urbanas e sociais, sendo também uma forma de promover a 
integração dos concidadãos e uma vida social ativa. 
 
Em Guarapari foi criada a Federação das Associações de Moradores e Movimentos 
Populares de Guarapari - FAMOMPOG, que agrega as entidades sociais do município, 
possuindo amplas atribuições desde a assistência, organização e mobilização das 
entidades de bairro, até a promoção de ações dos movimentos sociais em várias áreas, 
como educação, assistência social, cultura, saúde, habitação, geração de emprego e 
renda, lazer, esportes, ciência e tecnologia, meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável. 
 
Embora não exista entidade federativa para a unificação do movimento comunitário no 
município de Anchieta, existem várias entidades comunitárias de bairros no município. 
Suas principais ações se dão nas reivindicações por melhorias para os bairros, em 
matéria de equipamentos e serviços sociocomunitários nas atividades culturais e de lazer, 
havendo ainda, quando motivados por ações externas, atividades educativas e de 
conscientização ambiental. 
 
Conforme se observa nas tabelas 3.3.1.1.6-3 e 3.3.1.1.6-4, existem cadastradas na AID 
111 entidades comunitárias, sendo 70 delas localizadas no município de Guarapari, 23 
em Anchieta e 18 em Piúma. 
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Tabela 3.3.1.1.6-3: Identificação das Entidades Comunitárias do Município de Guarapari - AID – 2007. 
 

ENTIDADE DATA DE 
CRIAÇÃO NOME ENDEREÇO OBJETIVOS 

FAMOMPOG – Federação de 
Associações de Moradores e 

Movimentos Populares de Guarapari 

Não 
informado Izaquel da Conceição Rua Lílian,10. Ipiranga 

29201-400 Não informado 

Associação Comunitária do Bairro 
Praia do Morro 19/4/1996 Não informado Rua Cannes, s/n. 

Praia do Morro 

Influir junto às autoridades de todos os escalões 
hierárquicos, políticos, civis ou militares, no sentido de 

obter melhorias de infraestrutura, saúde, etc. 

Associação Comunitária da Praia das 
Virtudes 29/1/1994 Não informado Praia das Virtudes 

Desenvolver e preservar o convívio sadio e cordial entre os 
moradores residentes na área de influência da Praia das 

Virtudes e seus usuários. 

Associação de Apoio aos Moradores 
do Bairro Coroado 16/4/2002 Carlos Francisco Neres, 

Deuzuita Souza Santos. 
Rua Carlos Lindemberg, s/n. 

Coroado 

Congregar habitantes do bairro do Coroado em torno dos 
seus problemas fundamentais e sociais buscando 

soluções para eles. 

Associação de Moradores da 
Comunidade de Amarelos 13/6/1989 

Francisca Prezotti, Luiz Lima 
da Vitória, Rita Maria Campos 

Mombrini 
Amarelos 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação de Moradores da Enseada 
Verde 29/3/1997 Não informado Rua 12, 51. Enseada Verde 

Defesa dos interesses dos moradores da localidade da 
Enseada Verde, a participação e integração comunitária na 

solução de seus problemas 

Associação de Moradores de Barro 
Branco 1/6/1988 Gilberto Campos, Marcelo 

Honorato. Barro Branco 
Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 
solidariedade entre os moradores. 

Associação de Moradores de Guaibura 7/6/1988 
Ademar Pires de Jesus, 

Mônica de Almeida, Sergio 
Pinto. 

Guaibura 
Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 
solidariedade entre os moradores. 
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Tabela 3.3.1.1.6-3: Identificação das Entidades Comunitárias do Município de Guarapari - AID – 2007. Continuação. 
 

ENTIDADE DATA DE 
CRIAÇÃO NOME ENDEREÇO OBJETIVOS 

Associação de Moradores de 
Jaboticaba 14/7/1993 Não informado Jabuticaba 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação de Moradores de Paraíso 18/8/1992 Não informado Paraíso 
Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 
solidariedade entre os moradores. 

Associação de Moradores de Portal 
Clube 20/11/1992 Não informado Portal Clube 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação de Moradores de Rio Claro 17/1/1990 Manoel Lima da Vitória, Altair 
Marchezi. Rio Claro 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação de Moradores de São 
João de Jaboti 26/7/1992 Não informado São João de Jaboti 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação de Moradores de Serra 
Queimada 7/4/1991 Não informado Serra Queimada 

Promover a união e organização com os moradores, na 
luta pelos seus direitos e pela melhoria das condições de 

vida e da localidade. 

Associação de Moradores do Bairro 
Aeroporto 22/6/1988 Não informado Aeroporto 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação de Moradores do Bairro 
Bela Vista 15/1/2001 Álvaro Antonio Coração, Luzia 

Mônica Goulart. Rua Mantenópolis, 46 
Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 
solidariedade entre os moradores. 
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Tabela 3.3.1.1.6-3: Identificação das Entidades Comunitárias do Município de Guarapari - AID – 2007. Continuação. 
 

ENTIDADE DATA DE 
CRIAÇÃO NOME ENDEREÇO OBJETIVOS 

Associação de Moradores do Bairro 
Condados 3/5/2002 Domingos Maciel dos Santos, 

Nicácio Leal dos Santos. Rua H, s/n. Bela Vista 
Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 
solidariedade entre os moradores. 

Associação de Moradores do Bairro da 
Comunidade de Sol Nascente 12/6/1987 Conceição dos Santos, Alice 

Barcelos da Rosa. Não informado Criar e fomentar o espírito de compreensão entre os povos 
e interessar-se ativamente pelo bem-estar da comunidade. 

Associação de Moradores do Bairro de 
Nossa Senhora da Conceição 9/10/1985 Délio de Jesus Vieira, Ronaldo 

Félix. 
Rua Honório Machado, s/n. 

Nossa Senhora da Conceição 

Promover e contribuir para a formação e desenvolvimento 
da vida comunitária e do espírito de solidariedade entre os 

seus. associados. 

Associação de Moradores do Bairro 
Jardim Santa Rosa 6/6/1988 Não informado Jardim Santa Rosa 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação de Moradores do Bairro 
Jardim São Judas Tadeu 20/7/1999 Não informado Jardim São Judas Tadeu 

Promover e contribuir para o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade. 

Associação de Moradores do Bairro 
Kubistcheck 31/10/1984 Luiz Fernando Ferreira, Maria 

dos Anjos Freire. 
Rua São Pedro, s/n. 

Kubistcheck 

Congregar os habitantes do bairro Kubistcheck em torno 
dos seus problemas fundamentais, buscando as soluções 

desses problemas. 

Associação de Moradores do Bairro 
Olaria 20/10/1995 Não informado Não informado 

Promover a união e organização dos moradores na luta 
pelos seus direitos e pela melhoria das condições de vida 

do bairro. 

Associação de Moradores do Bairro 
São José 31/8/2001 José Elton Pereira, José 

Carlos Souza Costa. Rua C, 36. São José 
Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 
solidariedade entre os moradores. 
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Tabela 3.3.1.1.6-3: Identificação das Entidades Comunitárias do Município de Guarapari - AID – 2007. Continuação. 
 

ENTIDADE DATA DE 
CRIAÇÃO NOME ENDEREÇO OBJETIVOS 

Associação de Moradores do Centro 
de Guarapari 4/11/2000 Não informado Não informado 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação de Moradores do Distrito 
de Rio Claro 1/10/1986 Não informado Não informado 

Desenvolvimento e aperfeiçoamento do espírito e da vida 
comunitária, podendo desenvolver atividades como 

artesanato local, arte e cultura. 

Associação de Moradores do 
Residencial Praia Recanto da Sereia 17/9/1999 Não informado Av. Central, 651. Loteamento 

Recanto da Sereia 
Congregar os moradores, comerciantes e outras pessoas 

específicas do loteamento. 

Associação de Moradores dos Bairros 
do Lameirão, Recreio Atlântico e Morro 

da Telha 
20/9/2002 

Maria de Lourdes Mesquita 
Silva, Agnaldo Luiz Marchiori, 

Jenival Nunes. 
Rua Jane, s/n. Recreio Atlântico

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação de Moradores e Amigos do 
Itapebussu 1/9/1993 Não informado Rua Olímpio Simões, 682. 

Itapebussu  

Moradores e Proprietários da 
Comunidade de Lagoa Dourada 6/2/1999 Não informado Lagoa Dourada Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da vida comunitária. 

Associação de Moradores e 
Proprietários da Vila Ecológica 

Cachoeirinha 
10/6/2001 João Leandro Freitas, Neuci 

Adalton Vinha. Estrada da Cachoeirinha, Km 02 Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária dos moradores. 

Associação dos Moradores da 
Comunidade de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro em Jaboticaba 

17/10/1986 Antônio Oliveira de Jesus, 
João Batista dos Santos. Jaboticaba 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação dos Moradores da 
Enseada Azul 26/1/1990 Nanci Monteiro Lobato Lemos, 

Fernando Motta Salles. Enseada Azul 
Tem por objetivo a defesa civil, política dos moradores e 

dos interesses do bairro Enseada Azul, na cidade de 
Guarapari-ES. 
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Tabela 3.3.1.1.6-3: Identificação das Entidades Comunitárias do Município de Guarapari - AID – 2007. Continuação. 
 

ENTIDADE DATA DE 
CRIAÇÃO NOME ENDEREÇO OBJETIVOS 

Associação dos Moradores de Meaípe 28/3/1988 Ataídes Simões, Osmar 
Cristovam do Nascimento. Meaípe 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação dos Moradores do Bairro 
Camurugi 23/8/1996 Não informado Não informado 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação dos Moradores do Bairro 
de Meaípe 28/8/1994 Marcos Nascimento Vidal Meaípe 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação dos Moradores do Bairro 
de Santa Mônica 24/6/1984 Não informado Santa Mônica 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação dos Moradores do Bairro 
de Santa Rita 22/5/1995 Não informado Santa Rita 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação dos Moradores do Bairro 
de Soteco 1 24/9/1994 Não informado Soteco 1 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação dos Moradores do Bairro 
do Uma 3/8/1997 Não informado Bairro do Uma 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação dos Moradores do Bairro 
Elza Nader 4/2/1995 Não informado Elza Nader 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 
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Tabela 3.3.1.1.6-3: Identificação das Entidades Comunitárias do Município de Guarapari - AID – 2007. Continuação. 
 

ENTIDADE DATA DE 
CRIAÇÃO NOME ENDEREÇO OBJETIVOS 

Associação dos Moradores do Bairro 
Perocão 15/9/1991 Não informado Perocão 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação dos Moradores do Bairro 
Santa Margarida 6/3/1998 Não informado Rua Ademar de Barros, s/n. 

Santa Margarida 
Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da vida comunitária. 

Associação dos Moradores do Bairro 
São João 13/10/1990 Paulo Renato Costa Pinto, 

José Donizete da Silva. São João 
Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 
solidariedade entre os moradores. 

Associação dos Moradores do Distrito 
de São Miguel 28/8/1986 Wallace Gaigher Loureiro, 

David Arpini. Não informado 
Promover e contribuir para a eclosão, formação, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento do espírito de vida 
comunitária. 

Associação dos Moradores e Amigos 
de Muquiçaba 11/9/1987 Ailton Carlos Pereira, Antonio 

Gottardo. São João 
Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 
solidariedade entre os moradores. 

Associação dos Moradores e Amigos 
do Caminho da Fonte 1/5/1989 

Reynaldo Dietze, Lourival 
Costa Pinto Coelho, Wallace 

Tiron. 
Caminho da Fonte 

Promover o desenvolvimento do espírito comunitário 
responsável e assegurar um equilibrado meio ambiente 

para o amplo exercício da vida em comunidade. 

Associação dos Proprietários do 
Residencial Lagoa da Praia 19/5/2002 Tarcisio Astone Gonçalves, 

Arlindo Manfrinato 
Alameda dos Juritis, Chácara 

01, Qd. H 

Organizar e disciplinar a ocupação e uso do solo do 
loteamento, utilizando-se de regulamentos de uso e 

ocupação do solo e de execução das obras. 

Movimento Comunitário de Porto 
Grande 18/11/1988 Não informado Rua Projetada, s/n. Porto 

Grande 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 
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Tabela 3.3.1.1.6-3: Identificação das Entidades Comunitárias do Município de Guarapari - AID – 2007. Continuação. 
 

ENTIDADE DATA DE 
CRIAÇÃO NOME ENDEREÇO OBJETIVOS 

Movimento Comunitário do Bairro 
“Invasão do Aeroporto” 26/9/1984 Não informado Invasão do Aeroporto 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Movimento Comunitário do Bairro do 
Sol Nascente 27/5/2000 Jacy Moreira, Eduardo Anjos, 

Laudiceia Belmok Maiolli. 
Rua Hermínio Ribeiro, 110. Sol 

Nascente 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Movimento Comunitário do Bairro 
Ipiranga 26/6/1997 Não informado Ipiranga 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Movimento Comunitário do Bairro 
Jabará 15/6/1986 Jorge Barros, Jair Turi, Cecília 

Rita Ignes, Luzia Sant’ana. Jabará 
Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 
solidariedade entre os moradores. 

Movimento Comunitário do Bairro 
Jucunen Malvinas 24/8/1984 

Calmosina Almeida 
Guimarães, Antonio Carlos 

Moraes Silva. 

Rua dos Veranistas, s/n. 
Jucunen Malvinas 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Movimento Comunitário do Bairro 
Lagoa Funda 9/6/1988 

Antonio Silva, Conceição dos 
Santos, Helida Barcelos da 

Rosa. 
Lagoa Funda 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Movimento Comunitário dos 
Moradores do Bairro Morro da Caixa 

D’água 

Não 
informado 

Jailson Passos, Zeneide 
Ferreira da Cruz. 

Rua Batista Gotardo, s/n. 
Muquiçaba 

Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 

solidariedade entre os moradores. 

Associação dos Moradores de São 
Gabriel 

Não 
informado Marcelo Gomes da Silva Rua São José dos Calçados, 10. 

São Gabriel Não informado 
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Tabela 3.3.1.1.6-3: Identificação das Entidades Comunitárias do Município de Guarapari - AID – 2007. Continuação. 
 

ENTIDADE DATA DE 
CRIAÇÃO NOME ENDEREÇO OBJETIVOS 

Associação de Moradores de Santa 
Mônica 

Não 
informado 

Ailton da Rocha 
Altino 

Av. Santa Mônica, 650. Santa 
Mônica Não informado 

Associação de Moradores de Pontal 
de Santa Mônica 

Não 
informado Antônio Valério da Silva Rua Espírito Santo, 36. Pontal 

de Santa Mônica Não informado 

Associação de Moradores do Bairro 
Jabaraí 

Não 
informado 

Luciana Gonçalves 
Alvina 

Rua José Luiz Cardoso de Lima. 
Jabaraí Não informado 

Associação de Moradores do Bairro 
Ipiranga 

Não 
informado Alessandro da Silva Mattos Rua Coronel João Rocha, 81. 

Ipiranga Não informado 

Associação de Moradores e Amigos de 
Itapebussu 

Não 
informado 

Nílcia Rodrigues Simões 
Russo 

Av. Antônio Guimarães, 900. 
Itapebussu Não informado 

Associação de Moradores e Amigos do 
Caminho da Fonte – AMAFONTE 

Não 
informado 

Colmar Bastos 
Alceu 

Rua Dr. Aristides Navarro de 
Carvalho, 271. Centro Não informado 

Associação Comunitária de Moradores 
do Bairro Village do Sol 

Não 
informado 

Nilcélio Fernandes do Couto 
Sérgio 

Rua Luís Mauro Santos Tomas, 
55, condomínio Centro Hípico. 

Village do Sol 
Não informado 

Movimento Solidário Santa Mônica Não 
informado Eiani de Assis Mello Santana Av. Belo Horizonte, 650. Pontal 

de Santa Mônica Não informado 
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Tabela 3.3.1.1.6-3: Identificação das Entidades Comunitárias do Município de Guarapari - AID – 2007. Continuação. 
 

ENTIDADE DATA DE 
CRIAÇÃO NOME ENDEREÇO OBJETIVOS 

Associação de Moradores do Bairro 
Adalberto Simão Nader 

Não 
informado Pernambuco Rua H, s/n, quadra 9, lote 5 Não informado 

Associação Reage Norte de Guarapari Não 
informado Ivo Antônio Santana Av. Belo Horizonte Não informado 

Associação de Moradores de Paturá Não 
informado José Salustiano dos Santos Rua Pedro Frade, 21. Paturá Não informado 

Associação de Pescadores e 
Moradores da Prainha de Muquiçaba 

Não 
informado 

José Augusto Caldonazi 
Monjardim Muquiçaba Não informado 
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Tabela 3.3.1.1.6-4: Identificação das Entidades Comunitárias do Município de Anchieta - AID – 2007. 
 

ENTIDADE DATA DE 
CRIAÇÃO NOME ENDEREÇO OBJETIVOS 

Movimento Comunitário dos 
Moradores e Caseiros de Setiba 3/11/1990 Francisco de Assis Oliveira, 

José Geraldo Rosa Leite. Rua Dois, Varandas Bar. Setiba 
Promover e contribuir para a formação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da vida comunitária e do espírito de 
solidariedade entre os moradores. 

Associação Benevente de Moradores 30/9/1999 Não informado Av. Beira Mar. Centro 
29230-000 

Ajudar a comunidade com debates e divulgar a nossa 
cultura. 

Associação Comunitária da Praia dos 
Castelhanos 20/6/2000 Não informado Bairro Praia dos Castelhanos. 

29230-000 

Promover a comunicação entre os moradores e as 
autoridades e reivindicar 
melhorias para o bairro. 

Associação Comunitária de Anchieta 23/12/1986 Não informado Não informado 
Colaborar eficientemente com as autoridades constituídas 

da República, do Estado e do município, promover, 
planejar e incentivar o embelezamento do Município. 

Associação Comunitária de Belo 
Horizonte 10/4/2000 Não informado Belo Horizonte 

29230-000.  
Promover a união e integração dos moradores desta 

associação. 

Associação Comunitária de Córrego 
da Prata 31/12/1986 Elizeu Salaroli 

Av. Principal de Córrego da 
Prata, Zona Rural. Córrego da 

Prata 
29230-000 

Promover, auxiliar e orientar o melhoramento da 
comunidade. 

Associação Comunitária de Parati 29/1/1988 Não informado Parati 
29230-000 

Colaborar efetivamente com as autoridades constituídas 
da República do Estado e do Município. Promover e 

incentivar o melhoramento desta Cidade. 

Associação Comunitária de Simpatia 7/7/1992 Não informado Simpatia 
Colaborar efetivamente com as autoridades constituídas 

da República do Estado e do Município. Promover e 
incentivar o melhoramento desta Cidade. 

Associação de Moradores da Vila da 
Samarco 29/1/1988 Não informado Vila Residencial da Samarco 

Colaborar efetivamente com as autoridades constituídas 
da República do Estado e do Município. Promover e 

incentivar o melhoramento desta Cidade. 
Associação de Moradores de Alto 

Joeba 14/3/1988 Não informado Joeba Promover, auxiliar e orientar o melhoramento da 
comunidade. 

Associação de moradores de Alto 
Pongal 29/1/1988 Não informado Alto Pongal 

Colaborar efetivamente com as autoridades constituídas 
da República do Estado e do Município. Promover e 

incentivar o melhoramento desta Cidade. 

Associação de Moradores de Mãe-Bá 23/4/1996 Claudionor Leandro Santana Mãe-bá Defender e fortalecer os interesses coletivos dos 
moradores do bairro Mãe-bá. 

Associação dos Amigos Moradores de 
Córrego da Prata 21/8/1992 Não informado Córrego da Prata 

Colaborar efetivamente com as autoridades constituídas 
da República do Estado e do Município. Promover e 

incentivar o melhoramento desta Cidade. 
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Tabela 3.3.1.1.6-4: Identificação das Entidades Comunitárias do Município de Anchieta - AID – 2007. Continuação. 
 

ENTIDADE DATA DE 
CRIAÇÃO NOME ENDEREÇO OBJETIVOS 

Associação dos Moradores da 
Comunidade da Penha 7/7/2000 Não informado Morro da Penha Solução de problemas comuns entre os moradores e zelar 

pela sua qualidade de vida.  

Associação dos Moradores da 
Comunidade de Itapeuna 

13/1/1997 
 Não informado Itapeuna 

Defender e fortalecer os interesses coletivos dos 
moradores de Limeira, por suas lutas nos problemas de: 

água, 
esgoto, saúde, transporte, educação, etc. 

Associação dos Moradores da 
Comunidade de Limeira 6/12/1996 Limeira Não informado 

Defender e fortalece os interesses coletivos dos 
moradores de Limeira, por suas lutas nos problemas de: 

água, esgoto, saúde, transporte, educação, etc. 

Associação dos Moradores de Alto 
Pongal 4/3/1998 Alto Pongal Não informado 

Defender e fortalecer os interesses coletivos dos 
moradores de Alto Pongal, por suas lutas nos problemas 

de: água, esgoto, saúde, transporte, educação, etc. 
Associação dos Moradores de 

Chapada do “A” 6/2/1998 Não informado Não informado Discutir e buscar soluções para os seus 
associados e demais moradores da localidade. 

Associação dos Moradores de Parati 29/4/1996 Não informado Parati 
Representar e agregar os moradores do bairro em torno de 

suas causas comuns, tais como: educação, lazer, 
segurança, social, etc. 

Associação dos Moradores de São 
Mateus 1/9/1997 Não informado São Mateus Colaborar eficientemente com as autoridades constituídas 

da República, do Estado e do Município. 

Associação dos Moradores de Ubu 16/10/1997 Washington Freire das Neves Ubu Colaborar eficientemente com as autoridades constituídas 
da República, do Estado e do Município. 

Associação dos Moradores do Bairro 
Alvorada 14/2/1996 Não informado Alvorada Defender e fortalecer os interesses coletivos dos 

moradores do bairro Alvorada. 

Associação de Moradores de Iriri Não 
informado Não informado Iriri Não informado 

Associação dos Moradores do Bairro 
Anchieta 10/4/2000 Pedro Gonzaga Bairro Anchieta Discussão de problemas comuns à comunidade. 

Fonte: Ministério Público do Espírito Santo. Procuradoria Geral de Justiça. Terceiro Setor: diagnóstico situacional das fundações e entidades de interesse social do Estado do Espírito Santo. 
Vitória: CEAF, 2004. Atualizado Site do MPES. 
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 ORGANIZAÇÕES SINDICAIS 
 

As organizações sindicais existentes na AID são em número de 16, distribuindo-se em 8 o 
município de Anchieta, 6 no município de Guarapari e 2 em Piúma, como se pode 
constatar pelos dados da tabela. 
 
Os sindicatos de Anchieta representam os interesses dos trabalhadores de diferentes 
categorias, tais como a categoria portuária, industrial, de serviços, de funcionário público 
e os trabalhadores rurais. Nesses municípios estão cadastrados os seguintes sindicatos: 
 

 Sindicato Rural de Anchieta 
 

 Sindicato dos Marinheiros de Convés e Regionais 
 

 Sindicato dos Trabalhadores da Usina de Pelotização 
 

 Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgica e de Material Elétrico  
 

 Sindicato dos Trabalhadores Portuários 
 

 Sindicato dos Servidores e Funcionários da Câmara e da Prefeitura 
 

 Sindicato dos Motoristas Autônomos do Estado do Espírito Santo – 
SINDIMOTORISTAS 

 

 Sindicato dos Empregados em Condomínio de Edifícios Residenciais e Flats do Sul do 
Estado do Espírito Santo. 

 
Guarapari possui registro de 6 sindicatos, sendo eles: 
 

 Sindicato Rural de Guarapari 
 

 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guarapari 
 

 Sindicato dos Servidores Públicos, Civis e Administrativos da Prefeitura Municipal de 
Guarapari 

 

 Sindicato dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade da Região Sul do Estado do 
Espírito Santo 

 

 Sindicato da Indústria e da Construção Civil de Guarapari 
 

 Sindicato do Comércio Varejista de Guarapari. 
 
As organizações sindicais de Guarapari também representam categorias profissionais 
diversas, destacando-se dentre elas: a dos trabalhadores e proprietários rurais, dos 
trabalhadores da indústria, do comércio e dos serviços e do funcionalismo público. Existe 
ainda, em função da importância desta atividade no município, o sindicato que reúne os 
trabalhadores em turismo e hotelaria da região sul do Espírito Santo, o Sindicato dos 
Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade da Região Sul do Estado do Espírito Santo. 
Além deste, destaca-se o sindicato que agrega os trabalhadores da construção civil, 
outras das atividades de maior expressão no município, estes últimos representados pelo 
Sindicato da Indústria e da Construção Civil de Guarapari. 
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Em Piúma encontram-se registrados os seguintes sindicatos: 
 
 Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piúma, 

 

 Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Iconha e Piúma. 
 
Chama atenção a conformação do sindicato dos trabalhadores rurais de Piúma, que 
representa também os trabalhadores rurais de um de seus municípios vizinhos, o 
município de Iconha, integrante da AII deste projeto. 
 
As entidades sindicais existentes na AID encontram-se destacadas nas tabelas 3.3.1.1.6-
5, 3.3.1.1.6-6, 3.3.1.1.6-7 e 3.3.1.1.6-8. 
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Tabela 3.3.1.1.6-5: Identificação das Entidades Sindicais de Anchieta – 2006. 
 

NOME NOME PARA 
CONTATO ENDEREÇO DATA DE 

CRIAÇÃO OBJETIVOS 

Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgica e de 
Material Elétrico Não informado Não informado 19/7/1991 Representar sua base territorial, as categorias profissionais 

integrantes desta federação e defender seus interesses. 

Sindicato dos empregados em condomínio de edifícios 
Residenciais e Flats do Sul do Estado do Espírito Santo Não informado Não informado 25/5/1999 Melhoramento de vida de seus associados. 

Sindicato dos marinheiros de convés e Regionais Não informado Não informado 14/3/1989 Representar perante as autoridades administrativas e 
judiciárias os interesses gerais de sua categoria. 

Sindicato dos servidores e funcionários da Câmara e da 
Prefeitura Não informado Não informado 27/9/1993 Representação dos servidores e funcionários da 

administração direta e indireta da câmara e da prefeitura. 

Sindicato dos Trabalhadores da Usina de Pelotização Não informado Rod. doSol, s/n. 
29230-000 16/10/1990 Melhoria das condições de vida e do trabalho de seus 

associados. 

Sindicato dos Trabalhadores Portuários Não informado Rod. doSol, s/n. 
29230-000 18/6/1993 Conscientizar e ampliar os direitos dos associados. 

Sindicato Rural de Anchieta Não informado Pça. São Pedro. 
Centro. 29230-000 16/10/1986 Constituído para fins de estudo, coordenação, proteção e 

representação legal da categoria de produtores rurais 

Sindicato Rural de Anchieta Não informado Zona Rural. 29230-
000 3/9/1986 Estudo, coordenação, proteção e representação legal da 

categoria de produtores rurais. 

Sindicatos dos Motoristas Autônomos do Estado do Espírito 
Santo-SINDIMOTORISTAS Não informado Av. Rauta, s/n. 

29230-000 26/11/1996 Representar perante as autoridades administrativas e 
judiciárias os interesses gerais da categoria. 

Fonte: Ministério Público do Espírito Santo. Procuradoria Geral de Justiça. Terceiro Setor: diagnóstico situacional das fundações e entidades de interesse social do Estado do Espírito Santo. 
Vitória: CEAF, 2004. Atualizado Site do MPES. 
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Tabela 3.3.1.1.6-6: Identificação das Entidades Sindicais de Guarapari – 2006. 
 

NOME NOME PARA CONTATO ENDEREÇO DATA DE 
CRIAÇÃO OBJETIVOS 

Sindicato da Indústria e da Construção 
Civil de Guarapari 

Marcos Vinicius Fonseca de 
Macedo, Josias de Oliveira 

Cardoso. 
Não informado 23/11/1993 Tem por fim estudos técnicos, apoio, aperfeiçoamento e 

desenvolvimento da categoria econômica das indústrias. 

Sindicato do Comércio Varejista de 
Guarapari 

Carlos Hoffman Pádua, 
Plínio Teixeira. 

Av. Ewerson de Abreu Olíni, 
930, Ed. Stephania, Sala 08. 

Muquiçaba 
2/3/1995 Representar o âmbito municipal, os direitos e interesses 

do comércio lojista do município de Guarapari. 

Sindicato dos Servidores Públicos, Civis 
e Administrativos da Prefeitura Municipal 

de Guarapari 

Carlos Alberto Conceição, 
Gilcélia Lima Gonçalves. Não informado 15/12/1989 

Visar melhorias nas condições de vida e de trabalho dos 
seus representados, defender a independência e 

autonomia da representação sindical. 
 

Tabela 3.3.1.1.6-7: Identificação das Entidades Sindicais de Guarapari – 2006. 
 

NOME NOME PARA CONTATO ENDEREÇO DATA DE 
CRIAÇÃO OBJETIVOS 

Sindicato dos Trabalhadores em 
Turismo e Hospitalidade da Região 

Sul do Estado do Espírito Santo 

Adilson Fonseca, Rogéria Frantini Bottechia, 
Paulo Roberto Santana, Elias Santos, Paulo 

Correia, Alvino Rodrigues, Paulo César 
Rodrigues, Carly Pereira. 

Não informado 28/9/1989 
Representar perante as autoridades administrativas 
e judiciárias os interesses gerais de sua categoria 
ou os interesses individuais de seus associados. 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Guarapari Batista Carminati, Constantino Migliorini. 

Rua Epaminondas de 
Almeida, 582. Bairro 

Olaria 
13/12/1990 

Para fins de estudo, coordenação, proteção, 
representação e defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria profissional. 

Sindicato Rural de Guarapari 
Antonio Passos, Pedro Inácio W andekoken, 

Santo Carnetti, Aguita Maioli Campos, Cristiano 
Reis Junqueira Ferraz, Jailson Minguel Pavesi. 

Não informado 23/8/1985 

Constituído para fins de estudo, coordenação, 
proteção e representação legal da categoria e do 
proprietário rural com base territorial do município 

de Gurapari 
Fonte: Ministério Público do Espírito Santo. Procuradoria Geral de Justiça. Terceiro Setor: diagnóstico situacional das fundações e entidades de interesse social do Estado do Espírito Santo. 
Vitória: CEAF, 2004. Atualizado Site do MPES. 
 

Tabela 3.3.1.1.6-8: Identificação das Entidades Sindicais de Piúma – 2006. 
 

NOME NOME PARA CONTATO ENDEREÇO DATA DE 
CRIAÇÃO OBJETIVOS 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
de Piúma 

Maria Nascimento, Alzimaira L. Marcarini, 
Genoveva V. Feres, Tereza Moraes. 

Não 
informado 13/8/1992 Lutar por uma melhor remuneração e por 

melhores condições de trabalho. 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais dos 

Municípios de Iconha e Piúma 
Jorge Luiz Figueira, Manoel Gomes Portela Neto, 

Ademor Vicente Bindeli. 
Não 

informado 13/1/1973 Representar e proteger os direitos da categoria. 

Fonte: Ministério Público do Espírito Santo. Procuradoria Geral de Justiça. Terceiro Setor: diagnóstico situacional das fundações e entidades de interesse social do Estado do Espírito Santo. 
Vitória: CEAF, 2004. Atualizado Site do MPES.  
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 FÓRUNS  
 
Durante a implantação da Terceira Usina da Samarco, como uma das condicionantes do 
processo, foram instituídas duas comissões de acompanhamento das atividades de 
implantação: a CEG, que incluía representantes das instituições oficiais, tais como IEMA, 
IBAMA e prefeituras; e a CENG, que incluía representantes das ONGs e lideranças da 
região. 
 
Com o início da operação da Terceira Pelotização, a CEG e a CENG foram unificadas no 
FALAS -  Fórum de Acompanhamento das Licenças Ambientais da Samarco. Esse 
Fórum, que tem por objetivo acompanhar o cumprimento das condicionantes ambientais 
da empresa em função da construção da Terceira Usina de Pelotização em Anchieta, está 
constituído por representantes comunitários, entidades não governamentais, prefeituras e 
secretarias municipais, IEMA, IBAMA e representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Benevente. Tem assento nesse Fórum as comunidades de Meaípe, Condados, Mãe-
Bá, Belo Horizonte, Goembê, Chapada do A, Monteiro, Recanto do Sol, Parati, 
Guanabara e Castelhanos, além de entidades não governamentais de Guarapari, 
Prefeituras de Anchieta, Guarapari e Piúma. 
 
A partir do aprendizado obtido com a experiência da CENG, e principalmente em 
consequência das expectativas geradas pelo crescimento industrial e logístico previsto e 
em realização nessa região, fez com que as ONGs e entidades de atuação local se 
organizassem através de novos meios de organização social, destacando-se o Fórum de 
Entidades do Litoral Sul Capixaba e o Fórum de Ubu. 
 
Segundo o Ministério Público do Espírito Santo, MPES, “O ‘Fórum de Ubu’ tem um caráter 
informal, permanente e suas reuniões ocorrem mensalmente. Nestes encontros há a 
participação efetiva da sociedade, que questiona e discute temas relevantes para a 
região, além de prestação de esclarecimentos pelo Governo do Estado, Prefeituras e 
empresas locais. O MPES cumpre o papel de fiscalizar e ser interlocutor entre Governo 
do Estado e sociedade civil. O primeiro encontro foi realizado em 8 de outubro de 2008, 
em Anchieta, com a participação de mais de 100 interessados. Estavam presentes 28 
entidades dos municípios envolvidos no projeto”. 
 
O Fórum de Ubu se encontra apoiado pela Coordenadoria para Assuntos de Meio 
Ambiente e Urbanismo da 1ª Microrregião do Espírito Santo, que compreende as 
Promotorias de Justiça das Comarcas de Guarapari, Anchieta, Piúma, Iconha e Alfredo 
Chaves, e a Coordenadoria do Meio Ambiente e Urbanismo do município. 
 
Por outro lado, o Fórum das Entidades do Litoral Sul Capixaba envolve entidades 
organizadas de municípios da região de influência do empreendimento, (AID e AII). Esse 
Fórum tem ganhado adesão de várias outras entidades e tem sido muito atuante no 
acompanhamento e nas discussões acerca do futuro dessa região, sobretudo no que se 
refere aos investimentos previstos para esta. 
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 COMITÊS DE BACIAS E CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 
 
Os comitês de bacias hidrográficas e os consórcios intermunicipais representam 
importantes instrumentos de articulação intermunicipal. Na AID estão presentes dentro 
desta categoria de organização social o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente e 
o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião Expandida Sul. 
 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente articula os territórios de Anchieta,  
Alfredo Chaves, Piúma, Iconha e Guarapari. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Microrregião Expandida Sul envolve os municípios de Anchieta, Guarapari, Alfredo 
Chaves, Iconha, Itapemirim, Marataízes e Piúma. 
 
 

 INSTRUMENTOS DE GESTÃO PARTICIPATIVA 
 
Como instrumento de gestão participativa identificado na região composta pela AID, 
aparece com especial destaque o orçamento participativo. 
 
O orçamento participativo tem sido um instrumento de difícil implementação, 
especialmente porque ocorre, normalmente, uma descontinuidade entre os mandatos. Em 
Guarapari, houve uma tentativa de implementação do orçamento participativo em 2000, 
porém não foi levada adiante. 
 
O exemplo de sucesso na implementação deste instrumento ocorre no município de 
Anchieta. Nesse município, o orçamento participativo foi implementado em 2006, tendo 
sido realizado na zona rural do município através de assembléias populares regionais. 
Este instrumento foi implementado em todo o município e tem se mantido até a 
atualidade. O órgão municipal responsável pela realização do orçamento participativo é a 
Secretaria de Planejamento, através da Comissão de Organização do Orçamento 
Participativo. 
 
 
3.3.1.1.7 Planos, Programas e Projetos 
 
A política estadual de investimentos públicos encontra-se definida pelo Plano de 
Desenvolvimento ES-2025. Esse Plano, criado pelo governo estadual, define as diretrizes 
e os investimentos em grandes blocos de áreas temáticas, considerando dentro destes o 
perfil socioeconômico das regiões administrativas estaduais. 
 
Importante salientar que, no âmbito regional, as políticas têm-se direcionado para o 
contexto das regiões administrativas e para áreas onde já ocorre, ou se potencializa, a 
integração regional por fatores relacionados à expansão e à instalação de 
empreendimentos de relevância, tal como ocorre na região de Ubu. Neste aspecto, a 
delimitação das áreas de influência do empreendimento, tanto direta como indireta, 
corrobora o contexto espacial no qual de definem as diretrizes dentro do Plano de 
Desenvolvimento ES-2025. A rede de cidades desenhada dentro do ES 2025 reflete a 
estrita relação existente entre os municípios componentes das AIs do empreendimento, 
dentro de seu contexto direto interno (AID e AII) e de sua inter-relação (AII x AID).     
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Na área de influência do empreendimento, alguns projetos de cunho ambientalista e 
econômico merecem ser destacados, encontrando-se dentre eles: 
 

• Produtores de Água. 
• Corredores Ecológicos. 
• Programa Zoneamento Ecológico-Econômico – PZEE. 
• Programa Extensão Ambiental. 
• Florestas para Vida. 
• Gestão Ambiental Municipal. 

 
Segundo informações contidas no site do IEMA, o Projeto “Produtor ES de Água” tem 
como prioridade reconhecer proprietários que protejam áreas estratégicas, tais como o 
entorno de estradas, rios e córregos, contribuindo assim para o combate à erosão, 
assoreamento dos corpos de água e ainda na infiltração de água no solo. 
 
A bacia do rio Benevente foi definida como área piloto definida para desenvolver o projeto 
por ser considerada como um “laboratório natural”, propício à implantação de mercados 
de serviços ambientais. 
 
O Projeto “Corredores Ecológicos” objetiva reduzir a fragmentação das florestas e 
conservar os recursos naturais e a biodiversidade. Esse projeto foi idealizado através de 
uma parceria entre o governo e a sociedade civil e conta com a participação de entidades 
governamentais (estaduais e municipais), ONGs, associações, sindicatos, cooperativas, 
IEs - instituições de ensino, comunidades e produtores rurais. O Espírito Santo encontra-
se dentro do Corredor Central da Mata Atlântica que envolve toda uma extensão de terras 
desde o litoral do estado até seu interior, sendo composto por propriedades privadas (com 
somente 5% sob alguma forma de proteção legal), 15 territórios indígenas e 49 unidades 
de conservação, dentro dos 78 municípios do Espírito Santo e mais 85 pertencentes ao 
território baiano.  
 
O “Programa Zoneamento Ecológico-Econômico – PZEE” é um programa criado pelo 
governo federal e gerenciado pelo Ministério do Meio Ambiente. Esse programa, segundo 
o Ministério do Meio Ambiente, “ao dispor de um mecanismo integrado de diagnóstico e 
de proposição de diretrizes pactuadas de ação, pode contribuir para que o sistema de 
planejamento oriente os esforços de investimentos do governo e da sociedade civil 
segundo as peculiaridades das áreas definidas como zonas e tratadas como unidades de 
planejamento”. 
 
O “Espírito Santo sem Lixão” visa à concepção, construção e operação de sistemas 
regionais de destinação final adequada de resíduos sólidos urbanos – RSU para atender 
a todo o estado. Tem ao mesmo tempo o objetivo de facilitar a destinação final do lixo, 
reduzir o custo de deslocamento e de operação, e reduzir seu efeito ambiental. Os 
sistemas regionais de destinação dos resíduos sólidos serão compostos por estações de 
transbordo, transportes regionais e aterros sanitários regionais. Dentro da regionalização 
para este fim, a região de impacto direto e indireto do empreendimento estaria mais 
abrangida pela região Litoral Sul, da qual participam os municípios de Vargem Alta, 
Alfredo Chaves, Guarapari, Anchieta, Iconha, Rio Novo do Sul, Piúma, Itapemirim, 
Marataízes, Presidente Kennedy, Mimoso do Sul, Muqui, São José do Calçado, Bom 
Jesus do Norte e Apiacá. 
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O “Projeto Florestas para Vida” objetiva a conservação e a restauração da biodiversidade 
das bacias hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória, e também contribuir para 
a proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais da região de abrangência 
dessas bacias. Esse projeto é uma parceria entre o setor público, entidades não 
governamentais, comunidades locais e setor privado. 
 
A “Gestão Ambiental Municipal” é um objetivo que foi consumado através da Resolução 
CONAMA nº 237/97 e que visa à instrumentação dos municípios para operarem na 
gestão ambiental, especialmente daquela referente a licenciamentos de efeitos diretos. 
No Espírito Santo, poucos municípios encontram-se habilitados para exercer a gestão 
ambiental, que são: Aracruz, Cachoeiro do Itapemirim, Colatina, Itapemirim, Serra, Vitória 
e, mais recentemente, Muniz Freire. Outros municípios se encontram em processo de 
municipalização no IEMA, dentro da AII, os municípios de Vila Velha e de Guarapari. 
 
Os planos, programas e projetos que foram colocados como prioridades para serem 
realizados na AID, tanto por parte do poder público quanto da iniciativa privada, e que se 
encontram em execução ou ainda previstos, estão discriminados e distribuídos para cada 
um de seus municípios componentes na Tabela 3.3.1.1.7-1, com base em dados 
fornecidos pelas prefeituras municipais respectivas e outras fontes, (jornais de circulação 
estadual e IJSN) segundo demonstrado. 
 
Os planos, programas e projetos do setor público dos municípios da AID, em execução e 
previstos, encontram-se discriminados e distribuídos para cada um de seus municípios 
componentes na Tabela 3.3.1.1.7-1, com base em dados fornecidos pelas prefeituras 
municipais respectivas e outras fontes (jornais de circulação estadual e IJSN) segundo 
demonstrado. 
 
Tabela 3.3.1.1.7-1: Principais Planos, Programas e Projetos na AID – 2009. 
 

MUNICÍPIO 
PLANOS, 

PROGRAMAS E 
PROJETOS 

OBJETIVOS RESPONSÁVEL 
E/OU PARCERIAS 

PREVISÃO DE 
EXECUÇÃO 

Projeto de Quarta 
Pelotização da Samarco 

Além da Nova Usina, um novo 
mineroduto deverá ser construído 

para dar suporte ao novo 
empreendimento, além de 

investimentos na expansão do 
Porto de Ubu. 

Samarco Mineração 
S.A. 2011 

Construção de Linha de 
Transmissão de Energia 

para Acesso à Rede 
Básica 

Interligação da Samarco à Rede 
Básica de Energia 

Samarco Mineração 
S.A 2010 

Projeto Ferrovia 
Litorânea Sul 

O projeto da ferrovia prevê 150 
quilômetros de Vitória a Cachoeiro 

projetada próximo ao litoral, ao 
lado da BR-101, sendo que o 

Estado está pleiteando junto ao 
Governo Federal a construção do 
trecho entre Flechal (Cariacica) e 

Viana, de 16 quilômetros 

Governo do Estado 
junto ao Governo 

Federal em parceria 
com a Companhia 
Vale do Rio Doce 

(CVRD) 

Até 2015 

A
nc

hi
et

a 

UTG Sul - Unidade de 
Tratamento de Gás de 

Ubu - Petrobras 

Construção de uma UTG - unidade 
de tratamento de gás em Ubu com 

instalação de terminal portuário 
para recepção do gás, também na 

mesma região 

Petrobras Em finalização 
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Tabela 3.3.1.1.7-1: Principais Planos, Programas e Projetos na AID – 2009. 
 

MUNICÍPIO 
PLANOS, 

PROGRAMAS E 
PROJETOS 

OBJETIVOS RESPONSÁVEL 
E/OU PARCERIAS 

PREVISÃO DE 
EXECUÇÃO 

CSU – Cia. Siderúrgica 
Ubu 

Instalação de uma Usina 
Siderúrgica com previsão de 

produção de 5 milhões de ton/ano, 
e de porto de apoio para a 

movimentação do produto e 
insumos. 

Vale Até 2012 

Plano de Recuperação 
Ambiental e Proteção 

dos Mananciais e Áreas 
de Proteção 

Permanentes 

6 parques e Recuperação 600 ha 
APPS 

Prefeitura Municipal 
de Anchieta Início em 2008 

Plano de Modernização 
da Gestão Pública 

Municipal 

Gestão de processos, 
informatização, estrutura física e 

recursos humanos. 

Prefeitura Municipal 
de Anchieta Em realização 

Projeto de 
Reurbanização da Orla 

de Anchieta 

Reurbanização das orlas de 
Anchieta, Iriri, Castelhanos e Ubu. 

Prefeitura Municipal 
de Anchieta, 

Ministérios Público 
Federal e Estadual, 

Instituto de Meio 
Ambiente (IEMA). 

Início em 2008 

Plano de Melhoria e 
Expansão das Redes 

Públicas Municipais de 
Saúde 

Novas unidades básicas de saúde Prefeitura Municipal 
de Anchieta 2009- 2013 

Duplicação do Hospital 
de Anchieta 

O Hospital será duplicado a partir 
de 2008, passando de 50 para 100 

leitos. 

Secretaria Municipal 
de Saúde de Anchieta Início em 2008 

Cidade Saúde 
Hospital SA 

Com 220 leitos, UTI geral de alta 
complexidade e estrutura 

moderna. 
Hospital Meridional 

Previsão 
setembro de 

2011 

Plano Diretor de 
Uso das Lagoas 
Costeiras- PDLC 

Propor esquemas de zoneamento 
de uso dos recursos das lagoas 
Tanharu, Ubu, Icaraí, Parati e 

Mãe-bá, em Anchieta e Ubaia, em 
Guarapari 

Samarco Mineração Previsão março 
de 2011 

Plano de 
Recuperação da 
Lagoa de Ubu - 

PRLU 
 Samarco Mineração Previsão março 

de 2011 

Plano de Proteção 
e Recuperação da 
Bacia Hidrográfica 
da Lagoa de Mãe-

bá - PPHMB 

 Samarco Mineração Previsão março 
de 2011 

Instalação do corpo 
de bombeiros e de 

novo PD. 
 Prefeitura Municipal 

de Anchieta  

Plano de manejo da 
APA Guanabara.  Prefeitura Municipal 

de Anchieta Início em 2008 

Plano de manejo de 
Papagaio.  Prefeitura Municipal 

de Anchieta Início em 2008 

Estudo das marés-  
erosão da orla 

marítima 
 Ipem e prefeitura 

Municipal 
Em 

desenvolvimento 

Calçamento de ruas  Prefeitura Municipal 
de Piúma Previsto 

Ampliação da 
Escola de Pesca – 

Atual IFES 
 Governos estadual e 

federal Em realização 

 

Projeto de 
recuperação da orla  Prefeitura Municipal 

de Piúma Previsto 
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Tabela 3.3.1.1.7-1: Principais Planos, Programas e Projetos na AID – 2009. 
 

MUNICÍPIO 
PLANOS, 

PROGRAMAS E 
PROJETOS 

OBJETIVOS RESPONSÁVEL 
E/OU PARCERIAS 

PREVISÃO DE 
EXECUÇÃO 

Saneamento Básico 
Estendido  Prefeitura Municipal 

de Piúma - Cesan Previsto 

Ponte – Piuminas à 
Sede municipal  Prefeitura Municipal 

de Piúma Sem previsão 

Urbanização da 
Orla Central de 

Guarapari 

As praias da Areia Preta, do Meio, 
das Castanheiras e das Virtudes 
vão ganhar uma nova roupagem, 

com quiosques modernos, 
banheiros, centro de apoio à 3ª 
idade, calçadão e paisagismo. 

Governo do Estado Em execução 

Instalação do IFES 
– Instituto 

tecnológico em 
Guarapari 

Já foi adquirido prédio para abrigar 
o IFES 

Governos do estado e 
federal Em realização 

Construção de 
pontes. 

Asfaltamentos de 
ruas. 

 Poder público Previsto 

Escolas em todas 
as comunidades 

(665) 
 Prefeitura Municipal 

de Guarapari 
Projeto em 

manutenção 

Projeto de um novo 
PA em Bairro Nova 

Esperança e de 
mais 6 PSFs 

 Governo do Estado 
Município 

Em execução o 
PA 

PSFs previstos 

Construção de um 
CDP – Presídio de 

Detenção 
provisório 

 Governo do Estado Finalizado em 
2009 

Construção de 
hospital com área 

de queimados 
Com 96 leitos Município e recurso 

estadual A partir de 2010 

Instalação da área 
Industrial de 

Guarapari 

Com base no PDM está sendo 
desapropriada área para 

instalação de Pólo Industrial na 
divisa com Anchieta, Rodovia do 

Sol e BR-101 

 2009 

Construção da 
segunda ponte de 

Guarapari 

Visando melhorar o acesso ao 
município e desafogar o centro 

municipal 
Município Em busca de 

recurso 

Construção de 
terminal rodoviário 
no Trevo da BR-101 

acesso ao 
município 

 Município Previsto 
 

Ampliação do 
projeto de 

esgotamento 
sanitário nas 

comunidades e 
duplicação da rede 
de dução de água 

 Governo estadual, 
Cesan Em execução 

 

Construção de 
Centro de Eventos 
e exposições em 

Buenos Aires 
 Município 2010 

Fonte: Prefeituras Municipais de Anchieta, Guarapari e de Piúma. Jornais de circulação estadual. Jornais de circulação 
estadual – Investimentos previstos para a região.  
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3.3.1.2 AID - Comunidades do Entorno 
 
Neste item serão caracterizadas as comunidades de entorno da área prevista pelo 
empreendimento, considerando-se sua maior proximidade física e a maior influência em 
termos de potenciais impactos. Neste sentido, foram selecionadas como áreas de maior 
impacto do empreendimento previsto as localidades abaixo: 
 

⇒ Recanto do Sol 
 

⇒ Monteiro e Chapada do A 
 

⇒ Mãe-Bá 
 

⇒ Ubu 
 

⇒ Parati 
 

⇒ Guanabara 
 

⇒ Castelhanos 
 

⇒ Belo Horizonte 
 

⇒ Goembê 
 

⇒ Sede municipal de Anchieta 
 

⇒ Meaípe 
 

⇒ Condados 
 

⇒ Porto Grande  
 

⇒ Residencial Beira Mar 
 
São 15 as comunidades do entorno das áreas previstas para a localização da Quarta 
Usina da Samarco sendo 11 localizadas no município de Anchieta e 4 no município de 
Guarapari (Condados, Porto Grande, Residencial Beira-Mar e Meaípe). Segue abaixo a 
descrição do estado atual da socioeconomia dessas comunidades, assim como as 
expectativas com relação ao futuro de cada uma delas. 
 
Os dados relacionados abaixo foram levantados a partir de informações disponibilizadas 
pelas entidades comunitárias locais, através de entrevistas realizadas junto aos seus 
representantes. 

 
 

 RECANTO DO SOL 
 
 Histórico de ocupação e população 

 
Recanto do Sol está situado à direita da Rodovia do Sol, direção norte-sul, e o acesso é 
feito por um trevo localizado nas proximidades de Ubu, para atingir a estrada asfaltada 
ES-146, Ubu - Jabaquara, que conduz até a entrada desta localidade. 
 
Recanto do Sol surgiu há 17 anos, segundo informações do atual líder comunitário do 
bairro. Inicialmente, alguns migrantes da Bahia, especialmente de Camacã, compraram 
terrenos no local e foram seguidos por outros que ocuparam áreas próximas. Também foi 
mencionado que, tempos atrás, alguns lotes foram cedidos pela prefeitura municipal para 
abrigar pessoas que vieram de outra regiões e estavam invadindo a área. 
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Atualmente, relata o representante da associação comunitária de Recanto do Sol, 
o bairro está constituído por muitos habitantes que vieram do próprio município de 
Anchieta e de proximidades, não se caracterizando por ser um bairro onde residem 
baianos, como anteriormente era conhecido. 
 
O local cresceu rapidamente, contando com uma população estimada pelo representante 
da comunidade (referência de 2005) de 1.250 pessoas, que compõem 286 famílias. O 
número atual de habitantes fica difícil de dimensionar, conforme relata o representante 
local, devido à chegada de muitas pessoas de outros locais, em função das obras civis 
que vêm ocorrendo no município. Antes era possível cadastrar as famílias, agora ficou 
difícil em função do crescimento inesperado do bairro e da vinda de foreiros. 
 
Segundo informações do Programa de Saúde da Família (PSF), a local conta atualmente 
com 320 famílias, totalizando 2000 pessoas, que são cadastrados pelo programa após 
residirem por pelo menos 3 meses na comunidade. 
 
O processo de especulação imobiliária que vem ocorrendo no município estende-se ao 
bairro, sendo moldado pelas especificidades que o bairro possui (proximidade com a área 
industrial do município, menor valor dos lotes comparativamente aos demais locais do 
município, etc.). 
 
Recentemente ocorreu um adensamento do local com os lotes originais sendo 
subdivididos para abrigar 2, 3 e até 4 famílias. No momento está havendo elevada 
especulação imobiliária no bairro por parte de empreendedores interessados em lotes 
para montar comércio e até clínicas. Já foram instaladas empresas nas proximidades 
como a Signus e a Semp (fornecedora da Soco Therm). Também está ocorrendo a 
construção de casas com vistas ao aluguel, devido ao aquecimento da demanda por 
aluguel com a instalação de grandes empresas. A especulação imobiliária fez com que 
lotes que antes custavam R$ 10 mil, depois da construção da Terceira Usina passaram a 
valer R$ 50 mil. 
 
 
 Infraestrutura e Nível de Vida 

 
A localidade conta com uma creche e uma escola de 1ª a 4ª série. Para o ensino superior 
os estudantes se dirigem para Anchieta, onde o transporte escolar é feito com ônibus 
fornecido pela prefeitura municipal. 
 
Cerca de 20 universitários estudam em Vitória e Guarapari. Muitos jovens fazem cursos 
técnicos particulares – SEDITEC. Alguns frequentam um curso técnico de metalmecânica 
dado em Guarapari.  
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Figura 3.3.1.2-1: Escola em vias de  inalização e 
quadra de esportes. (Ago/2006) 

 
 

Figura 3.3.1.2-2: Escola e quadra de esportes. 
(Mai/2008) 

 
A comunidade conta com um posto de saúde que é assistido pelo Programa de Saúde da 
Família – PSF. No posto de saúde recebem atendimento de enfermagem e de 
odontologia diariamente. Além disso, contam com um clínico geral, um oftalmologista, um 
pediatra e um fisioterapeuta, que fazem o atendimento de 1 a 2 vezes por semana. 
 
Quando perguntado sobre saúde, o representante da comunidade informou que estão 
bem atendidos pelo posto de saúde, o qual possui o sistema PSF - Programa de Saúde 
da Família. Um agente de saúde percorre as casas e realiza controles rotineiros de saúde 
tentando prever possíveis quadros que precisem de atendimento mais complexo. No 
posto de saúde recebem atendimento médico de profissional, sendo que um clínico geral 
atende às segundas e sextas-feiras. Complementando o quadro profissional, um dentista 
atende de segunda a sexta feira, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. 
Também se conta com a presença de uma enfermeira e uma pequena farmácia. 
 
O Posto é considerado como sendo bem cuidado, limpo e prestando bom atendimento 
aos moradores. Quando os moradores necessitam de serviços médicos que não são 
fornecidos pelo Posto, dirigem-se à sede municipal. O transporte é feito em carro de 
algum morador, uma vez que o bairro não tem ambulância. 
 

 
 

Figura 3.3.1.2-3: Posto de saúde em Recanto do Sol 
(Ago/06). 

 
 

Figura 3.3.1.2-4: Posto de saúde reformado - (Mai/08). 
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As formas de lazer e esportes dos moradores se manifestam em jogos esportivos 
realizados num campo de futebol e em uma quadra esportiva existente no bairro. Festas 
juninas e uma Banda de Forró completam as formas de lazer local. Em 2006 foi 
construída a primeira praça do bairro, em uma parceria entre a comunidade, a Prefeitura 
Municipal de Anchieta e a Samarco Mineração, que tem funcionado como ponto de 
encontro das famílias para o lazer das crianças. 
 

 
 

Figura 3.3.1.2-5: Praça em Recanto do Sol (2006). 
 

 

Figura 3.3.1.2-6: Praça em Recanto do Sol com vias 
pavimentadas (Mai-08). 

 
 
Quanto a igrejas, existem duas da Assembleia de Deus e uma Adventista. Uma vez por 
mês é realizada uma missa por um padre católico no salão comunitário. 
 
Segundo dados dos entrevistados, atualmente o efetivo para o policiamento não atende a 
demanda da comunidade, a atração de pessoas de fora tem acrescido a violência. O 
consumo de drogas aumentou muito nos últimos dois anos, com ocorrência de drogas 
entre os adolescentes nas ruas, após as 24 horas, sofrendo ameaças quem os denuncia. 
Tem sido oferecido, a esses adolescentes, palestras com psicólogos e delegados. 
 
Em referência à infraestrutura básica da comunidade, o abastecimento de água é 
realizado pela CESAN. Segundo os moradores, o serviço é deficitário, dada a má 
qualidade da água, muitas vezes com excesso de cloro. No tocante aos esgotos 
domésticos, todas as casas contam com fossa séptica, ainda que próximo do bairro se 
localize uma ETE da CESAN, na interseção da Rodovia do Sol com a estrada que liga 
Recanto do Sol com Jabaquara. O lixo produzido nas residências é coletado pela 
prefeitura três vezes por semana: segundas, quartas e sextas-feiras. Além disso, todas as 
segundas-feiras, um caminhão–caçamba com funcionários da prefeitura municipal de 
Anchieta chega ao bairro para “dar uma geral” limpando as ruas. 
 
Atualmente o bairro tem cobertura total de energia elétrica, serviço fornecido pela 
ESCELSA, o que não ocorria anteriormente, quando existia uma deficiência no 
abastecimento elétrico no bairro. 
 
Já no tocante à telefonia, o bairro encontra-se bem servido de telefones fixos residenciais 
e sinal de telefonia celular, contando com apenas dois orelhões. 
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A localidade é bem servida pelo transporte intermunicipal, sendo atendida por linhas de 
ônibus das empresas Sudeste e Planeta. 
 
Os principais problemas identificados na localidade são: 
 
– Apesar do reduzido volume de desempregados, no momento, em função das várias 

obras que estão ocorrendo no município, ainda existe dificuldade de inserção no 
mercado de trabalho devido à baixa capacitação dos trabalhadores. 

 

– A segurança ainda é um grande problema, já que o efetivo encontrado no local não é 
suficiente. 

 

– O aumento do consumo de drogas é uma grande preocupação das famílias residentes 
no bairro. 

 

– Poeira gerada pela falta de pavimentação e pelo pó de minério. Como o vento é forte 
no local, levanta a poeira existente nas ruas levando-a para dentro das residências. 

 

– Aumento das ocorrências de acidentes na vias, especialmente na Rodovia Ubu-
Jabaquara, que margeia a comunidade.  
 
 

 Uso e Ocupação do Solo 
 
A infraestrutura da localidade melhorou muito, mas, segundo o entrevistado, Recanto do 
Sol não tem mais para onde crescer. O entrevistado relatou que, no início de formação do 
bairro, tudo foi acontecendo de forma rápida, em sintonia com a invasão que estava 
sendo realizada. Hoje os moradores vão se ajeitando, e são construídas residências de 
melhor nível, sendo que aquilo que começou como invasão agora é expansão urbana. 
Podem-se verificar as mudanças que estão se imprimindo no local com a construção e 
melhoramento de várias residências. 
 
A infraestrutura viária também foi melhorada com o calçamento da via principal. Contam 
com a Rodovia ES 146 que se encontra em boas condições. 
 
Também foi mencionado pelo presidente da entidade local que os moradores estão sendo 
contemplados com um projeto de regularização fundiária que está sendo desenvolvido 
pela prefeitura municipal de Anchieta. 
 
 Emprego e Renda/Estrutura Produtiva 

 
Moradores locais foram e estão sendo capacitados pelos cursos oferecidos pelo Pavilhão 
de Ensino de Anchieta, embora, segundo o entrevistado, tem-se dado maior atenção aos 
moradores de Guarapari. No entanto, ressalta que estes cursos não garantiram a 
contratação por parte das empresas. 
 
A maioria dos trabalhadores possui emprego informal, vivendo de biscate e ou como 
pedreiro, uns poucos trabalhadores estão empregados na prefeitura. No período de 
veraneio surgem algumas oportunidades no ramo da hotelaria. Alguns trabalham nas 
empreiteiras da Samarco e na Prefeitura Municipal. No entanto, o entrevistado destacou 
que com a vinda de empresas para a região o nível de desemprego está bem menor, e 
muitos moradores do bairro têm sido absorvidos pela demandas das empreiteiras. 
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Segundo ele, a renda média dos trabalhadores é de um salário mínimo. Ele ainda afirma 
que o índice de desemprego na região é baixo, porém, contradizendo o que afirmou 
acima, ele diz que o problema é que não acontece capacitação para que os 
desempregados tenham acesso ao emprego.  
 
Junto com estas observações, o entrevistado destacou as mudanças observadas no 
relacionamento das empresas instaladas na região para com as comunidades vizinhas, 
frisando que esta atitude do setor empresarial faz parte da nova dinâmica impressa à 
região. 
 
Sobre a realização de cursos profissionalizantes, o entrevistado informou que foram 
realizados cursos de garçom e de bijuteria, em pareceria entre o SENAC e a Samarco 
Mineração. A comunidade também pode participar de cursos ministrados no salão da 
entidade local, com apoio da prefeitura da Samarco. Os cursos oferecidos foram de 
salgadeiro, garçom, entre outros. Também contam com uma unidade móvel do Senai, que 
oferece cursos de informática e alimentos aos moradores que se interessem. 
 

 
 

Figura 3.3.1.2-7: Unidade Móvel do Senai em Recanto do Sol – Mai-08. 
 
 
No tocante à estrutura de comércio e de serviços, destaca-se que esta vem se 
expandindo ao longo dos últimos anos e melhorando seus serviços. A estrutura comercial 
do bairro conta com minipousadas, uma padaria, um açougue, um hortifrúti, uma granja, 
algumas lanchonetes, quatro bares e um restaurante, locadora e lan-house. Já no item 
serviços, o bairro de Recanto do Sol tem uma borracharia e uma oficina de bicicletas. 
 
A atração de indústrias para a região também tem proporcionado a instalação de 
empreendimentos desta natureza nas proximidades, bem como dentro do bairro. 
 
 
 Organização Social 

 
Os moradores de Recanto do Sol estão representados pela Associação de Moradores de 
Recanto do Sol, entidade que tem tido uma crescente participação nas ações de melhoria 
e de organização do bairro. Vale destacar também a organização, embora informal, das 
Mulheres sonhadoras de Recanto, que demonstra o nível de mobilização dos moradores 
do bairro para causas comuns. 
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A relação com as empresas tem estado mais próxima, segundo o presidente da 
associação de moradores, o que reflete uma maior clareza nas reivindicações. A entidade 
local participou ativamente do Grupo de Monitoramento das Condicionantes da Samarco, 
a CENG. 
 
O entrevistado relata a boa experiência com a CENG, comissão criada pelo IEMA para 
acompanhamento dos impactos da Terceira Usina da Samarco. Hoje a Samarco é bem 
vista pela abertura à participação da comunidade. A dúvida que surgiu é se as empresas 
que irão para a região terão esta mesma postura atual da Samarco, de aproximação e de 
abertura à participação da comunidade local. 
 
Destacou ainda a iniciativa das mulheres do bairro que criaram a sigla “Mulheres 
sonhadoras de Recanto”, fizeram curso e estão produzindo material de limpeza como 
sabões e sabonetes, vendendo na região, o que tem se constituído numa nova alternativa 
de renda familiar. 
 
Alguns projetos do bairro também refletem o nível de mobilização dos moradores como: 
Escolinha de Futebol, Propaganda em Movimento (apresentação de capoeira com 
camiseta com a logomarca das empresas patrocinadoras), Cooperativa Comunitária, para 
a venda de produtos de limpeza das mulheres do bairro, etc. 
 
Além dos projetos relacionados à capacitação de trabalhadores e dos cursos oferecidos 
acima citados, e já de forma mais abrangente, estão sendo previstos outros em prol de 
melhorias para a comunidade. 
 
A comunidade conta com um centro comunitário que foi reformado pela Samarco 
Mineração, permitindo que nele se conte, além do salão para reuniões populares, com 
uma sala para escritório, uma cantina e instalações sanitárias. A Associação de 
Moradores libera o local para a realização de festas e reuniões para as famílias 
contribuintes de um valor para manutenção do centro. Esse salão é utilizado também 
pelas empresas que desejem realizar reuniões no local e funciona da seguinte forma: 
quando são empresas que chegam a Recanto do Sol para trazer possibilidades de 
emprego ou outro benefício à comunidade, a Associação libera o salão; quando é para 
reuniões internas da empresa, a Associação cobra pelo aluguel do espaço. 

 

 
 

Figura 3.3.1.2-8: Praça e, ao fundo, centro comunitário 
de Recanto do Sol. 
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A Associação tem ainda, como projeto anual, celebrar o dia das crianças (12 de outubro) 
em parceria com a Samarco, concretizando, no quarto ano consecutivo, aquilo que já 
começa a se transformar em festa tradicional do bairro. 
 
 
 Visão de futuro 

 
A instituição não tem muitas informações sobre os investimentos, mas acredita que o 
desenvolvimento local já esteja no limite, não há como crescer mais, já tem muitos 
problemas. O empreendimento em questão trará maior capacitação de mão de obra, 
porém, vai atrair muita gente, aumentando a insegurança, e os problemas serão 
potencializados. A população não sabe se, no futuro, haverá desapropriação. Existe 
especulação e preocupação por parte dos moradores. 
 
Há por parte da população grande preocupação com a mão de obra disponível na região, 
visto que, como aconteceu na construção da Terceira Usina, vieram muitos trabalhadores 
de fora, inclusive muitas pessoas chegaram para o bairro, o que trouxe muitos problemas. 
Com os empreendimentos anteriores quase não houve desempregados na comunidade, 
comentou o representante. No entanto, depois de terminadas as obras, não existe 
contratação de muitos trabalhadores da comunidade, o que retorna ao nível de 
desemprego. Acrescenta que a isto se soma o aumento da população no bairro devido à 
fixação de parte da população que veio atraída pelas obras realizadas, o que aumenta o 
número de desempregados.  
 
Preocupa-se ainda com o aumento do número de acidentes nas vias, o que ocorreu no 
período de obras da Terceira Usina, e ainda com a disseminação do uso de drogas e 
entorpecentes, tema que tem sido discutido como um dos principais problemas das 
comunidades do entorno.  
 
 

 CHAPADA DO A E MONTEIRO 
 
 Histórico de ocupação e população 

 
Chapada do A, está situada a alguns quilômetros além de Recanto do Sol, com acesso 
também pela ES-146, Ubu-Jabaquara, que em seu percurso passa pelo Portão 4 da 
Samarco. A ligação entre a estrada asfaltada e Chapada do A, consiste numa via sem 
pavimentação de aproximadamente 1 km. 
 
A origem do nome da localidade é atribuída à base de sustentação de uma caixa d’água 
cuja forma se parecia a um “A“, e que ficava em uma parada de trem então existente nas 
proximidades. 
 
O povoado de Chapada do A, apresenta uma ocupação carente de equipamentos 
urbanos e se encontra rodeado por terrenos pertencentes à Samarco Mineração, sem 
áreas disponíveis para expansão urbana ou práticas agrícolas. 
 
Segundo informações fornecidas pelo presidente da associação de Moradores, Chapada 
do A, possui 65 domicílios, abrigando, aproximadamente, 325 pessoas. 
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Monteiro conta hoje com 100 domicílios totalizando aproximadamente 500 moradores, e 
se localiza a cerca de 2 km de Chapada do A, sendo representada pela mesma entidade 
local, a Associação de Moradores de Chapada do A e de Monteiro. 
 
Segundo antigos moradores locais, a comunidade teve origem a partir da distribuição de 
terras para antigos escravos de uma mesma família, que se foram assentando ali após a 
alforria. Monteiro foi crescendo com a formação de novas famílias; os filhos iam se 
casando e construindo suas casas perto dos pais. 
 
 
 Infraestrutura e Nível de Vida 

 
A Chapada do A, dispõe de uma Pré-Escola e de Ensino Fundamental da 1ª à 4ª série. 
Os que prosseguem os estudos vão para Anchieta em ônibus da PMA. 
 
Monteiro tem uma Pré-Escola, atualmente fechada, segundo informa a representante da 
comunidade local junto à Associação de Chapada do A e Monteiro, sendo este o único 
equipamento do setor social instalado no local. As crianças cursam a escola de Chapada 
do A, indo depois para a sede municipal em transporte fornecido pela prefeitura municipal. 
 
Monteiro se apresenta carente em equipamentos urbanos, estando rodeada por terrenos 
da Samarco, assim como Chapada do A. 
 

 
 

Figura 3.3.1.2-9: Escola de Monteiro. 
 
 

Em Chapada do A, existe um Posto de Saúde com um atendente e uma enfermeira 
diariamente e um médico que atende uma vez por semana. 
 
Monteiro recebe atendimento via agente de saúde do PSF – Programa de Saúde da 
Família, também utilizando do posto de saúde de Chapada do A, quando necessário. 
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Figura 3.3.1.2-10: Posto de saúde em Chapada do A. 
 
 

Estão instaladas três igrejas – Católica, Deus é Amor e Assembleia de Deus em Chapada 
do A. 
 
Os moradores não dispõem de centro comunitário, mas contam com uma quadra 
esportiva. Ao lado da quadra, um terreno foi doado pela Samarco aos moradores, onde foi 
construído um campo de futebol para o lazer da comunidade. Atualmente, com apoio da 
Samarco, a comunidade dispõe de uma quadra esportiva e um campo de futebol. 

 

 
 

Figura 3.3.1.2-11: Chapada do A - Quadra de esportes. 
 
 
O abastecimento de água em Chapada do A, segundo o entrevistado, é realizado pelo 
SAAE, que é responsável pela captação, tratamento e distribuição da água. 
 
Em Monteiro, o abastecimento de água é feito através de poço artesiano. A água vem das 
nascentes existentes no Monte Urubu. A representante comunitária relatou que já existiu 
muita água na região, mas foi sendo reduzida com o passar dos anos. 
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Figura 3.3.1.2-12- Caixa d’água de abastecimento 
 em Monteiro. 

 
 

A energia elétrica distribuída pela Escelsa não é motivo de reclamação, embora a 
empresa cobre tarifa de área urbana, estando as referidas comunidades localizadas em 
área rural, o que encarece, uma vez que a primeira tem maior custo que a segunda. A 
coleta do lixo, realizado por pessoal da prefeitura de Anchieta, é realizada duas vezes por 
semana em ambos os bairros. O esgoto é destinado a fossas sépticas na maioria das 
casas. 
 
O local é pacato, com poucas manifestações de violência, não tendo policiamento próprio. 
Em ambas as localidades, os principais problemas foram apontados como sendo o de 
transportes e o da água. 
 
Chapada do A conta com linhas de ônibus da empresa Sudeste que ligam a comunidade 
a Anchieta e passam duas vezes por dia. Os moradores reivindicam mais linhas de 
ônibus. 
 
Outro problema para as duas comunidades é o de melhorias urbanas, como o de 
pavimentação das ruas e do acesso da localidade à estrada. Em Monteiro, não existe 
equipamento de lazer como praça ou quadra, deixando as crianças sem um espaço 
apropriado para brincar. 
 
A localidade conta com apenas um orelhão, nenhum dos moradores tem telefone fixo, 
contando, alguns deles, com telefonia celular. 
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 Uso e Ocupação do Solo 
 
Como indicado acima, tanto Chapada do A quanto Monteiro apresentam características 
de comunidades rurais, com assentamento de residências na beira de estrada. No caso 
de Monteiro, à beira da pista que une Ubu com Jabaquara, e, no caso de Chapada do A, 
à beira da pista que une a citada estrada com a sede do município de Anchieta. 
 
No entorno dessas comunidades localizam-se as fazendas de propriedade da Samarco, 
antigamente destinadas à cultura de eucalipto. Tanto uma localidade como outra 
encontram-se entre as propriedades da Samarco Mineração S.A, o que determina sua 
impossibilidade de expansão. Soma-se a isto o zoneamento definido pelo PDM, que 
transforma as áreas do entorno dessas localidades em áreas de uso industrial. 
 
 
 Emprego e renda/estrutura produtiva 

 
Essas comunidades têm como principais fontes de emprego a Prefeitura Municipal de 
Anchieta, empresas e empreiteiras localizadas na região. A empresa Demil, instalada nas 
proximidades de Chapada do A, emprega um número expressivo de trabalhadores locais, 
informa o presidente da associação de moradores, além de haver residentes empregados 
em outras empresas terceirizadas da Samarco. 
 
A representante comunitária de Monteiro ressalta que, no verão, os postos de trabalho no 
setor hoteleiro oferecem muitas oportunidades para os trabalhadores locais. 

 

 
 

Figura 3.3.1.2-13: Empresa Demil localizada em 
Chapada do A. 

 
 
O desemprego já foi um problema de grande dimensão nas duas localidades, porém, com 
a vinda de empresas grandes para cá, muitos estão empregados nas empreiteiras da 
Samarco e da Demil, empresa localizada ao longo do bairro. 
 
Alguns moradores, especialmente de Chapada do A, também sobrevivem da cata de 
caranguejo no manguezal do rio Benevente e nas proximidades. 
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Em Monteiro ainda existem muitos pais de família desempregados, segundo manifesta a 
representante comunitária, nascida e criada no local. Também ressaltou que muitos vivem 
da aposentadoria dos mais idosos e da ajuda de programas sociais como o bolsa-família. 
 
Efetivamente, tem sido explicitado que os moradores dessas comunidades têm 
experimentado a mudança na dinâmica local ocasionada pela instalação de novas 
empresas em suas proximidades, atraídas pelos negócios gerados a partir da Samarco 
Mineração S.A. Em Chapada do A, como foi salientado acima, se instalou, num terreno 
próprio, a empresa Demil que fabrica peças para a Samarco. 
 
A dificuldade de trabalho, atualmente, está relacionada ao emprego das mulheres, que 
está muito difícil segundo manifestam os moradores entrevistados. 
 
Quanto à relação com as empresas locais, especialmente com a Samarco, foi comentado 
que ela tem tido maior presença junto às comunidades locais, doando máquinas para 
terraplanar terrenos e outros materiais solicitados pela comunidade. 
 
Em referência à infraestrutura comercial, o representante da Chapada do Á declarou ser 
muito precária, contando apenas com uma pequena mercearia e três bares em Chapada 
do A. Também existem três propriedades rurais na área, sendo que duas delas criam 
gado. 
 
Em Monteiro existe apenas um bar, não havendo nenhum outro estabelecimento 
comercial. Para as compras da família, os residentes se deslocam até a sede municipal. 
 
 
 Organização Social 

 
Os residentes nessas duas localidades estão representados pela Associação de 
Moradores de Chapada do A e de Monteiro. 
 
No tocante aos projetos com a comunidade, o entrevistado comentou que a prefeitura 
municipal, através da sua Secretaria de Ação Social, desenvolveu um curso de artesanato 
para os moradores locais na quadra de esportes, com o intuito de criar alternativas de 
geração de renda. A própria empresa Demil, citada anteriormente, oferece cursos para 
capacitar a mão de obra que satisfaça sua demanda entre os moradores locais. 
 
Quando perguntado pelos cursos realizados no Pavilhão de Ensino Cultural e Tecnológico 
de Anchieta, ele informou que vários moradores de Chapada do A e de Monteiro 
participaram do primeiro curso, destinado à capacitação na área da construção civil. 
 
 
 Visão de futuro 

 
Com relação à expansão industrial que se aventa na região, os moradores têm uma 
expectativa de terem que se deslocar de suas comunidades, especialmente em Chapada 
do A, em função da chegada de novos empreendimentos para a região. 
 



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
544/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

As expectativas variam em se considerando faixas etárias, sendo que os mais jovens têm 
maiores expectativas positivas com relação aos novos empreendimentos, e os mais 
velhos são receosos, especialmente com relação à possibilidade de deslocamento para 
outros locais. 
 
 

 MÃE-BÁ 
 
 Histórico de ocupação e população 

 
A localidade de Mãe-bá está situada à direita da Rodovia do Sol (direção Norte-Sul), em 
terreno elevado, aproximadamente a 400 m da instalação industrial da Samarco. Seu 
crescimento se deu há cerca de 50 anos, a partir de um loteamento denominado Recanto 
de Mãe-Bá. O local recebe designações variadas como Maimbá, Maembá ou Mãe-Bá. 
 
A lagoa de Maimbá, que se estende na baixada junto à localidade, constituiu um atrativo 
de localização, tendo em vista a prática da atividade pesqueira como fonte de 
subsistência dos moradores ou de parte deles. 
 
A implantação da Usina de Pelotização da Samarco Mineração e do Terminal Portuário de 
Ubu, nos anos 70, foi um importante fator de atração de população para o local, por ser 
esta a ocupação mais próxima ao empreendimento industrial. Atualmente encontram-se 
moradores originários de vários pontos do Espírito Santo e de outros estados, muito dos 
quais vieram com a expectativa de se empregarem na Samarco ou em empreiteiras a ela 
vinculadas. 
 
O Terminal Portuário de Ubu, por sua vez, atraiu para suas proximidades a formação de 
locais com baixo meretrício, que em certos períodos chegou a influir na vida cotidiana dos 
moradores. Atualmente, um “Night Clube” encontra-se instalado em terreno à beira da 
Rodovia do Sol, próximo ao acesso que conduz ao Bairro Mãe-bá. 
 

 
 

Figura 3.3.1.2-14: Night Clube próximo à entrada de Mãe-bá. 
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Apesar de sua localização conter um potencial turístico pela existência de atrativos 
naturais como o mar, as praias e a lagoa Maimbá, o bairro não apresenta atrativos nesse 
sentido, devido, tanto à proximidade da indústria e do porto, como à forma assumida pela 
sua ocupação, com carência em  tratamento urbanístico. 
 
Sua população atual está apurada em 2.300 residentes, segundo informações do líder 
comunitário. 
 
 
 Infraestrutura e Nível de Vida 

 
No setor educacional, Mãe-bá encontra-se bem provida com uma escola de Ensino 
Fundamental completo que atende as demandas locais e um Curso Supletivo. Os jovens 
que prosseguem os estudos estão matriculados no 2º grau em estabelecimentos de 
ensino localizados nas sede de Anchieta e Guarapari. Para irem para Anchieta, eles 
utilizam veículos da PMA. 
 
Funciona na localidade um Posto de Saúde com o atendimento médico realizado por um 
Pediatra e um Clínico Geral às terças e às quintas-feiras. Durante dois outros dias, o 
Posto conta com os serviços de uma técnica em enfermagem. Quando necessitam de 
atendimentos de saúde, além daqueles oferecidos pelo Posto, os moradores do local 
dirigem-se à sede de Anchieta. Não tem ambulância na localidade, e o transporte de 
doentes para a sede municipal é realizado por vizinhos ou pela Associação de Moradores. 
 
Encontram-se instaladas em Mãe-bá seis igrejas de diferentes orientações religiosas – 
Católica, Batista, Maranata, Adventista e duas Deus é Amor. 
 
A localidade oferece poucas opções de lazer aos moradores. A Associação de Moradores 
dispõe de um local para reuniões, mas não tem realizado festas ou outros tipos de 
diversão. Em Mãe-bá existia um grupo de congo e foram feitas algumas manifestações de 
Cavalgada, mas nenhum dos dois ocorre mais. 
 
O abastecimento de água é realizado pela Cesan e o serviço de energia elétrica pela 
Escelsa. O primeiro cobre cerca de 95 % das residências e o segundo tem total cobertura 
no bairro. 
 
A coleta de lixo é realizada 3 vezes por semana e o esgoto é ligado em rede local, sendo 
que em algumas residências ainda se utilizam fossas sépticas. As propriedades e 
algumas residências localizadas às margens da Lagoa também lançam resíduos neste 
recurso hídrico. 
 
O serviço de telefonia restringe-se a telefones fixos instalados nas residências, sendo a 
telefonia celular restrita a alguns pontos do bairro, havendo interferências para seu 
funcionamento. 
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Na localidade existem manifestações de violência em decorrência de desemprego e 
drogas. Conforme citado anteriormente, nas proximidades da entrada do bairro está 
instalado um “Night Clube”, no qual, segundo informações locais, tem prostituição e 
consumo de drogas. As prostitutas são de fora do bairro, mantendo uma relação 
respeitosa com os moradores, mas as drogas chegaram até alguns deles, que se 
tornaram usuários. As igrejas locais procuram realizar orientações aos moradores, 
principalmente aos jovens, para reduzir este problema. O representante da comunidade 
local evidencia que os problemas decorrentes da chegada de pessoas de fora para 
trabalharem nas empreiteiras ainda não foram percebidos, mas salienta que o poder 
público deveria se antecipar a eles e se prover de melhor infraestrutura, hoje bastante 
deficiente em matéria de segurança pública. 
 
Em Mãe-bá não existe polícia interativa para fazer a segurança dos moradores. 
Anteriormente, dispunham de uma viatura policial doada pela Samarco, há quatro anos, 
mas ela se encontra sucateada, sem condições de uso. Este setor apresenta-se como um 
dos mais deficientes no bairro. 
 
Em relação à condição das vias de tráfego, registra-se que a Samarco Mienração S.A, em 
parceria com o Ministério Público e com a Prefeitura Municipal de Anchieta, custeou a 
pavimentação de aproximadamente 4Km de vias nesta comunidade, melhorando 
significativamente as condições de tráfego de veículos, bem como diminuindo a emissão 
de poeira proveniente de vias não pavimentadas. 
 
Os principais problemas de Mãe-bá foram apontados como sendo: 
 
– Necessidade de cursos e treinamentos para qualificação profissional dos moradores. 
– Falta de Segurança Pública. Os moradores consideram importante a instalação de um 

Posto Policial no bairro e para isto já fizeram solicitações à Prefeitura Municipal de 
Anchieta. 

– Poluição quando o vento é favorável, o que ocorre com frequência, e os moradores 
aprenderam a conviver com isto, segundo manifesta o representante local. 

 
 
 Uso e ocupação do solo 

 
O bairro encontra-se entremeado pela Lagoa de Maimbá e pela Rodovia ES-060, não 
tendo muito espaço para se expandir. Atualmente a área está praticamente tomada por 
residências, com maior adensamento populacional logo na entrada do bairro e na sua 
região central. De toda forma verifica-se um desordenamento, em termos de critérios de 
ocupação, por parte dos domicílios, alguns deles adentrando sobre as vias e também 
sobre a Lagoa. O arruamento é típico de locais de ocupação irregular, sendo 
caracteristicamente desordenado. 
 
Vale destacar que existem algumas pousadas no bairro, sendo que, em algumas delas, 
poucas, segundo informou o representante local, foram alojados trabalhadores de 
empreiteiras da Samarco, empregados nas obras da Terceira Usina. 
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 Emprego e Renda/Estrutura produtiva 
 
A principal fonte de emprego e renda da comunidade é, atualmente, o emprego nas 
empreiteiras da Samarco. Segundo informa o entrevistado no início das obras da Terceira 
Usina, foram contratados vários moradores locais. Posteriormente, os trabalhadores 
locais tiveram poucas chances de contratação. 
 
O representante comunitário informou que algumas empresas, como a Enesa e a 
Liderança, têm trazido trabalhadores de fora, inclusive alojando-os em pousadas do 
próprio bairro e nas proximidades, além de Piúma. Reclamam que são profissionais cuja 
especialidade existe disponível na localidade. Destaca ainda que muitos moradores do 
bairro têm se deslocado para outros locais em busca de trabalho, até para Minas Gerais, 
onde trabalham nas paradas das usinas (Ipatinga, Ouro Branco, etc.), como opção por 
falta de oportunidade local. 
 
O turismo e a pesca também são atividades que empregam mão de obra local, assim 
como a construção civil, atividade que vem crescendo na região. Outra fonte de empregos 
é a prefeitura municipal, que também emprega alguns moradores locais. 
 
A baixa capacitação dos trabalhadores locais tem feito com que a concorrência por 
emprego seja mais difícil. Esperavam que as atividades do Pavilhão de Ensino pudessem 
mudar este quadro, priorizando os trabalhadores da região, o que, segundo o 
entrevistado, não aconteceu. 
 
O representante manifestou que o intento de capacitar a mão de obra local para dar 
oportunidade de emprego nas empresas que aqui se instalem, e que foi, de certa forma, 
materializado na instalação do Pavilhão de Tecnologia e Ensino de Anchieta, carece de 
um bom desempenho, visto que as entidades envolvidas não trabalham de forma 
integrada. Neste sentido sugere que, para o sucesso do objetivo para o qual foi proposto 
o Pavilhão, é necessário que as entidades envolvidas, Sine, Senai, Prefeitura Municipal e 
a própria empresa Samarco, estejam bastante entrosadas. 
 
 
 Visão de futuro 

 
A expectativa é de que, com a chegada de novas empresas para a região, haja mais 
oportunidades de emprego para a população local, que ainda apresenta o desemprego 
como um dos maiores problemas. No entanto, existe a consciência de que a baixa 
qualificação da mão de obra local tem sido um empecilho para a colocação no mercado 
de trabalho. Dentro deste foco, espera-se das empresas e do poder público que haja 
medidas para proporcionar aos trabalhadores residentes na região maior qualificação. 
 
Com relação à possibilidade da expansão industrial prevista para a região, o que tem sido 
divulgado nos meios de comunicação e entre os formadores de opinião locais, 
especialmente no âmbito do poder público, o representante se pergunta como ficará a 
região no futuro se hoje já está havendo problemas em função da infraestrutura deficiente 
e da chegada de migrantes nos últimos anos.  
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  UBU 
 
 
 Histórico de ocupação e população 

 
Ocupada inicialmente por uma população indígena, Ubu, no decorrer dos anos, tornou-se 
um povoado de pescadores, atividade que até hoje ocupa uma parcela significativa de 
seus moradores. 
 
Ubu está localizada a aproximadamente 2 km da Samarco, com acessos a partir da 
Rodovia do Sol. Sua condição de balneário foi-se consolidando lentamente a partir dos 
anos 60, com a construção de pousadas, hotéis e casas de veraneio, quiosques e 
restaurantes. A localidade conta, atualmente, com cerca de 500 famílias, segundo 
informações da entidade comunitária local. O número de residências ultrapassa as 600, 
mas a maioria é de propriedade turística. 
 

 
 

Figura 3.3.1.2-15: Vista da praia de Ubu. 
 
 
 Infraestrutura e Nível de Vida 

 
Para atendimento da saúde dos seus moradores, a localidade de Ubu conta com um 
posto de saúde. Esse posto é grande e em prédio de boa qualidade, mas segundo o 
representante da comunidade, possui pouca estrutura de atendimento e precisaria estar 
mais bem equipado com aparelhos. A equipe profissional que atende no posto de saúde 
está composta por um médico clinico geral, um pediatra, um dentista, um oftalmologista e 
um dermatologista. Cada um desses cinco profissionais atende um dia da semana, 
permanecendo durante todos os dias uma enfermeira e uma chefe de enfermagem que se 
encontra presente no posto dois dias por semana. 
 
Os equipamentos de educação estão representados por uma escola municipal, que 
oferece cursos da primeira até a quarta-série. Recentemente esta escola passou por 
reforma, estando capacitada para receber maior número de alunos.  
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Em referência à infraestrutura básica, informou-se que o abastecimento de água é 
realizado pelo SAAE, sendo de boa qualidade. Também possui boa cobertura a rede de 
esgoto, porém foi avaliada como muito alta a taxa cobrada pelo serviço. Sobre a energia 
elétrica, existem várias reclamações por conta de quedas na distribuição, o que tem 
provocado danos a aparelhos e equipamentos. Em referência à iluminação pública, 
muitas ruas carecem deste serviço. No tocante ao lixo produzido pelos moradores, a 
Prefeitura, através de empresa prestadora do serviço, realiza coleta domiciliar diária dos 
resíduos sólidos, o que foi qualificado de serviço muito eficiente. 
 
A telefonia foi qualificada como boa, embora a maioria conte com telefone celular. A 
telefonia pública está representada pela presença de 10 orelhões. 
 
Quanto ao transporte coletivo, foi informado que, embora sejam muitos os ônibus das 
viações Sudeste e Planeta que trafegam pela Rodovia do Sol, unindo a sede de Anchieta 
com Guarapari, nem todos entram em Ubu. Isto, somado ao longo intervalo entre os 
ônibus, faz com que os passageiros tenham de aguardar até mais de uma hora para 
pegar condução. 
 
Em relação à condição das vias de tráfego, registra-se que a Samarco Mineração S.A, em 
parceria com o Ministério Público e com a Prefeitura Municipal de Anchieta, custeou o 
asfaltamento de aproximadamente 10Km de vias nesta comunidade e na comunidade de 
Parati, melhorando significativamente as condições de tráfego de veículos, bem como 
reduzindo a emissão de poeira proveniente de vias não pavimentadas. 
 
O local não possui um centro comunitário que congregue atividades de lazer e culturais 
dos moradores, cuja forma de lazer é restrita à praia e encontros nos quiosques. Foi 
construída, com apoio da Samarco, a primeira praça do bairro. 
 
Em matéria de segurança o bairro fica a descoberto, assim como os demais bairros das 
redondezas. O contingente policial, segundo informa o entrevistado, não é suficiente nem 
para servir à sede municipal. Com relação a ocorrências, informa que ainda se vive de 
forma tranquila no bairro, embora já estejam chegando pessoas estranhas ao local. 
 
Os principais problemas existentes no bairro são, em primeiro lugar, o uso de drogas, que 
tem aumentado o nível de violência na comunidade e o acesso viário, assim como suas 
vias. A poluição ambiental sempre é mencionada como um problema, e a menção a este 
fato tem se intensificado ultimamente, em função do aumento indicado pelos moradores a 
partir da inauguração da Usina III. Os maiores focos de poluição são a Lagoa de Ubu e a 
praia, pela localização do porto, que é muito próximo dessas áreas. A falta de qualificação 
profissional de trabalhadores locais é outro ponto manifesto como um gargalo para a 
colocação da mão de obra local dentro das empresas de grande porte localizadas na 
região.  
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 Uso e ocupação do solo 
 
A ocupação de Ubu, inicialmente por famílias de pescadores e pessoas da região, foi 
aumentando a partir da construção de casas de veraneio no local e, mais tarde, de outros 
equipamentos turísticos como restaurantes e pousadas. Hoje o local é conhecido como 
uma das praias mais concorridas do município de Anchieta. 
 
Sua pequena extensão e limite com a Rodovia do Sol também reduzem a expansão 
urbana no local. 
 
 
 Emprego e Renda/estrutura produtiva 

 
A atividade turística, além da pesca, são fontes de renda expressiva na localidade, 
embora hoje muitos trabalhadores estejam vinculados às empreiteiras que atuam na 
região. Os empregados na Samarco são muito poucos. O poder público também aparece 
como opção de emprego para os moradores locais. 
 
O bairro possui restaurantes que abrem normalmente nos fins de semana, oferecendo 
comidas típicas de região de pesca. O comércio de mercadorias é praticamente 
inexistente e os moradores se dirigem à sede municipal para efetuarem suas compras. 
Funcionam também, especialmente em fins de semana mais prolongados ou feriados, 
alguns quiosques. 
 
 
 Visão de futuro 

 
Sobre a percepção da população com relação à Quarta Usina, o representante da 
entidade comunitária local manifesta que os moradores já esperavam por isso e que não 
se opõem ao empreendimento. Todavia esperam que ele venha com responsabilidade, 
fazendo o que se deve fazer para evitar maiores transtornos nas comunidades e 
incluindo-a em seus projetos. Manifestação enfática é dada à pouca participação dos 
trabalhadores locais nos postos de trabalho permanentes da empresa. Hoje, insiste, já 
existem pessoas de melhor qualificação dentro das comunidades do entorno que no 
passado. 
 
A comunidade também demanda das empresas a possibilidade de ter acesso a cursos 
que permitam a capacitação técnica dos moradores, com garantia de contratação, 
sobretudo ao analisar que a atividade pesqueira vai acabar na região, com base nos 
impactos ambientais que esta irá sofrer com a vinda de tantos empreendimentos.  
 
Por outro lado, motiva a preocupação dos moradores de Ubu o fato de ser observado, 
cada dia mais, a formação de grupos de prostitutas concentrando-se em locais do 
balneário. Esta atividade preocupa também aos moradores pela possibilidade de 
transmitir DST aos populares. 
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 PARATI 
 
 Histórico de ocupação e população 

 
Parati, da mesma forma que Ubu, foi ocupada inicialmente por indígenas, havendo ainda 
alguns descendentes na região. Posteriormente, formou-se no local uma pequena vila de 
pescadores. Seu nome, de origem indígena, significa Baia Pequena. 
 
Residem no local cerca de 700 pessoas, são cerca de 350 casas, muitas delas são de 
veranistas e permanecem fechadas – a maioria dos veranistas é do próprio estado. 
 
 
 Infraestrutura e Nível de Vida 

 
Para o ensino fundamental, a localidade conta com a Escola Municipal de Parati onde 
funciona a pré-escola e o ensino fundamental no período da manhã. No horário noturno é 
oferecido o EJA. Os níveis de ensino posteriores são cursados em Anchieta. Para isto 
contam com um ônibus da PMA, sendo este meio de transporte apontado como irregular, 
com atrasos e faltas, dificultando a frequência dos alunos às aulas. 
 
Parati tem um posto de saúde com o Programa Saúde da Família (PSF) e a agente de 
saúde faz visitas mensais a todos os moradores. Na unidade tem atendimento diário do 
dentista e de outras especialidades como: clínica, pediátrica, ginecológica, que são 
oferecidas à comunidade toda 2ª e 4ª feiras. 
 
O abastecimento de água é oferecido a todos os moradores pela CESAN, que também é 
a responsável pela coleta e tratamento do esgoto. A cobertura de esgoto não é tão 
eficiente quanto a de água, pois a região de Parque Residencial Parati ainda não se 
encontra ligada ao sistema de esgotamento que já atende as outras regiões, como Ubu e 
Parati Velho. Todas as residências da região recebem energia elétrica, que é fornecida 
pela Escelsa, porém, a iluminação pública ainda é deficiente, principalmente no Parque 
Residencial Parati. No que diz respeito às telecomunicações, os moradores contam com 7 
orelhões, telefones fixos e celulares. 
 
Os moradores do bairro reclamam da falta de opções de lazer, sendo que há apenas uma 
quadra. O lazer, além da praia é feito na quadra. A localidade tem dois bares, não têm 
pousadas e faltam locais de encontro para os moradores. Dispõem de terreno para a 
construção de um Centro Comunitário. Reivindicam a construção de uma praça no bairro. 
 
Mesmo afirmando que o acesso viário é bom, asfaltado, os moradores sugerem a 
construção de uma escadaria que ligue Parati Velho ao Parque Residencial Parati, 
visando integrar mais a comunidade. Em relação à condição das vias de tráfego, registra-
se que a Samarco Mineração S.A, em parceria com o Ministério Público e com a 
Prefeitura Municipal de Anchieta, custeou o asfaltamento de aproximadamente 10Km de 
vias nesta comunidade e na comunidade de Ubu, melhorando significativamente as 
condições de tráfego de veículos, bem como contribuindo para a redução da emissão de 
poeira proveniente de vias não pavimentadas. 
 
Parati não tem sofrido problemas com violência, porém, está começando a ocorrer 
problemas de consumo de drogas entre os jovens. 
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 Uso e ocupação do solo 
 
Parati está interligada a Ubu por uma via urbana que corre paralela às praias das duas 
localidades, e a ocupação também se dá de forma contínua. Parati, em seus limites com 
Ubu, apresenta uma ocupação consolidada, com casas mais antigas, em sua maioria 
reformadas. Em direção sul, observa-se a existência de lotes vazios e de casas de 
construção mais recente, com padrão construtivo mais elevado. O local, pela beleza de 
suas praias e da paisagem, apresenta grande potencial turístico. 
 
 
 Emprego e renda/estrutura produtiva 

 
A pesca ainda é uma importante fonte de renda para os moradores locais. A atividade 
turística, pouco desenvolvida na pacata vila de pescadores, também emprega moradores 
locais, principalmente em época de veraneio. Alguns poucos moradores também 
trabalham para a prefeitura municipal. 
 
A baixa renda dos residentes na localidade não atrai investimentos em pequenos 
comércios locais. Existe na localidade uma padaria, uma lanchonete, uma lan-house e 
uma mercearia. 
 
Os problemas identificados na região foram definidos, pelo entrevistado, como sendo 
pequenos, concentrando-se no Parque Residencial Parati que não tem área de despejo 
de esgoto e nem área de lazer. 
 
 

 GUANABARA 
 
 Histórico de ocupação e população 

 
Em direção sul, Guanabara sucede Parati, podendo ser acessada pela via urbana, sem 
pavimentação, que percorre os quatro balneários. Entretanto, essa via apresenta-se com 
condições bastante precárias em alguns trechos, principalmente quando chove. 
Observou-se que a via é utilizada para cavalgadas e treinamento de cavalos do haras 
localizado em Parati. 
 
Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Saúde através do Programa Saúde da 
Família, a região abriga hoje 2400 habitantes, sendo a maioria de moradores 
permanentes, com poucas residências pertencentes a turistas. Uma grande parte dos 
residentes é originária de Minas Gerais. 
 
 
 Infraestrutura e Nível de Vida 

 
Em Guanabara não há escolas e os estudantes vão para Castelhanos, a localidade mais 
próxima, ao sul, e para a sede municipal de Anchieta. Também não há Posto de Saúde, 
nem centro comunitário. 
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Não há manifestações de violência no local, o que ocorre apenas ocasionalmente durante 
o período de verão. Com a chegada de turistas, vêm também pessoas que cometem 
roubos e causam alguns distúrbios. O atendimento policial é feito por um quadriveículo 
que faz o policiamento entre Ubu, Guanabara e Castelhanos. 
 
O local é um atrativo turístico, especialmente por contar, na orla da praia, com uma 
vegetação natural e sem equipamentos de lazer, sendo área de preservação permanente. 
Nela está permitido o uso das areias e de banho de mar. A duzentos metros das areias da 
praia, um navio afundado atrai turistas para a prática de mergulhos no local. Outra atração 
é a desova de tartarugas, supervisionada pelo Projeto TAMAR, que tem uma estrutura 
local para desenvolvimento do Projeto Tavivamar. 
 
A Praia de Guanabara é uma Área de Preservação Ambiental, criada pela Prefeitura 
Municipal de Anchieta pela Lei 08/98, por ser o maior portal de desova de tartarugas do 
litoral sul. Antes da lei, desde 1995 a PMA já fazia o monitoramento do local. A APA 
engloba a extensão de areia e a faixa de terra existente entre a via de terra e o mar, em 
toda a extensão de Guanabara e prossegue, em direção sul, adentrando Castelhanos, até 
onde se localizam os quiosques instalados nesta localidade. 
 
Em 1999 foi criado um projeto de proteção às áreas de desova e também às tartarugas, 
em parceria com o projeto TAMAR. Recentemente, o TAMAR instalou uma base 
experimental em Guanabara para executar o projeto local, que tem por objetivo a 
pesquisa, proteção e monitoramento das tartarugas marinhas. À PMA, como parceira, 
compete a parte de educação ambiental sobre o sistema marinho. A Samarco participa 
financeiramente como patrocinadora do projeto. A base local necessita que o patrocínio 
seja ampliado para a instalação de uma base permanente e ampliação do projeto. 
 
Os principais problemas locais foram apontados como sendo o descaso da administração 
pública em oferecer infraestrutura urbana, serviços e equipamentos sociais ao local, 
destacando-se: 
 

− As condições precárias das vias públicas, principalmente quando chove. 
− O serviço de coleta de lixo. 
− A falta de iluminação pública, que aliada às péssimas condições das vias de 

circulação pode causar acidentes, inclusive em pessoas que utilizam bicicleta para 
irem trabalhar e voltam à noite. 

− A utilização das vias por carretas da Samarco e Contratadas, cujos caminhoneiros 
ficam hospedados na localidade, piorando as condições das vias locais. 

− A chegada de trabalhadores de baixa qualificação que têm se alojado em 
pousadas localizadas no balneário. 

 
 
 Uso e ocupação do solo 

 
Este balneário caracteriza-se por uma ocupação esparsa, o que tem proporcionado uma 
maior preservação de seus recursos naturais, mormente de suas praias. 
 
A ocupação se dá ao longo da praia de forma dispersa, com pousadas, casas com 
residentes fixos e casas de veraneio, entremeadas pela presença de lotes não edificados. 
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 Emprego e Renda/estrutura produtiva 
 
O turismo apresenta-se como a principal fonte de renda da comunidade. 
 
A chegada de trabalhadores de outros lugares, que têm sido alojados em pousadas 
localizadas no balneário, tem deixado a comunidade apreensiva com relação à segurança 
e à qualidade de vida local, até então apresentada como um especial atrativo turístico, 
além da beleza e bucolismo de suas praias. Hoje já se vêem grupos de 4 a 5 homens 
circulando pelas praias até então frequentadas por famílias e turistas. Hoteleiros têm 
manifestado preocupação e indignação com o ocorrido. 
 
 
 Visão de futuro 

 
A comunidade expressa grande preocupação com a ausência de controle com relação à 
atração de população para a região, em função do crescimento econômico observado, o 
que tende a se tornar mais agravante com a instalação de outros empreendimentos de 
elevado porte na região. Vale lembrar que esta região tem uma indiscutível vocação 
turística e esta atividade tem mantido grande parte da renda local. 
 
 

 CASTELHANOS 
 
 Histórico de ocupação e população 

 
Castelhanos está localizada após Guanabara, em direção sul, sendo a praia mais próxima 
à sede municipal de Anchieta. A via sem pavimentação que liga os balneários desde Ubu, 
passando por Parati e Guanabara, percorre a orla desta localidade. Parte da orla e praia 
faz parte da APA de Guanabara, já descrita anteriormente, após o que estão localizados 
alguns quiosques, únicos equipamentos turísticos do balneário. 
 
A área onde se localiza Castelhanos era uma fazenda até 1968, quando foi adquirida por 
um empresário mineiro e loteada. Encontra-se ocupada atualmente por pousadas, casas 
e alguns pequenos edifícios de apartamentos, a maior parte deles destinada a uso de 
veraneio, pertencendo a pessoas de outros lugares. Nesta localidade está também 
instalada uma vila habitacional construída pela Samarco para funcionários aposentados 
da empresa. 
 
Castelhanos abriga cerca de 150 pessoas residentes. Um número grande dos moradores 
fixos está empregado como caseiros nas residências de veraneio, e trabalham também 
como garçons em restaurantes e como ajudantes de pedreiro em obras civis. 
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Figura 3.3.1.2-16: Barracas na via principal de Castelhanos. 
 
 
 Infraestrutura e Nível de Vida 

 
No local está instalada uma escola com Pré-Escola e Ensino Fundamental, onde são 
ministradas aulas da 1ª à 4ª série. Não dispõem de Posto de Saúde e, quando 
necessário, utilizam os serviços da rede de saúde da sede municipal, localizada a 4 km de 
distância. Encontram problemas, entretanto, no transporte, pois os ônibus não mantêm 
horários regulares. Recebe atendimento do PSF – Programa de Saúde da Família. 
 
O abastecimento de água de todos os moradores é feito através de poços, o esgoto é 
coletado, mas não recebe tratamento e, ainda assim, a coleta não é eficiente. O lixo é 
coletado diariamente. No que diz respeito à energia elétrica, todos os moradores são 
atendidos. 
 
A região conta com dois orelhões e boa cobertura de telefones fixos e celulares. Não há 
posto bancário, por isso a comunidade pleiteia um caixa eletrônico. 
 
Para prática religiosa, há uma igreja católica, Nossa Senhora do Carmo, localizada nas 
proximidades dos limites com Guanabara, construída pelo esforço e doações dos 
moradores. Como não dispõem de Centro Comunitário, as reuniões dos moradores se 
dão na igreja e nos restaurantes do local. 
 
A praia e uma quadra constituem os locais disponíveis para a prática esportiva dos 
moradores, entre os quais se incluem muitos em idade jovem. Eles ressentem não existir 
em Castelhanos um campo de futebol. 
 
Algumas manifestações de roubo e de uso de droga têm ocorrido nesta localidade. O 
policiamento é realizado com as viaturas que percorrem as diversas localidades próximas 
à Rodovia do Sol. 
 
As reivindicações por parte da população são a respeito da segurança, pois a expansão 
da Samarco deixou resquícios de insegurança na comunidade. Estes reclamam ainda da 
rede de esgoto, da rede pluvial e do calçamento. 
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 Uso e Ocupação do Solo 
 
A ocupação do balneário de Castelhanos se dá ao longo da praia, assim como ao longo 
da via que o liga à ES-060, nas proximidades da sede municipal de Anchieta. Nesse 
trecho existem ainda áreas a serem ocupadas onde estão localizados sítios e 
propriedades privadas. Algumas dessas áreas estão sendo especuladas para a instalação 
de loteamentos. 
 
Na apresentação do PDM - Plano Diretor Municipal, alguns empreendedores locais 
manifestaram seu descontentamento com o novo zoneamento proposto, visto que este 
estaria inviabilizando seus projetos de ocupação de área no entorno de Castelhanos. 
 
 
 Emprego e Renda/Estrutura Produtiva 

 
As atividades ligadas ao funcionalismo público municipal, à construção civil e ao turismo 
são as principais fontes de emprego e renda desta comunidade. 
 
A localidade conta hoje com oito pousadas, dois hotéis, seis restaurantes, sendo que dois 
só abrem na alta temporada. Existem, aproximadamente, quinze quiosques, mas apenas 
cinco abrem o ano inteiro. Conta-se ainda com um pequeno mercadinho, uma farmácia 
(que só abre no verão), uma loja de roupas, de brinquedos e de artesanatos. 
 
Com relação à estrutura produtiva, predominam os pequenos estabelecimentos 
comerciais como quiosques, padaria, mercearia, embora este balneário tenha várias 
pousadas. Também estão localizadas em Castelhanos empresas voltadas para a 
Construção Civil mais vinculadas à expansão imobiliária em função da dinâmica de 
crescimento da atividade turística. 
 
 
 Organização Social 

 
Os moradores locais são representados pela Associação de Moradores de Castelhanos. 
Existe também a Associação Pró-melhoramentos de Castelhanos que tem uma atuação 
muito expressiva junto da comunidade. Esta entidade, inclusive, fornece serviços de 
segurança privada e de manutenção de áreas através dos recursos dos associados, que 
são, na grande maioria, proprietários de pousadas, hotéis e comerciantes, além de alguns 
moradores. 
 
 

 BELO HORIZONTE 
 
 Histórico de ocupação e população 

 
O acesso a esta localidade se dá por duas vias, uma delas circundando a Lagoa de 
Maimbá desde Meaípe, a outra tendo acesso a partir da Rodovia Ubu-Jabaquara, em 
acesso próximo ao PV4 da Samarco. Ambas são vias não pavimentadas, mas que se 
encontram ora em boas condições de acesso ora não, a depender das chuvas. 
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Figura 3.3.1.2-17: Estrada de Acesso a Belo Horizonte, próxima do PV4. 

 
 
Belo Horizonte tem sua origem histórica em meados do Século 19, com a família do 
português José Rodrigues de Brandão vindo de Angola, então colônia de Portugal, que 
recebeu uma faixa de terra para cultivo de 200 alqueires. 
 
Atualmente, o local é formado por pequenos sítios e lotes onde estão construídas as 
casas que formam o núcleo residencial de Belo Horizonte. O local apresenta uma 
pequena área central com aspecto agradável, bem cuidado, com jardins, onde estão 
localizados uma igreja católica, um campo de futebol e um posto de Saúde, circundados 
por um pequeno número de casas. 
 
 

 
 

Figura 3.3.1.2-18: Igreja de Belo Horizonte. 
 
 
Os moradores têm documentação de suas propriedades, porém, com o passar dos anos, 
as terra foram sendo divididas entre os herdeiros e, pelo fato, de estarem cercadas pelas 
propriedades da Samarco, não têm mais condições de expandir seus domínios e nem de 
garantir o sustento dos residentes como acontecia anteriormente. Alguns proprietários 
tiveram muitos filhos, segundo informa o representante da comunidade, e ao dividirem as 
terras estas se tornaram insuficientes pra a manutenção das famílias. 
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Esta comunidade apresenta uma característica especial visto que, por muitos anos, 
manteve-se perpetuada através de casamentos entre familiares, o que resulta do fato de 
que todos tenham os mesmos sobrenomes: Simões e Brandão. Mais recentemente é que 
houve casamentos com pessoas de fora da comunidade. 
 
A população é estimada em 240 pessoas que habitam cerca de 60 residências, segundo 
dados do representante da comunidade. 
 
 
 Infraestrutura e Nível de Vida 

 
O local tem uma pré-escola e uma escola com ensino da 1ª à 4ª série do Ensino 
Fundamental. Os que prosseguem os estudos o fazem na sede municipal e muitos deles 
em Olivânia, distrito de Anchieta, onde está instalada uma escola do Movimento de 
Educação Promocional do ES - MEPES. Este educandário exerce considerável influência 
em Belo Horizonte, absorvendo vários alunos e realizando visitas periódicas de 
orientação. Na comunidade existem 4 Técnicos Agrícolas formados pelo Movimento, 
inclusive o representante do bairro, que prestou as informações sobre o local, e seu pai, 
que se formou anos atrás, na primeira turma do MEPES. 
 
Vale destacar que nesta comunidade, o nível de analfabetismo é muito baixo. Apenas 
poucos residentes, normalmente aqueles que possuem alguma dificuldade de 
aprendizado, é que não frequentaram escolas. A maioria teve acesso ao segundo grau, 
havendo, atualmente, residentes que cursam faculdades. 
 
O Posto de Saúde instalado na localidade recebe um médico uma vez por semana e 
dispõe de uma enfermeira, também atendendo uma vez por semana, e de um atendente 
que se encontra diariamente no serviço. Os moradores são também visitados por um 
agente da saúde do PSF – Programa de Saúde da Família. Não tem ambulância, e, em 
caso de necessidade de serviços de saúde, procuram os médicos e estabelecimentos 
hospitalares de Anchieta. 
 

 
 

Figura 3.3.1.2-19: Unidade Sanitária de Belo Horizonte, tendo, ao fundo 
da mesma edificação, uma sala  para reuniões da comunidade . 
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Predomina a religião católica entre os moradores, cuja igreja possui um centro 
comunitário, onde promove reuniões com os seus adeptos. Além dela estão instaladas no 
local uma igreja Batista e uma Assembleia de Deus. 
 
O lazer esportivo dos moradores é realizado em um campo de futebol e em uma quadra 
esportiva que se encontra em estado ruim de conservação. 
 
Os residentes de Belo Horizonte cultivam algumas tradições de seus fundadores 
portugueses, como festejos onde se apresenta um grupo de dança local – Os Brandarinos 
- formado pelos descendentes dos portugueses, e realizam uma mostra de objetos 
antigos portugueses, de propriedade dos moradores. O festejo principal se dá na primeira 
semana de outubro, na festa da padroeira Nossa Senhora do Rosário de Fátima. 
 
No referente à segurança, trata-se de um local pacífico, com uma população participativa, 
que recebe de forma amistosa os visitantes. 
 
 
 Uso e ocupação do solo 

 
A agropecuária possui grande expressão na localidade rural de Belo Horizonte, sendo 
caracteristicamente uma atividade familiar, constituída de pequenas propriedades, a 
maioria em torno de 10 ha, variando entre 2 até 40 ha, segundo informações de 
representantes da Associação de Desenvolvimento Local de Belo Horizonte. 
 
Esta comunidade centenária possui como principal atividade a bananicultura, a 
cafeicultura e o cultivo de mandioca. Seu diferencial está em que, devido a aspectos 
estruturais e culturais, desenvolve-se aqui a cultura da banana prata orgânica, que é, por 
falta de estrutura dos produtores locais, entregue a atravessadores ao preço da banana 
comum, segundo informa um dos técnicos agrícolas da comunidade. A produção, de 
2.200 kg semanais, chega aos supermercados pelas mãos dos atravessadores. O café, 
da mesma forma, é entregue a atravessadores que vêm buscar o produto na comunidade. 
O único produto de venda direta ao consumidor é a farinha de mandioca, processada em 
quitungos comunitários e vendida em feiras no município e nos mercados 
hortifrutigranjeiros. 
 
O técnico agrícola e representante comunitário destaca que a produção de banana 
orgânica em 4 propriedades locais possibilitou que estas fossem tratadas como Unidade 
de Referência Estadual em termos de produção orgânica. 
 

 
 

Figura 3.3.1.2-20: Plantação de banana e, ao fundo, Monte Urubu desde a entrada de Belo Horizonte. 
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As dificuldades relacionadas à manutenção da pequena propriedade agrícola, associada 
às dificuldades relativas à ausência de novos espaços de expansão do território rural 
pertencente à comunidade, tem resultado num processo cada vez mais crescente de 
êxodo rural das famílias locais. As pessoas estão vendendo suas pequenas propriedades 
e indo para outros lugares, muitos acompanhando seus filhos, em idade escolar, 
deslocando-se para Guarapari ou para a sede de Anchieta. 
 
Tem-se notado que o pequeno adensamento populacional se dirige ao próprio núcleo 
residencial de Belo Horizonte e também até áreas muito próximas da base do Monte 
Urubu, conforme fotos abaixo destacadas. 
 

 
 

Figura 3.3.1.2-21: Entorno do Monte Urubu com represamento de água, casas construídas e em construção. 
 

 
 

Figura 3.3.1.2-22: Residências na base do Monte Urubu. 
 
 Emprego e Renda/Estrutura Produtiva 

 
A principal fonte de renda desta comunidade é a atividade agrícola, que tem assento no 
trabalho familiar desde a origem da localidade. 
 
Importante destacar que, comparativamente às comunidades do seu entorno (onde se 
verifica que a maioria dos residentes é alfabetizada), o nível de formação dos moradores 
desta comunidade é mais elevado, possuem escolaridade fundamental a média, tendo, a 
maioria deles, concluído o segundo grau. Alguns também têm curso superior. A formação 
principal refere-se a técnicas agrícolas e similares, que têm sido empregadas no manejo 
da agropecuária das famílias. Constatou-se no local a presença de vários técnicos 
agrícolas formados nas Escolas Famílias Agrícolas do MEPES, e que retornam à sua 
terra natal agregando conhecimento à mão de obra agrícola da comunidade. 
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Embora sejam bem capacitados, reclamam da falta de oportunidades de emprego, 
especialmente junto às empresas instaladas nas proximidades.  
 
As informações obtidas indicam que o nível de desemprego é muito baixo. Quando isto 
ocorre, os moradores oferecem pequenos trabalhos, biscates, ao interessado, para 
amenizar o problema. Os que não trabalham na agricultura, estão empregados em 
empreiteiras da Samarco ou na prefeitura, muitos deles como professores. Algumas 
mulheres trabalham fora, em empreiteiras, como agentes de saúde ou domésticas.  
 
 
 Organização Social 

 
Nos Bairros/Localidades situados nas proximidades da Samarco, observou-se que na 
maioria deles há uma Associação de Moradores registrada ou em fase final de 
regularização. 
 
Belo Horizonte formou um tipo de organização diferente da associação de moradores, 
com um novo modelo, descentralizado em projetos, com núcleos de pessoas que irão 
trabalhar em meio ambiente, agricultura, cultura, esporte e lazer e social. O objetivo foi, 
entre outros, envolver um número grande de moradores e obter uma participação maior 
deles, obtendo melhores resultados em suas propostas. A organização denominada 
Associação de Desenvolvimento Local Sustentável já se encontra registrada e tem uma 
diretoria formada por vários moradores locais. Outras localidades, como Goembê, estão 
buscando desenvolver o mesmo tipo de organização, tomando como referência a 
localidade de Belo Horizonte. 
 
Além da sede comunitária, atualmente a comunidade ganhou um novo espaço 
comunitário, o Centro de Convivência e Multiuso de Belo Horizonte. 

 
 

 
 

Figura 3.3.1.2-23: Centro de Convivência e Multiuso de Belo Horizonte. 
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A entidade possui vários projetos visando acrescer melhorias para a comunidade. Entre 
eles destaca-se o projeto da Unidade de Processamento da Mandioca, que foi 
inviabilizado, segundo informa o representante local, devido à carência de terras para o 
plantio da mandioca que oferecessem volume suficiente para a manutenção da unidade 
de processamento. Segundo o entrevistado, foi solicitada junto à Samarco a cessão de 
terras em regime de comodato, para fazer frente ao projeto, o que não obteve sucesso. O 
prédio, assim como os equipamentos destinados à unidade já estão instalados e sem uso 
definido. Com isto a comunidade estuda outras possibilidades de uso da estrutura 
montada. 
 
 

 
 

Figuras 3.3.1.2-24: Unidade de Processamento da Mandioca. 
Prédio e equipamentos montados. 

 
 
 Visão de Futuro 

 
Conforme afirma o entrevistado, representante da comunidade de Belo Horizonte, existe a 
preocupação permanente com a chegada de pessoas de fora relacionada à perda da 
qualidade de vida local.  
 
Alguns membros da comunidade têm discutido entre si a possibilidade de saírem para 
outra região em função da pressão exercida pelos empreendimentos industriais, o que 
representaria, para eles, a perda de identidade desta antiga comunidade.  
 
 
 
 

 GOEMBÊ 
 
 Histórico de ocupação e população 

 
Goembê é uma comunidade rural, caracterizada pela existência de residências esparsas, 
construídas dentro das propriedades rurais, havendo um pequeno núcleo de casas onde 
se localizam os equipamentos sociais que atendem a comunidade. A região abriga de 80 
a 90 famílias, totalizando um número aproximado de 320 a 360 moradores, sendo estes 
localizados na comunidade e em seu entorno. 
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 Infraestrutura e Nível de Vida 
 
Goembê conta com uma escola municipal que oferece ensino da 1ª à 5ª série, a 
complementação dos estudos é realizada em Anchieta com o deslocamento realizado 
pelo transporte escolar da Prefeitura Municipal de Anchieta. 
 

 
 

Figura 3.3.1.2-25: Escola Municipal de Goembê. 
 
 
Um posto de saúde atende diariamente os moradores através de um técnico em 
enfermagem, e, nas 4ª feiras, um médico dá expediente na unidade. Semanalmente 
acontece o recolhimento de material para exames laboratoriais. 
 
Quando os moradores precisam de atendimento de maior complexidade ou de urgência, 
se deslocam até o hospital em Anchieta. Para tanto há, à disposição, uma ambulância 24 
horas que vai até a comunidade buscar o doente, devendo ser chamada através do DP – 
190. 

 
 

Figura 3.3.1.2-26: Unidade Sanitária de Goembê. 
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No que diz respeito à infraestrutura básica, o abastecimento é realizado pelo Programa 
Pró-Rural, uma parceria entre comunidade, prefeitura municipal e CESAN, existindo, para 
isto, uma unidade de abastecimento de água para a comunidade (foto abaixo). Não há 
rede de esgotos, todos os moradores utilizam a fossa séptica como alternativa para 
destinação de seus esgotos. 
 

 
 

Figura 3.3.1.2-27: Sistema de Abastecimento de Goembê, sob  
responsabilidade da CESAN. 

 
 
Em matéria de telefonia existe apenas um orelhão à disposição da comunidade, mas 
como o sinal de celular é bom na região, este é o meio de comunicação mais utilizado 
pelos moradores. 
 
A energia elétrica está disponível a todos por intermédio da Escelsa. 
 
O acesso viário da região é ruim, piorando muito quando chove, mas já estão sendo feitas 
melhorias. A comunidade tem à sua disposição quatro horários de ônibus, oferecidos pela 
empresa Viação Planeta, sendo que dois circulam à noite e dois à tarde. É uma 
reivindicação dos usuários que se tenham disponíveis mais duas linhas de ônibus. 
 
A única área de lazer com que contam os moradores de Goembê é um campo de futebol, 
e uma quadra que pertence à igreja. 
 

 
 

Figura 3.3.1.2-28: Quadra Esportiva de Goembê. 
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O comércio não é muito forte na região, existindo apenas um bar e uma mercearia. As 
demais compras são realizadas em outras regiões. 
 
 
 Uso e ocupação do solo 

 
Na região é desenvolvida a agropecuária, aproximadamente 10 propriedades produzem 
gado de corte e leite, este último sendo comercializado na CLAC _ Cooperativa de 
Laticínios de Alfredo Chaves, e junto à Selita. Outras 3 ou 4 propriedades praticam a 
atividade agrícola, especialmente o cultivo de mandioca e de café. As propriedades têm 
um tamanho médio de 10 a 50 hectares. 
 
 
 Emprego e Renda/estrutura produtiva 

 
Há poucos desempregados na região, as pessoas que não estão trabalhando na 
agricultura ou na produção pecuária, estão na construção civil, na atividade de hotelaria, 
ou em empreiteiras da Samarco, onde trabalha a maior parte da população. Há ainda 
umas poucas pessoas que estão empregadas na prefeitura de Anchieta e de Guarapari. A 
renda média dos moradores desta região é de um salário mínimo. 
 
 
 Organização Social 

 
A comunidade é representada pela Associação de Desenvolvimento Sustentável de 
Goembê, porém, a participação dos moradores é pouco expressiva. 
 
 
 Visão de futuro 

 
Os moradores de Goembê estão assustados com a possibilidade de novos 
empreendimentos na região, principalmente porque não têm informações sobre eles. Os 
jovens têm boas expectativas, já buscam capacitação na esperança de conseguir um bom 
emprego. 
 
A região é muito tranquila, não há violência, mas isso pode mudar com a vinda de 
investimentos pra região. O êxodo que acontece em busca de trabalho pode acabar, mas 
em compensação o local ficará tumultuado, violento. 
 
A população não tem muitas reclamações, apenas reivindicam mais transporte coletivo, 
melhoras nas estradas, uma escola de 2º grau na comunidade e formas de lazer para a 
juventude como incentivos à música e ao esporte, a fim de evitar que estes se desloquem 
para as cidades nos finais de semana e para desestimular o consumo de drogas. 
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 CONDADOS 
 
A comunidade de Condados abriga cerca de 2.000 pessoas em aproximadamente 400 
moradias e se encontra localizada dentro do município de Guarapari, e se situa na 
margem oposta à comunidade de Meaípe, margeando parte da estrada do Contorno de 
Guarapari, nas proximidades do limite municipal com Anchieta, adentrando-se na direção 
de Porto Grande. Essa comunidade é uma das mais novas da região de Ubu, junto de 
Recanto do Sol, tendo sido constituída há cerca de 15 anos em função da dinâmica de 
crescimento imprimida na região, e que resultou na atração de população de outros 
estados e regiões do país.  
 
 
 

 Infraestrutura e Nível de Vida 
 
Na comunidade encontra-se instalada uma escola, em boas condições de funcionamento, 
onde é ministrado o ensino fundamental completo, da 1ª à 8ª série. 
 
O atendimento à saúde dos moradores é feito em Meaípe, porém eles nem sempre 
conseguem vagas para as consultas médicas, sendo a sede de Guarapari a alternativa 
para serem atendidos. 
 
Condados está abastecida com água por parte da Cesan, sendo que as casas possuem 
sistema de fossas sépticas para destinação dos esgotos. A iluminação é efetuada pela 
Escelsa, sendo de atendimento a toda a comunidade. O recolhimento do lixo é efetuado 
pela prefeitura através de caçambas que atendem aos bairros algumas vezes por 
semana. 
 
Apesar de suas carências, a localidade não apresenta manifestações de violência, mas já 
está havendo consumo de drogas. O policiamento é realizado por uma viatura que passa 
de vez em quando pelo local e por um policial em motocicleta que faz a ronda dos três 
loteamentos de Condados. 
 
Em Condados não há praças ou quadras de esportes e seus habitantes dispõem apenas 
de um “campinho” improvisado em um terreno particular para a prática de jogos 
esportivos. As únicas manifestações locais são de caráter religioso ligadas à igreja 
Católica. 
 
O principal problema desta comunidade é o desemprego, que ocorre com elevada parcela 
dos residentes, chegando a atingir 80% dos moradores em idade de trabalhar. Outro 
problema no local é a falta de abastecimento de água, principalmente em Condados 2, 
que se abastece em poço. 
 
Quanto aos equipamentos urbanos e sociais, se reivindica a construção de quadras 
esportivas e praças. 
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 Uso e Ocupação do Solo 
 
Condados surgiu há cerca de 15 anos pela ocupação de um loteamento de chácaras na 
região de Meaípe. Anos depois foi loteada, sendo dividida em novas chácaras. Daí porque 
esta comunidade possui uma expressiva quantidade deste tipo de ocupação. 
 
O local cresceu rapidamente, com as chácaras maiores sendo subdivididas em lotes 
menores. Nenhum dos loteamentos de chácaras destinou áreas para uso público, não 
havendo, assim, áreas disponíveis para a construção de praças, campos esportivos ou 
equipamentos sociais. Com isto, o crescimento rápido não foi acompanhado de 
infraestrutura adequada e equipamentos sociais condizentes com o aumento 
populacional, encontrando-se o local com carências acentuadas nesses setores. 
 
 
 Emprego e renda-Estrutura Produtiva 

 
Em Condados, as principais atividades geradoras de emprego e renda são a construção 
civil, realizada nas proximidades, o turismo, também realizado nos principais balneários 
próximos, e a atividade agrícola. Alguns moradores possuem pequenas áreas agrícolas 
onde praticam a cultura de subsistência, cultivando feijão, milho e mandioca. A existência 
de sítios e de chácaras de fim de semana nas proximidades também emprega alguns 
residentes de Condados. Também existem moradores que vivem da pesca, mas são 
poucos na atualidade. 
 
Condados conta com mercearia e bares, sendo que a maioria da população recorre ao 
comércio de Meaípe, devido à proximidade com este bairro, ou a Anchieta, menos 
distante que a sede de Guarapari. 
 
 
 Organização Social 

 
Os moradores se organizam através da Associação de Moradores de Condados, estando 
envolvidos com outras entidades locais das comunidades circunvizinhas. 
 
A entidade também tem desenvolvido atividades e reivindicado apoio para projetos junto a 
empresa locais, especialmente a Samarco. 
 
 
 Visão de Futuro 

 
A visão de futuro tem sido orientada na direção da divulgação de grandes 
empreendimentos a serem realizados na região de Ubu. 
 
Manifesta o presidente da Associação de Moradores de Condados de Guarapari que os 
grandes empreendimentos, dados a conhecer nos meios de comunicação massiva, têm 
criado expectativas de emprego para as comunidades. Mas, em contrapartida, espera-se 
a produção de um forte impacto social e ambiental. 
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O pessoal de Condados de Guarapari se anima com a possibilidade de arrumar emprego, 
imaginando que não seja só para a instalação dos grandes empreendimentos, mas 
também possam vir a trabalhar também na sua operação. Mas, como dito, temem pela 
vinda de pessoas de fora, pelas possibilidades de suportar ou não a infraestrutura 
hospitalar e de educação dos municípios, temores com o aumento da criminalidade num 
local onde a vida se passa, tradicionalmente, sossegada. 
 
Por tudo isto, a Associação de Moradores de Condados de Guarapari participa ativamente 
nas reuniões organizadas pelo Fórum das Entidades, criado pelas ONGs locais, onde se 
discutem estratégias comuns a todas as entidades. Nesse Fórum, segundo o líder 
comunitário, se trata dos grandes investimentos com exceção dos da Samarco, por esta 
possuir o Falas como espaço de debate e discussão. 
 
 

 MEAÍPE 
 
 Histórico de Ocupação e População 

 
Meaípe é a última ocupação litorânea, ao sul, do município de Guarapari. Ocupa uma 
pequena porção de uma extensa faixa de praia que se estende até o Pontal de Ubu, em 
Anchieta, onde está instalado o Terminal Portuário do mesmo nome. 
 
Como a maioria das localidades situadas na faixa litorânea, Meaípe surgiu como uma vila 
de pescadores. A antiga vila de pescadores apresentava-se como um local tranquilo, com 
modestas casas de pescadores e as mulheres rendeiras realizando seus trabalhos de 
renda de bilro. Aos poucos foi atraindo alguns turistas pela beleza da paisagem.  
 
Sua população é formada por famílias de antigos pescadores e por moradores que vieram 
atraídos pelos investimentos realizados no setor de construção civil e pelo incremento da 
atividade turística na região. 
 
Conta com aproximadamente 5000 residentes, entre antigos moradores descendentes de 
famílias de pescadores e proprietários que utilizam suas residências para o lazer e 
principalmente no período de veraneio. Ainda tem se mantido como um dos principais 
pontos de atração turística da região sul do estado. 
 

 
 

Figura 3.3.1.2-31: Praia de Meaípe próxima ao atracadouro 
dos barcos de pesca, com Igreja ao fundo. 
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 Infraestrutura e Nível de Vida 
 
Em Meaípe está instalado um posto de saúde, em boas condições, porém situado em rua 
não pavimentada. Esse posto presta um atendimento básico aos moradores, através de 
um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Conta ainda com o atendimento médico com 
pediatra, um clínico geral e um odontólogo. Para tratamentos não cobertos pelo Posto, os 
moradores dirigem-se à rede médico-hospitalar da sede de Guarapari ou de Vitória. 
 
Em termos de educação, em Meaípe são oferecidas vagas para o ensino fundamental em 
escolas da rede estadual e municipal, havendo ainda vagas para educação de jovens e 
adultos (supletivo) pela rede de ensino estadual. Além disso, a população da localidade 
conta com uma creche mantida pelo município. 
 
Quanto à segurança, não existe posto policial, embora isto já tenha sido solicitado pela 
entidade. Atualmente o que existe é uma ronda diária (dia e noite), uma viatura que 
atende vários bairros (Meaípe, Santa Margarida, Rameirão, Kubschesk, Nova Guarapari e 
Condados) e dois policiais. 
 
Em matéria de serviços básicos, segundo informações, o abastecimento de água é 
efetuado pela Cesan que possui unidade de tratamento e captação na Lagoa Maimbá. 
Também existe uma ETE – Estação de Tratamento de Esgoto, à qual todas as casas 
encontram-se interligadas. A coleta de lixo é efetuada diariamente. 

 
O atendimento por telefonia é amplo, sendo que a comunidade é bem atendida pela rede 
de telefonia fixa e celular, não tendo apenas a operadora Tim, e possui orelhões 
espalhados por pontos da vila. 
 
Com o desenvolvimento do turismo no bairro, nos últimos anos, vários restaurantes e uma 
casa de shows foram instaladas no local. O acesso a estes equipamentos, contudo, fica 
restrito aos moradores com mais recursos, estendendo-se a pessoas de várias partes do 
estado e a veranistas por ocasião da oferta de shows, especialmente no verão. 
 
Com a instalação da casa de show, os moradores são submetidos aos incômodos 
trazidos por ela, como o som das bandas que se apresentam no local. Segundo 
informações locais, nos dias de funcionamento do estabelecimento, que se dá em fins de 
semana prolongados e no verão, chega a ter milhares de frequentadores do local, os 
quais vêm em automóveis que estacionam nas proximidades, causando estragos, sujeira 
e ruído. Além disto, o grande número de veículos atrai para o local os “guardadores de 
carro”, “flanelinhas”, e drogas. A concentração de pessoas no local, além de ruído, conduz 
a brigas e violência, além de manifestações desagradáveis aos moradores pelo excesso 
de consumo de bebida. 
 
Os principais problemas apontados foram: 
 

 Educação – Para os alunos que frequentam escolas de 2° grau, o transporte é 
pago pelos pais. Hoje os adolescentes estudam em Guarapari. 

 Segurança. 
 Poluição (sonora e atmosférica) e a poluição do Córrego Meaípe, que corta o bairro 

recebendo um volume expressivo de esgoto sanitário e deságua no fim da praia, 
conduzindo os dejetos para o mar. 
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 Muito desemprego entre os jovens (não têm capacitação). Solicitam estágios nas 
empreiteiras das grandes obras. 

 Aumento do uso de drogas na localidade. 
 Falta de planejamento das ruas. 

 
 
 Uso e Ocupação do Solo 

 
A comunidade originária de um pequeno aglomerado de pescadores foi, especialmente a 
partir das últimas duas décadas do século passado, sendo espaço de especulação 
imobiliária decorrente da dinamização da atividade turística na região. 
 
A partir desta nova configuração se imprimiu, em Meaípe, uma intensa expansão urbana, 
que mais recentemente se estendeu ao longo das demais comunidades litorâneas do 
entorno. Hoje se encontra nessas comunidades um número cada vez maior de 
residências pertencentes a cariocas, mineiros e capixabas residentes em outros 
municípios, que utilizam suas casas nos fins de semana e nos períodos de veraneio. 
 
É visível, em passagem pela Rodovia ES-060, mais conhecida como Rodovia do Sol, o 
adensamento urbano na região que se estende desde Nova Guarapari - Meaípe até a 
sede municipal de Anchieta, sendo denominada de região das Águas Azuis. Nessa área 
se verifica um intenso processo de ocupação urbana, tendendo, no futuro, a uma 
conurbação litorânea. 
 
Atualmente Meaípe encontra-se descaracterizada, em relação aos seus atrativos 
anteriores, e sua ocupação atual caracteriza-o como um balneário, apresentando, 
contudo, alguns conflitos de uso, entre o uso turístico e o residencial. 
 
 
 Emprego e Renda-Estrutura Produtiva 

 
As maiores expressões da comunidade, em termos de trabalho e renda, atualmente 
referem-se às atividades vinculadas às obras civis. A pesca, que antes era a principal 
atividade desenvolvida pelos residentes em Meaípe, já não é mais. O turismo ainda 
emprega muita gente (hotéis, casa de shows, bar e restaurantes). 
 
A atividade de construção civil tem aberto muitos postos de trabalho para os 
trabalhadores locais. Essa atividade tem tido muita presença devido à expansão 
imobiliária provocada em grande medida pelo turismo. Essa expansão resulta também na 
criação de outros postos de trabalho como o de caseiro e de faxineiras. O crescimento da 
indústria da construção civil, além de estar associado ao dinamismo da atividade turística, 
também é fortemente influenciado por investimentos industriais de grande porte, como os 
realizados pela Samarco. 
 
Meaípe conta com a melhor infraestrutura comercial e de serviços dentro dos demais 
bairros da ADA, existindo farmácias, supermercado e mercados, padarias, restaurantes, 
lanchonetes, pousadas e hotéis, além de um pequeno shopping. Os restaurantes são 
famosos por seus pratos típicos, especialmente as moquecas no estilo capixaba, sendo 
pontos de atração de turistas durante todo o verão e também nos fins de semana. 
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 Organização Social 
 
A entidade que congrega alguns moradores de Meaípe é a Associação dos Quiosqueiros 
de Meaípe, que tem extensa representação em ações de interesse da comunidade em 
geral. Também existe a Associação de Moradores de Meaípe. 
 
 
 Visão de Futuro 

 
A expectativa de muitos empreendimentos na região de Ubu faz com que a comunidades 
e seus representantes manifestem algumas preocupações com relação ao que ocorreu 
com a Terceira Usina, como o impacto no trânsito local (veículo de carga e ônibus de 
trabalhadores), a chegada de trabalhadores que vieram de fora e se alojaram na 
comunidade (pousadas, casas), sendo que vários se fixaram depois (aguardando as 
paradas das usinas e outros serviços) e os problemas na segurança (vandalismo, 
alcoolismo, drogas, prostituição, arrombamentos). Com o fim das obras, as ocorrências se 
reduziram. 

 
Esses representantes manifestam que atualmente a empresa tem boa relação com a 
comunidade. A comunidade acha que podem vir outras usinas da Samarco porque já está 
aqui e já tem uma estrutura montada.  
 
 

 PORTO GRANDE  
 
 Histórico de Ocupação e População 

 
A comunidade de Porto Grande se organiza através de uma entidade comunitária 
denominada de Movimento Comunitário de Porto Grande. As informações descritas 
abaixo foram fornecidas por um representante dessa entidade. 
 
Porto Grande é uma localidade pequena, cujos residentes mais antigos descendem de 
famílias vindas de Mãe-Bá. Atualmente residem aproximadamente 220 pessoas, segundo 
dados do representante da associação de moradores local. 
 
 
 

 Infraestrutura e Nível de Vida 
 
Localizada às margens da Rodovia ES-060, entre as comunidades de Mãe-Bá (município 
de Anchieta) e de Meaípe-Condados de Guarapari (município de Guarapari), Porto 
Grande apresenta carências infraestruturais muito comuns em pequenas comunidades 
como esta. 
 
Dentre as carências mencionadas pelo representante local, aparece a inexistência de um 
posto de saúde para atendimento da comunidade, razão por que seus residentes 
recorrem aos postos das redondezas, especialmente de Meaípe. 
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Outro item manifestado como deficiente no bairro é a educação infantil, visto não existir 
uma creche. No entanto, no ensino básico, a comunidade é atendida por uma escola 
apenas da 1ª à 4ª série. Após isto, as crianças e jovens matriculam-se em escolas em 
outros bairros, para onde se dirigem através de transporte escolar público. 
 
As ruas são outro problema citado, não havendo pavimentação, o que determina os já 
conhecidos problemas de mobilidade em épocas de chuva. Porto Grande também é 
carente em áreas de lazer, não possuindo nenhuma quadra nem praça, informa o 
representante entrevistado da entidade comunitária local. 
 
Nos serviços básicos, a comunidade é bem atendida com relação ao abastecimento de 
água. Este serviço é efetuado pela Cesan e possui 100 % de cobertura em Porto Grande. 
O serviço de energia elétrica é realizado pela Escelsa, também apresentando total 
cobertura da população local. O esgoto sanitário é todo destinado a fossas sépticas. 
Normalmente, quando estas se encontram muito cheias, transbordam e, só após este 
ocorrido os moradores chamam o caminhão limpa-fossa para a sua limpeza, ressaltando-
se que este serviço é pago.  
 
No referente à telefonia, o bairro possui dois orelhões e poucos telefones fixos 
residenciais, sendo que a maioria utiliza o serviço de telefonia celular, cujo atendimento é 
efetuado por todas as operadoras.  
 
O Transporte coletivo é feito pela empresa Asatur, havendo frequência média de ônibus 
de 40 em 40 minutos.  
 
 
 Uso e Ocupação do Solo  

 
É visível que a ocupação do bairro foi realizada de forma irregular, visto que não existe 
uma lógica no arruamento, o que condiz com a ocupação das áreas vizinhas, 
especialmente dos bairros mais antigos como Mãe-Bá e as comunidades litorâneas mais 
próximas, que tiveram sua ocupação efetuada aos poucos, sendo tipicamente 
caracterizadas por residentes da região de menor renda, em sua maioria pescadores. 
 
O estilo de ocupação do bairro é o mesmo das comunidades do entorno, com lotes de 
pequeno tamanho e casas de alvenaria, sendo, a maioria, de apenas um piso, com 
poucos cômodos. No entanto, vez ou outra se encontram casas de melhor padrão de 
construção, sendo estas de períodos mais recentes de construção.  
 
 
 Emprego e Renda/Estrutura Produtiva  

 
Segundo o entrevistado, a maior fonte de emprego da comunidade de Porto Grande ainda 
é a pesca. A maior parte dos homens trabalha como pescadores, havendo outros 
empregados na construção civil como pedreiros, pintores, eletricistas, etc. Uma pequena 
minoria trabalha no comércio. Ressalta-se que não há turismo, sendo que o bairro é muito 
desconhecido pelas pessoas. A maior parte das mulheres é dona de casa, até mesmo 
pelo problema de não ter onde deixar as crianças para ir trabalhar.  
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A média salarial de cada trabalhador residente na comunidade gira em torno de 1 salário 
mínimo para aqueles que possuem carteira assinada. Para aqueles que fazem trabalhos 
independentes, e que não possuem vínculo empregatício, o rendimento tende a ser um 
pouco maior, porém ninguém alcança uma renda de 2 salários mínimos. 
 
O comércio é muito pequeno, formado basicamente por uma minimercearia e um único 
bar. 
 
 
 Visão de Futuro  

 
Pensando no futuro, a entidade local possui alguns projetos. Um deles refere-se à 
mudança no acesso ao bairro, colocando algo para chamar a atenção daqueles que 
passarem pela Rodovia e atrair pessoas para o bairro. Outro projeto refere-se à 
pavimentação das ruas, visando melhorar a aparência do bairro e as condições de 
trafegabilidade. Além disto, existe a proposta de adquirir um terreno onde estaria um 
centro comunitário com atendimento médico uma vez no mês e creche para que as 
mulheres possam trabalhar deixando suas crianças. 
 
As expectativas relacionadas à Quarta Usina, o entrevistado as vincula a possibilidades 
de melhorias do bairro, relatando que os moradores estão desacreditados que a empresa 
traga alguma melhoria para o bairro. “Esperanças nós temos de ter alguma melhoria no 
bairro com a ajuda da Samarco, isso seria muito bom, mas, sinceramente, pensamos 
mais em contar com o apoio da comunidade”. 
 
 

 RESIDENCIAL BEIRA - MAR  
 
 Histórico de Ocupação e População 

 
O Residencial Beira-Mar é um bairro dos mais novos desta região, sendo um loteamento 
criado há pouco mais de 10 anos, segundo relatos da representante da entidade 
comunitária local, denominada de Associação dos Moradores do Residencial Beira – Mar. 
Os residentes que nele habitam vieram de outros locais, sendo, muitos deles, 
aposentados que buscavam um local tranquilo e bonito para viver após a aposentadoria. 
Alguns também possuem casas no residencial, mas moram em outros locais, e apenas 
vêm nos finais de semana com a família.  
 
Hoje residem cerca de 65 moradores fixos, incluindo os caseiros que cuidam das casas. 
O número de associados é de 50 na atualidade. São mais ou menos 40 casas dentro do 
residencial.  
 
A comunidade recém-criada iniciou sua organização através da associação de 
moradores, que ainda não tem uma sede provisória.  
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 Infraestrutura e Nível de Vida 
 
O Residencial Beira-Mar é desprovido de equipamentos sociais, embora tenha sido 
construído dentro do padrão de loteamento, segundo informa a entrevistada. No entanto, 
segundo ela, na época de sua aprovação as exigências quanto aos equipamentos sociais 
praticamente inexistiam. Assim sendo, não existe posto de saúde, escola, posto policial, 
equipamento de lazer no bairro. Para atendimento das necessidades dos residentes, 
estes recorrem a Meaípe ou Condados. 
 
Os serviços básicos de abastecimento de água e de energia elétrica possuem cobertura 
total dos domicílios, sendo realizados pelas concessionárias destes serviços, 
respectivamente, Cesan e Escelsa. O destino dos esgotos são fossas sépticas que são 
limpas, quando necessário, o que é realizado por serviço privado, com ônus para os 
moradores.  
 
A telefonia é coberta pelo serviço de celular e o fixo, não havendo orelhões no 
loteamento.  
 
O acesso é pavimentado nas ruas principais, não havendo linhas de transporte coletivo 
que atendam o local. Para isto se deslocam até Condados ou Meaípe. 
 
Após iniciada a mobilização comunitária, os residentes manifestam maior preocupação 
em melhorar o bairro, especialmente com relação à iluminação pública, calçamento, linha 
de ônibus, abrigo para ônibus em frente ao Casablanca, redutor de velocidade, etc. No 
momento a entidade está reivindicando, dentre outras melhorias para o local, uma sede 
comunitária e uma quadra poliesportiva. 
 
 
 Uso e ocupação do solo  

 
De ocupação recente, o Residencial Beira-Mar se caracteriza por ser um loteamento, 
havendo, ainda que inexistam alguns itens que o conformem dentro de um loteamento 
padrão regular, uma melhor organização espacial, com ruas e lotes e dentro de um 
determinado padrão. As casas são de melhor padrão que o encontrado na 
circunvizinhança.  
 
 
 

 Emprego e Renda/Estrutura produtiva  
 
Os residentes locais são, em sua maioria, pessoas da 3° idade, aposentados. 
Recentemente este perfil está mudando, informa a entrevistada, com a chegada de novos 
moradores com outro perfil. Vários deles trabalham e ficam fora durante a semana e 
passam os fins de semana no Residencial. A maioria dos que trabalham se desloca para 
Guarapari e Vitória.  
 
A renda mensal familiar é de R$ 1.500,00. 
 
Não existe estabelecimento produtivo como mercearia, bar, etc. Os residentes utilizam a 
estrutura existente em Meaípe ou em Guarapari. 
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 Visão de futuro  
 
A expectativa em relação à instalação da Quarta Usina da Samarco vem em direção aos 
jovens, que, embora poucos nesta comunidade, encontram-se ávidos por oportunidades 
de trabalho, assim como foi mencionado por todas as comunidades localizadas no 
entorno do empreendimento. As oportunidades manifestas foram relacionadas ao projeto 
Jovem Aprendiz e, para os moradores entre 13 e 14 anos, espera-se inclusão através de 
cursos de capacitação profissional. 
 
Outro ponto abordado foi a preocupação com o controle ambiental por parte da empresa, 
além da manutenção de uma boa relação que esta já vem mantendo com a comunidade, 
e a oportunidade e projetos para a terceira idade. 
 
 
3.3.1.2.1 Programas e Projetos Desenvolvidos pela Samarco nas Comunidades da AID 
 
A Samarco desenvolve vários projetos junto às comunidades da sua área de influência. 
Segundo informações da Gerência de Relacionamento com Comunidades da Samarco, 
segue abaixo a descrição dos principais programas com intervenção direta da Samarco 
em 2008, e a Tabela 3.3.1.2.1-1 apresenta uma relação mais extensa de projetos já 
executados ou em andamento na AID do empreendimento. 
 
Curso de elaboração de projetos 
 
O objetivo dos cursos de elaboração, gestão e capacitação é orientar as instituições que 
buscam apoio da Samarco para a implementação de projetos sociais, bem como para 
obtenção de patrocínios e doações. Também foram realizadas 21 consultorias. Ao todo, 
em 2008, foram beneficiadas 156 pessoas representantes de ONGs e dos poderes 
públicos municipais. 
 
Dente de Leite 
 
Este projeto leva assistência odontológica para crianças de 2 a 12 anos, da Educação 
Infantil ao final do Ensino Fundamental. As atividades consistem na escovação 
supervisionada nas escolas e no levantamento da situação de saúde bucal. Os 
professores da rede pública são capacitados, ainda, sobre temas como pediatria, 
otorrinolaringologia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, DST/Aids, câncer bucal e 
halitose. Em 2008, foram beneficiadas 16 escolas e 2.500 crianças, além de funcionários, 
educadores e pais de alunos. Na área de influência do empreendimento em questão, 
Quarta Usina, foram beneficiadas escolas e habitantes das comunidades Ubu, Mãe-
Bá,Parati, Castelhanos, Recanto do Sol, além de outras no Município de Anchieta. 
 
Parati-Reutilizando 
 
Este projeto é focado na geração de renda a partir da transformação de garrafas pet em 
vassouras. Em 2008, as atividades incluíram palestra sobre associativismo e consultoria a 
um grupo de 16 mulheres da comunidade de Parati, visando à constituição de associação. 
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Piscicultura 
 
Este projeto de geração de renda é desenvolvido com oito pescadores da região da 
Lagoa Maimbá para criação de tilápias em tanques-rede. Além de palestra sobre 
associativismo, foi promovido evento de apresentação dos produtos a donos de pousadas 
e quiosques de Anchieta e Guarapari. 
 
Despertar para a vida 
 
Os objetivos do programa são educar e conscientizar por meio da abordagem de temas 
como promoção da cidadania, direitos humanos, saúde, qualidade de vida e autoestima. 
Pretende, ainda, auxiliar no combate ao uso de drogas e álcool, prostituição infantil, 
gravidez, doenças sexualmente transmissíveis e violência. Em 2008, 120 pessoas foram 
beneficiadas. 
 
Tabela 3.3.1.2.1-1: Relação de Projetos e Comunidades  
 

PROJETOS COMUNIDADE 
Agente Socioambiental; Porto Grande; Condados e Mãe-bá 
Apoio à Construção CEU; Município de Anchieta 
Apoio ao Projeto de Piscicultura; Porto Grande 
Apoio ao Projeto Parati-Reutilizando; Parati 
Apresentação do projeto Nos Caminhos do 
Circo; Meaípe 

Atuação do Programa Despertar para Vida; Meaípe e Mãe-Bá 

Capacitação de representante no curso de 
Elaboração de Projetos; 

Representantes de ONGs de Parati; Porto Grande; Condados; Meaípe; 
Mãe-bá, Guanabara e Ubu e representantes das Secretárias Municipais 
de Anchieta 

Construção da Praça, do Pavilhão de 
Artesanato, da ETE, do Posto de Saúde; do 
Trevo de Acesso. 

Mãe-Bá 

Doação de material esportivo para a 
Associação local. Mãe-Bá 

Falas; 
Porto Grande, Condados, Mãe-bá, Meaípe, Ubu, Parati, Guanabara, 
Castelhanos, Recanto do Sol, Chapada do A e Monteiro, Goembê, Belo 
Horizonte, representantes do Município de Anchieta 

Mulheres da Prata; Município de Anchieta 
Pavilhão de Ensino Tecnológico e promoção 
de cursos de capacitação; Município de Anchieta 

Pavimentação de vias públicas; Mãe-Bá e Ubu 
Doação de equipamentos para Hospital do 
Mepes; Município de Anchieta 

Programa de Educação Ambiental, 
Município de Anchieta em geral, com destaque para Mãe-bá, Ubu, 
Parati, Recanto do Sol e Belo Horizonte, além da comunidade de Porto 
Grande em Guarapari 

Programa de Visitas; Porto Grande; Condados; Mãe-bá; Meaípe; Ubu 
Projeto do Instituto Biocêntrica apoiado no 
primeiro Edital da PIS; Meaípe 

Projeto Salvamar; Município de Anchieta 
Fonte: Samarco Mineração S.A – 2009- 
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De maneira a ampliar o alcance e democratizar o acesso aos recursos investidos nas 
comunidades, desde 2007 a Política de Investimento Social da Samarco Mineração S. 
A. adotou a modalidade de participação por meio de seleção pública, definindo duas 
modalidades de editais: a) projetos sociais; b) patrocínios sociais e doações. Os editais 
referentes aos projetos sociais são lançados uma vez por ano, e o repasse é efetivado no 
ano seguinte. Já os editais de patrocínios e doações têm publicações semestrais, e os 
repasses são feitos no mesmo ano. A relação de contemplados assim como informações 
referentes à especificação de critérios, linhas de atuação e área de abrangência ficam 
disponíveis no site da Samarco. 
 
Deve-se destacar que a Samarco definiu que 0,1% do faturamento será investido 
anualmente nos projetos de interesse social apontados pela comunidade, através dos 
editais, os quais serão apoiados pela empresa por períodos predefinidos. 
 
O investimento, em 2008, foi de aproximadamente R$ 1,4 milhão na execução de projetos 
sociais, que se caracterizam por ações continuadas de desenvolvimento local, ao longo 
de toda a área de influência da Samarco desde a Mina em Germano, a faixa de domínio 
dos minerodutos e Complexo de Ubu. Foram apoiados 16 projetos no Espírito Santo e 19 
em Minas Gerais. A título de ilustração, a Tabela 3.3.1.2.1-2 apresenta os valores 
investidos em patrocínios e doações durante 2008 no Estado do Espírito Santo. 
 
Tabela 3.3.1.2.1-2: Patrocínios Sociais e Doações da Samarco em 2008. 
 

LOCAL 1º. SEM./2008  2º. SEM./2008  

 TOTAL DE 
PROJETOS 

VALOR 
PATROCINADO (R$) 

TOTAL DE 
PROJETOS 

VALOR 
PATROCINADO (R$) 

Anchieta 4 64.000,00 6 79.500,00 
Guarapari 6 62.575,00 6 71.500,00 

Piúma   2 20.000,00 
Cachoeiro de Itapemirim 3 25.478,00 1 30.000,00 

Região do Caparaó 1 12.000,00   
Vitória 1 10.000,00   

Cariacica 1 18.000,00   
Alegre   1 7.000,00 

Muniz Freire   1 10.000,00 
Total AID 10 126.575,00 14 171.000,00 

Total não AID 6 65.478,00 3 47.000,00 
Total geral ES 16 192.053,00 17 218.000,00 

Fonte: Samarco Mineração S.A – 2009- Relatório de Sustentabilidade Samarco 2008. 
 
 
Entre os patrocínios e doações efetuados no primeiro semestre de 2008, destacam-se: 
 
Em Anchieta, a Festa Nacional do Beato Anchieta e o Projeto Roda d’Água, organizados 
pela Prefeitura Municipal; a Semana Gastronômica da Eftur, organizada pelo MEPES; o 
1º Torneio Society e Festival de Sabores da Agricultura Familiar de Goembê, organizado 
pela Associação de Desenvolvimento Sustentável de Goembê; o Projeto Vitae Esporte, 
Associação Comunitária do Bairro Mãe-Bá; o Projeto FAC – Fazendo Arte e Cultura, da 
Associação Anchietense de Artesanato e a Semana de Agricultura – Feira da Agricultura 
Familiar, organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anchieta e Piúma. 
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Em Piúma, o Projeto Pedagogia do Alento: Paz e Sustentabilidade para o século 21, do 
Instituto Brasileiro de Educação para a Vida. 
 
Em Guarapari, o III Festival de Cultura de Guarapari, o II Fórum para o Fortalecimento do 
Agroturismo, e o Projeto de Coleta Seletiva de Lixo, organizados pela Prefeitura Municipal 
de Guarapari; a Campanha de Conscientização da Coleta da Asscamarg- Associação de 
Catadores de Materiais Recicláveis de Guarapari; o Encontro Empresarial de Guarapari e 
Região, organizado pela Associação de Empresários de Guarapari (Aseg); e as 
Mobilizações Comunitárias, organizadas pelas Associações dos Moradores do Bairro de 
Condados e do Bairro Meaípe. 
 
 
Com relação a projetos sociais de ações continuadas, para o ano de 2008, a Tabela 
3.3.1.2.1-3 apresenta os projetos patrocinados pela Samarco no Estado do Espírito Santo. 
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Tabela 3.3.1.2.1-3: Projetos Sociais (Ações Continuadas) Patrocinados pela Samarco no Espírito Santo em 2008. 
 

MUNICÍPIO PROJETO PROPONENTE 
Anchieta e Guarapari Naboa – Artesanato em Taboa Associação dos Artesãos do Núcleo de Artesanato em Taboa  
Anchieta Consolidação da Logística do Plantio de Flores Associação dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais (Aproflora)  
Guarapari Projeto Entrelinhas  Casa Servo de Deus  
Guarapari Cria Jovem Associação Salvamar  
Guarapari Viajando com a Leitura Associação de Moradores do Centro de Guarapari  
Guarapari Papeluxo  Associação Pestalozzi de Guarapari  
Guarapari Disseminação do Programa de Educação Voluntária Fundação Otacílio Coser 
Guarapari Uso Público em Unidades de Conservação  IEMA 
Guarapari, Anchieta e Alfredo Chaves Capacitação e Educação no Benevente Agência nacional de Desenvolvimento Econômico-Social e Defesa Ambiental (Aandesa)  
Piúma Programa Sul Capixaba de Manejo Pesqueiro  Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Socioambiental – Ecos 
Itapemirim Especial na Geração de Renda e Empregos Associação Pestalozzi 
Itapemirim Cozinha da Mamãe  Centro de Assistência à Criança e ao Adolescente Rainha Ester (Camre)  
Jerônimo Monteiro Criança Feliz  Secretaria de Educação de Jerônimo Monteiro  
Vargem Alta Revitalização Horto Medicinal de Vargem Alta Secretaria de Saúde de Vargem Alta 
Alegre Jovens Empreendedores em Alegre  Sebrae e Secretaria de Educação de Alegre 
Cachoeiro de Itapemirim Semente Nova  Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim  
Fonte: Samarco Mineração S.A – 2009- Relatório de Sustentabilidade Samarco 2008. 
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Além desses projetos, a Samarco desenvolve programas de Educação Ambiental, 
incentiva o voluntariado de seus colaboradores e promove a melhoria da qualidade de 
seus fornecedores. 
 
Os Programas de Educação Ambiental incentivam e disseminam práticas de 
desenvolvimento sustentável. As comunidades participam de cursos e oficinas, com 
enfoque no reaproveitamento de resíduos e na geração de renda, além de ações de 
conscientização nas escolas. Em 2008, duas ações foram desenvolvidas: 
 

• Baú ECOnhecimento, que levou a 1.235 alunos de Escolas da rede pública de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental no Espírito Santo livros de literatura 
infanto-juvenil, documentários e filmes em vídeo digital com temática ambiental por 
meio de biblioteca itinerante. 

 

• Seminário para docentes, o qual, no Espírito Santo, capacitou 77 professores, 
pedagogos e diretores das escolas envolvidas no programa, para a construção de 
práticas nas escolas que fomentem o processo de conscientização dos alunos para 
que estes possam cuidar e avançar na forma de relacionar-se com o ambiente. 

 
Dentre as ações de incentivo ao voluntariado destacam-se o Dia V e o Imposto solidário.  
 
Através do Dia V, já há 8 anos, a Samarco estimula o envolvimento de seus empregados 
e de empregados das empresas contratadas em iniciativas de caráter voluntário em áreas 
próximas às unidades industriais. 
 
Imposto solidário: A Samarco incentiva seus empregados a destinar até 6% do Imposto 
de Renda devido aos conselhos municipais da Criança e do Adolescente dos municípios 
onde mantém plantas industriais. Em 2008, 40 empregados aderiram ao Imposto 
Solidário, beneficiando entidades dos municípios de Anchieta, Guarapari e Piúma. O valor 
total repassado foi de R$ 46.324,00. 
 
 
Visando promover a melhoria da qualidade da gestão de seus fornecedores, a Samarco 
atua tanto no Prodfor, quanto no Credfor. 
 
 
 Prodfor 

 
• A Samarco é uma das 12 empresas atuantes no Estado do Espírito Santo que são 

mantenedoras do Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de 
Fornecedores (Prodfor), uma iniciativa que tem como objetivo elevar a qualidade da 
gestão e do desempenho de pequenos e médios empreendimentos, por meio da 
implantação e da propagação de uma cultura da qualidade. O Prodfor fomenta a 
viabilidade e a competitividade desses fornecedores, qualificando-os e aumentando 
suas oportunidades de suprir demandas de bens e de serviços da indústria local. No 
final de 2008, 348 empresas já haviam sido certificadas e reconhecidas pela 
qualidade de sua gestão – 30% são fornecedoras da Samarco. 
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 Credfor 
 
• O Credfor é um sistema de crédito, criado pelo Banco de Desenvolvimento do 

Espírito Santo (Bandes), que disponibiliza capital de giro aos fornecedores das 
empresas-âncora da economia capixaba – entre as quais está a Samarco. A 
inovação do Credfor é a agilidade para a concessão de crédito. Via Internet, 19 
instituições financeiras cadastradas participam de um leilão, no qual o fornecedor 
solicitante do financiamento pode procurar melhores taxas de juros. 

 

• Podem participar do Credfor empresas fornecedoras certificadas pelo Programa 
Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores (Prodfor), pelo 
Programa de Desenvolvimento e Qualificação das Empresas Associadas a Ases 
(Qualiases), pelo Sistema de Gestão da Qualidade das Empresas de Tecnologia da 
Informação (SGQTEC), pelo Programa Municipal da Qualidade em Obras Públicas 
(Qualiobras) ou pelas normas ISO. 

 
 
3.3.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 
 
No item 3.3.2 serão descritas as características atuais da Área de Influência Indireta, AII, 
e de seus municípios componentes, considerando-se os aspectos relativos à sua história 
de ocupação, à sua evolução populacional, ao crescimento urbano, à qualidade de vida e 
à organização social, com base em dados secundários colhidos em fontes oficiais de 
reconhecida competência para tal, cada um deles dentro de sua área de estudo. 
 
Conforme descrito na delimitação das áreas de estudo, a AII do empreendimento 
analisado está composta pelos municípios de Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul, 
Itapemirim, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim e pelos municípios componentes da 
região Metropolitana da Grande Vitória, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, e 
Fundão. 

 
 

3.3.2.1 Histórico de Ocupação e Caracterização Atual 
 

 ALFREDO CHAVES 
 
Alfredo Chaves originou-se de imigrantes tiroleses em 1877, que inicialmente aportaram 
em Benevente (atual município de Anchieta) e depois se deslocaram para a parte superior 
da bacia, fundando o povoado de Alto Benevente, que passou a denominar-se Distrito de 
Alfredo Chaves em 1882. Em 24 de janeiro de 1890, é elevado à categoria de vila, e a 
partir de 11 de novembro de 1890, por meio do Decreto nº. 53, passou à categoria de 
município, sendo instalado em 24 de janeiro de 1891. 
 
Esse município possuía, em 1895, uma população de 5.843 habitantes, com um total de 
1013 casas. Um marco histórico desse município foi a construção do casarão na sede da 
fazenda Quatinga, que possuía, em sua parte superior, residência; no térreo, a casa 
comercial Irmãos Togneri; e no subsolo, as senzalas. Esse casarão ainda existe, tendo 
passado por obras recentemente. Acompanhando o perfil econômico do Espírito Santo, o 
principal produto de exportação municipal da época era o café. 
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Na década de 50, a população era predominante rural, sendo sua maior concentração no 
distrito sede. A base econômica do município era a cultura do café. O comércio e os 
pequenos beneficiamentos existentes estavam vinculados ao beneficiamento de café e à 
fabricação de aguardente. 
 
Atualmente o Município é formado por Matilde, Sagrada Família, Ribeirão de Cristo, São 
Bento de Urânia, São João de Crubixá, Ibiturui e Alfredo Chaves-Sede. A principal 
atividade econômica do município é a agropecuária. Destacam-se os cultivos de café e 
banana, bem como a atividade pecuária. Em termos de beneficiamento de produtos, 
predominam pequenos estabelecimentos agroindustriais como: de aguardente, farinha de 
mandioca e de fubá de milho. De maior relevância neste setor existe apenas a água 
mineral “Du Pote”, localizada próximo à sede municipal. O município possui uma 
expressiva riqueza natural associada à sua cobertura vegetal, que ocupa, ainda hoje, 
parcela expressiva de sua área territorial. 
 
A regulamentação do uso do solo é realizada pelo Código de Postura de 1959. 
Atualmente está sendo discutida a elaboração do plano diretor do município. 
 
 

 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
 
O município de Cachoeiro de Itapemirim era povoado pelos índios Puri, que exploravam 
da natureza apenas os recursos necessários para sua sobrevivência. Posteriormente, 
ocorreu a chegada de garimpeiros para a exploração do ouro, em Castelo, promovendo 
mudanças no espaço. Entre 1820 e 1825, foi realizada a primeira incursão na região, 
comandada pelo Tenente Luiz José Moreira, onde foram construídos postos de 
policiamento (quartéis), o que proporcionou garantias aos habitantes que se deslocaram 
para a região. 
 
Em 11 de novembro de 1890, pelo Decreto nº. 53, foi criado o Município de Cachoeiro de 
Itapemirim. Na atualidade o município é formado pelos distritos de São Vicente, Córrego 
dos Monos, Gironda, Itaoca, Burarama, Conduru, Coutinho, Gruta, Pacotuba, Vargem 
Grande Soturno e Cachoeiro Sede. 
 
Até a década de 50, a principal atividade econômica do município era o café. Como 
reflexo da prosperidade econômica do café, existia uma ferrovia que ligava Minas Gerais 
até Castelo, no Espírito Santo, estendendo-se até o porto de Itapemirim. Nessa década, a 
população do município era predominantemente rural e já se verificava a exploração do 
mármore e granito, bem como a existência de algumas agroindústrias. Em Cachoeiro 
sede eram encontradas agências bancárias, o que já refletia a importância desta cidade 
em termos regionais. 
 
Com a decadência do café, mais concentradamente na década de 60, verificou-se a 
ocorrência da substituição de áreas de café (erradicação de pé) por pastagens, 
caracterizando uma mudança na principal atividade agrícola do município, passando a 
deter maior importância a atividade pecuária, com ênfase na leiteira, contribuindo para a 
criação da Cooperativa de Laticínios SELITA. 
 



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
583/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

A decadência do café permitiu, nas décadas de 60 e 70, além da expansão da pecuária, a 
implantação de estabelecimentos industriais, ocupando pessoal e contribuindo para um 
processo de urbanização da população. Até então a população vivia predominantemente 
no campo. Contudo, verificou-se também um processo de ocupação desordenada das 
encostas e margens do rio Itapemirim e seus tributários. 
 
Nas décadas de 80 e 90 ocorreu uma polarização econômica do município em torno da 
extração de mármore e granito, resultando em aprimoramento tecnológico para esse 
setor, que é o principal responsável pelas divisas geradas, na atualidade, no município. 
Em função da atividade de extração e beneficiamento, a cidade de Cachoeiro de 
Itapemirim é conhecida nacionalmente como a “capital do mármore e granito”, se 
constituindo no principal pólo de beneficiamento e de desenvolvimento científico e 
tecnológico voltado para o setor no Espírito Santo e no país. 
 
Esse processo ocasionou a geração de infraestrutura de transporte, tal como rodovias, a 
instalação de estabelecimentos de ensino superiores, entre outros. Na década de 90, a 
economia associada ao mármore e granito era responsável por aproximadamente 27.900 
empregos diretos na região. 
 
A estrutura fundiária nos anos 90 caracterizava-se pelo predomínio das propriedades com 
área entre 100 e 500 ha (22.083 ha de área) e entre 10 e 50 ha (16.181 ha de área), 
demonstrando certa concentração fundiária. Nesse período existiam no município 104 
empresas, empregando 3.193 habitantes e 375 teares. 
 
Apesar da expressão econômica promovida pelo mármore e granito, ocorrem problemas 
ambientais e sociais graves no município. Por exemplo, existe no município uma forte 
concentração de renda, gerando bairros nobres e uma zona periférica muito pobre. No 
distrito de Itaoca registram-se casos de trabalhadores mutilados decorrentes do exercício 
de suas funções em atividades relacionadas ao setor de mármore e granito. 
 
Nas últimas décadas, houve  uma expansão do perímetro urbano, com a construção de 
residências de aspectos variados, incluindo prédios de até 8 andares. O Plano Diretor 
Municipal, regulamentando o uso e ocupação de seu território, foi aprovado recentemente. 
 
 

 ICONHA 
 
Os fundadores do povoado de Iconha foram os senhores Antônio José Duarte e José 
Gonçalves da Costa Beiriz. As duas primeiras construções datam de 1873 e 1876. Pelo 
Decreto nº. 53 de 1890, Iconha tornou-se município, sendo implantado em 1891. Esse 
atualmente é formado por Iconha - Sede e Duas Barras. 
 
O nome Iconha, atribuído à origem indígena, significa água a arder, porque existia na 
região grande quantidade de turfa. Como nos demais municípios do estado, predominava 
nesse município a Mata Atlântica que foi, ao longo do tempo, sendo substituída por 
pastagens e pela atividade agrícola. 
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Na década de 50 residiam em Iconha 9.782 habitantes, sendo 83,33% na zona rural. As 
principais aglomerações urbanas eram a vila de Piúma, com 1046 habitantes, e a cidade 
de Iconha com 585 habitantes. A agricultura se constituía como a principal atividade 
econômica, com destaque para o café, mandioca, arroz, feijão, banana e batata doce. Na 
pecuária, destaque para o gado bovino e suíno. A pesca representava a principal 
atividade da vila de Piúma, atingindo, no ano de 1956, 94 toneladas. Nessa época 
existiam 3 estabelecimentos atacadistas, 11 varejistas e um banco. 
 
Posteriormente Iconha perdeu parte expressiva de sua área com o desmembramento e 
instalação do município de Piúma. 
 
Até a década de 90 predominava no município a população residente no meio rural, 
evidenciando uma importância muito forte do setor agropecuário, ligado principalmente ao 
café. Em 1991, a população total era de 10.172 habitantes, sendo que 6.689 residiam no 
meio rural e 3.483 no meio urbano. Em termos fundiários predominavam, nessa década, 
propriedades com área de 10 a 50 ha. Em termos de área urbana, verifica-se uma malha 
situada na faixa próxima à rodovia BR 101 sul, contribuindo para a instalação de comércio 
e outros serviços, para atenderem aos usuários da rodovia que perpassa o município, a 
BR-101. 
 
O Plano Diretor de Iconha já foi elaborado e se encontra em fase de aprovação, segundo 
dados do Instituto Jones dos Santos Neves, órgão responsável pela acompanhamento 
destes estudos no Espírito Santo. 
 
 

 ITAPEMIRIM 
 
O Município de Itapemirim foi criado pelo Decreto nº 53 de 1890. O seu nome possui o 
seguinte significado: caminho de pedra pequeno. Os povos primitivos foram os índios 
Goitacazes. Atualmente o município é composto pelos distritos de Itapemirim, Itaipava, 
Itapecoá e Rio Muqui. 
 
O progresso que afetou toda a região sul do estado promovido pela cafeicultura atingiu 
também Itapemirim, afetando suas florestas nativas. O sucesso da exportação desse 
produto agrícola (o café) era fundamental para o município, o que ocasionou a concessão, 
para o capitão Henrique Deslandes, para explorar a navegação a vapor entre o porto de 
Itapemirim e Cachoeiro (iniciada em 1876). 
 
Apesar da expressão que o café teve em todo o sul do estado, na década de 50 deixou de 
ser o principal destaque agrícola do município (passando a ser o segundo), pois o 
primeiro passou a ser a cana-de-açúcar. Ainda merecem destaque, nesse período, a 
cultura da mandioca e a pesca. A indústria da época estava associada à produção de 
açúcar. Existiam ainda pequenas casa comerciais. 
 
Até a década de 80 predominava a população na zona rural, sendo que, a partir da 
década de 90, tal comportamento foi alterado. Nessa última década, a população atingiu 
44.492 habitantes, sendo 27.063 residentes na área urbana e 17.429 na rural, 
evidenciando uma mudança no comportamento do setor econômico no município. Em 
relação à estrutura agrária, predominavam propriedades com área superior a 500 ha, o 
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que provavelmente evidencia a ocupação do território para a plantação de cana-de-
açúcar. 
 
De forma geral, para fins agrícolas, o uso do solo predominante era de pastagens 
plantadas, seguido pelas lavouras e pastagens naturais. 
 
A maior expressão industrial desse município é a Usina Paineiras, produtora de açúcar e 
álcool. Apesar da importância exercida pela referida Usina na economia municipal, 
predomina ainda, no município, o emprego gerado pelos setores agrícola, pecuário e de 
exploração vegetal. 
 
Na atualidade, visando à regulamentação do uso e ocupação do solo, está sendo 
implantado o Plano Diretor Municipal, criado através da Lei nº. 024 de 9 de outubro de 
2006. 
 
 

 MARATAÍZES 
 
Esse município integrou o município de Itapemirim até 1997, quando, através da Lei nº. 
4.619, desmembrou-se dele. Portanto, os dados de uso e ocupação do solo ao longo do 
tempo estão inseridos em Itapemirim, limitando sua análise temporal. 
 
Sua base econômica é o turismo, a pesca e a agricultura. O uso do solo atual é 
regulamentado pelo código de postura de 2003, Lei nº. 752. Seu PDM foi recentemente 
realizado. 
 
 

 RIO NOVO DO SUL 
 
O atual município de Rio Novo do Sul era parte, até 1880, do município de Itapemirim, 
denominado de distrito da Paz. Sua colonização começou com o Major Caetano Dias da 
Silva, proprietário da Fazenda Limão. Em 1893, com a Lei nº. 30, a Freguesia de Santo 
Antônio de Rio Novo tornou-se sede do município, com território desmembrado de 
Itapemirim. Sua instalação ocorreu em 06.01.1894. 
 
Na década de 50, as principais aglomerações urbanas eram a sede de Rio Novo e a Vila 
Princesa. De seu total populacional, grande parte residia no meio rural, sendo que a 
maioria desenvolvia atividades associadas à agricultura, pecuária e silvicultura. 
Predominava o cultivo de café, e ainda eram plantadas banana, mandioca, laranja e cana-
de-açúcar. Na pecuária, o rebanho bovino era o destaque, seguido do suíno e do equino. 
 
Na década de 90, o município de Rio Novo do Sul era composto por Rio Novo do Sul - 
Sede e Princesa. Em 1991 a população total era de 10.001 habitantes, sendo 9032 
residentes na sede e 969 no distrito de Princesa. Nessa década predominava a população 
rural (5063hab) sobre a urbana (4938 hab). 
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Na atualidade verifica-se um ligeiro predomínio da população urbana, provavelmente 
ocasionada pelas atividades econômicas concentradas na sede do Município. Sua taxa de 
urbanização está entre as mais baixas,  51,3 %, da Microrregião do Pólo de Cachoeiro de 
Itapemirim. Dentre suas principais atividades produtivas destacam-se a cafeicultura e a 
cultura da banana, na atualidade. 
 
Para regulamentação do uso e ocupação do solo, o município dispõe de um Código de 
Obras, tendo sido elaborado o PDM - Plano Diretor Municipal, em fase de aprovação. 
 
 

 CARIACICA 
 
O município recebeu as primeiras influências dos Jesuítas que tiveram participação em 
todo o Espírito Santo. Estes estabeleceram fazendas no município, como a de Itapoca, 
que tiveram igreja e residências próprias. Com a fundação de quartéis, ocorreu um 
significativo aumento do transporte de produtos agrícolas até o porto de Cariacica, 
Itaquari, o Porto Velho, tornando-se um centro de abastecimento de Vitória. Os primeiros 
imigrantes chegaram por volta de 1830-1831, de origem pomerana que foram 
desbravando as estradas de Itacibá, indo desde Cariacica até Minas Gerais. Em 1856 
chegaram os alemães provenientes dos municípios de Santa Leopoldina e Santa Isabel, 
instalando-se na localidade de Biriricas. Por meio da Lei nº. 9.941, de 1938, o município 
de Cariacica ficou constituído por dois distritos, Cariacica Sede e Itaquari, durando até 31 
de dezembro de 1943. 
 
Na década de 40, com a inauguração da EFVM – Estrada de Ferro Vitória-Minas, de 
domínio da Companhia Vale do Rio Doce, as atividades estritamente agrícolas foram 
sendo substituídas pelas atividades de apoio ao comércio e de transporte de mercadorias, 
transformando o uso do solo. 
 
De acordo com o Censo do IBGE, a população do município, em 1950, era de 21.741 
habitantes, sendo que 61,77% residiam no meio rural. As principais aglomerações 
urbanas eram a Sede e a Vila de Itaquari, que totalizavam 8.312 habitantes. No setor 
industrial já se destacava a atividade siderúrgica (produção de ferro gusa), desenvolvida 
pela COFAVI – Cia Ferro e Aço de Vitória, e, em menor grau, o alimentício. Também era 
representativa a participação das serrarias e dos fabricantes de aguardentes. Os 
principais produtos agrícolas da época eram: a banana, café, mandioca, cana-de-açúcar. 
No comércio, existiam estabelecimentos comerciais varejistas e atacadista com destaque 
para a sede e Itaquari. A partir dessa década, a sede de Cariacica foi perdendo espaço 
para os bairros mais próximos de Vitória, como Campo Grande, Jardim América entre 
outros. 
 
A partir da década de 60, com a chegada dos migrantes provenientes dos municípios do 
interior do estado, intensificam o setor de comércio, localizando-se principalmente nos 
bairros de Campo Grande, Itacibá e Bela Aurora. O setor de serviços é marcado pela 
instalação de empresas do setor tais como: Águia Branca e Colatinense. 
 
Em virtude das transformações econômicas ocorridas na década de 70, Cariacica 
apresentava um total de 101.422 habitantes, sendo 69.016 residentes em ambiente 
urbano e os demais no meio rural. O bairro de Campo Grande fica conhecido pela sua 
expressão comercial, recebendo a denominação de ”shopping a céu aberto”. 
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Na década de 90 ocorre um aumento da população urbana em relação à década anterior. 
Campo Grande torna-se cada vez mais um importante pólo comercial do município. 
Verifica-se um esvaziamento da importância da Sede do município e, no seu entorno, 
próximo à estrada estadual do Contorno, verifica-se uma área de expansão residencial, 
principalmente de baixa renda, apresentando elevada deficiência no sistema de 
saneamento básico. 
 
A área ocupada pelos estabelecimentos agropecuários entre 1980 e 1995/96 diminuiu de 
10.167 ha para 8.636 ha, evidenciando uma mudança no comportamento do uso do solo. 
Apesar da diminuição, a estrutura permanece a mesma, predominando as propriedades 
acima de 10 ha e até 50 ha, seguidas por aquelas com mais de 100 até 5000 ha. Um 
destaque industrial nessa década é a indústria Belgo Mineira, que recentemente foi 
adquirida pelo grupo Arcelor, revitalizando sua produção associada ao setor siderúrgico. 
 
No momento atual, Cariacica é vista como um pólo promissor para o desenvolvimento, 
pois se encontra estrategicamente localizada no entroncamento das BR 262 e 101, 
favorecendo a instalação de diversos segmentos empresariais. Ocorre também uma 
tentativa de inserção da área rural para o desenvolvimento do agroturismo, tendo como 
principal representante o Moxuara, montanha de beleza ímpar. Apesar dos avanços que o 
município teve ao longo dos últimos 30 anos, o normativo que regulamenta o uso do solo 
no município é o Código Municipal de obras, sancionado através da Lei n 167 546 de 
1971. O PDM de Cariacica foi elaborado em 2007. 
 
 

 FUNDÃO 
 
O início do município de Fundão esteve associado à lendária Nova Almeida, aldeia dos 
Reis Magos, que foi fundada em 1556 pelo padre jesuíta Afonso Braz e pelo índio 
Maracaia-guaçu. Em 1757 foi elevada à categoria de vila e, em 1759, à categoria distrito. 
A construção da Estrada de Ferro Vitória-Minas foi um marco para a decadência de Nova 
Almeida e o surgimento de um novo núcleo populacional formado às margens do rio 
Fundão (fazenda do Taquaruçu). Esse aglomerado, por volta de 1903, foi elevado a sede 
do distrito, com o nome Fundão. A origem desse nome é atribuída aos afogamentos no 
rio, caracterizado por ser muito profundo, daí o nome Fundão. No início dos anos 20, 
ocorre a transferência da sede de Nova Almeida para o distrito de Fundão. Em 1933, o 
município passa a denominar-se Fundão, constituído de Fundão-Sede, Nova Almeida e 
Timbuí. Por volta de 1938, ocorre a perda territorial de Nova Almeida para o Município da 
Serra. Nesse mesmo ano, Fundão absorve o distrito de Três Barras, desmembrado de 
Santa Tereza e passa à categoria de cidade. Dessa forma, o município passa a ser 
formado por Fundão-Sede, Irundi (Três Barras) e Timbuí. 
 
De acordo com o recenseamento da década de 50, Fundão possuía uma população de 
8.096 habitantes, predominando a concentração no meio rural. Fundão-Sede era a 
principal concentração populacional da época. Na agricultura, destaque para o café, 
ocorrendo ainda mandioca, laranja e banana. Na pecuária predominavam os bovinos e 
suínos. Nessa década, a atividade industrial era pouco expressiva, sendo restrita ao 
beneficiamento do café. 
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Na década de 80, a população de Fundão era predominantemente rural. No final dessa 
década, o município passa a ter quatro distritos: Fundão-Sede, Irundi, Praia Grande e 
Timbuí, permanecendo até a presente data. Sua estrutura fundiária era concentrada entre 
as classes de 100 a 500 ha, e acima de 500 ha, indicando certa concentração fundiária. 
Nos anos 90 ocorre uma ligeira alteração, passando a predominar as classes de 100 a 
500 ha e entre 10 e 50 ha. 
 
Na atualidade, a base econômica é a agricultura, com destaque para o café. Culturas 
como mandioca, milho e feijão são tipicamente para subsistência das pequenas 
propriedades. O setor industrial possui alguma expressão, sendo constituído de 
estabelecimento de médio porte no setor siderúrgico e de pequenos estabelecimentos 
com destaque para os ligados a madeira, alimentos e bebidas. O turismo se constitui em 
outra importante fonte de renda, em virtude das belezas naturais de praias, como Praia 
Grande, e de área protegidas como a Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual 
Goiapaba-Açu. 
 
Recentemente o município de Fundão foi inserido na Região Metropolitana da Grande 
Vitória. O município já conta com seu PDM – Plano Diretor Municipal. 
 
 

 SERRA 
 
O início da colonização do atual município da Serra foi feito pelos portugueses a partir de 
um povoamento próximo ao Maciço de Mestre Álvaro. Em 1556, foi fundada a aldeia da 
Conceição. No entorno do Mestre Álvaro, foi construída a Igreja Nossa Senhora da 
Conceição. A população predominante era constituída de indígenas. Em 1833, o 
município de Serra foi criado, sendo seu processo de desmembramento concluído em 
abril desse mesmo ano. Em 1875, a sede desse novo município passa a ser denominada 
de cidade. Até o final do século XIX, o município funcionava como um entreposto 
comercial. 
 
Do início até meados do século XX, o município de Serra passa por transformações em 
seu espaço. Em 1904 foi inaugurado o primeiro trecho da Estrada de Ferro Vitória-Minas. 
Em 1921 é iniciada a primeira estrada de rodagem entre Serra e Vitória. 
 
Em 1943, o território serrano contava com os Distritos de Serra, Nova Almeida, Carapina, 
Calogi e Queimado. Nesse período, de acordo com censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, as matas abrangiam 21,9% dos 31.070 ha ocupados pelos 1013 
estabelecimentos agrícolas. A população era predominantemente rural, sendo que os 
principais aglomerados urbanos eram a Serra-Sede e Nova Almeida. A atividade agrícola 
era a principal fonte econômica, existindo também uma expressiva participação da pesca 
e da pecuária. Os estabelecimentos industriais eram pouco desenvolvidos, com destaque 
apenas para o setor fabril. 
 
A partir da metade do século XX, a Serra passou por mudanças nos diversos setores 
econômicos e, consequentemente, na organização territorial. O sistema rodoviário foi 
expandido com o início da construção da BR -101 em 1950. 
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Em fins da década de 60 inaugura-se uma nova fase de desenvolvimento econômico no 
município, marcada pelo início da construção do CIVIT I, em 1969, e do porto de Tubarão, 
em 1963. Nesse período, Carapina passa por um desenvolvimento econômico e urbano 
de relevância. Na década de 70, o processo de expansão industrial avança, com o início 
da construção da CST – Cia. Siderúrgica de Tubarão. Como reflexo desses novos 
investimentos, ocorreu um migração de população para o município, elevando sua 
população para 17.286 habitantes. Nesse período surgiram bairros como José de 
Anchieta e Parque Residencial Laranjeiras. Ao longo da ES – 010 (orla) surgiram também 
loteamentos que foram sendo paulatinamente ocupados. 
 
O processo de desenvolvimento engendrado no município, marcadamente industrial, 
continuou na década de 80, quando a população da Serra aumentou para 82.450 
habitantes. Vale destacar ainda a implantação de conjuntos habitacionais de baixa renda 
como o Parque Residencial Valparaíso, Barcelona, André Carloni, Cidade Continental 
entre outros, muitos dos quais proporcionados pela política habitacional do governo e 
subsidiados por ele. Nessa época, a estrutura fundiária da Serra já se mostrava 
concentrada nas propriedades entre 500 ha (cuja soma dá um total de 24.360 ha) e 1000 
ha e abaixo de 500 ha (cuja soma dá um total de 9.283 ha). 
 
Na década de 90, Serra contava como 221.510 habitantes (99,30% urbana), sendo 
Carapina o principal núcleo urbano. Na agricultura (1991), as maiores áreas eram 
ocupadas pelo café, cana-de-açúcar, mandioca, mamão entre outros. O principal setor 
econômico já era o industrial, que contava com muitas indústrias instaladas, 
predominando os setores alimentares, de construção civil e metalmecânica. Em termos 
fundiários, continuam predominando as propriedades citadas na década de 80, havendo 
uma diminuição para 14.949 ha daquelas acima de 500 ha. 
 
A Serra constituiu-se nos últimos anos numa das principais frentes de expansão 
econômica e populacional da Região Metropolitana. Concentra atualmente o maior parque 
industrial do Espírito Santo localizando dois grandes distritos industriais (CIVIT I e CIVIT 
II), além dos pólos industriais e de serviços de Jacuhy, e o TIMS - Terminal Industrial 
Multimodal da Serra (TIMS). São relevantes também as atividades de comércio atacadista 
e varejista, serviços industriais e pessoais (saúde e educação) que se desenvolvem no 
território serrano, voltados para o atendimento dos mercados metropolitano e estadual. 
Mais recentemente o município também aparece como um dos principais receptores de 
empreendimentos imobiliários, agora voltados para um público de maior renda. 
 
A regulamentação do uso e ocupação do solo é feita pelo Plano Diretor Urbano, 
promulgado pela lei nº. 2.100 em 1998. Contudo já foi elaborado e aprovado o Plano 
Diretor Municipal. 
 
 

 VIANA 
 

Pela Lei nº. 10 de 23 de julho de 1862 foi criado o município de Viana, sendo instalado em 
dezembro do mesmo ano. Esse contou com absorção de terras que pertenciam a Vitória. 
Através do Decreto – Lei Estadual nº. 15 177, de 31 de dezembro de 1943, o município 
passou a denominar-se Jabaeté, sendo composto por Jabaeté (ex-Viana), Araçatiba e 
Jucu. Pela Lei nº. 779, de 1953, restabelece-se o nome de Viana, que permanece até a 
atualidade. Passou a ser formado por Viana -Sede e Araçatiba. 
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De acordo com informações do IBGE, relativas à década de 50, Viana possuía uma 
população de 5896 habitantes, sendo que 89,82% residiam no meio rural. A base 
econômica era a agricultura, citando a banana, mandioca, o café e o milho. A pecuária 
também possuía muita importância na base econômica do município. O setor industrial 
era composto por pequenas olarias e a produção de farinha de mandioca, principalmente. 
O município servia de ponto de parada para os passageiros da Estrada de Ferro 
Leopoldina. 
 
O aumento do número de bairros de Viana ocorre com o início das obras das Rodovias 
BR - 101 e BR - 262. Nas décadas de 70 e 80 surgiram inúmeros bairros refletindo o 
aumento populacional por que passava o município, tais como: Vila Betânia, Canaã, 
Areinha e Marcílio de Noronha (década de 70); Vila Nova, Nova Betânia, Universa, 
Ipanema, Industrial e Eldorado (década de 80). 
 
Na década de 90, Viana contava com 43.836 habitantes, sendo que 39.873 residiam no 
meio urbano. No setor industrial predominavam as pequenas manufaturas associadas a 
produtos alimentícios e ao setor de mobiliário. O seu rebanho bovino era tipicamente 
leiteiro. Os destaques agrícolas eram o café, a banana, a mandioca, o feijão e o milho, 
ocorrendo também o plantio de seringueira. 
 
Na atualidade, Viana é composto pelos mesmos distritos de sua fundação e conta com 64 
bairros, sendo muitos deles próximos às rodovias federais que atravessam o município. 
Esse município faz parte da Rota do Mar e das Montanhas, sendo mais procurado, nos 
últimos anos, por turistas ligados ao agroturismo e ao setor de esportes radicais. 
 
Esse município conta com a Lei nº. 1301 de 1995 que dispõe sobre o parcelamento do 
solo. O Plano Diretor Municipal já foi criado pela Lei 1876-06. 
 
 
♦ VILA VELHA 

 
Vila Velha é um território marco da colonização espírito-santense. Em 23 de maio de 1535 
Vasco Fernandes Coutinho aporta na Prainha de Vila Velha. Em 1550, a sede da 
capitania do Espírito Santo, denominada Vila do Espírito Santo, passou a se chamar Vila 
Velha do Espírito Santo. A Vila do Espírito Santo passou para situação de distrito em 
1750, sendo que, em 11 de novembro de 1890, através do Decreto nº. 53, foi ratificada a 
criação da cidade de Vila Velha. Nessa época encontrava-se uma vegetação exuberante, 
constituída de florestas Ombrófila Densa, Restinga, Manguezal, e a presença de 
indígenas. 
 
As principais características habitacionais de Vila Velha, entre o final do século XIX e 
início do século XX, apresentam casas modestas e em pequeno número, ruas bem 
alinhadas e beleza natural exuberante. 
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Do início até meados do século XX, verificaram-se algumas mudanças importantes no 
sistema de transporte, como por exemplo, a inauguração do bonde, que até a década de 
50 constituiu-se no principal meio de transporte; entre 1924 e 1928, a construção da ponte 
Florentino Ávidos, importante marca para o desenvolvimento urbano do município, 
permitindo, por meio terrestre, a conexão com Vitória. Até a década de 40, o sistema 
portuário do município era bastante rudimentar, tendo-se desenvolvido a partir da década 
de 60 com a construção do cais de Paul (para escoamento de minério da CVRD - 
Companhia Vale do Rio Doce e de carvão da Usiminas), bem como com a instalação para 
descarga de derivados de petróleo em São Torquato. Em 1951, foi iniciada a construção 
da Rodovia Carlos Linderberg, ocasionando o declínio do transporte por meio de bonde. A 
partir da construção dessa última rodovia e sua pavimentação, surgiram bairros, na 
década de 60,  como: Alvorada, Cobilândia, Santa Inês entre outros; e a população 
passou a usar o transporte público. 
 
Outro importante marco foi a construção da Rodovia do Sol (ES – 060), impulsionando a 
ligação com o sul do Estado. Em 1958, o município ficou reconhecido como Vila Velha, 
pois até então era denominado de Espírito Santo. 
 
Na década de 80, com a construção da ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça, 
mais conhecida como Terceira Ponte, e os investimentos no sistema portuário, verifica-se 
um processo de valorização da orla da praia da Costa, Itapuã e Itaparica e da Sede. Essa 
ponte permitiu desafogar parte do trânsito da rodovia Carlos Linderberg, que apresentava 
congestionamentos devido ao grande fluxo de veículos públicos e particulares. 
 
Em virtude dos avanços ocorridos na década de 70, a população ultrapassa a casa dos 
100.000 habitantes, verificando-se uma explosão demográfica, com a chegada de 
população de outros estados e do interior do Estado do Espírito Santo. Com o aumento 
populacional, ocorre o surgimento e a expansão de bairros periféricos, como Cobilândia, 
Jardim Marilândia, Aribiri, Santa Rita e Ibes, e novos bairros como: Guadalajara, Jardim 
Colorado, Jardim Asteca, Novo México, Guaranhuns e Coqueiral de Itaparica entre outros. 
Ao sul surgiu também Vale Encantado, que atualmente possui um outro meio de ligação 
com Vila Velha, por meio da Rodovia Darly Santos. Essa rodovia foi recentemente 
duplicada, sendo construídos loteamentos e instalados empreendimentos próximos, 
notadamente no setor de apoio logístico e portuário. 
 
Na década de 80 verifica-se uma expansão da área para a região sul de Vila Velha, com o 
surgimento de bairros novos, tal como Terra Vermelha, e a valorização imobiliária das áreas 
da Ponta de Fruta, Barra do Jucu entre outros. Na orla, em especial na da Praia da Costa, 
ocorre a expansão da construção de prédios tornando-se um importante pólo da construção 
civil, turismo e lazer. 
 
Em termos de estrutura fundiária, na década de 80 predominavam propriedades entre 100 ha 
e 500 ha (sendo que a soma dessas propriedades dá um total de 6211 ha) seguidas pelos 
estratos com mais de 500 ha (com um total de 6067 ha) evidenciando uma concentração 
fundiária. Esse comportamento foi modificado na década de 90, passando a predominar as 
propriedades entre 10 e 50 ha (com um total de 3832 ha) e, entre 100 e 500 ha (com um total 
de 6443 ha). 
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Atualmente, o município, que possui a maior concentração populacional do estado junto com 
Cariacica, está dividido em cinco distritos: Sede, Argolas, Ibes, São Torquato e Barra do Jucu. 
A sede possui uma arquitetura, com traços jesuíticos e de tempos coloniais. A Barra do Jucu 
é o destaque turístico, com suas praias e reservas naturais como Jacarenema e Setiba. Os 
bairros de Argolas e Ibes constituem-se como importantes distritos residenciais. São Torquato 
passa a se caracterizar como uma região de intensa movimentação de automóveis e de 
prestação de serviços. Na orla de Itapuã e Itaparica e na porção interior da Praia da Costa 
(parte das Castanheiras) ocorre um aumento da construção de prédios que atingem em 
alguns casos até 25 andares. A rede hoteleira e o sistema educacional encontram-se em 
expansão, com melhorias consideráveis no serviço prestado. De maneira geral, verifica-se um 
progresso nos serviços com destaque para a saúde, transporte e armazenagem de cargas. 
Nas áreas próximas ao perímetro urbano, estão sendo instalados parques de lazer, como na 
região da Ponta da Fruta. Esse município, desde 21 de fevereiro de 1995, faz parte da Região 
Metropolitana, o que também contribui para aprimoramento dos serviços e resolução dos 
problemas espaciais. No bairro Glória, ocorre um fortalecimento do setor associado a 
empresas de confecções, mas também está presente uma das principais indústrias 
alimentícias do Estado, a Chocolates Garoto. 
 
Para regulamentar o uso do solo atual, o município está submetido ao Plano Diretor Urbano 
que foi estabelecido pela Lei 2621 de 1990, e a Lei de Parcelamento do Solo nº 1980 de 
1982. O Plano Diretor Municipal já foi criado através da Lei 2238-07. 
 
 
 

 VITÓRIA 
 
A cidade de Vitória foi fundada em 1500 pelos portugueses que aportaram em Santo Antônio. 
Essa localidade sofria com os ataques indígenas, contribuindo para dificultar o seu 
crescimento. Entretanto, em 1558, os ataques foram encerrados, promovendo o massacre e 
expulsão dos índios da ilha. O sucesso da batalha foi atribuído a Nossa Senhora, daí o nome 
Nossa Senhora da Vitória, depois simplesmente Vitória. 
 
Desde a sua fundação até 1800, Vitória era uma ilha portuária. Em 1823, passou a cidade 
através de um Decreto Lei Imperial. Os índios chamavam Vitória de Guanaani ou ilha do mel. 
A característica predominante era a presença de vegetação exuberante de Mata Atlântica e 
de Manguezais, que associada à questão dos índios e às dificuldades financeiras do então 
donatário, não possibilitaram o seu desenvolvimento. O processo de ocupação urbana até o 
final do século XIX era pouco expressivo. O decreto que criou oficialmente o município é o 
Decreto N. 53 de 1890. 
 
A partir do início do século XX Vitória começa a passar por um processo de urbanização, 
ocasionando o surgimento de bairros como Jucutuquara, Praia do Suá e Praia do Canto. 
Verificam-se também os primeiros aterros, tais como o da atual área do Parque Moscoso 
(1912), bairro de São João, Ilha de Santa Maria entre outros, bem como de definição de 
algumas vias. Muitos desses aterros ocasionaram a diminuição das áreas de manguezal. 
Até os anos 20, Vitória praticamente era composta pela parte central, onde está localizada 
a área conhecida como Cidade Alta, que abriga parte das instituições públicas e 
residências com sua arquitetura imponente da riqueza da época. 
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Entre 1940 e 1970, continua a ocorrer uma expressiva expansão do espaço areal, com 
aterros, como por exemplo, da atual explanada até Bento Ferreira, e também, ocorre o 
processo de ocupação das encostas do Maciço Central, formandos bairros como 
Fradinhos. Surgem também outros bairros como: Bairro de Fátima, Jardim Camburi, 
Goiabeiras, Barro vermelho, Santa Lúcia, Bomba, Bairro Condusa. Ocorre a implantação 
da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), do Aeroporto Eurico Sales e do 
Complexo Portuário de Tubarão. 
 
Entre 1970 até 1990 são finalizados vários aterros verificando-se a expansão de bairros 
como os de Joana D’Arc, São Cristóvão, Tabuazeiro e Fradinhos. Inauguram-se as obras 
de construção da Rodovia Serafim Derenzi e surge o bairro São Pedro I. Em 1976 
verifica-se a implantação da CST – Cia. Siderúrgica de Tubarão, próximo ao complexo 
portuário da Companhia Vale do Rio Doce. Aprofunda-se a expansão dos bairros mais 
pobres próximo à Rodovia Serafim Derenzi, como Resistência, Redenção, Aglomerado de 
São Pedro, Grande Vitória, Estrelinha, Inhangueta e Nossa Senhora aparecida. No 
entorno de Camburi, surge Maria Ortiz. Amplia-se Jardim da Penha e Jardim Camburi. 
Ocorre a construção de Píer de Praia Mole. Na Praia do Canto, Santa Lúcia, Barro 
Vermelho e Praia de Santa Helena aparecem as primeiras unidades multifamiliares 
(prédios de até quatro pavimentos). Posteriormente inicia-se a construção de edifícios 
com características residenciais e de negócios. 
 
Esse conjunto de modificações começa a ocasionar problemas ambientais como: 
deslizamentos de terra nos morros, poluição atmosférica, etc. Surgem problemas com o 
trânsito de veículos e o transporte urbano na capital, com longos engarrafamentos. Isso 
contribui para a expansão urbana da região da Praia do Canto e Jardim Camburi, 
apresentando como característica a presença de edificações de mais de 6 andares, 
promovendo o processo de verticalização. Essa região passa a ser mais valorizada, onde 
atualmente estão instalados vários Shoppings de pequeno porte. 
 
A partir da década de 90, esse processo de urbanização se aprofunda, sendo que ocorre 
a preocupação da preservação de algumas áreas ambientais como a Ilha do Lameirão e o 
estuário do Santa Maria. 
 
Atualmente Vitória é subdividida em sete regionais: Regional 1 (Centro); Regional 2 
(Santo Antônio); Regional 3 (Bento Ferreira); Regional 4 (Maruípe), Regional 5 (Praia do 
Canto), Regional 6 (Continental) e Regional 7 (São Pedro). A Regional 1 é formada pelos 
bairros: Moscoso, Centro, Fonte Grande, Forte São João, Parque Moscoso, Piedade, 
Santa Clara, possuindo uma população total de 18 mil habitantes e 5760 domicílios. Essa 
regional está passando por um processo de revitalização devido às perdas ocorridas com 
a expansão de investimentos para outras áreas. A Regional 2 é formada pelos bairros 
Ariovaldo Favalessa, Bairro do Cabral, Bairro do Quadro, Bela Vista, Caratoíra, Estrelinha, 
Grande Vitória, Ilha do Príncipe, Inhanguetá, Mário Cypreste, possuindo 36.660 
habitantes e 10.154 domicílios. A Regional 3 é formada pelos bairros, Bento Ferreira, 
Consolação, Cruzamento, De Lourdes, Fradinho, Gurigica/ Morro do Jaburu/Constantino, 
Horto, Ilha de Monte Belo, Ilha de Santa Maria, Jesus de Nazareth, Jucutuquara/Morro do 
Rio branco, Nazareth e Romão, totalizando 33.743 habitantes e 9549 domicílios. A 
Regional 4 denominada de Maruípe é formada pelos bairros Bonfim, Itararé, São 
Cristóvão, Santos Dumont, Bairro da Penha, Eucalipto, Joana D'Arc, Mangue Seco, Santa 
Marta, Tabuazeiro, Alto Tabuazeiro, Engenharia, Morro São Benedito, Santa Cecília, 
Maruípe/Vila Maria e Andorinhas, tendo uma população total de 53.312 e 14.813 
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domicílios. A Regional 5 é formada pelos bairros Barro Vermelho, Enseada do Suá, Ilha 
Bela, Ilha do Frade, Praia do Canto, Praia do Suá, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa 
Luzia, tendo uma população total de 28.293 habitantes e 9046 domicílios. Abriga também 
estabelecimentos de serviços, shoppings e uma diversidade de comércios. A Regional 6 
localizada ao norte da Baía de Vitória é formada pelos bairros Aeroporto, Antônio Honório, 
Boa Vista, Jabour, Jardim Camburi, Morada de Camburi, Jardim da Penha, Maria Ortiz, 
Mata da Praia, Pontal de Camburi, República, Segurança do Lar, Solon Borges, 
totalizando uma população de 81.216 habitantes e 26.212 domicílios. A Regional 7 situa-
se ao Norte da Baía de Vitória, sendo formada pelos bairros Comdusa, Conquista, Ilha 
das Caieiras, Nova Palestina, Redenção, Resistência, Santo André, Santos Reis, São 
José São Pedro, totalizando 28.718 habitantes e 7534 domicílios. Nessa regional estão a 
Universidade Federal do Espírito Santo e a sede da Petrobras na capital, no ex-prédio da 
Xerox. 
 
A regulamentação do uso e ocupação do Município é feita pela Lei nº. 6.705 de 13 de 
outubro de 2006, com publicação em 16 de mesmo mês e ano, estabelecendo o Plano 
Diretor Urbano. 
 
 
3.3.2.2 Dinâmica Demográfica 
 
Neste item será realizada uma análise da evolução demográfica da área de estudo, 
considerando-se o período desde 1970, uma vez que, a partir daí, ocorrem as principais 
mudanças estruturais na dinâmica de desenvolvimento da região onde as áreas de estudo 
se inserem, consequência das modificações ocorridas em nível nacional e estadual, indo 
até 2007. 
 
Os dados relativos à área de estudo foram disponibilizados, em sua maioria, pelo IBGE, 
tendo-se levantado algumas informações trabalhadas pelo IJSN, especialmente nos 
microdados do IBGE, o que ocorreu com os dados relacionados a migrações. 
 
 

 EVOLUÇÃO POPULACIONAL NA AII 
 
Neste item estão mapeadas as principais aglomerações urbanas e rurais dentro de cada 
área de estudo, apresentando-se a população dos municípios integrantes da área de 
estudo, com os dados disponíveis em período recente (2000 a 2007). No âmbito 
municipal, apresenta-se a distribuição espacial desta população, nesse período, por 
município e, algumas vezes, por área de influência (AII). 
 
A AII está composta por 12 municípios, dos quais sete são componentes da RMGV – 
Região Metropolitana da Grande Vitória, região de maior adensamento populacional do 
estado, sendo os demais localizados na Região Metrópole Expandida Sul, contígua à 
RMGV, em direção ao litoral sul do estado. Além desses municípios, faz ainda parte da 
AII o município de Cachoeiro de Itapemirim, cidade de maior importância regional do sul 
do estado. 
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Os dados relativos à evolução populacional da área de estudo demonstram que, na AII, o 
incremento populacional dos municípios de maior participação populacional, relativamente 
à área e ao estado, foi superior ao incremento populacional brasileiro, com essas áreas 
apresentando taxas de crescimento superiores às do país. A taxa de crescimento 
geométrica média anual da população brasileira tem evoluído decrescentemente 
passando de 2,89%, no período 1960/70, para 2,48% entre 1970 e 1980, reduzindo-se 
ainda mais entre 1980 e 1991, para 1,93%, chegando a 1,64% entre 1991 e 2000. 
 
A partir da década de 70, verifica-se uma profunda transformação, em termos da 
distribuição espacial da população, determinada pelas mudanças ocorridas no contexto 
econômico e social pelo qual passava o Brasil, assim como no contexto das políticas 
públicas adotadas pelo país, dentre as quais a modernização da agricultura e o estímulo à 
industrialização, que contribuíram fortemente para a mudança radical no perfil econômico 
e, consequentemente, na espacialização populacional. 
 
A evolução da população da AII foi crescendo a taxas expressivas, no período de 1970 a 
2000, conforme verifica-se com os dados da Tabela 3.3.2.2-1. A população total da AII 
evoluiu da seguinte forma: de 549.791 em 1970, para 902.166 em 1980, e de 1.295.887 
em 1991, para 1.620.167 em 2000. 
 
Em 2007, a população total da AII cresce para 1.820.696 habitantes. A participação da 
população dessa área na população total do Espírito Santo, ao longo desses períodos, 
evoluiu de 34,38% em 1970, para 44,59% em 1980, e de 49,83% em 1991, para 52,31% 
em 2000 e 54,32% em 2007 (Tabela 3.3.2.2-2). 
 
Tabela 3.3.2.2-1 – Evolução da população dos municípios da AII – 1970/2007. 
 

MUNICÍPIOS 1970 1980 1991 1996 2000 2007 
Alfredo Chaves 10.290 10.726 12.647 13.089 13.616 13.983 

Iconha 7.604 8.282 10.172 11.114 11.481 11.496 
Rio Novo do Sul 9.161 8.900 10.004 10.694 11.271 11.111 

Itapemirim 28.558 35.113 44.492 51.247 28.121 30.833 
Marataízes (*) - - - - 30.603 31.221 

Cachoeiro de Itapemirim 100.010 123.686 143.449 150.359 174.879 195.288 
Vitória 133.019 207.736 258.777 265.874 292.304 314.042 

Vila Velha 123.742 203.401 265.586 297.430 345.965 398.068 
Serra 17.286 82.568 222.158 270.373 321.181 385.370 

Cariacica 101.422 189.099 274.532 301.183 324.285 356.536 
Viana 10.529 23.440 43.866 47.494 53.452 57.539 

Fundão 8.170 9.215 10.204 11.339 13.009 15.209 
Total AII 549.791 902.166 1.295.887 1.430.196 1.620.167 1.820.696 

Espírito Santo 1.599.324 2.023.338 2.600.618 2.802.707 3.097.498 3.351.669 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000. 
IBGE - Contagem de População 1996 e 2007. 
(*) – O município de Marataízes foi fundado em 1997. 
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Tabela 3.3.2.2-2: Participação da população dos municípios no total do Estado (%). 
 

MUNICÍPIOS 1970 1980 1991 1996 2000 2007 
Alfredo Chaves 0,64% 0,53% 0,49% 0,47% 0,44% 0,42% 

Iconha 0,48% 0,41% 0,39% 0,40% 0,37% 0,34% 
Rio Novo do Sul 0,57% 0,44% 0,38% 0,38% 0,36% 0,33% 

Itapemirim 1,79% 1,74% 1,71% 1,83% 0,91% 0,92% 
Marataízes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,99% 0,93% 

Cachoeiro de Itapemirim 6,25% 6,11% 5,52% 5,36% 5,65% 5,83% 
Vitória 8,32% 10,27% 9,95% 9,49% 9,44% 9,37% 

Vila Velha 7,74% 10,05% 10,21% 10,61% 11,17% 11,88% 
Serra 1,08% 4,08% 8,54% 9,65% 10,37% 11,50% 

Cariacica 6,34% 9,35% 10,56% 10,75% 10,47% 10,64% 
Viana 0,66% 1,16% 1,69% 1,69% 1,73% 1,72% 

Fundão 0,51% 0,46% 0,39% 0,40% 0,42% 0,45% 
Total AII 34,38% 44,59% 49,83% 51,03% 52,31% 54,32% 

Espírito Santo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000. 
 IBGE - Contagem de População 1996 e 2007. 
 
O município que teve a participação mais expressiva no crescimento populacional, ao 
longo dos períodos analisados, tanto dentro da AII como no contexto estadual foi o 
município de Serra, que cresceu a uma taxa de 16,69% entre 1970 e 1980, de 9,4% entre 
1980 e 1991, de 4,01% no período 1991/2000 e de 2,64%, entre 2000 e 2007, superando 
toda as taxas comparáveis, tanto as estaduais quanto as nacionais, como pode ser 
visualizado na tabela 3.3.2.2-3. 
 
Tabela 3.3.2.2-3: Taxa média de crescimento geométrico (%). 
 

MUNICÍPIOS 1970-80 1980-91 1991-96* 1996-00 2000-07* 
Alfredo Chaves 0,42 1,51 0,69 0,99 0,38 

Iconha 0,86 1,89 1,79 0,82 0,02 
Rio Novo do Sul -0,29 1,07 1,34 1,32 -0,20 

Itapemirim 2,09 2,18 2,87 -13,93 1,32 
Marataízes - - - - 0,29 

Cachoeiro de Itapemirim 2,15 1,36 0,95 3,85 1,59 
Vitória 4,56 2,02 0,54 2,40 1,03 

Vila Velha 5,10 2,45 2,29 3,85 2,02 
Serra 16,93 9,42 4,01 4,40 2,64 

Cariacica 6,43 3,45 1,87 1,86 1,36 
Viana 8,33 5,86 1,60 3,00 1,06 

Fundão 1,21 0,93 2,13 3,49 2,26 
Total AII 5,08 3,35 1,99 3,17 1,68 

Espírito Santo 2,38 2,31 1,51 2,53 1,13 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000. 
 IBGE - Contagem de População 1996 e 2007. 
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No período de 1996 até 2007 verificam-se, curiosamente, dois movimentos demográficos, 
O primeiro onde se vê uma acentuada taxa de crescimento geométrico municipal, muitas 
vezes superior à taxa estadual e nacional, nos municípios da AII (1996-2000). No 
segundo (2000-2007), onde se verifica a inversão desta tendência, com correspondência 
na dinâmica demográfica nacional. Consequência disto se observa nas taxas de 
crescimento sendo drasticamente reduzidas, embora essas taxas tenham-se mantido, e 
até mesmo acentuado em determinados estados e regiões como o Espírito Santo e a 
região sul deste estado, o que se constata na análise subsequente para a AII. Esta área 
(AII) detém a maior parcela da população estadual, participando, em 2000, com 52,3 % da 
população total do Espírito Santo, perfazendo um volume de 1.620.167 residentes e, em 
2007, com 54,3%, totalizando 1.820.696 habitantes, conforme se observa na Tabela 
3.3.2.2-2. 
 
Sua elevada participação decorre do fato de esta área agregar os municípios de maior 
expressão populacional do estado, em especial aqueles componentes da RMGV - Região 
Metropolitana da Grande Vitória como: Vitória, a capital, Vila Velha, Cariacica e Serra. 
Esses municípios detinham, em 2000, 31,5 % da população total do estado e, em 2007, 
43,4% desta. Além desses municípios componentes da AII, o município de Cachoeiro de 
Itapemirim tem expressiva representação na composição populacional do estado, 
totalizando 5,6 % desta em 2000 e, em 2007, 5,8%, segundo dados da Tabela 3.3.2.2-2. 
As sedes municipais destes representam os principais aglomerados urbanos localizados 
na área de estudo. 
 
No período recente de desenvolvimento regional da AII notam-se algumas características 
importantes de serem avaliadas no processo de evolução demográfica, que têm 
correspondência direta com a dinâmica econômica estadual na qual se verifica um 
crescimento expressivo da economia capixaba, excedendo, em determinados períodos, a 
taxa de crescimento da população nacional. Esta economia tem sido foco de uma série de 
grandes investimentos, sobretudo das expansões em torno dos grandes projetos aqui 
instalados em décadas anteriores, a destacar: a Vale, a Aracruz Celulose S.A., a Samarco 
Mineração S.A., a CST e a Petrobras. 
 
Além de estar recebendo investimentos de elevado volume carreados por estes projetos, 
incluindo-se aí os investimentos portuários, a economia estadual deslancha uma série de 
projetos no entorno de seus Arranjos Produtivos Locais (APLs), tendo aumentado 
expressivamente a participação de produtos locais na pauta de exportação do estado, a 
exemplo das rochas ornamentais, da fruticultura (com ênfase no mamão), além do já 
tradicional café capixaba. 
 
Vale destacar ainda que o projeto de modernização/estruturação dos portos do país, além 
das descobertas de relevantes jazidas de petróleo e gás no litoral capixaba, tem 
contribuído para a realização de uma série de investimentos no complexo portuário 
estadual e em seu entorno, haja vista a instalação de empresas de supplyport no Espírito 
Santo nos últimos anos. 
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 EVOLUÇÃO URBANA 
 
Neste item são analisados os dados relativos à densidade demográfica e taxa de 
urbanização na área de estudo relativa à AII de forma evolutiva e em termos espaciais, 
utilizando-se das taxas de crescimento disponibilizadas (taxa de urbanização, taxa de 
crescimento da população) no período de 1970 até 2000, cruzando esses dados com os 
relativos à distribuição da população ao longo dos anos, utilizando-se, para isto, dos 
dados contidos nos Censos Demográficos do IBGE para os anos de 1970, 1980, 1991, 
2000. Também serão trabalhados os dados disponibilizados pela contagem de população 
do IBGE de 2007. 
 
Da mesma forma que na AID, a grande transformação ocorrida na dinâmica populacional 
da AII, entre as décadas de 1970 e de 2000, ocorreu no período de 1970/80, quando o 
intenso processo de urbanização vivido no país, como um todo, quebrou a hegemonia da 
população rural sobre a urbana, fazendo com que as cidades, especialmente os maiores 
núcleos urbanos e as sedes dos municípios passassem por um processo intenso de 
incremento populacional. A migração campo-cidade, intensificada nesse período, foi indo 
num crescente, como se pode verificar pelos dados da tabela 3.3.2.2-4 relativa à taxa de 
urbanização, onde se verifica que todos os municípios da AII, têm, a partir desse período 
taxas crescentes de urbanização. 
 
A maioria dos municípios componentes da AII apresentavam, até a década de 70, 
predominância da população rural sobre a urbana, à exceção daqueles constituídos como 
centros regionais (Cachoeiro de Itapemirim) e estaduais (Vila Velha e Cariacica nucleando 
a região da Grande Vitória, e a capital do estado, Vitória), que já vinham, desde décadas 
anteriores, se desenvolvendo como centros de elevada atração populacional. Vitória 
apresenta as maiores taxas de urbanização da AII, entre 1970 e 2000, evoluindo de uma 
taxa de 99,26 em 1970, para uma taxa de 100,00 em 1980, taxa esta que vem se 
mantendo até 2000, segundo demonstram os dados da Tabela 3.3.2.2-4. 
 
Até a década de 80, os municípios de Cariacica e Vila Velha apresentavam as maiores 
taxas de urbanização da AII, depois da capital, variando de 68 até 99 ao longo desses 
anos. No entanto, a partir de 1980, outros municípios da AII passam a apresentar taxas 
elevadas de urbanização, como ocorre com Serra, Viana e Fundão, com taxas superiores 
a 60,00. Itapemirim apresenta taxa expressiva de urbanização a partir de 1991, superior a 
60,00 e Marataízes já surge como um município urbano, apresentando uma taxa de 77,63 
em 2000. Os demais municípios da AII como Iconha, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul 
possuem um perfil mais rural, dentro da AII, detendo taxas de urbanização bem menos 
expressivas. Observa-se ainda que as taxas de urbanização desses últimos municípios 
encontram-se abaixo da taxa de urbanização estadual em todos os períodos analisados. 
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Tabela 3.3.2.2-4: Taxa de Urbanização. 
 

TAXA DE URBANIZAÇÃO MUNICÍPIOS 
AII 1970 1980 1991 2000 

Alfredo Chaves 21,46 27,80 34,49 41,23 
Cachoeiro de Itapemirim 63,06 73,14 81,65 88,86 

Cariacica 68,23 97,99 95,10 96,51 
Fundão 46,60 62,40 77,32 83,03 
Iconha 17,67 26,66 34,24 41,75 

Itapemirim 25,89 49,44 60,83 57,37 
Marataízes    77,63 

Rio Novo do Sul 34,06 39,36 49,30 51,28 
Serra 46,09 97,25 99,31 99,51 
Viana 15,39 79,48 90,93 92,79 

Vila Velha 98,47 99,50 99,49 99,61 
Vitória 99,26 100,00 100,00 100,00 

Espírito Santo 45,16 63,91 74,01 79,52 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos (Site: www.sidra.ibge.gov) 
 
 
A distribuição espacial da população residente na AII, como é demonstrado na Tabela 
3.3.2.2-5, também apresenta a mesma performance que na AID, com o predomínio 
expressivo dos residentes em áreas urbanas a partir de 2000. Sua população urbana total 
perfazia 1.555.507 habitantes, correspondendo a 95% do total, sendo 79.647 residentes 
na área rural, detendo apenas 5% do total de população na AII, em 2000. 
 
Tabela 3.3.2.2-5 - População residente por situação de domicílio - Municípios da AII 
1970/2000. 
 

1970 1980 1991 2000 Municípios 
Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

Alfredo 
Chaves  2208 8082 10290 2982 7744 10726 4362 8285 12647 5614 8002 3616 

Cachoeiro 
de 

Itapemirim 
63070 36940 100010 90467 33219 123686 117119 26330 143449 155401 19478 174879

Cariacica  69200 32222 101422 185298 3801 189099 261084 13448 274532 312980 11305 324285
Fundão  3807 4363 8170 5750 3465 9215 7890 2314 10204 10801 2208 13009 
Iconha  1344 6260 7604 2208 6074 8282 3483 6689 10172 4793 6688 11481 

Itapemirim 7395 21163 28558 17360 17753 35113 27063 17429 44492 16133 11988 28121 
Marataízes - - - - - - - - - 23757 6846 30603 

Rio Novo do 
Sul 3120 6041 9161 3503 5397 8900 4932 5072 10004 5780 5491 11271 

Serra 7967 9319 17286 80300 2268 82568 220615 1543 222158 319621 1560 321181
Viana 1620 8909 10529 18631 4809 23440 39888 3978 43866 49597 3855 53452 

Vila Velha 121850 1892 123742 202375 1026 203401 264236 1350 265586 344625 1340 345965
Vitória 132036 983 133019 207736 - 207736 258777 - 258777 292304 - 292304

AII 415874 137500 553374 820539 86972 907511 1218011 87306 1305317 1555507 79647 1635154
Espírito 
Santo 722214 877110 1599324 1293139 730199 2023338 1924588 676030 2600618 2462437 635061 3097498

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 
Nota: Para o município de Marataízes foi considerado só em 2000, após o seu desmembramento. 
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Os municípios da AII com maior parcela da população na área urbana, em 2000, são, em 
ordem de importância: Vila Velha, Serra, Cariacica e Vitória (municípios componentes da 
RMGV), e Cachoeiro de Itapemirim. Nesse período, a população urbana residente na AII 
totaliza 63,2% da população do estado residindo em áreas urbanas, conforme se verifica 
na Tabela 3.3.2.2-6. 
 
Tabela 3.3.2.2-6: População residente por situação de domicílio, com relação à população 
do Estado - 1970/2000. 
 

1970 1980 1991 2000 
Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

MUNICÍPIOS 
CAPIXABAS 

AII 57,6 15,7 34,6 63,5 11,9 44,9 63,3 12,9 50,2 63,2 12,5 52,8 
Alfredo Chaves 0,3 0,9 0,6 0,2 1,1 0,5 0,2 1,2 0,5 0,2 1,3 0,4 
Cachoeiro de 

Itapemirim 8,7 4,2 6,3 7,0 4,5 6,1 6,1 3,9 5,5 6,3 3,1 5,6 

Cariacica 9,6 3,7 6,3 14,3 0,5 9,3 13,6 2,0 10,6 12,7 1,8 10,5 
Fundão 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 
Iconha 0,2 0,7 0,5 0,2 0,8 0,4 0,2 1,0 0,4 0,2 1,1 0,4 

Itapemirim 1,0 2,4 1,8 1,3 2,4 1,7 1,4 2,6 1,7 0,7 1,9 0,9 
Marataízes - - - - - - - - - 1,0 1,1 1,0 

Piúma 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,1 0,4 0,6 0,1 0,5 
Rio Novo do Sul 0,4 0,7 0,6 0,3 0,7 0,4 0,3 0,8 0,4 0,2 0,9 0,4 

Serra 1,1 1,1 1,1 6,2 0,3 4,1 11,5 0,2 8,5 13,0 0,2 10,4 
Viana 0,2 1,0 0,7 1,4 0,7 1,2 2,1 0,6 1,7 2,0 0,6 1,7 

Vila Velha - ES 16,9 0,2 7,7 15,6 0,1 10,1 13,7 0,2 10,2 14,0 0,2 11,2 
Vitória 18,3 0,1 8,3 16,1 - 10,3 13,4 - 10,0 11,9 - 9,4 

Espírito Santo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: IBGE - Censo Demográfico. 
 
Também os dados relativos à densidade demográfica, demonstrados na Tabela 3.3.2.2-7, 
têm uma evolução semelhante dentro dos municípios da AII, com destaque para Vitória, 
Vila Velha e Cariacica, que detêm as maiores densidades demográficas ao longo dos 
períodos analisados, demonstrando que o ponto de inflexão na tendência de evolução 
deste indicador é o período de 1970/80, onde se verifica um aumento em torno de 25% do 
número de habitantes por km² nesses municípios. O município de Serra apresenta a 
evolução mais explosiva em termos de crescimento populacional do estado, 
especialmente entre 1970 e 1980, quando a densidade demográfica aumenta em, 
aproximadamente, 5 vezes, passando de 31,6 hab/km² para 150,97. Para o município de 
Cachoeiro de Itapemirim, o ponto de inflexão é o período posterior, de 1980/91, quando a 
densidade demográfica aumenta em torno de 60%, passando de 94,8% em 1980, para 
160,66 em 1991. 
 
Em 2007, as maiores densidades demográficas dentro da AID ficam a cargo do município 
de Vitória, com uma elevadíssima densidade de 3. 363 hab. por km², seguido de Vila 
Velha e de Cariacica, respectivamente, 1.824,33 e 1.251,00, como pode ser visualizado 
na tabela 3.3.2.2-7. Os municípios de perfil mais rural como Alfredo Chaves, Iconha e Rio 
Novo do Sul, detêm as menores densidades demográficas, especialmente Alfredo Chaves 
(com densidade de 16,7 hab/km² em 1970, de 23,10 em 2000 e de 22,74 em 2007), 
apresentando, na maioria dos períodos analisados, densidade municipal inferior à 
estadual. 
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Tabela 3.3.2.2-7: Densidade Demográfica (hab/km2): 1970 / 2007. 
 

MUNICÍPIOS 1970 1980 1991 2000 2007 
Cachoeiro de Itapemirim 76,69 94,85 160,66 196,40 219,33 

Cariacica 371,51 692,67 960,24 1.137,84 1.251,00 
Fundão 30,26 34,13 37,81 48,34 56,52 
Iconha 40,02 43,59 50,11 56,72 56,80 

Itapemirim 40,11 49,32 64,41 50,76 55,65 
Marataízes    226,69 231,27 

Alfredo Chaves 16,70 17,41 20,51 22,15 22,74 
Rio Novo do Sul 46,27 44,95 48,63 54,93 54,15 

Serra 31,60 150,95 401,95 582,80 699,27 
Viana 32,10 71,46 148,75 181,75 195,64 

Vila Velha 533,37 876,73 1.213,28 1.585,54 1.824,33 
Vitória 1.642,21 2.564,64 3.188,19 3.288,90 3. 363,00 

Total ES 35,08 35,08 44,37 56,31 72,79 
Fonte: IPES: IBGE e IDAF 
 
 

 MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS 
 
Neste item serão identificados fluxos migratórios informando a origem: estadual, regional 
ou exterior, e suas intensidades, analisando-se as possíveis causas de migração. Essa 
análise foi realizada tomando por base os dados dos Censos Demográficos do IBGE para 
o ano de 1991 e de 2000. 
 
Em 1991, a maior parte dos imigrantes nos municípios do Espírito Santo adveio de outros 
municípios do estado (625.453 pessoas) e uma menor parcela de outros estados ou 
países (465.774). Esse padrão pode ser identificado em todos os municípios da AII, 
exceto em Itapemirim, em que 3.812 imigrantes provieram de outros estados ou países, 
superando em pequena medida os imigrantes internos. Maiores números de imigrantes 
externos podem ser observados na Serra (72.558), em Vila Velha (62.470), Vitória 
(58.419) e Cariacica (54.798), podendo ser visto tais dados na tabela 3.3.2.2-8. Já em 
2000, tanto no estado como em todos os municípios da AII, a maior parte dos imigrantes 
proveio de dentro do próprio estado, sendo que a maior parte dos imigrantes de outros 
estados ou países continuou concentrada na Serra (103.081), em Vila Velha (91.435), 
Vitória (66.575) e Cariacica (65.038. 
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Tabela 3.3.2.2-8: Estoque de Imigrantes por origem - Municípios do estado e outros 
estados e países - 1991-2000. 
 

MUNICÍPIOS DO 
ESPÍRITO SANTO 

OUTROS ESTADOS E 
PAÍSES ESTRANGEIROS TOTAL 

MUNICÍPIOS 
1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Alfredo Chaves 1.892 2.867 244 645 2.135 3.512 

Cachoeiro de Itapemirim 26.791 41.101 10.065 16.366 36.856 57.467 

Cariacica 91.688 96.718 54.798 65.038 146.486 161.756 

Fundão 3.086 3.829 1.360 1.955 4.445 5.783 

Iconha 1.173 1.924 269 826 1.441 2.750 

Itapemirim 3.726 3.539 3.812 2.596 7.538 6.135 

Marataízes  5.526  4.334  9.860 

Rio Novo do Sul 2.026 2.144 373 615 2.399 2.759 

Serra 87.322 104.258 72.558 103.081 159.880 207.339 

Viana 19.415 21.946 8.976 9.106 28.391 31.052 

Vila Velha 87.178 99.556 62.470 91.435 149.649 190.990 

Vitória 67.125 65.833 58.419 66.575 125.543 132.407 
ESPÍRITO SANTO 625.453 744.502 465.774 591.754 1.091.227 1.336.256 

Fonte: IPES/ IBGE (Microdados do Censo 1991/2000). 
 
 
Segundo dados de 2000, a maior parte dos imigrantes de outros estados que chegam ao 
Espírito Santo é natural de Minas Gerais. Isto se reflete também nos municípios de 
Alfredo Chaves, Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Já a maioria dos 
imigrantes de Cachoeiro de Itapemirim, Iconha, Itapemirim, Marataízes e Rio Novo do Sul 
nasceu no Rio de Janeiro. Destaca-se, ainda, que Vitória é o município que mais recebe 
imigrantes de outros países, 1.477, de um total de 3.752, dados estes que podem ser 
visualizados na tabela 3.3.2.2-9. 
 
Tabela 3.3.2.2-9: Estoque de Imigrantes por local de nascimento – 2000. 
 

MUNICÍPIOS MG BA RJ SP OUTROS 
ESTADOS 

PAÍS 
ESTRANGEIRO TOTAL 

Alfredo Chaves 214 213 123 10 86 - 646 
Cachoeiro de 

Itapemirim 3.350 956 9.360 720 1.873 106 16.365 

Cariacica 37.059 11.073 6.738 1.892 8.162 115 65.039 
Fundão 1.156 362 151 94 182 8 1.953 
Iconha 208 237 242 33 84 20 824 

Itapemirim 646 228 1.246 197 240 38 2.595 
Marataízes 1.302 203 1.897 368 550 14 4.334 

Rio Novo do Sul 132 96 285 37 64  614 
Serra 50.988 27.911 10.097 4.238 9.545 303 103.082 
Viana 5.202 1.449 1.178 289 964 23 9.105 

Vila Velha 38.819 16.878 17.094 5.331 12.558 754 91.434 
Vitória 29.095 10.460 12.383 4.340 8.820 1.477 66.575 

ESPÍRITO SANTO 286.978 122.650 92.320 24.404 61.649 3.752 591.753 
Fonte: IPES/ IBGE (Microdados do Censo 2000). 
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Destaca-se que os municípios componentes na Região da Grande Vitória, especialmente 
a capital do estado, Vila Velha, Serra e Cariacica, têm mostrado maior poder de atração 
de população ao longo de todos esses anos, mormente pelo dinamismo da região, no 
relativo à sua expansão urbana e ao crescimento econômico, como também pela 
imbricada localização entre eles, separados por pequenas extensões e ligados por pontos 
de acesso viário de rápido acesso. 
 
 
3.3.2.3 Dinâmica Econômica, Estrutura Ocupacional e Produtiva 
 
A análise da dinâmica econômica da AII, bem como a sua estrutura econômica e 
ocupacional, é avaliada a partir dos indicadores de desempenho econômico do PIB, do 
IDH e da renda per capita, e dos indicadores que determinam o perfil produtivo e 
ocupacional desta área. Estes dados foram compilados, em sua maioria, para o conjunto 
da AII, encontrando-se também abertos para cada um de seus municípios componentes. 
 
O conjunto dos municípios em análise, abrangendo a Região Metropolitana da Grande 
Vitória e a Metrópole Expandida Sul, além do município de Cachoeiro de Itapemirim, 
apresenta certa diversidade em suas respectivas dinâmicas econômicas. 
 
Valendo-se da análise do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, um dos indicadores 
de desempenho social e econômico das economias, constata-se que, no período de 1970 
a 2000, as diferenças do IDH entre os municípios eram muito mais marcantes em 1970 do 
que no ano de 2000. Dentre os 15 municípios, Itapemirim apresenta o menor IDH nos dois 
anos extremos da comparação, e Vitória o maior índice. Entretanto, essas diferenças 
foram sendo reduzidas ao longo do período. Também se nota a partir deste indicador que 
o IDH do Espírito Santo evoluiu mais rapidamente do que a média brasileira nesses trinta 
anos, chegando a igualar ao do Brasil no ano de 2000. Em 1970, apenas 4 municípios 
apresentavam um índice superior ao brasileiro (Vitória, Vila Velha, Cachoeiro de 
Itapemirim e Cariacica), enquanto em 2000, 7 desses municípios apresentam IDH 
superior à média estadual e, consequentemente, à do Brasil, como demonstra a tabela 
3.3.2.3-1. 
Tabela 3.3.2.3-1: IDH dos Municípios da AII – 1970-2000. 
 

IDH MUNICÍPIOS 
1970 1980 1991 2000 

Alfredo Chaves 0,391 0,630 0,684 0,754 
Cachoeiro de Itapemirim 0,474 0,717 0,710 0,770 

Cariacica 0,470 0,668 0,673 0,750 
Fundão 0,406 0,629 0,679 0,752 
Iconha 0,405 0,657 0,686 0,790 

Itapemirim 0,346 0,525 0,601 0,687 
Marataízes - - 0,634 0,724 

Rio Novo do Sul 0,368 0,668 0,680 0,760 
Serra 0,390 0,679 0,693 0,761 
Viana 0,370 0,563 0,658 0,737 

Vila Velha 0,519 0,752 0,759 0,817 
Vitória 0,641 0,753 0,797 0,856 

Espírito Santo 0,415 0,673 0,690 0,765 
Brasil 0,462 0,685 0,696 0,766 

Fonte: Ipeadata 
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O desdobramento do IDH em Educação, Longevidade e Renda, conforme Tabela 3.3.2.3-
2, mostra as mesmas tendências, tanto de crescimento quanto de homogeneidade. Há 
que se destacar o comportamento excepcional do IDH-Renda, passando de 0,289, em 
1970, para 0,719, em 2000, na média estadual. Nesse período, o IDH-Educação cresceu 
72,74% e o IDH-Longevidade, 56,4%. 
 
Observando-se mais detidamente o IDH-Educação, verifica-se, novamente, que, nos anos 
de 1970 e de 2000, o menor e o maior índice ficam para os municípios de Itapemirim e de 
Vitória, respectivamente. 
 
Quanto ao IDH-Longevidade, o menor índice em 1970 também foi apurado em Itapemirim, 
mas o maior ficou em Guarapari, com uma diferença de 28,5% entre eles. No ano de 
2000, o menor índice ficou em Itapemirim e Marataízes, com 0,654 cada um, e o maior 
em Iconha, com 0,808, com uma diferença de 23,5%. Note-se que os municípios 
interioranos apresentam os melhores resultados nesses índices. 
 
Quanto ao IDH-Renda, os municípios mais evoluídos, em 1970, tiveram um crescimento 
bem menor que a média estadual, como Vitória, o maior IDH-Renda do estado, com tão 
somente 5,3% de aumento nessas três décadas, e Vila Velha, com 60,2%. Esses 
municípios, em 1970, já apresentavam um índice elevado e constituíam o principal centro 
dinamizador da economia capixaba. O desenvolvimento econômico pós-1970 acabou 
atingindo os municípios dos seus entornos, estendendo-se também para a Região 
Litorânea Sul, cujos municípios apresentaram elevadas taxas de crescimento nesse 
índice, como Iconha, com 363,2%, Rio Novo do Sul, 360,1% e Piúma, 331,9%. 
 
Tabela 3.3.2.3-2: IDH dos Municípios da AII e do Espírito Santo – 1970-2000. 
 

IDH-Educação IDH-Longevidade IDH-Renda 
Municípios 

1970 1980 1991 2000 1970 1980 1991 2000 1970 1980 1991 2000 
Alfredo 
Chaves 0,516 0,590 0,734 0,823 0,476 0,628 0,718 0,784 0,179 0,672 0,600 0,655 

Cachoeiro de 
Itapemirim 0,563 0,630 0,788 0,867 0,516 0,608 0,675 0,732 0,342 0,914 0,668 0,711 

Cariacica 0,577 0,629 0,783 0,878 0,449 0,563 0,617 0,703 0,383 0,812 0,618 0,669 
Fundão 0,558 0,585 0,749 0,842 0,448 0,589 0,656 0,734 0,211 0,713 0,631 0,680 
Iconha 0,556 0,575 0,722 0,830 0,500 0,628 0,718 0,808 0,158 0,768 0,617 0,732 

Itapemirim 0,391 0,478 0,677 0,792 0,425 0,553 0,586 0,654 0,222 0,543 0,540 0,614 
Marataízes - - 0,696 0,839 - - 0,594 0,654 - - 0,612 0,678 
Rio Novo do 

Sul 0,533 0,568 0,738 0,814 0,430 0,628 0,710 0,808 0,143 0,807 0,591 0,658 

Serra 0,525 0,629 0,817 0,896 0,433 0,554 0,629 0,705 0,213 0,854 0,633 0,683 
Viana 0,434 0,572 0,771 0,874 0,492 0,581 0,631 0,701 0,184 0,538 0,573 0,635 

Vila Velha 0,630 0,705 0,861 0,928 0,435 0,600 0,686 0,734 0,493 0,952 0,729 0,790 
Vitória 0,669 0,738 0,882 0,948 0,437 0,553 0,715 0,762 0,815 0,970 0,793 0,858 

Espírito 
Santo 0,495 0,582 0,763 0,855 0,461 0,565 0,653 0,721 0,289 0,873 0,653 0,719 

Fonte: Ipeadata 
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O dinamismo anteriormente comentado pode ser validado pelos dados contidos nas 
tabelas 3.3.2.3-3 e 3.3.2.3-4, em análise do PIB - Produto Interno Bruto dos municípios, 
sua importância per capita, setorial e no contexto estadual. Os dados relativos ao PIB 
foram levantados junto à fonte oficial de cálculo deste indicador: IJSN-IBGE, devendo-se 
salientar que os dados contidos nas tabelas cujos anos encontram-se entre 1999 e 2004 
tiveram uma base metodológica determinada, enquanto os dados relativos ao ano de 
2005, tabelas mais recentes, foram calculados através da nova metodologia adotada pelo 
IBGE. Com isto, algumas diferenças de valores podem ser esperadas, não implicando 
dificuldades para a presente análise. 
 
A evolução do PIB aponta para uma tendência de concentração em 5 cinco municípios da 
AII, sendo eles: Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim, que 
respondiam por mais de 2/3 da geração de riqueza em 2003. 
 
O que se observa dos dados contidos nas Tabelas 3.3.2.3-3 e 3.3.2.3-4 é uma evolução 
crescente do PIB, entre 1999 e 2004, nos municípios da AII em geral, em termos 
absolutos, com alguns destaques tais como os municípios da Região Metropolitana, todos 
apresentando saltos expressivos de produção, especialmente Vitória, Serra, Vila Velha e 
Cariacica,como também, embora em outro patamar, Viana e Fundão. 
 
Cachoeiro de Itapemirim também teve um crescimento muito elevado de seu PIB no 
período analisado, passando de R$ 794.563 mil em 1999 para R$ 1.474.002 mil em 2004. 
Itapemirim foi outro município cujo salto do PIB no período foi de R$ 99.465 mil para R$ 
209.870 mil. 
 
Tabela 3.3.2.3-3: Produto Interno Bruto Municipal por município – AII – (R$ mil). 
 

ANOS ALFREDO 
CHAVES ICONHA RIO NOVO 

DO SUL ITAPEMIRIM MARATAÍZES
CACHOEIRO 

DE 
ITAPEMIRIM 

VITÓRIA 

1999 43.474 42.140 33.185 99.465 89.202 794.563 5.175.661 
2000 46.241 47.609 37.024 113.360 93.026 909.244 5.934.080 
2001 41.023 47.178 35.840 103.998 94.661 967.551 6.510.971 
2002 42.024 49.214 37.997 125.124 99.645 1.010.767 6.723.463 
2003 47.063 58.441 42.099 234.994 105.030 1.184.323 8.111.974 
2004 59.801 71.923 53.413 209.870 126.238 1.474.002 9.270.130 

 
 
Tabela 3.3.2.3-4: Produto Interno Bruto Municipal – AII – (R$ mil). 
 

ANOS VILA VELHA SERRA CARIACICA VIANA FUNDÃO TOTAL ALL ESPÍRITO 
SANTO 

1999 1.965.248 2.600.252 1.153.111 262.247 50.470 12.309.018 18.772.147 
2000 2.274.300 3.029.935 1.309.347 286.133 53.619 14.133.918 21.530.250 
2001 2.336.463 3.482.100 1.376.383 295.576 51.350 15.343.094 22.538.177 
2002 2.452.197 4.049.653 1.521.374 350.895 70.364 16.532.717 24.723.040 
2003 2.796.420 4.908.127 1.751.456 512.252 67.244 19.819.423 28.979.694 
2004 3.199.159 6.520.882 2.037.184 569.151 131.239 23.722.992 34.487.906 

Fonte: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento/Núcleo de Contas Regionais. 
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Em termos percentuais, as maiores variações no PIB municipal anual, no período de 1999 
e 2004, ficam por conta do município de Fundão, entre 2003 e 2004, chegando a 95,17%, 
e entre 2001 e 2003, a 37,03%. Serra também apresenta elevada variação entre 2003 e 
2004, alcançando 32,86%, Itapemirim, entre 2002 e 2003, com uma variação da ordem de 
87,81%, e Viana, entre 2002 e 2003, de 46%, conforme se constata na Tabela 3.3.2.3-5. 
Há que se chamar a atenção também para períodos em que ocorre decrescimento do PIB 
com ocorreu com Fundão, Itapemirim, Alfredo Chaves, Iconha e Rio Novo do Sul, em 
períodos diferentes. 
 
A taxa de crescimento da AII também teve seus picos, entre 2002 e 2004, com pequenas 
menores variações entre 2000 e 2002, inclusive com redução da taxa anual de 1999-2000 
e 2000-2001. Destaca-se que a essas variações acompanharam as variações da taxa de 
crescimento anual do PIB estadual, apontando para uma maior dinamismo econômico, 
tanto estadual, quanto regional nos períodos de 1999-2000 e 2002-2004. 
 
Tabela 3.3.2.3-5: Taxa de crescimento anual do PIB Municipal – AII - (%). 
 

Anos Alfredo 
Chaves Iconha 

Rio 
Novo 

do Sul
Itape-
mirim 

Mara-
taízes 

Cachoeiro 
de 

Itapemirim 
Vitória Vila 

Velha Serra Cariacica Viana Fundão Total 
All 

Espírito 
Santo 

1999-
2000 6,36 12,98 11,57 13,97 4,29 14,43 14,65 15,73 16,52 13,55 9,11 6,24 14,83 14,69 

2000-
2001 -11,28 -0,91 -3,20 -8,26 1,76 6,41 9,72 2,73 14,92 5,12 3,30 -4,23 8,56 4,68 

2001-
2002 2,44 4,32 6,02 20,31 5,27 4,47 3,26 4,95 16,30 10,53 18,7 37,03 7,75 9,69 

2002-
2003 11,99 18,75 10,80 87,81 5,40 17,17 20,65 14,04 21,20 15,12 46,0 -4,43 19,88 17,22 

2003-
2004 27,07 23,07 26,87 -10,7 20,19 24,46 14,28 14,40 32,86 16,31 11,1 95,17 19,70 19,01 

Fonte: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento/Núcleo de Contas Regionais. 
 
 
A Tabela 3.3.2.3-6 mostra que os municípios da Grande Vitória, sobretudo a capital, 
Serra, Vila Velha e Cariacica detêm as maiores participações no PIB estadual, ficando em 
primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente no ranking da AII. Os 
demais municípios apresentam participações bem menos expressivas no PIB estadual, 
com Viana detendo melhor posição dentre estes. 
 
Tabela 3.3.2.3-6 – Participação no PIB capixaba dos municípios da AII - (%). 
 

Anos Alfredo 
Chaves Iconha 

Rio 
Novo 

do Sul
Itapemirim Marataízes 

Cachoeiro 
de 

Itapemirim 
Vitória Vila 

Velha Serra Cariacica Viana Fundão

1999 0,23 0,22 0,18 0,53 0,48 4,23 27,57 10,47 13,85 6,14 1,40 0,27 

2000 0,21 0,22 0,17 0,53 0,43 4,22 27,56 10,56 14,07 6,08 1,33 0,25 

2001 0,18 0,21 0,16 0,46 0,42 4,29 28,89 10,37 15,45 6,11 1,31 0,23 

2002 0,17 0,20 0,16 0,55 0,40 4,11 28,04 9,59 16,24 6,41 1,34 0,32 

2003 0,16 0,20 0,15 0,78 0,37 4,25 26,95 9,73 17,01 6,08 1,79 0,23 

2004 0,17 0,21 0,15 0,61 0,34 4,27 26,88 9,28 18,91 5,91 1,65 0,38 
Fonte: IJSN - Coordenação de Economia e Desenvolvimento/Núcleo de Contas Regionais. 
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No que concerne à renda per capita, conforme tabela 3.3.2.3-7, as estatísticas mostram 
que, no período entre 1991 e 2000, houve um crescimento de 48,7% para o estado, 
enquanto apenas 3 municípios da AII ultrapassaram esse percentual, com destaque para 
Iconha, com 99,1% de crescimento, Itapemirim (55,3%) e Rio Novo do Sul (48,8%). Os 
piores desempenhos ficaram para Cachoeiro de Itapemirim (29,6%), Fundão (34,7%), 
Serra (35,0%) e Cariacica (35,9%). Apenas três municípios apresentaram uma renda per 
capita próxima ou superior à média estadual: Vitória, Vila Velha e Iconha. 
 
Tabela 3.3.2.3-7: Renda per capita a preços constantes de 2000 – Municípios da AII – 
1991-2000. 
 

ABSOLUTO MUNICÍPIOS 
1991 2000 

2000/1991(%) 

Alfredo Chaves 142,2 197,9 39,1 
Cachoeiro de Itapemirim 212,7 275,6 29,6 

Cariacica 158,3 215,2 35,9 
Fundão 170,7 229,9 34,7 
Iconha 157,3 313,3 99,1 

Itapemirim 99,1 154,0 55,3 
Marataízes 152,9 226,4 48,0 

Rio Novo do Sul 134,8 200,6 48,8 
Serra 173,3 233,9 35,0 
Viana 120,5 175,4 45,6 

Vila Velha 307,7 443,8 44,2 
Vitória 450,8 667,7 48,1 

Espírito Santo 194,8 289,6 48,7 
Fonte: Ipeadata. 
 
 
Com base na tabela 3.3.2.3-8, os dados de 2005 mostram que entre os municípios da AII, 
os que apresentaram maiores índices de PIB per capita em 2005 foram Vitória, (R$ 
47.855 mil), Serra, (R$ 18.869 mil), Viana, (R$ 11.187 mil) e Iconha, (R$ 10.046 mil). 
 
Em termos setoriais destaca-se que em Vitória, o setor que mais contribuiu para o PIB 
total (de R$ 14.993.650.000) foi o de Serviços, que produziu R$ 7.488.302.000. Na Serra, 
o setor que mais contribuiu para o PIB municipal (de R$ 7.230.790.000) também foi o de 
Serviços, que agregou R$ 2.788.210.000. Em Viana, a atividade que mais agregou para o 
PIB (de R$ 665.178) foi a Indústria, no montante de R$ 287.620.000. 
 
A distribuição setorial do PIB municipal está muito relacionada ao grau de complexidade e 
diversificação da economia dos municípios, com o que, normalmente no caso do Espírito 
Santo, os municípios de maior dinamismo e diversidade econômica aparecem com 
maiores contribuições dos setores de serviços e da indústria. Neste caso relatam-se os 
municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Os municípios de Alfredo Chaves, Marataízes, Rio Novo do Sul, Iconha e Fundão ainda 
apresentam forte participação da atividade primária, com o PIB agrícola apresentando 
importante participação percentual no PIB total desses municípios. 
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Tabela 3.3.2.3-8: PIB total, per capita e setorial dos Municípios da AII– 2005 (R$ mil a 
preços correntes). 
 

MUNICÍPIOS AGRICULTURA INDÚSTRIA SERVIÇOS IMPOSTOS PIB PIB PER 
CAPITA 

Alfredo Chaves 27.250 7.127 37.829 3.320 75.526 5.310 
Iconha 19.113 13.419 67.653 23.392 123.576 10.046 

Rio Novo do Sul 9.081 15.995 34.536 6.233 65.844 5.457 
Itapemirim 30.596 150.158 112.583 24.781 318.117 9.928 
Marataízes 21.288 27.182 114.898 7.697 171.064 4.806 

Cachoeiro de 
Itapemirim 23.613 550.086 880.270 293.389 1.747.358 8.979 

Vitória 5.276 2.808.987 7.488.302 4.691.085 14.993.650 47.855 
Vila Velha 5.830 814.594 2.101.136 840.198 3.761.758 9.492 

Serra 13.205 2.765.148 2.788.210 1.664.226 7.230.790 18.869 
Cariacica 19.237 719.576 1.322.267 350.126 2.411.206 6.783 

Viana 8.684 287.620 235.059 133.815 665.178 11.187 
Fundão 16.220 30.200 60.854 9.694 116.968 7.921 

Espírito Santo 3.318.895 12.772.653 21.729.287 9.370.079 47.190.914 - 
Fonte: IJSN. 
 
 

 ESTRUTURA OCUPACIONAL 
 
A estrutura ocupacional será avaliada neste item tomando-se por base os dados da PEA 
– População Economicamente Ativa, PO - População Ocupada, da taxa de ocupação e 
dos empregos formais. Os dados mais atualizados disponíveis foram utilizados e como 
base de informações usou-se as estatísticas do IBGE e do MTE – Ministério do Trabalho 
e Emprego contidas no RAIS – Relação Anual de Informações Sociais. Os dados citados 
constam da Tabela 3.3.2.3-9. 
 
Os dados relativos à PEA indicam que a PEA estadual em 2000 era de 1.511.832, frente 
a 785.747 pessoas residentes na AII, o que significa uma participação percentual elevada 
da AII na PEA estadual, de 51,97%. No entanto, avaliando-se a distribuição desta 
participação entre os municípios da AII, constata-se a concentração da PEA nos 
municípios mais populosos em ordem de importância: Vila Velha (174.505), Serra 
(153.858), Cariacica (152.003), Vitória (150.093) e Cachoeiro de Itapemirim (80.535). As 
menores PEAs ficam por conta dos municípios menos populosos, sendo eles Alfredo 
Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul e Fundão. 
 
As menores POs têm a mesma constituição da PEA nesses municípios, ressaltando-se, 
no entanto, que eles apresentam as maiores taxas na relação PEA-PO, acima dos 92% 
em Alfredo Chaves, Iconha e Rio Novo do Sul e de 88% em Fundão, o que significa que 
grande parte de suas PEAs encontram-se ocupadas. 
 
Situação semelhante apresentam os dados da PO, agora com uma participação 
percentual da AII com relação à PO estadual de 46,68% em 2000, dados da Tabela 
3.3.2.3-9, com uma concentração ainda nos municípios mais populosos, embora em 
ordem de importância diferente, com Vila Velha em primeiro lugar (146.816), sendo 
seguido por Vitória (125.679) e por Cariacica (123.301), com Serra detendo menor 
número de PO que os municípios anteriores, totalizando 120.885 pessoas ocupadas. 
Cachoeiro volta a aparecer como o município de AII que detém um os maiores 
indicadores, totalizando 68.839 pessoas ocupadas em 2000. 
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Com relação à proporção PEA/População residente, o Espírito Santo apresentou uma 
taxa de 59,89% de pessoas economicamente ativas, conforme se observa na Tabela 
3.1.4.9. Para o total dos municípios da AII, essa taxa foi de 59,17%, muito próxima da 
estadual. Apresentaram percentuais superiores a esses os municípios de Alfredo Chaves 
(67,98%), Rio Novo do Sul (60,67%), Vitória (60,67%), Vila Velha (60,58%) e Serra 
(60,02%). 
 
No que tange à taxa de ocupação (população ocupada em relação à população 
economicamente ativa), observa-se um percentual de 86,60% para o Espírito Santo e 
82,79% para o total dos municípios da AII, significando taxa de desocupação de 13,4% 
para o estado e de 17,2 para a AII, médias tidas como elevadas. Superaram a taxa de 
ocupação do estado os municípios de menor população entre os componentes da AII, 
sendo eles: Alfredo Chaves (93,27%), Iconha (92,29%), Rio Novo do Sul (92,45%), 
Itapemirim (88,28%), Marataízes (86,79%) e Fundão (88,07%). 
 
Por fim, no que se refere à PEA urbana em relação à PEA total, o Espírito Santo 
apresentou uma taxa de 78,88%, enquanto para os municípios que constituem a AII ela 
foi de 95,56%. Apresentaram taxas superiores à estadual os municípios de Vitória 
(100,00%), Vila Velha (99,68%), Serra (99,60%), Cariacica (96,92%), Viana (93,34%), 
Cachoeiro de Itapemirim (90,18%), Fundão (84,39%) e Marataízes (79,19%). 
 
Tabela 3.3.2.3-9– Evolução da PEA e da população ocupada (10 anos ou mais de idade) 
dos municípios da AII – 2000. 
 

Municípios PEA População Ocupada PEA / Pop. 
residente (%) PO/PEA (%) PEA urbana / 

PEA total (%) 
Alfredo Chaves 7.717 7.198 67,98 93,27 38,08 

Iconha 5.525 5.099 57,47 92,29 44,85 
Rio Novo do Sul 5.666 5.238 60,67 92,45 48,75 

Itapemirim 11.572 10.216 51,29 88,28 56,85 
Marataízes 13.304 11.547 53,82 86,79 79,19 

Cachoeiro de 
Itapemirim 80.535 68.839 56,27 85,48 90,18 

Vitória 150.093 125.679 60,67 83,73 100,00 
Vila Velha 174.505 146.816 60,58 84,13 99,68 

Serra 153.858 120.885 60,02 78,57 99,60 
Cariacica 152.003 123.301 58,08 81,12 96,92 

Viana 24.767 20.226 57,37 81,67 93,34 
Fundão 6.202 5.462 58,26 88,07 84,39 
Total AII 785.747 650.506 59,17 82,79 95,56 

Espírito Santo 1.511.832 1.309.287 59,89 86,60 78,88 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico. 
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Os dados mais atuais relativos aos empregos formais, tabelas 3.3.2.3-10 e 3.3.2.3-11, 
disponibilizados pelo MTE-RAIS e abertos por atividades econômicas, mostram que o 
setor de serviços foi responsável pela maioria dos vínculos formais de trabalho na AII, 
assim como no Estado do Espírito Santo. O perfil é muito semelhante, tanto para conjunto 
da AII, como para o estado, havendo maior concentração do emprego formal no terciário, 
de 71,9% para o estado e de 79,6% para a AII, especialmente dentro das atividades de 
serviços, sendo que nesta atividade, a participação se encontra em 59,56% na AII e 
51,4% no Espírito Santo. 
 
O comportamento dos demais setores é semelhante apenas no que se refere à 
participação percentual das atividades do secundário, com um percentual de 20,55% na 
AII e de 23% no estado. Quando se analisa a participação percentual das atividades 
primárias (agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura) constata-se uma 
participação mais expressiva no âmbito estadual (5,1%) do que na AII, sendo esta de 
apenas 0,7% do total de empregos formais existentes nesta região em 2006. 
 
Deve-se ainda salientar a expressiva participação da atividade comercial e de reparação, 
parte do terciário da economia, cujo percentual de participação é de 20,5% para o Espírito 
Santo e de 20% para a AII, sendo bastante representativa do ponto de vista da geração 
de empregos formais em 2006. 
 
Outro fato constatado nos dados em análise é a elevada importância da atividade 
relacionada à administração pública, defesa e seguridade social, que detinha, em 2006, 
21,2% dos empregos formais da AII, superando a participação da atividade comercial e da 
indústria nesta área, e de 21,1% para o estado. 
 
No âmbito dos municípios, o que se verifica é uma elevada concentração dos empregos 
formais no setor terciário da economia, onde este varia entre aproximadamente 48%, 
caso de Itapemirim, até acima dos 90%, em que se encontram os municípios de 
Marataízes e Vitória. Neste setor a maior participação se deve à atividades de serviços 
que se apresentam com percentuais aproximados variando entre os 36% (Itapemirim), 
41% (serra), 43% (Cariacica), 49% (Vila Velha), 51% (Viana), 56% (Alfredo Chaves e Rio 
Novo do Sul), 60% (Marataízes), 67% (Iconha), 68% (fundão), e o maior deles de 75% 
(Vitória). 
 
Entre as atividades de serviços, merecem especial relevância as relacionadas ao 
transporte em Iconha (42,5%) e em Viana (28,2%), e as relacionadas à administração 
pública em todos os municípios da AII, com especial ênfase nos municípios de Rio Novo 
do Sul (35,6%), Marataízes (36,5%), Vitória (33,4%), esta por ser capital de estado, 
certamente, Alfredo Chaves (21,1%) e Itapemirim (29,2%). Importante atentar para o fato 
de que a administração pública vai perdendo expressividade nos municípios de Cachoeiro 
de Itapemirim (11,3%), Serra (9,7%), Vila Velha (9,6%) e Cariacica (8,1%). 
 
As atividades vinculadas ao comércio e reparação encontram-se com participação 
expressiva na geração de empregos formais em 2006 nos municípios de Marataízes 
(31,5%), de Cariacica (35), de Vila Velha (28,5%),de Cachoeiro de Itapemirim (24,4%), de 
Viana (21,8%) e de Serra (21%). 
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Outra importante participação deve-se ao setor secundário, que detém participações 
variadas tingindo seu ápice com 38% na Serra e 33% em Itapemirim. Esta participação 
vai se reduzindo para 22,6% (Vila Velha), 22,2% (Cariacica), 23,7% (Viana), 25,9% ( Rio 
Novo do Sul), 20,9% (Alfredo Chaves), sendo menos expressiva para os outros 
municípios da AII. Dentro do setor industrial, a maior parcela dos empregos formais está 
associada à indústria de transformação que chega a atingir os 90% dos empregos 
gerados no setor em alguns municípios. 
 
A participação da agricultura nos vínculos formais de emprego é inexpressiva em 2006. 
Detém a atividade primária da economia, sendo mais representativa apenas no município 
de Itapemirim, perfazendo um percentual de 18,2, e em Alfredo Chaves e Rio Novo do 
Sul, ambos com uma participação de 6,3%. 
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Tabela 3.3.2.3-10: Distribuição Setorial do Emprego Formal por Município – 2006. 
 

VÍNCULOS POR MUNICÍPIO 

Atividades Alfredo 
Chaves Iconha 

Rio 
Novo 

do Sul 
Itapemirim Mara- 

taízes Viana Fundão Serra Vitória Vila 
Velha 

Cachoeiro 
de 

Itapemirim 
Cariacica AII Espírito 

Santo 

Agricultura, pecuária, 
produção florestal, pesca 

e aquicultura 
82 30 82 793 20 337 136 352 866 188 3.574 165 3.574 33.637 

Indústrias extrativas 4 37 39 23 - - 10 551 2.577 167 1.234 152 4.794 15.532 

Indústrias de 
transformação 142 291 287 1.216 101 1.864 565 20.792 4.577 11.021 10.374 5.123 56.353 89.512 

Eletricidade e gás 1 19 - 8 - - - 778 66 - 66 52 990 

Água, esgoto, atividade 
de gestão de resíduos - - 3 121 8 - 4 705 2.570 675 331 387 4.804 

3.676 

Construção 123 35 - 70 119 191 216 12.190 12.248 4.865 1.923 2.854 34.834 39.498 

Comércio; reparação de 
veículos automotores e 

motocicletas 
196 634 232 529 840 1.889 410 19.083 28.709 21.161 9.364 13.476 96.523 134.491 

Transporte, 
armazenagem e correio 226 1.363 26 20 196 2.444 283 6.825 12.551 4.028 2.807 6.472 37.241 39.695 

Alojamento e 
alimentação 8 37 9 19 193 165 149 2.326 7.200 3.343 871 1.004 15.324 19.952 

Informação e 
comunicação 53 7 - - 9 9 502 422 5.268 754 318 238 7.580 - 

Atividades financeiras, de 
seguros e serviços 

relacionados 
48 29 11 24 28 38 156 435 5.757 695 612 394 8.227 9.290 
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Tabela 3.3.2.3-10: Distribuição Setorial do Emprego Formal por Município – 2006. Continuação. 
 

VÍNCULOS POR MUNICÍPIO 

Atividades Alfredo 
Chaves Iconha 

Rio 
Novo 

do Sul 
Itapemirim Mara- 

taízes Viana Fundão Serra Vitória Vila 
Velha 

Cachoeiro 
de 

Itapemirim 
Cariacica AII Espírito 

Santo 

Atividades imobiliárias - - - - - 2 1 15 543 283 37 21 902 65.280 

Atividades profissionais, 
científicas e técnicas 7 21 1 19 9 15 178 860 3.719 1.300 340 415 6.884 - 

Atividades 
administrativas e 

serviços complementares 
8 2 10 60 43 18 1.078 13.397 18.015 10.071 840 1.595 45.137 - 

Administração pública, 
defesa e seguridade 

social 
273 567 462 1.272 974 1.383 752 8.998 67.534 7.111 4.336 3.129 96.791 138.661 

Educação 2 60 20 19 81 13 2 1.320 7.676 2.985 1.168 1.058 14.404 18.232 

Saúde humana e 
serviços sociais 23 48 27 24 13 8 34 2.041 9.435 2.860 2.504 1.164 18.181 23.162 

Arte, cultura, esporte e 
recreação - - 3 4 1 1 14 116 677 276 54 96 1.242 - 

Outras atividades de 
serviços 95 24 84 141 28 54 36 1.182 11.966 2.384 628 610 17.232 25.103 

Serviços domésticos 2 - - 1 4 1 1 5 26 12 9 1 62 607 

Organismos 
Internacionais e outras 

instituições 
extraterritoriais 

- - - - - 243 - 13 7 - - 115 378 16 

TOTAL 1.293 3.204 1.296 4.363 2.667 8.675 4.527 92.406 201.984 74.179 38.339 38.521 471.454 656.344 

Fonte: http://www.ijsn.es.gov.br – Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), acessado em 03/06/08, às 17h. 
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Tabela 3.3.2.3-11: Distribuição Setorial do Emprego Formal por Município – 2006 (%). 
 

Vínculos (%) 

Atividades Alfredo 
Chaves Iconha 

Rio 
Novo 

do Sul 
Itapemirim Marataízes Viana Fundão Serra Vitória Vila 

Velha 
Cachoreiro de 

itapemirim Cariacica Espírito 
Santo 

Agricultura, pecuária, 
produção florestal, pesca e 

aquicultura 
6,3 0,9 6,3 18,2 0,7 3,9 3,0 0,4 0,4 0,3 1,4 0,4 5,1 

Indústrias extrativas 0,3 1,2 3 0,5 - - 0,2 0,6 1,3 0,2 3,2 0,4 2,4 

Indústrias de transformação 11 9,1 22,1 27,9 3,8 21,5 12,5 22,5 2,3 14,9 27,1 13,3 13,6 

Eletricidade e gás 0,1 0,6 - 0,2 - - - 0,8 0,0 - 0,2 0,1 

Água, esgoto, atividade de 
gestão de resíduos - - 0,2 2,8 0,3 - 0,1 0,8 1,3 0,9 0,9 1,0 

0,6 

Construção 9,5 1,1 - 1,6 4,5 2,2 4,8 13,2 6,1 6,6 5,0 7,4 6,0 

Comércio; reparação de 
veículos automotores e 

motocicletas 
15,2 19,8 17,9 12,1 31,5 21,8 9,1 20,7 14,2 28,5 24,4 35,0 20,5 

Transporte, armazenagem e 
correio 17,5 42,5 2 0,5 7,3 28,2 6,3 7,4 6,2 5,4 7,3 16,8 6,0 

Alojamento e alimentação 0,6 1,2 0,7 0,4 7,2 1,9 3,3 2,5 3,6 4,5 2,3 2,6 3,0 

Informação e comunicação 4,1 0,2 0,8 - 0,3 0,1 11,1 0,5 2,6 1,0 0,8 0,6 - 

Atividades financeiras, de 
seguros e serviços 

relacionados 
3,7 0,9 - 0,6 1,0 0,4 3,4 0,5 2,9 0,9 1,6 1,0 1,4 
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Tabela 3.3.2.3-11: Distribuição Setorial do Emprego Formal por Município – 2006 (%). Continuação. 
 

Vínculos (%) 

Atividades Alfredo 
Chaves Iconha 

Rio 
Novo 

do Sul 
Itapemirim Marataízes Viana Fundão Serra Vitória Vila 

Velha 
Cachoreiro de 

itapemirim Cariacica Espírito 
Santo 

Atividades Imobiliárias - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,1 0,1 9,9 

Atividades profissionais, 
científicas e técnicas 0,5 0,7 0,1 0,4 0,3 0,2 3,9 0,9 1,8 1,8 0,9 1,1 - 

Atividades administrativas e 
serviços complementares 0,6 0,1 0,8 1,4 1,6 0,2 23,8 14,5 8,9 13,6 2,2 4,1 - 

Administração pública, defesa 
e seguridade social 21,1 17,7 35,6 29,2 36,5 15,9 16,6 9,7 33,4 9,6 11,3 8,1 21,1 

Educação 0,2 1,9 1,5 0,4 3,0 0,1 0,0 1,4 3,8 4,0 3,0 2,7 2,8 

Saúde humana e serviços 
sociais 1,8 1,5 2,1 0,6 0,5 0,1 0,8 2,2 4,7 3,9 6,5 3,0 3,5 

Arte, cultura, esporte e 
recreação - - 0,2 0,1 - 0,0 0,3 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2 - 

Outras atividades de serviços 7,3 0,7 6,5 3,2 1,0 0,6 0,3 1,3 5,9 3,2 1,6 1,6 3,8 

Serviços domésticos 0,2 - - - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Organismos Internacionais e 
outras instituições 

extraterritoriais 
- - - - - 2,8 - 0,0 0,0 - - 0,3 0,0 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: http://www.ijsn.es.gov.br – Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), acessado em 03/06/08, às 17h. 
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 PRINCIPAIS ATIVIDADES PRODUTIVAS 
 
Servem de base para a descrição das principais atividades produtivas desenvolvidas na 
AII as estatísticas oficiais com indicadores de produção, pessoal ocupado e número de 
empresas, disponibilizadas especialmente pelo IBGE, havendo ainda informações 
complementares colhidas em estudos existentes sobre a região e os municípios que 
compõem a AII, conforme descrito nas Tabelas 3.3.2.3-10 e 3.3.2.3-11 e sua respectiva 
análise subsequente. 
 
As atividades produtivas de maior importância nos municípios da AII variam para cada 
conjunto de municípios, sendo que, no geral, as atividades de maior desempenho nas 
últimas décadas, para a maioria deles, encontram-se dentro do setor terciário da 
economia, sendo evidente o crescimento da atividade de serviços, o que pode ser 
constatado nos dados da tabela 3.3.2.3-11. 
 
Com base no Cadastro Central das Empresas em 1996, apresentado na tabela 3.3.2.3-
12, o estado contava com 69.631 unidades locais (ULs), sendo que destas 19,62% 
encontravam-se na capital do estado, Vitória, 14,4% em Vila Velha, 7,97% na Serra, 
7,06% em Cachoeiro e 6,37% em Cariacica, constatando-se a predominância das ULs 
nos municípios componentes da região da Grande Vitória, à exceção de Viana, e, no sul, 
com Cachoeiro de Itapemirim apresentando uma expressiva participação no total 
estadual. Esta distribuição se mantém em 2000, com participações percentuais por 
município aumentando para Vitória (20,09%) e Serra (8,4%) e reduzindo-se, relativamente 
a 1996, para Vila Velha (14,09%), Cachoeiro de Itapemirim (6,39%) e Cariacica (6,27%). 
 
No período de 1996 a 2000, o Espírito Santo contou com um acréscimo de cerca de 
14.714 unidades locais, passando de 69.631, em 1996, para 84.345, em 2000, segundo 
se verifica na Tabela 3.1.4.12 . A participação da AII no total das unidades locais do 
estado manteve-se na faixa de 59,4% nesses anos. 
 
Dentro deste quadro estadual, os municípios que mais aumentaram suas unidades locais, 
entre 1996 e 2000, foram Vitória, Vila Velha e Serra, com acréscimos de 3295, 1853 e 
1568 novas unidades locais, respectivamente. Chama atenção a redução das ULs 
ocorridas em Itapemirim no período, o que se explica pela criação do município de 
Marataízes, desmembrado do primeiro, ter acontecido nesse período. Por isso os dados 
de Marataízes aparecem apenas em 2000. 
 
Em termos de pessoal ocupado assalariado nas unidades locais, a participação da AII 
frente ao estado foi de 70,89% em 1996 e de 69,27 em 2000, com as maiores 
contribuições atribuídas aos municípios da Grande Vitória, sendo que Vitória aparece 
como o grande mercado de ocupação assalariada nas ULs da AII, agregando em 1996, 
50,79% do pessoal ocupado assalariado da AII e 35,96% do pessoal ocupado assalariado 
no estado. Em 2000, a capital totaliza 47,52% do pessoal ocupado assalariado da AII e 
32,91 do estado. Com uma participação percentual bem menos significativa aparecem, 
em ordem de importância, os municípios de Vila Velha, Serra e Cariacica, dentro da 
Grande Vitória, e de Cachoeiro de Itapemirim na região sul. 
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Tabela 3.3.2.3-12 - Número de unidades locais - 1996/2000. 
 

1996 2000 
MUNICÍPIOS 

UNIDADES LOCAIS PESSOAL OCUPADO 
ASSALARIADO 

UNIDADES 
LOCAIS 

PESSOAL OCUPADO 
ASSALARIADO 

Alfredo Chaves 246 422 270 772 
Cachoeiro de Itapemirim 4.916 24.642 5.394 26.637 

Cariacica 4.434 17.406 5.290 27.049 
Fundão 250 589 395 1.857 
Iconha 343 686 429 1.505 

Itapemirim 1.123 2.402 585 3.755 
Marataízes - - 860 1.534 

Rio Novo do Sul 194 584 246 747 
Serra 5.548 31.682 7.116 45.732 
Viana 624 3.929 656 5.152 

Vila Velha 10.031 33.225 11.884 44.212 
Vitória 13.656 118.988 16.951 143.950 

Total AII 41365 234555 50076 302902 
Espírito Santo 69.631 330.852 84.345 437.296 

Fonte: IBGE. Cadastro Central de Empresas. 
 
 
Comparando-se aos dados das Tabelas 3.3.2.3-12 e 3.3.2.3-13, percebe-se uma 
expressiva evolução no período 2000 a 2005, especialmente com relação ao crescimento 
das unidades locais. Neste contexto, chama a atenção o aumento elevado de unidades 
locais, em 2005, frente a 2000, de todos os municípios componentes da Grande Vitória, 
de Fundão e de Cachoeiro de Itapemirim. Na Grande Vitória o aumento foi de 13.723 
novas unidades empresariais locais. Destas, a grande maioria encontra-se localizada na 
capital do estado, perfazendo 4323 nova unidades locais no período, seguida de Vila 
Velha, com 3973 unidades, de Serra (2948), de Cariacica (2116), com uma participação 
bem menos expressiva de Viana, com novas 824 unidades locais. O município de Fundão 
deve ser destacado, uma vez que a ele está atribuído o crescimento de 824 novas 
unidades locais, fator relevante dada a sua estrutura produtiva e populacional. A isto se 
deve associar o fato de este município ter recebido, nos últimos anos, vários 
investimentos no setor terciário, sobretudo de serviços, em razão das facilidades fiscais 
concedidas pelo município, especialmente com relação à redução de ISS. 
 
Quanto ao pessoal ocupado, a maioria se mantém na capital, em 2005, totalizando 
210.470 pessoas ocupadas, seguindo-se do município de Serra, com 89.996 pessoas 
ocupadas, e de Vila Velha, com 88.410 ocupados. Também é considerável o volume de 
pessoal ocupado em Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim, embora expresse um 
contingente bem menor que nos municípios já citados anteriormente, sendo de 44.902 e 
de 42.825, respectivamente, em 2005. 
 
O pessoal assalariado também se manteve concentrado, consequentemente, na capital 
do estado, que perfazia, em 2005, 184.797. O segundo município da AII em participação 
no pessoal ocupado assalariado em 2005, a Serra, detém parcela bem inferior à da 
capital, de 78.243, sendo seguido por Vila Velha (68.946). Cariacica e Cachoeiro 
aparecem na quarta colocação neste ranking detendo 36.282 e 34.224, respectivamente. 
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Comparativamente a 2000, o aumento numérico de pessoal ocupado assalariado em 
2005 chegou a atingir 280% em Fundão, cujo aumento foi de 1.857 em 2000, para 5.204 
em 2005. Em Serra e Cachoeiro de Itapemirim o acréscimo, entre 2000 e 2005, foi de 
71% e de 61%, respectivamente, sendo ainda de 56% em Vila Velha, de 34% em 
Cariacica e de 28% em Vitória. 
 
Tabela 3.3.2.3-13– Principais características das empresas dos municípios –2005. 
 

Municípios Número de 
Unidades Locais 

Pessoal Ocupado 
Total 

Pessoal Assalariado 
Total 

Participação do 
Pessoal Assalariado 

no Pessoal Total 
(%) 

Alfredo Chaves 320 1.867 1.520 0,81 
Iconha 472 3.505 2.881 0,82 

Rio Novo do Sul 272 1.477 1.146 0,78 
Itapemirim 673 4.151 3.535 0,85 
Marataízes 824 3.179 2.365 0,74 

Cachoeiro de 
Itapemirim 7.193 42.825 34.224 0,80 

Vitória 21.274 210.470 184.797 0,88 
Vila Velha 15.857 88.410 68.946 0,78 

Serra 10.064 89.996 78.243 0,87 
Cariacica 7.406 44.902 36.282 0,81 

Viana 1.019 9.702 8.639 0,89 
Fundão 1.219 6.735 5.204 0,77 

Fonte: IBGE - Cadastro Central das Empresas. 
 
 Atividade Agropecuária 

 
A caracterização da atividade agropecuária desenvolvida pelos municípios da AII tomou 
por base as informações e estatísticas contidas no último Censo Agropecuário realizado 
pelo IBGE, de 1995-96, encontrando-se dados mais recentes publicados na PAM - 
Pesquisa Agrícola Municipal, relativos a 2006, e publicados pelo mesmo órgão. 
 
A atividade agropecuária tem maior representatividade nos municípios da AII localizados 
na microrregião Metrópole Expandida e em Cachoeiro de Itapemirim. Nos municípios da 
Grande Vitória, a atividade detém menor importância, comparativamente aos demais 
setores econômicos que dão dinamismo às economias municipais. 
 
Em termos de número de estabelecimentos, no Espírito Santo são contabilizados 73.288 
estabelecimentos, segundo dados da Tabela 3.3.2.3-14, de 1996 . Destes, 80,09% são 
menores que 50 hectares. Na AII, os municípios de Iconha, Rio Novo do Sul, Itapemirim, 
Cachoeiro de Itapemirim e Cariacica seguem o padrão estadual, de forma que mais de 
80% do número de estabelecimentos de cada um desses municípios possuem menos que 
50 ha. No restante dos municípios, a saber: Alfredo Chaves, Vila Velha, Serra, Viana e 
Fundão, apesar de estes estabelecimentos de menor extensão ainda predominarem, 
encontram-se em menor percentual, variando de 55,96% na Serra a 79,29% em Viana. 
Em Alfredo Chaves e Fundão, estabelecimentos que possuem de 50 a 100 ha perfazem, 
respectivamente, 16,11% e 16,38% do número total. Em Vila Velha, Serra e Viana, por 
sua vez, estabelecimentos entre 100 e 500 ha estão presentes em percentuais de 
25,01%, 19,68% e 10,88%, respectivamente. 
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Em termos de área, verifica-se que, em Iconha e em Rio Novo do Sul, estabelecimentos 
com menos de 50 ha cobrem a maior parcela da área desses municípios, 
respectivamente, 72,43% e 62,3% do total. Em Vila Velha, 71,51% da área encontra-se 
sob a forma de estabelecimentos com 100 a 500 ha e em Viana, 53,25% da área é 
concentrada em estabelecimentos com mais de 500 ha. 
 
No estado e nos municípios de Fundão e Cachoeiro de Itapemirim, predominam, ainda 
que com pequena diferença percentual, os estabelecimentos com 100 a 500 ha. Em 
Alfredo Chaves, Itapemirim e Cariacica, a situação é similar para estabelecimentos com 
menos de 50 ha e, na Serra, para estabelecimentos com mais de 500 ha. 
 
Tabela 3.3.2.3-14– Estrutura fundiária dos municípios da AII – 1996. 
 

Total Menos de 50 ha 50 a menos de 
100 ha 

100 a menos de 
500 ha Mais de 500 ha 

Municípios 
Núm. Área Núm. Área Núm. Área Núm. Área Núm. Área 

Alfredo 
Chaves 1.260 42.914,64 985 18.518,23 203 13.452,74 72 10.943,67 0 855.429,14

(%) 100 100 78,17 43,15 16,11 31,35 5,71 25,5 0 24,52 

Iconha 885 16.136,63 836 11.687,69 39 2.599,51 10 1.849,42 0 0,00 

(%) 100 100 94,46 72,43 4,41 16,11 1,12 11,46 0 0 

Rio Novo 
do Sul 732 15.746,56 668 9.809,21 47 3.142,05 17 2.795,30 0 10.102,56 

(%) 100 100 91,26 62,3 6,42 19,95 2,32 17,75 0 16,25 

Itapemirim 2.314 55.671,23 2.169 16.435,19 79 5.793,87 51 10.402,52 14 540,00 

(%) 100 100 93,72 29,53 3,41 10,41 2,2 18,69 0,6 6,25 

Cachoeiro 
de 

Itapemirim 
1.458 62.177,43 1.170 18.967,34 159 11.024,36 117 22.083,17 12 3.958,64 

(%) 100 100 80,25 30,5 10,91 17,73 8,02 35,51 0,83 22,02 

Vila Velha 32 2.168,04 20 344,38 4 273,42 8 1.550,24 0 0,00 

(%) 100 100 62,51 15,89 12,5 12,61 25,01 71,51 0 0 

Serra 193 28.071,48 108 2.370,96 34 2.291,10 38 8.460,21 13 23.039,65 

(%) 100 100 55,96 8,44 17,62 8,16 19,68 30,14 6,74 41,39 

Cariacica 350 8.636,40 308 3.960,99 20 1.397,87 20 2.737,54 1 0,00 

(%) 100 100 88 45,87 5,71 16,19 5,71 31,7 0,29 0 

Viana 285 13.603,16 226 4.229,10 26 1.751,86 31 6.443,00 2 14.949,22 

(%) 100 100 79,29 31,09 9,12 12,88 10,88 47,36 0,7 53,25 

Fundão 354 17.980,53 263 4.724,76 58 4.068,62 27 5.228,51 6 1.179,20 

(%) 100 100 74,29 26,27 16,38 22,63 7,63 29,08 1,69 8,67 

Espírito 
Santo 73.288 3.488.724,50 58.707 970.186,29 8.197 565.644,34 5.635 1.097.464,73 669 0,00 

(%) 100 100 80,09 27,81 11,18 16,21 7,69 31,45 0,92 0 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 1995-96. 
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No tocante à utilização das terras, analisando-se os dados da tabela 3.3.2.3-15 constata-
se que em 1996, no Espírito Santo, a maior parte da área (52,2%) abrigava pastagens, 
assim como se observava nos municípios de Rio Novo do Sul (60,02%), Itapemirim 
(52,49%), Cachoeiro de Itapemirim (60,73%), Vila Velha (79,47%), Serra (54,97), Viana 
(58,02%) e Fundão (60,59%). Apesar de nos municípios de Alfredo Chaves, Iconha e 
Cariacica haver uma maior distribuição das terras entre as atividades, as pastagens 
também predominavam, representando, respectivamente, 34,45%, 44,38% e 43,57% da 
área total. Em Alfredo Chaves e Iconha, as lavouras permanentes apareciam em segundo 
lugar e, em Cariacica, as matas e florestas. Por fim, observa-se que, em Marataízes, 
84,76% da área estava ocupada por lavouras temporárias e que, em Vitória, não houve 
registro algum de estabelecimentos agropecuários ou matas e florestas nesse ano. 
 
Já em 2006, houve uma maior pulverização da área do estado, ficando as pastagens com 
47,35% da área e as lavouras permanentes com 25,19%. Padrão semelhante pode ser 
observado em Iconha e em Cariacica. Em Alfredo Chaves e Serra predominaram as 
matas e florestas, seguidas, respectivamente, por lavouras permanentes e pastagens. Em 
Rio Novo do Sul e Fundão, as áreas se subdividiram de forma bastante equilibrada entre 
lavouras permanentes e pastagens. Em Viana, as pastagens aparecem em primeiro lugar, 
ocupando quase metade da área, seguidas por matas e florestas. Já no restante dos 
municípios da AII, quais sejam, Itapemirim, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim, Vitória e 
Vila Velha, mais de 60% da área total está conformada por pastagens. 
 
Tabela 3.3.2.3-15 – Número e área dos estabelecimentos por utilização das terras dos 
municípios da AII - 1996-2006. 
 

1996 2006 
UTILIZAÇÃO DAS TERRAS 

ÁREA % ÁREA % 
Alfredo Chaves 42.915 100 26.812 100 

Lavouras permanentes 9.518 22,18 7.365 27,47 
Lavouras temporárias 5.953 13,87 1.768 6,59 
Pastagens 14.786 34,45 6.680 24,91 
Matas e florestas 8.271 19,27 9.139 34,09 

Iconha 16.137 100 10.972 100 
Lavouras permanentes 5.620 34,83 4.149 37,81 
Lavouras temporárias 1.054 6,53 160 1,46 
Pastagens 7.161 44,38 5.185 47,26 
Matas e florestas 1.359 8,42 1.056 9,62 

Rio Novo do Sul 15.747 100 14.723 100 
Lavouras permanentes 3.213 20,4 6.144 41,73 
Lavouras temporárias 1.062 6,74 699 4,75 
Pastagens 9.451 60,02 5.507 37,4 
Matas e florestas 1.107 7,03 1.855 12,6 

Itapemirim 45.819 100 37.534 100 
Lavouras permanentes 1.084 2,37 1.578 4,2 
Lavouras temporárias 15.490 33,81 5.795 15,44 
Pastagens 24.049 52,49 25.005 66,62 
Matas e florestas 3.131 6,83 3.033 8,08 
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Tabela 3.3.2.3-15 – Número e área dos estabelecimentos por utilização das terras dos 
municípios da AII - 1996-2006. Continuação. 
 

1996 2006 UTILIZAÇÃO DAS TERRAS 
ÁREA % ÁREA % 

Marataízes 9.852 100 8.077 100 
Lavouras permanentes 132 1,34 2.141 26,51 
Lavouras temporárias 8.351 84,76 5.033 62,31 
Pastagens 1.036 10,52 815 10,09 
Matas e florestas 41 0,42 79 0,98 

Cachoeiro de Itapemirim 62.177 100 62.340 100 
Lavouras permanentes 10.053 16,17 8.403 13,48 
Lavouras temporárias 4.913 7,9 1.877 3,01 
Pastagens 37.760 60,73 42.100 67,53 
Matas e florestas 6.136 9,87 7.018 11,26 

Vitória - - 108 100 
Lavouras permanentes - - - - 
Lavouras temporárias - - - - 
Pastagens - - 74 68,52 
Matas e florestas - - 27 25 

Vila Velha 2.168 100 8.284 100 
Lavouras permanentes 136 6,27 240 2,9 
Lavouras temporárias 116 5,35 544 6,57 
Pastagens 1.723 79,47 5.205 62,83 
Matas e florestas 137 6,32 1.713 20,68 

Serra 28.071 100 22.456 100 
Lavouras permanentes 1.604 5,71 1.842 8,2 
Lavouras temporárias 690 2,46 277 1,23 
Pastagens 15.431 54,97 8.658 38,56 
Matas e florestas 8.493 30,26 10.030 44,67 

Cariacica 8.636 100 4.379 100 
Lavouras permanentes 1.493 17,29 1.117 25,51 
Lavouras temporárias 1.096 12,69 383 8,75 
Pastagens 3.763 43,57 1.476 33,71 
Matas e florestas 1.754 20,31 979 22,36 

Viana 13.603 100 14.063 100 
Lavouras permanentes 1.769 13 1.846 13,13 
Lavouras temporárias 1.472 10,82 733 5,21 
Pastagens 7.893 58,02 7.021 49,93 
Matas e florestas 1.573 11,56 3.694 26,27 

Fundão 17.981 100 20.984 100 
Lavouras permanentes 2.968 16,51 7.599 36,21 
Lavouras temporárias 1.109 6,17 206 0,98 
Pastagens 10.895 60,59 7.411 35,32 
Matas e florestas 2.131 11,85 2.922 13,92 

Espírito Santo 3.488.725 100 2.780.274 100 
Lavouras permanentes 635.077 18,2 700.375 25,19 
Lavouras temporárias 338.279 9,7 225.989 8,13 
Pastagens 1.821.069 52,2 1.316.403 47,35 
Matas e florestas 544.588 15,61 475.096 17,09 
Fonte: IBGE – PAM – 2006. 
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Concernente à produção agrícola dos municípios da AII, a maior expressividade ocorre 
nos municípios da Metrópole Expandida Sul, e em Cachoeiro de Itapemirim, visto que os 
municípios da Região Metropolitana, à exceção de Viana, possuem suas bases de 
produção mais vinculadas às atividades do terciário e do secundário, embora ainda 
detenham, alguns deles, relativa participação na produção agrícola estadual. 
 
Dentre os municípios da AII, as maiores produções, em volume, devem-se aos municípios 
de Itapemirim e de Marataízes, com relação às lavouras temporárias, e a Alfredo Chaves 
e Iconha na produção das lavouras permanentes. 
 
Os principais produtos agrícolas da lavoura permanente dos municípios da AII, em 
matéria de volume de produção, são a banana, que totaliza, em 2006, 60.752 ton, de 
produção na AII, seguido do café beneficiado, com 23.759 toneladas produzidas na AII. 
Os demais produtos aparecem com importância relativa dentro de alguns municípios, 
como o coco-da-baía na Serra, Itapemirim, Marataízes, Vila Velha e Fundão, no entanto, 
apresentam pequena expressividade para o conjunto da AII, como se pode constatar na 
Tabela 3.3.2.3-16. 
 
Os municípios de maior participação na produção da lavoura permanente da AII são 
Iconha e Alfredo Chaves, representando a maior parcela da produção de seus principais 
produtos: a banana e o café. 
 
É importante destacar o crescimento da produção de frutas nesses municípios, 
especialmente da banana, do coco, da laranja e do maracujá, o que tem sido amplamente 
estimulado pelo plano de desenvolvimento estadual da fruticultura visando à 
diversificação produtiva na produção agrícola do Espírito Santo. 
 
Tabela 3.3.2.3-16– Principais lavouras permanentes nos municípios da AII –2006. 
 

MUNICÍPIOS BANANA 
(t) 

BORRACHA 
(t) 

CAFÉ 
BENEFICIADO 

(t) 

COCO-DA-
BAÍA (mil 

frutos) 
LARANJA 

(t) 
MARACUJÁ 

(t) 

Alfredo Chaves 17.600 10 5.460 400 500 300 
Iconha 25.000 39 3.639 95 84 - 

Rio Novo do Sul 4.500 126 2.205 400 350 - 
Itapemirim 142 60 260 600 150 36 
Marataízes - 19 - 250 - 60 

Cachoeiro de Itapemirim 1.500 23 6.300 250 450 300 
Vitória - - - - - - 

Vila Velha - 117 22 366 93 400 
Serra 250 795 1.395 1.280 140 - 

Cariacica 4.680 22 271 135 60 - 
Viana 6.720 382 897 480 176 150 

Fundão 360 85 3.310 816 440 45 
Total All 60.752 1.678 23.759 5.072 2.443 1.291 

Espírito Santo 180.026 8.377 551.566 180.245 22.471 72.079 
Fonte: IBGE – PAM - 2006. 
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Na lavoura temporária, o maior destaque, em termos de volume de produção, deve-se à 
cana-de-açúcar, cuja produção, em 2006, foi de 623.380, conforme tabela 3.3.2.3-17, 
equivalendo a 14,8% da produção estadual, ao que se deve, principalmente, aos plantios 
voltados para a demanda da Usina Paineiras, localizada em Itapemirim. Por este fato, 
este município apresentou a cana de açúcar como principal produto da lavoura 
temporária. 
 
A mandioca é outro dos principais produtos da AII, tendo apresentado, em 2006, uma 
produção de 42.164 ton., participando em 12,9% da produção estadual deste produto. 
Seu maior destaque, dentro da AII, foi, novamente, o município de Itapemirim, com uma 
produção de 16.000 ton, seguido do de Marataízes, com 10.500 ton. 
 
Tabela 3.3.2.3-17– Principais lavouras temporárias nos municípios da AII– 2006. 
 

MUNICÍPIO ARROZ EM 
CASCA (t) 

CANA-DE-
AÇÚCAR (t) 

FEIJÃO EM 
GRÃO (t) 

MANDIOCA 
(t) 

MILHO EM 
GRÃO (t) 

Alfredo Chaves - 1.500 83 1.600 300 
Iconha - 450 137 900 180 

Rio Novo do Sul 50 1.500 42 3.240 300 
Itapemirim - 420.000 10 16.000 - 
Marataízes - 150.000 3 10.500 - 

Cachoeiro de 
Itapemirim 20 18.000 74 2.400 1.320 

Vila Velha - 6.210 30 864 40 
Serra - 5.600 14 600 90 

Cariacica - 3.120 32 1.020 60 
Viana - 2.000 20 1.200 84 

Fundão - 15.000 70 3.840 240 
Total All 70 623.380 515 42.164 2.614 

Espírito Santo 9.594 4.206.342 17.729 325.518 78.377 
Fonte: IBGE- PAM – 2006. 
 
 
 Atividade Industrial, de Serviços e Portuária 

 
Os dados utilizados para a descrição deste item foram colhidos em estudos recentes 
sobre os municípios, especialmente os de maior desempenho industrial dentro da AII, em 
sites das prefeituras municipais, além de terem sido levantados de estudos de impacto 
ambiental recentemente desenvolvidos por esta equipe, conforme consta das referências 
do presente estudo. 
 
Na Serra são destaques na atividade industrial a construção civil, a indústria mecânica, 
metalúrgica, de minerais não metálicos, de serviços de recuperação e de conservação, e 
de vestuário, calçados e artefatos de tecidos. Os ramos que mais empregam são: 
construção civil, metalúrgico, de minerais não metálicos, de material elétrico e de 
comunicações. 
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Outra nota de destaque no município da Serra são as atividades de serviços. Este setor 
caracteriza-se por representar, dentre outras atividades, aquela que significa um dos 
maiores fatores de atratividade de investimentos local, que é a de infraestrutura disponível 
para novos empreendimentos. Composta pelas áreas infraestruturadas existentes nos 
CIVITs I e II, que possuem uma área de 5,5 milhões de m2, pelo TIMS, com 2,3 milhões 
de m2 e pelo Condomínio Empresarial Jacuhy, estas áreas colocam o município como o 
maior e mais cobiçado espaço para localização de investimentos. Isto porque existe uma 
série de outras vantagens locacionais que concorrem para o sucesso desses espaços na 
especulação empresarial, tais como: a proximidade ao maior centro consumidor do estado 
(Grande Vitória) e do país (região sudeste), a disponibilidade e proximidade de terminais 
portuários e a facilidade de acesso a informações, a serviços e ao comércio. 
 
Estas áreas integram um diversificado parque produtivo já instalado, composto 
especialmente por empreendimentos industriais e de serviços. O CIVIT, por exemplo, 
conta com cerca de 160 empresas já instaladas. 
 
A CST - Companhia Siderúrgica de Tubarão, empresa de grande porte instalada no 
município, é a maior produtora e exportadora de produtos siderúrgicos do país, 
atualmente com uma produção de 7,5 milhões de ton./ano, possuindo, para tal, um 
terminal portuário. O Porto de Praia Mole escoa a produção tanto da CST, quanto da 
Açominas e da Usiminas, destacando-se na movimentação deste tipo de carga. 
 
A CST, recentemente incorporada ao grupo industrial ARCELORMITTAL, produz placas 
de aço, produtos semimanufaturados para posterior laminação em produtos planos com 
aplicações diversas tais como: indústrias automobilísticas, eletrodomésticos, indústria 
naval, tubos, gasodutos, construção civil, estruturas metálicas, etc. Seu mercado de 
exportações está distribuído entre o Brasil, com cerca de 70% da produção atual, América 
Latina (Colômbia, Chile, Venezuela, Argentina, El Salvador, Equador, Costa Rica, 
Guatemala e Peru), agregando cerca de 16% da produção, Europa (França, Espanha, 
Bélgica, Reino Unido, Portugal e Itália) e América do Norte (México e EUA), com o 
restante, segundo dados atuais contidos no site da empresa. 
 
Desde o início de sua operação, a ARCELORMITTAL Tubarão já comercializou mais de 
74 milhões de toneladas de placas, sendo 92% destinadas ao exterior, e mais de 6 
milhões de toneladas de bobinas laminadas a quente (início das operações de laminação 
de bobinas a quente em 2002) sendo 26% das bobinas exportadas. 
 
No município de Vila Velha, o setor industrial tem expressividade, sobretudo nos gêneros 
de alimentos, confecções, mobiliário, construção civil, extrativa mineral. A municipalidade 
tem buscado absorver as demandas por investimentos industriais no município e atrair um 
número crescente de empreendimentos. Para isto foram montados o Distrito Industrial de 
Vila Velha e o Micropolo de Santa Inês, perfazendo, ao todo, 1,04 ha de área disponível 
para investimentos. 
 
Merece especial atenção, quando se avalia o desempenho industrial de Vila Velha, o Pólo 
de Confecções da Glória, que tem se mostrado bastante dinâmico desde sua fundação 
nos anos 80. Abrangendo atualmente cerca de 500 empresas, este pólo tem despertado 
interesse em todo o estado, tendo-se destacado como centro de confecções capixabas, 
atraindo tanto compradores do próprio estado quanto de outros estados circunvizinhos, 
além de turistas que passam temporada nos balneários do Espírito Santo. 



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
625/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Além dos atrativos turísticos existentes no município, Vila Velha é conhecida por ser o 
lugar onde se localiza a Indústria de Chocolates Garoto. Essa indústria foi fundada há 
cerca de 70 anos e tem se constituído numa das principais indústrias nacionais de 
chocolate, sendo referência, inclusive, no mercado mundial de chocolates. Recentemente 
essa indústria foi adquirida pela multinacional Nestlé. Após sua aquisição, abriu novos 
mercados, inclusive com a produção de sorvetes levando sua reconhecida marca. 
 
Outro segmento industrial de importância em Vila Velha é a indústria extrativa mineral, 
com ênfase na extração de areia, ocorrida em especial ao longo do litoral, entre Vila Velha 
e Guarapari, e de granito, na região de Amarelos. 
 
O município conta ainda com uma infraestrutura portuária, composta por vários terminais 
portuários. O terminal portuário de Vila Velha, também conhecido como porto de Vila 
Velha, possui 5 cais para atracamento de embarcações, uma retroárea que se estende ao 
longo dos cais, indo desde Paul, embora de forma descontínua, até a margem do rio 
Aribiri, onde hoje se localiza a Companhia Portuária Vila Velha - CPVV. 
 
Na capital do estado, as áreas de uso industrial estão pulverizadas entre as áreas de uso 
residencial, assim como aquelas de uso comercial, à exceção dos centros comerciais e 
dos shopping centers. O mesmo ocorre com as áreas de uso portuário e institucional, que 
se mesclam com a paisagem urbana da cidade. 
 
A zona portuária está situada na região central de Vitória, onde se localiza o porto de 
Vitória, e na Ponta de Tubarão. No Porto de Vitória, a paisagem compõe-se de armazéns 
de carga, de retroáreas para manobra, empilhamento e disposição de mercadorias a 
serem despachadas, de toda a parte administrativa do porto e da infraestrutura 
necessária para seu funcionamento. 
 
O porto de Vitória opera carga geral, principalmente bobina de papel, celulose, açúcar, 
granéis agrícolas e produtos siderúrgicos, nos seus 04 berços com 766 metros de 
comprimento, e profundidade entre 09 e 10,5 metros. Já o porto de Tubarão, que é 
controlado pela Vale - Companhia Vale do Rio Doce, conta com dois píeres para 
embarque de minério de ferro e pellets; um terminal de produtos diversos (TPD) para 
movimentação de contêineres, carga geral e granéis sólidos; um terminal para grãos; e 
um terminal para granéis líquidos. 
 
Ao longo da linha do porto de Vitória encontra-se instalada uma unidade industrial, a 
Flexibrás, que produz tubulações e possui, sob sua administração, uma retroárea com 
toda a infraestrutura necessária para suas operações. 
 
O porto de Praia Mole é de uso privativo, possuindo um terminal para produtos 
siderúrgicos (TPS), operado pelo condomínio CST, Usiminas e Açominas e um terminal 
para carvão mineral operado pela Vale. Tem um comprimento de 730 m e um calado de 
15,5m e 16m. Sua bacia de evolução possui 500m de diâmetro e opera com navios de 
270m e 300m. Possui ainda, para armazenagem, pátios para até 750 mil toneladas. 
 
A atividade industrial se destaca na produção das pelotizadoras da Vale, localizadas na 
Ponta de Tubarão, dentro do complexo industrial-portuário composto pelo Porto de 
Tubarão e por 7 usinas de pelotização, com a oitava em início de instalação no momento. 
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No geral, a atividade industrial desenvolvida pelos municípios da metrópole expandida sul, 
componentes da AII, é representativa no segmento de pequenas e médias empresas 
apresentando forte vinculação com o turismo e com a pesca, especialmente aqueles que 
se localizam na faixa costeira, detendo a maior expressividade em termos de geração de 
empregos. Neste sentido são representativas as indústrias de alimentos, os frigoríficos, 
estaleiros, entre outras pequenas indústrias. Entretanto, o que destaca na região são os 
empreendimentos de elevado porte instalados nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim 
e de Itapemirim, no contexto da indústria estadual. 
 
A antiga Usina de Paineiras, localizada no município de Itapemirim, também aparece 
como destaque regional, apresentando elevada participação na geração de empregos no 
município e região. Essa usina é produtora de álcool e de açúcar e responde pela 
concentração da atividade canavieira nessa região. A produção de cana-de-açúcar está 
diretamente ligada à Usina Paineiras, localizada em Itapemirim, produtora de açúcar e 
álcool. Na safra de 1998/99, a produção foi de 1.084.700 sacas de 50 Kg de açúcar, 
20.096 m³ de álcool anidro e 11.417 m³ de álcool hidratado, com um faturamento bruto de 
R$ 27.930.576,00. A produção atende aos mercados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais. A usina gera 2 mil empregos diretos (IPES, litoral Sul, 2000). 
 
Cachoeiro de Itapemirim é um município que se destaca na indústria de mármore e 
granito, sendo, na atualidade, um dos maiores destaques na produção nacional, 
especialmente em matéria de beneficiamento das rochas. Nesse município encontra-se o 
maior parque industrial do país no setor de rochas ornamentais com concentração da 
industria de bens de capital para o setor, que já compete com a indústria mundial de 
máquinas e equipamentos para esta atividade. 
 
Para se ter uma dimensão deste setor em Cachoeiro, os dados da tabela 3.3.2.3-18 
demonstram um grande crescimento desta indústria, no período de 1972 até 1998, com 
taxa de crescimento de 1.012% do número de teares, de 934% do número de empresas e 
de 469% dos empregados na atividade. 
 
Tabela 3.3.2.3-18: Dimensão do Setor do Mármore e Granito em Cachoeiro de Itapemirim 
– 1972- 1997. 
 

INDICADORES 1972 1980 1990 1995 1997 CRESCIMENTO 1972 – 1997 
N° de Empresas 70 104 178 662 724 934% 

N° de Empregados 1.930 3.193 6.464 9.075 10.998 469% 
N° de Teares 73 245 375 568 812 1.012% 

Fonte: IDEIES (site da prefeitura municipal de Cachoeiro de Itapemirim) – www.cachoeiro.es.gov.br, acessado em 09/06/08. 
 
 
Segundo dados contidos no site de Cachoeiro de Itapemirim, na distribuição das 
indústrias de mármore e granito do Espírito Santo, em 2000, 70,72% se concentravam na 
região sul do estado, tendo como ponto de centralização o município de Cachoeiro. 
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 Atividade Pesqueira 
 
A atividade pesqueira realizada nos municípios do Espírito Santo foi caracterizada num 
documento produzido em 2001, intitulado Diagnóstico Sócio-econômico da Atividade 
Pesqueira no Espírito Santo (INCAPER, 2001), uma das bases de análise deste item que 
também se baseou em monografia recente sobre o Tema (SENN, 2007) e em estudos de 
impacto ambientais realizados pela Petrobras para a Área Geográfica do Espírito Santo, 
durante o período de 2000 até 2006 (CEPEMAR, vários). 
 
Segundo o estudo realizado pelo INCAPER, a atividade pesqueira capixaba é 
caracterizada por um baixo grau de organização do setor, baixo padrão tecnológico dos 
equipamentos utilizados e pela ausência de estatísticas/dados sistematizados. 
 
Segundo o mesmo documento, a problemática da redução do volume de pesca deve-se à 
pesca predatória e a poluição dos rios, mangues e mar. Os principais mercados atendidos 
pelos produtos capixabas são Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, além do 
mercado estadual. 
 
O Espírito Santo possui 9.294 pescadores registrados, com uma frota de 1.660 barcos 
motorizados (INCAPER, 2001). Na tabela 3.3.2.3-19 destaca-se o número total de 
embarcações motorizadas e pescadores existentes nos municípios do estado, bem como 
o total no Espírito Santo. 
 
Tabela 3.3.2.3-19: Embarcações motorizadas e pescadores registrados no estado do 
Espírito Santo - 2001 
 

MUNICÍPIO Nº EMBARCAÇÕES 
MOTORIZADAS Nº PESCADORES 

Vitória 181 920 
Vila Velha 110 508 

Serra 62 205 
Guarapari 256 772 
Anchieta 111 541 
Piúma 170 500 

Itapemirim 297 2.305 
Marataízes 164 1.385 

Presidente Kennedy 2 28 
Conceição da Barra 123 620 

São Mateus 49 120 
Linhares 24 185 
Aracruz 70 206 

Total Espírito Santo 1.619 8.295 
Fonte: Incaper –Levantamento da Realidade Pesqueira nas Comunidades Litorâneas do Espírito Santo- 2001 
 
 
Segundo a mesma fonte, o Espírito Santo contribuía com apenas 3% da pesca na região 
Sudeste. A explicação para este baixo desempenho é atribuída à falta de conhecimento 
de atividade no Espírito Santo (estudos/estratégias); a evasão de pescadores que 
descarregam o pescado em outros estados; e a sobrecarga de barcos do Rio de Janeiro e 
Santa Catarina que pescam aqui e descarregam nos seus estados. 
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A pesca industrial é praticada principalmente em Itaipava, no município de Itapemirim, 
onde se concentram as embarcações de maior porte. Nas demais regiões, a pesca é 
artesanal com elevada deficiência de infraestrutura de apoio. Na região litorânea Sul, os 
principais pontos de desembarque são: Itaipava, Marataízes, Guarapari e Barra de 
Itapemirim. 
 
Na AII, a pesca de cunho comercial, seja artesanal, seja industrial, é desenvolvida na 
faixa litorânea, envolvendo todos os municípios da AII nela localizados, encontrando-se, 
em cada um deles, entidades que representam a comunidade pesqueira, as quais serão 
destacadas a seguir por município. 
 
 
− Município de Vitória 
 
A comunidade pesqueira residente na capital organiza-se através de sua colônia, a Z-5, 
também conhecida como Colônia Maria Ortiz e através de quatro associações de 
pescadores (Associação de Pesca de Santo Antônio, Associação de Pesca Ilha das 
Caieiras, Associação de Pesca da Praia do Canto, Associação de Pesca de Goiabeiras e 
Associação de Pesca da Praia do Suá). Merece destaque ainda a organização das 
mulheres que vivem da extração/comercialização de siri e de mariscos, estas 
representadas pela Cooperativa de Desfiadeiras de Siri da Ilha das Caieiras. 
 
A comercialização do pescado, por parte dos pescadores locais, tende a ser facilitada 
devido à elevada demanda existente na capital, assim como nos municípios vizinhos, e 
pela proximidade ao mercado consumidor, o que possibilita a venda no próprio local onde 
o pescado é desembarcado ou nas suas proximidades. 
 
A colônia Maria Ortiz tem aproximadamente 4.500 associados, sendo que este número de 
associados abrange pescadores residentes em vários municípios como: Vila Velha, Serra, 
Aracruz, Linhares, Conceição da Barra, Colatina, Baixo Guandu e Aimorés - MG. 
 
O número de embarcações cadastradas na Colônia é de aproximadamente 200 com 
motor, rádio e telefone celular (modelo antigo). Alguns têm equipamentos mais 
sofisticados como sonda e GPS. O tamanho das embarcações varia entre 10 e 14 metros 
em sua maioria. Utilizam como apetrechos: Rede de espera a uma distância de até 3 
milhas da costa a uma profundidade de 15 metros para pesca de Corvina, Pescada, 
Lagosta, Anchova, Chicharro e Pescadinha; Espinhel de superfície a uma distância entre 
12 e 15 milhas da costa, a uma profundidade até 60 metros para pesca de Realito, Pargo, 
Papa Terra, Dentão e Dourado; Espinhel de fundo para pesca de Cação e Badejo. Os 
barcos de pequeno porte utilizam como apetrecho a linha com anzol. 
 
No tocante à comercialização do pescado, 80% do total do município de Vitória é 
adquirido por Alvarenga, o grande atravessador da região. 
 
No bairro Maria Ortiz existem aproximadamente 15 máquinas particulares de descascar 
camarões. Nas proximidades existem 2 estaleiros: Edgar Alvarenga e Manuel Vareta. 
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A pesca mais comum no município é a pesca de arrasto para camarão, chamada pelos 
pescadores de arrastão. Nesta prática, além do camarão são pescadas outras espécies. 
Outro tipo de pesca realizado na capital é a pesca esportiva, especialmente para captura 
do Marlim Azul. Têm sido, inclusive, realizados torneios de pesca da espécie com o apoio 
da Prefeitura Municipal de Vitória. 
 
No tocante às áreas de pesca, a informação é que as embarcações menores praticam a 
atividade fora de Tubarão e fora de Praia da Costa. Algumas embarcações de grande 
porte se aproximam das Ilhas Martin Vaz e da Trindade. 
 
As embarcações que se dirigem para as Ilhas Martim Vaz e Trindade praticam, na viagem 
que tem uma duração de 5 dias para ir e 5 dias para voltar, pesca com currico, ou seja 
linhas com anzóis na popa da embarcação, atuando durante a travessia. 
 
A colônia possui uma embarcação que pratica a técnica de arrasto para pegar camarão 
rosa na região de São Mateus. 
 
Os membros que compõem a colônia se utilizam do píer já existente na praia do Suá 
como atracadouro de suas embarcações. 
 
A Associação de Pescadores da Praia do Suá tem aproximadamente 600 associados e 80 
barcos cadastrados de pequeno porte, aproximadamente 5 a 8 metros. Os associados 
entregam a maioria do pescado para ser comercializado no posto de vendas da Colônia. 
Esta associação, além de contemplar os pescadores do bairro Praia do Suá, agrega os do 
bairro Jesus de Nazareth. 
 
 
− Município de Vila Velha 
 
Em Vila Velha, a pesca é uma atividade de grande expressão, o que pode ser 
dimensionado pelo número de entidades representativas do segmento que existem no 
município, entre elas a Colônia de Vila Velha, as Associações de Pescadores da Praia do 
Ribeiro, da Praia de Itapuã e da Ponta da Fruta, além da Cooperativa. 
 
É visível a diferença de porte das embarcações pertencentes aos associados de Ponta da 
Fruta e da Praia do Ribeiro, que utilizam embarcações com maiores recursos, e das 
utilizadas pelos associados da Praia de Itapuã, a grande maioria movida a remo. Isto 
determina a existência de diferentes padrões de vida entre pescadores de um mesmo 
município, em função dos recursos utilizados por cada um deles. 
 
A localização da Associação dos Pescadores da Praia do Ribeiro encontra-se nas 
proximidades da Praia da Costa. Composta, em sua maioria, de pescadores das 
imediações, esta associação conta com uma força de pesca de aproximadamente 50 
pescadores. 
 
Os tipos de pesca mais utilizados são: pesca de rede de espera, pesca de linha de fundo 
e pesca com tarrafa, para obtenção de iscas. Em média, o volume de pescado 
desembarcado, por dia, é de 250 kg, composto principalmente por Peroá, Pargo, Baiacu, 
Dourado e Pescadinha em sua maioria. 
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A associação de pescadores de Ponta da Fruta, também engloba pescadores apenas das 
proximidades. Atualmente conta com cerca de 50 participantes e apresenta uma frota 
pesqueira de pouco mais que 15 embarcações, todas utilizadas na pesca marítima. A 
pesca é feita com linha de fundo, rede de espera de fundo e algum tipo de arrasto. 
 
A comercialização é feita na própria praia onde desembarcam. O movimento dos bares, 
localizados no calçadão da praia, em determinadas estações, absorve grande parte do 
que é trazido pelos pescadores. 
 
São cerca de 50 associados da Associação de Pescadores da Praia de Itapoã que conta 
com aproximadamente 120 barcos, predominando embarcações de pequeno porte (116 
com 4 metros e 4 com 7 metros de comprimento e motor). A maior parte dos associados 
mora na localidade de Itapoã, contando com uns poucos da Praia da Costa. Utilizam a 
faixa litorânea compreendida entre a Praia da Costa e Barra do Jucu para pescar. 
 
Os tipos de pesca mais utilizados pelos profissionais são os seguintes: a pesca de rede 
de arrasto, realizada a uma distância de 600 metros da praia, a uma profundidade de até 
10 metros, a pesca de rede de espera (pesca de espera boiera ou superfície), realizada a 
uma distância de 700 metros da praia, à profundidade entre 25 e 30 metros e a pesca de 
anzol: realizada a 10 milhas da praia, à profundidade entre 35 e 50 metros. 
 
A comercialização de 80% do pescado é realizada para atravessadores do Mercado da 
Vila Rubim, Alvarenga para exportação e prainha de Vila Velha, enquanto os 20% 
restantes são comercializados na praia de Itapoã no horário de chegada dos barcos e de 
puxada das redes. 
 
O local de desembarque de pescado é na praia, que é por onde chegam as embarcações, 
pela falta de um cais, trazendo os peixes apanhados no mesmo dia. 
 
O número de associados da Associação de pescadores da Praia da Costa é de 72, sendo 
que cada um dos associados é dono de uma embarcação de uns 4 metros de 
comprimento, sendo apenas 6 delas com motor, motores de embarcações simples de 
passeio. 
 
Quanto à modalidade de pesca, a grande maioria desenvolve suas atividades através da 
pesca de anzol, com linhas de fundo de 4 até 6 anzóis. As espécies mais capturadas são 
baiacu, espada, pescadinha e corvina. Alguns pescadores se utilizam de rede de espera 
de malha grande, obtendo com ela corvina, sarda, pescada, chicharro e anchova. A área 
de pesca vai desde os 500 até os 1000 metros de distância da costa, nas proximidades 
do farol de Santa Luzia. A distância da costa é em função da época do ano, sendo que no 
verão estão pescando mais perto (500 metros) e no inverno se afastando (1000 metros). 
Porém, sempre saem a pescar baseados nas condições meteorológicas, por se tratar de 
uma pesca estritamente artesanal, com grande rusticidade técnica. A conservação do 
pescado é nula, sendo trazido à costa logo depois de ter capturado alguns peixes, e 
comercializado diretamente na praia, onde têm montadas primitivas mesas forradas com 
chapas de aço totalmente enferrujadas, delatando a precariedade do serviço, como assim 
também a ausência total de higiene, caracterizada pela falta de torneiras com água limpa, 
como também de banheiros. 
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Como indicado acima, quase todos os pescadores vendem seu peixe na praia para seus 
habituais fregueses. Caso sobre produção, eles saem para vender nas ruas da Praia da 
Costa, a viva voz. 
 
A Cooperativa Mista de Pesca de Vila Velha foi fundada em 1993, sendo a sede 
construída pelo Governo do Estado do Espírito Santo na Prainha, município de Vila Velha, 
cedida por comodato. A Infraestrutura da cooperativa é composta por uma fábrica de gelo; 
um depósito de combustível com capacidade de 15 mil litros; um balcão de comércio a 
varejo, que funciona de terça a domingo; e um caminhão Mercedes 709, em regime de 
comodato com o governo do estado. 
 
Tem aproximadamente 1.000 pescadores associados. Existem cerca de 120 
embarcações, cujos comprimentos são classificados em: 5 m, 9 a 10 m e 10 a 15 m, 
predominando embarcações de 13,5 metros. A área de pesca abrange do sul da Bahia ao 
norte do estado do Rio de Janeiro. Utilizam como petrechos de pesca: linha de fundo, 
pargueira e espinhel. 
 
Em torno de 50 % do pescado vai para o mercado da Grande Vitória, através de 
restaurantes e bares. O restante é comercializado com a empresa que pagar mais, pois 
não possuem SIF para exportação. Essas empresas são: Alvarenga, Brasfish e Central 
Leste. Atum, Cioba, Catuá, Realito e Dourado são destinados ao mercado externo, 
enquanto o Badejo, Dentão e Dourado para o mercado interno. 
 
Localizada na Prainha, a cooperativa é responsável pela maior quantidade de pescado de 
Vila Velha, nas duas ‘modalidades’ de pesca: em alto mar e costeira. 
 
‘Alto mar’ faz referência à profundidade em que é realizada a pesca, sendo em distância, 
realizada entre o norte do Espírito Santo e sul da Bahia. A pesca realizada em alto mar 
conta com uma frota de barcos que varia de 9 a 14 metros, e comportam, cada um deles, 
de 5 a 8 pescadores. As embarcações são, em sua maioria, convesadas (80 convesadas 
e 52 sem convés) até mesmo pelo volume de pescado que trazem. Partem ao mar com 4 
toneladas de gelo e quando voltam, aproximadamente 15 a 20 dias após, descarregam 
uma soma que gira em torno de 1500 a 4000 kg de pescado. As espécies mais 
relevantes, capturadas neste tipo de pesca são: Badejo, Garoupa, Cioba, Papa-Terra, 
Olho-De-Boi, Cação, Catuá, Dourado e Pargo. 
 
Como é de se esperar, o material e equipamentos utilizados pela pesca em alto mar é 
bem sofisticado e avançado tecnologicamente. Com a ajuda de satélite, navegadores 
GPS auxiliam a pesca, ecossondas possibilitam a localização de cardumes e espinhéis 
garantem quantidade e praticidade na atividade. 
 
A pesca costeira é praticada mais próximo à costa, e a situação dos embarcados é visual 
(se orientam pelos prédios da orla), não necessariamente precisando de alta tecnologia. 
Os pescadores que realizam este tipo de pesca normalmente voltam no mesmo dia em 
que saem, e entram cerca de 10 milhas mar adentro. As espécies mais capturadas são: 
Peroá, Anchova, Pescada, Corvina, Bagre, Chicharro, Espada, Robalo, Charel e Pargo. 
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Na pesca costeira, as embarcações também dispõem de material de pesca simples, que 
se limitam, normalmente, a anzóis e redes. O número de pescadores por embarcação é 
pequeno, geralmente dois, e a produção diária pode chegar aos 40 kg se o ‘mar estiver 
para peixe’. Ao contrário da pesca em alto mar, a costeira não utiliza gelo em suas saídas. 
 
A Colônia de Pescadores Z -2 - Conselheiro Costa Pereira possui 3.000 associados. 
Estão inscritas 180 embarcações, com predominância de embarcações pequenas, 
havendo 15 de médio porte, que utilizam como petrecho espinhel de fundo e de tona ou 
caída para pesca de Dourado, e também linha de fundo para peixe de exportação, que 
são: Badejo, Garoupa, Dentão, Vermelho, Papa-terra, Cioba e Cação. 
 
As embarcações maiores têm autonomia para pescar na área compreendida entre Ilhéus-
BA e sul do Espírito Santo, incluindo as proximidades da Ilha de Trindade. 
 
Das 165 embarcações menores, 30% são embarcações do tipo boca aberta, que fazem 
pescaria a até 30 milhas da costa a uma profundidade de 25 a 35 metros, utilizando como 
petrechos espinhel de fundo e de tona. As demais embarcações são pequenas, utilizando 
como petrecho rede de espera e de arrasto, e pescam mais próximo da praia. 
 
 
− Município da Serra 
 
Na Serra estão presentes a Associação de Pescadores Amadores e Profissionais de 
Nova Almeida e a Associação de Pescadores de Jacaraípe. 
 
A associação possui 38 pescadores, que dispõem de 25 a 28 embarcações motorizadas 
entre 6 e 14 metros, estas últimas, totalizando 3 a 4 barcos. A área de pesca utilizada 
pelos membros da associação estende-se desde a faixa que vai de Vitória até a foz do rio 
Doce, numa profundidade de 60 a 70 metros. 
 
Para pescar, são utilizados dois tipos de linhas: espinhel de fundo e espinhel boieiro. O 
espinhel de fundo é destinado à pesca de garoupa, arraia e badejo, e o espinhel boieiro 
tem por objetivo a pesca do cação. Também se utiliza a rede balão para a pesca de 
camarão, instalando este petrecho em áreas pouco profundas, próximas à costa. 
 
A maioria dos peixes capturados é comercializado junto aos atravessadores, sendo que 
apenas o cação é vendido ao público local. Sua venda é realizada diretamente ao 
consumidor, através da peixaria da associação, ou efetuada via atravessador que possui 
uma peixaria na entrada da ponte Nova Almeida - Praia Grande. 
 
A Associação de Pescadores de Jacaraípe possui vinte e três embarcações motorizadas, 
sendo mais de 50% delas entre 6 e 7 metros, possuindo algumas de 12 a 14 metros, 
porém muito poucas. Na associação estão inscritos 96 pescadores. 
 
Os petrechos de pesca utilizados pelos pescadores de Jacaraípe são a linha boieira e o 
espinhel de fundo. Duas das embarcações de Jacaraípe possuem rede para cação, 
utilizando para tal captura o método da parelha. 
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Fora o cação, descrito acima, as capturas dos pescadores de Jacaraípe incluem peroá, 
pargo e realito, este último muito pouco. A área de pesca utilizada pelos pescadores de 
Jacaraípe é a aproximadamente 20 milhas da costa, desde Vitória até Barra do Riacho. 
 
 
− Município de Itapemirim 
 
Existem, em Itapemirim, duas entidades representativas da comunidade pesqueira local, a 
Colônia Z-10 e a Associação de Pescadores, ambas localizadas em Itaipava. É 
importante comentar a existência de uma relativa disputa entre essas instituições, o que 
determina um menor grau de mobilização da comunidade pesqueira como um todo. A 
Colônia agrega os pescadores de menor poder aquisitivo, todos residentes no município, 
e representa os seus interesses. A Associação, ao contrário do que ocorre normalmente, 
agrega pescadores/embarcações de maior porte, inclusive de outros locais do estado. 
 
Outro fato relevante refere-se à ocorrência de pesca em alto mar, realizada por 
embarcações de maior porte pertencentes a integrantes da Associação de Pesca de 
Itaipava, que se apresenta como um diferencial no perfil pesqueiro desenvolvido pelos 
municípios que compõem a região analisada, assim como do restante do estado. 
 
Segundo informações do presidente da Colônia, o município de Itapemirim possui de 
2.400 a 2.500 pescadores entre ativos e inativos. 
 
As artes de pesca mais utilizadas são a pesca de linha de fundo, o espinhel e o currico, 
atingindo uma profundidade de até 35 m. O tamanho médio das embarcações é de 12 
metros. Os petrechos utilizados são: Long line com 500 a 1000 anzóis, para pesca de 
Meca, Dourado, Atum e Tubarão, Pargueira com 10 a 20 anzóis, para pesca de 
Namorado, Pargo e Garoupa e Linha com isca viva para a pesca de Dourado e Atum. 
 
A área de pesca dos pescadores associados desta colônia está compreendida entre o sul 
da Bahia e Santa Cantarina. Os principais pesqueiros estão compreendidos desde a beira 
da praia até uma extensão aproximada de 600 metros de profundidade. Alguns 
pescadores têm pescado no entorno das plataformas, uma vez que os cardumes se 
aproximam deste local atraindo os peixes maiores. O Atum é um destes exemplos, 
cardumes desta espécie circundam as plataformas para se alimentarem dos peixes de 
pequeno porte que vivem aí. 
 
A comercialização ocorre na região, sendo os maiores compradores as empresas: Atum 
do Brasil, de Itaipava; Leonísio de Piúma; Zipi Lima e o “Papa Tudo”, também de Piúma. 
 
Os principais problemas levantados foram: a falta de local adequado para o desembarque 
do pescado e também de um local para o abastecimento dos barcos, uma vez que não 
existe uma área apropriada, seja cais ou píer. Outra deficiência apontada é a falta de 
infraestrutura para a comercialização do pescado, pois, diante da inexistência desta 
infraestrutura, o pescado acaba sendo comercializado com intermédio de atravessadores. 
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A pesca industrial é realizada por pescadores e embarcações que têm sua base de apoio 
em Itaipava estando, em sua maioria associados da Associação de Pesca de Itaipava. O 
número de associados é de cerca de 700 pescadores, as embarcações giram em torno de 
103 e sua média de tamanho varia de 12 a 14 metros de comprimento. Obviamente que 
esta entidade possui associados de vários outros lugares, visto que a comunidade 
pesqueira residente em Itapemirim é bem menor. A maioria dos associados é filho de 
pescador, tendo sido iniciado na arte de pesca depois de frequentar a Escola de Pesca de 
Piúma. Muitos desses ex-alunos são hoje mestres de embarcações. 
 
O tipo de pesca também explicita uma pesca de cunho comercial, visto que o pescado 
mais comum é o Atum e o Dourado, ambos necessitando de equipamentos e 
embarcações de melhor padrão que aquelas utilizadas pelos pescadores da região. O 
volume de captura destas espécies, segundo o representante da associação, pode 
alcançar 250 toneladas/mês. 
 
Com relação aos equipamentos utilizados pelos associados, foi destacado que os de 
maior uso são: currico, linha de superfície e espinhel, sempre feita em mar aberto. 
 
A comercialização do pescado é feita através de 04 entrepostos no estilo leilão, onde é 
leiloado o pescado que chega. 
 
 
− Município de Marataízes 
 
Os pescadores residentes nos municípios de Marataízes e de Presidente Kennedy 
organizam-se numa mesma entidade, a Colônia Z-8 e da APEMAR – Associação de 
Pescadores de Marataízes. 
 
O perfil da atividade é comum entre ambos, embora a comercialização seja mais 
expressiva em Marataízes, até mesmo pelo peso da atividade turística no município. No 
demais, essas comunidades pesqueiras não se diferenciam das acima descritas, 
apresentando o mesmo padrão de desenvolvimento da atividade, destacando-se na arte 
de pesca do tipo artesanal. 
 
A colônia possui cerca de 3.400 associados, as embarcações registradas são 140, na 
maioria a remo ou vela, cujo tamanho é de, no máximo, 14 metros de comprimento. Esta 
colônia possui associados tanto do município onde está sediada como também de outros 
municípios como Cachoeiro, Castelo, Alegre, Muqui, Rio Novo, Presidente Kennedy 
(Praia de Marobá), Itaipava, Itapemirim, Anchieta, Vitória, São João da Barra (RJ) e São 
Francisco de Itabapoana (RJ), cuja comunidade pesqueira se faz representar pela Z-8. 
 
O principal tipo de pescado da região é a lagosta, pescada em Barra e Pontal, e o Peroá, 
pescado na Barra e em Marataízes. A quantidade de Peroá produzida pelos associados 
da colônia gira em torno de 400 Kg/semana e da lagosta 100 Kg/semana. Outras 
espécies também comercializadas na região são: Badejo, Lagosta, Peroá, Pargo, Corvina, 
Pescadinha, Cação, Camarão, Baiacu, Robalo, Tainha. 
 
Com relação às modalidades de pesca, foram destacadas a pesca de rede, linha e 
espinhel. Também ocorre  a pesca de mergulho, cuja produção (peixes ornamentais) é 
vendida para São Paulo. 
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A área de pesca está compreendida entre o Sul da Bahia e estado do Rio de Janeiro a 
uma distância da costa que varia entre 12 e 53 milhas. 
 
A comercialização é similar às demais comunidades pesqueiras analisadas, na qual existe 
uma forte presença do atravessador, o que ocorre devido, principalmente, à pequena 
mobilização da categoria para fazer frente às suas reais necessidades, e à inexistência de 
infraestrutura adequada para que o próprio pescador possa comercializar seu pescado. 
 
 

 ATIVIDADE TURÍSTICA 
 
Da mesma forma que na descrição da atividade industrial, também foram utilizadas 
informações levantadas em sites oficiais das prefeituras municipais da AII. Também foram 
utilizados dados levantados em estudos ambientais recentes realizados por esta equipe. 
As informações sobre a atividade turística estão descritas por município na sequência. 
 
 
 Vitória 

 
A capital do Estado do Espírito Santo, Vitória, guarda em sua antiga área central um rico 
patrimônio histórico-cultural-arquitetônico composto por construções coloniais, palácios e 
igrejas de mais de 300 anos. No conjunto patrimonial da Capital de reconhecido valor 
para a cultura capixaba, destacam-se: 
 
− Igreja de São Gonçalo: construída em 1707 em estilo colonial, fica localizada na 

Cidade Alta, no centro da cidade. 
 

− Igreja de Santa Luzia: é uma das principais atrações turísticas e culturais da cidade de 
Vitória. A Igreja é o primeiro monumento construído em Vitória, em 1551, tendo 
preservado ainda hoje as suas características originais, como a arquitetura de linhas 
simples e paredes grossas. Nela funciona, atualmente, uma galeria de arte e um 
centro de pesquisas da Universidade do Espírito Santo. 

 

− Igreja do Rosário: de significativa importância histórica, sua construção remonta ao 
ano de 1765. 

 

− Ruínas do Convento de São Francisco: constitui a primeira edificação franciscana 
levantada fora da região Nordeste do Brasil, que data de 1591. 

 

− Catedral Metropolitana: construída em 1918. 
 

− Colégio Jesuíta e Igreja de São Tiago: o antigo Colégio Jesuíta é hoje sede do 
governo do Estado e é denominado Palácio Anchieta. O prédio guarda o túmulo do 
padre José de Anchieta. 

 

− Palácio Domingos Martins: construído em 1910, no local onde se encontrava a Igreja 
de Nossa Senhora da Misericórdia, é atualmente ocupado pela Assembleia Legislativa 
do Estado. 

 

− Escola de Arte FAFI. 
 

− Teatro Carlos Gomes. 
 

− Escadaria Maria Ortiz. 
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Vitória possui manifestações culturais que expõem os traços da tradição local, 
destacando-se, dentre elas: 
 

− O Congo, que faz parte da folclore musical capixaba. Participam das bandas de congo 
os moradores integrantes das colônias de pescadores. Seus principais instrumentos 
são o tambor de congo; bumbo ou caixa; casaca ou reco-reco; cuíca; chocalho; 
triângulo; e apito (utilizado pelo mestre no início e término das toadas). As bandas 
existentes em Vitória são: Bandas de Congo de Vitória, Banda de Congo Amores da 
Lua, Banda de Congo Mirim da Ilha, Banda de Congo Mirim Estrelinha e Banda de 
Congo Panela de Barro. 

 

− Procissão Marítima de São Pedro: realizada tradicionalmente na Festa de São Pedro. 
 

− Produção artesanal de panelas de barro. Realizada pelas paneleiras, esta atividade 
tem sido um dos principais atrativos da capital, sendo uma marca os produtos que são 
confeccionados por mulheres de forma artesanal. Essas panelas são o principal 
elemento cultural no preparo da moqueca e da torta capixaba, pratos típicos da 
culinária local, que têm sua origem nas tribos indígenas que habitavam o litoral do 
estado. 

 

− Um dos traços da cultura de Vitória é também sua culinária, por abrigar pratos típicos 
da região como a moqueca e a torta capixaba, esta última tradição na Semana Santa. 

 
Além do rico patrimônio histórico e cultural, Vitória possui ainda uma gama de atividades 
de lazer e turismo constituída, principalmente, pelo complexo de praias que contam em 
grande parte com infraestrutura para a prática de esportes de areia e náuticos. Dentre 
outras referências turísticas, destacam-se: 
 

− Praia de Camburi: é a principal praia de Vitória, com 6 km de extensão. Concentra 
atividades culturais e esportivas, promovidas pela prefeitura de Vitória, com extensa 
rede de hotéis, quiosques, restaurantes e bares. 

 

− Praia do Canto: localizada junto ao Iate Clube do Espírito Santo, onde é realizado 
anualmente o campeonato internacional de pesca oceânica (marlin azul, marlin 
branco, sail fish, etc.). Possui um calçadão para caminhadas e cooper. 

 

− Praia Enseada do Suá: destaca-se pelo seu extenso calçadão e ciclovia, ideal para 
caminhadas, cooper e ciclismo. 

 

− Praia Curva da Jurema: originária de aterro, liga a ilha do Boi à Ilha de Vitória. 
Concentra grande número de bares ao longo da sua orla. 

 

− Ilha do Boi: a Ilha é ligada à Vitória por um aterro. Ao redor da Ilha estão pequenas 
praias com águas muito limpas. Perto da Ilha do Boi estão as Ilhas Galheta de Dentro 
e de Fora e a Ilha Rasa. 

 

− Ilha do Frade: a Ilha é ligada a Vitória por uma ponte. As casas são de alto padrão 
social e possui pequenas faixas de areia com águas bem claras, transformadas em 
minipraias. A praia mais frequentada é a das Castanheiras. 

 
Nas atividades de lazer e Turismo destacam-se também outros Parques e Praças: Parque 
Municipal Pedra da Cebola, Praça dos Namorados, Praça dos Desejos, Praça da Ciência, 
Parque Municipal Horto Maruípe, Parque Municipal Gruta da Onça e o Parque Moscoso. 
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O Parque da Fonte Grande, localizado no centro da sede municipal, possui área com até 
308 metros de altitude, concentra as torres de TV e rádio da Capital. 
 
 
 Vila Velha 

 
De passado tão remoto quanto Vitória, Vila Velha possui um rico e complexo patrimônio 
histórico e cultural, que se expressa sobretudo nas construções arquitetônicas da época 
colonial, nas igrejas, nos santuários, nos museus. As belezas naturais do lugar e a 
infraestrutura urbana constituída são sustentação de atividades de lazer e turismo 
diversas. 
 
Os pontos aqui destacados foram retirados da site da Prefeitura Municipal de Vila Velha, 
constando de: 
 

– Igreja Nossa Senhora da Glória: construída entre 1900 e 1913 e edificada em 
alvenaria de pedra, é dotada de forração de madeira e piso de ladrilho cerâmico. 
 

– Igreja de São Pedro: edificada em alvenaria de pedra, em estilo gótico, em 1950. 
 

– Santuário Comunidade Divino Espírito Santo: em estilo gótico, foi inaugurado em 1967 
e seus vitrais são pintados em motivos bíblicos, estando em bom estado de 
conservação. 
 

– Convento da Penha: considerado o principal monumento religioso do estado e símbolo 
de devoção a Nossa Senhora da Penha. Foi construído no alto de um morro de 156 
metros, por volta de 1560. Hoje existe no local o Museu do Convento de Nossa 
Senhora da Penha, que possui como objetos, vestimentas e artefatos utilizados pelos 
primeiros frades, sendo um local de grande visitação de fiéis e de turistas, devido 
também à vista que oferece da capital e de Vila Velha. 
 

– Ladeira das Sete Voltas: antiga ladeira que dá acesso ao Convento e foi originária do 
caminho feito por índios, escravos, primeiros moradores e devotos que trabalhavam na 
construção da primitiva capela, inaugurada em 1570. 
 

– Igreja Nossa Senhora do Rosário: é a mais antiga do Estado, sendo o início de sua 
construção em 1535, logo após a chegada do donatário, sob a forma de capela. 

 

– Gruta Frei Pedro Palácio: trata-se de um vão formado pela natureza embaixo de uma 
grande pedra situada no sopé da montanha. Possui aproximadamente 1 metro de 
altura em declive a partir da entrada e 3 metros de extensão com perfeita visibilidade 
interior. Segundo alguns historiadores, foi residência do Frei Pedro Palácio por mais 
de 6 anos. 
 

– Forte de São Francisco de Xavier: anteriormente denominado Fortaleza de São 
Francisco de Piratininga, ou simplesmente Piratininga e também da Barra, se localiza 
na base do Morro da Penha. 

 

– Museu e Atelier Homero Massena: transformada em museu a casa onde o artista 
plástico Homero Massena passou os últimos 20 anos da sua vida. O artista foi um dos 
mais ilustres do estado. 

 

– Casa da Memória: imóvel tombado pelo Governo do Estado com mais de 100 anos de 
fundação, situado ao lado do museu Homero Massena. Com manifestações e eventos 
importantes, o Museu promove exposição sobre o Convento da Penha, cerimônia 



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
638/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

comemorativa do término da 2ª Guerra Mundial, exposição permanente, fotos e 
objetos sobre o sítio histórico da Prainha e adjacências. 

 

– Museu Vale do Rio Doce: antiga Estação Pedro Nolasco, localizada às margens da 
Baía de Vitória, possui um rico acervo, destacando-se a velha Maria Fumaça do ano 
de 1925, o vagão de madeira, o trole, o telégrafo, o sino, fotografias, documentos e 
outros. 
 

– Igreja dos Navegantes: em alvenaria de pedras, localiza- se num topo de um morro, 
em frente à praia. Comemora- se a festa de São Pedro e Nossa Senhora dos 
Navegantes anualmente. 

 

– Farol de Santa Luzia: situado em um terreno rochoso de encosta íngreme na ponta de 
Santa Luzia. O farol é inglês e foi erguido em 1870, medindo 12 metros de altura e 9 m 
de base, e inaugurado por volta de 1871, sendo sua iluminação inicial a querosene. O 
Farol emite, ininterruptamente, sinais aos navegantes com um alcance de 32 milhas 
marítimas. Serve de orientação à navegação direcionada aos portos de Vitória, Vila 
Velha e Tubarão. 

 
As principais atividades de turismo e lazer fazem uso de um variado e rico patrimônio 
natural existente no município composto por praias, parques e reservas, lagoas e outros 
atrativos naturais como: 
 

– Reserva Ecológica de Jacarenema: localizada próximo a Barra do Rio Jucu, possui 
uma vegetação de restinga de Mata Atlântica ainda em bom estado de conservação. 
Rica em fauna e flora, cortada pelo rio Jucu, que deságua no mar, provocando o 
fenômeno das Pororocas em pequenas proporções. Excelente local para pesca, banho 
e passeios de barco. 
 

– Parque Ecológico Espera Maré / Parque Municipal Morro da Manteigueira: formada 
por manguezais e remanescentes da Mata Atlântica, área de baixada composta de 
restinga e terreno alagado, que compõe um conjunto paisagístico atraente. 
 

– Praia da Barrinha: localizada na margem esquerda da foz do rio Jucu, reta e com 
ondas boas para o surf. A praia é considerada excelente para a pesca. 
 

– Praia do Barrão: propícia à prática do surfe, possui grande extensão de areias brancas 
e fofas, é reta e adornada por corais, tendo o magnífico Morro da Concha ao norte. 
Possui calçadão e ciclovia. É ideal para a prática de esportes náuticos. 

 

– Praia da Concha: península contornada pela pedreira que compõe o Morro da Concha. 
Sem ondas, com águas mansas, é a mais propícia ao mergulho, sendo utilizada para 
atracagem de pequenas embarcações. 
 

– Praia do Ribeiro: a única fonte de água potável existente na região nos tempos 
passados, corria a céu aberto e era chamada pelos colonizadores portugueses de 
ribeiro. Orlada por frondosas castanheiras onde os pescadores atracam seus barcos 
desde longínquos tempos, possui uma trilha íngreme que contorna o Morro do 
Moreno. 

 

– Praia da Ponta da Fruta: praias de águas rasas e mansas e larga faixa, é o melhor 
ponto para mergulho de crianças e ideal para famílias. 
 

– Praia da Baleia: praia apropriada para o surfe, areia grossa, clara e fofa. 
 



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
639/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

– Praia Grande: é uma praia de mar aberto com ondas muito fortes, principalmente no 
inverno, quando podem ocorrer ressacas. A vegetação é de restingas e há trechos de 
dunas. 
 

– Morro da Concha: elevação rochosa na praia, coberta com restinga. Conta com uma 
estreita escada pavimentada e um corrimão em toda a sua extensão, a fim de facilitar 
o acesso e não prejudicar a beleza natural deste, de onde se tem uma vista 
panorâmica de todo o litoral do município. 
 

– Morro do Moreno: com 164 metros de altitude, possui local para pesca, fonte mineral, 
rampa para salto de vôo livre (Asa Delta), mirantes naturais, orlado por uma vegetação 
remanescente de Mata Atlântica, rica em fauna e flora. 
 

– Morro do Penedo: servia o Penedo, outrora, de suporte para a pesada corrente de 
ferro que se estendia na margem fronteiriça desde o Forte São João, fechando o canal 
para a passagem de navios corsários. 

 

– Pedra de Inhoá: pode servir como mirante natural, pois possui uma belíssima vista da 
baía de Vitória, além do Convento da Penha e outras belezas naturais. 

 

– Lagoa de Jabaeté: Área de Preservação Permanente. Sobre suas águas, pequenas 
ilhas de arbustos flutuam e se deslocam a favor do vento. Constitui um ótimo local 
para a prática da atividade de pesca, banho e lazer. 

 

– Lagoa Jacuné: suas areias brancas contrastam com a água escura. A vegetação de 
gramíneas, típica da lagoa, desenha um belo cenário natural que é próprio para 
banhistas. 

 
Ainda merecem menção outros atrativos locais como : 
 

– Galeria de Arte Kléber Galvêas: galeria de propriedade do renomado Kleber Galveas 
que expõe suas obras, telas, móveis de fabricação própria e outros trabalhos, além 
dos trabalhos de outros artistas. 
 

– Teatro Municipal Hélio Viana: antiga sede da Prefeitura, tendo se constituído numa 
importante obra para a época, no início da década de 60, ressaltando o arrojo de sua 
cobertura. 

 

– Galeria Artes da Vila: Expõe quadros e peças em cerâmicas, barro, pedra sabão e 
madeira de artistas locais e outros. 

 

– Pólo de Moda da Glória: situado no bairro da Glória, onde existem cerca de 350 lojas 
(malharias) de pronta entrega com vendas no atacado e mais 500 que vendem o 
varejo. 

 
 
 Serra 

 
Na Serra, os principais monumentos Histórico-Culturais são representados pelas 
seguintes edificações: 
 
– Ruínas da Igreja de Queimado: O distrito de Queimado foi palco de uma Insurreição 

de mesmo nome, realizada em 1849 pelos cativos a quem o padre italiano Gregório de 
Bene prometeu conseguir a carta de alforria se, nas horas vagas, ajudassem a 
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construir Igreja de São José. Em 1993, parte das ruínas da Igreja desabaram. 
Atualmente, a prefeitura tenta manter de pé o que restou. 
 

– Igreja e Residência dos Reis Magos: Trata-se do mais significativo exemplo das 
construções jesuítas no Espírito Santo. A igreja, a residência e a praça permanecem 
completas, com raríssimas modificações. A primeira capela foi erguida no dia 06 de 
janeiro de 1557, por isso recebeu o nome de Reis Magos. A construção era pequena e 
feita de palha. Por volta de 1569 foi construída uma nova capela, agora com espaço 
destinado à residência dos padres e celas para realizações de ofícios de carpintaria, 
marcenaria, alfaiataria e trabalhos com couro, tais como: selas, arreios, sapatos e 
outros. A conclusão da igreja se deu em 1580. 
 

– Casa da Pedra: A casa do artista plástico Neusso, em Jacaraípe, é feita com pedras 
retiradas do mar e madeiras do próprio local. Possui ainda diversificadas esculturas de 
madeira. Atrai os turistas e moradores da região pela inovação. 
 

– Igreja Nossa Senhora da Conceição: Foi construída por volta de 1756 para substituir a 
primeira capela da Serra, construída duzentos anos antes pelo padre Brás Lourenço, 
no sopé do Mestre Álvaro. Atualmente, não há nenhum sinal da existência desta igreja 
construída pelo jesuíta. 

 

– Capela São João: A Capela de São João de Carapina foi construída em 1562. Esta 
aldeia foi fundada sob a liderança indígena de Arariboia e foi nela que, segundo 
registros históricos, o padre José de Anchieta, em 1594, fez um garoto mudo falar, em 
um de seus milagres. 
 

– Manifestação Cultural – Congo: O Congo é uma forte tradição no Espírito Santo, com 
destaque para os municípios de Serra, Vitória e Vila Velha. A Banda de Congo toca e 
canta principalmente em festas religiosas, como as de São Benedito. As pessoas 
simples que fazem parte das bandas utilizam instrumentos feitos por elas mesmas 
com pau oco, taquaras, peles de animais, folha-de-flandres, ferro torcido e barricas. Ao 
som de tambores, caixas, cuícas, chocalhos, casacas, triângulos e pandeiros, homens 
e mulheres cantam velhas e tradicionais toadas, em que há referências à escravidão, 
à guerra do Paraguai, aos santos de devoção popular. O município inaugurou a Casa 
do Congo Mestre Antônio Rosa no ano 2000, na Serra Sede. O local será utilizado 
para oferecer oficinas culturais a crianças, fabricação de instrumentos e o auditório 
sediará minicursos e seminários. 

 
Dentre as atividades de lazer e turismo são pontos de atração: 
 
– Mestre Álvaro: O pico do Mestre Álvaro está a 833 metros do nível do mar. A área do 

monte foi transformada em Reserva Biológica Estadual e Parque Florestal em 1976. 
Em 1991 tornou-se área de proteção ambiental. 
 

– Lagoa de Carapebus: Lagoa com águas escuras, mas limpas, com condições 
propícias para a pesca de vara ou rede. Localiza-se no balneário de Carapebus. 
 

– Lagoa Juara ou Jacaraípe : Esta é a maior lagoa do município, com 16 km de 
extensão, situada entre os balneários de Manguinhos e Jacaraípe. Rica em pescado e 
ideal para acampar. 

 

– Lagoa Jacuném: Possui várias espécies de peixes e está localizada no bairro 
Barcelona. 

 

– Praias. 
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 Cariacica 
 
O Patrimônio Histórico e Cultural do município encontra-se representado pelos seguintes 
monumentos: 
 

– Centro Cultural de Cariacica: composto por auditório e biblioteca. 
 

– Igreja Matriz de São João Batista: Foi construída com a ajuda de fiéis (através de uma 
procissão de pedras). Conseguiu-se erguer tal monumento em pedra e cal. 
Posteriormente, em 1889, a cobertura de palha foi substituída por telhas vindas de 
Marselha (França) e somente em 1948 foi erguida a torre de tijolos e cimento armado 
com cerca de 15 metros de altura. Atualmente esse monumento é tombado pelo 
patrimônio histórico. 

 

– Praça Marechal Deodoro: Primeira praça construída no município. Juntamente com a 
igreja de São João Batista e o antigo prédio que abrigou a prefeitura municipal por 
vários anos formam o tríduo histórico de Cariacica. 

 
As atividades de lazer e os principais atrativos turísticos são representados por: 
 

– Reserva Biológica de Duas Bocas: É uma das maiores áreas de preservação 
ecológica do estado, tendo sido criada em 1965 como reserva florestal e transformada 
em reserva biológica em 1991. Possui densa mata atlântica onde abriga raras 
essências nativas e uma rica fauna, e também é um reservatório de água. 

 

– Reserva Ecológica Moxuara: Abriga o Pico Moxuara, maciço em granito com altura 
equivalente a 724 m, o mais importante patrimônio histórico cultural paisagístico do 
município. À sua volta é possível encontrar locais que oferecem diversos 
atrativos. Localiza o Vale do Moxuara onde possui um rede de infraestrutura voltada a 
atividades de lazer. 

 

– Cachoeira Maricará 
 
 
 Viana 

 
Em Viana fazem parte de seu patrimônio histórico e cultural o Museu Municipal, o Museu 
do Traje, o Antigo Paços do Conselho, a Galeria Barca D’Artes, o Instituto da Juventude, 
o Núcleo Museológico, o Museu do Pão, o Moinhos de Montedor, o Navio Hospital Gil 
Eannes, o Museu de Carros de Cavalos, o Museu Fábrica de Louça Regional de Viana e 
o Núcleo Museológico de Santa Luzia. 
 
 
 Alfredo Chaves 

 
Representando o patrimônio histórico e cultural do município são destaques: 
 

– Igrejinha Nossa Senhora da Penha: Localizada em São Roque de Maravilha. 
 

– Estação Ferroviária de Matilde: O prédio da estação foi tombado pelo Conselho 
Estadual e está localizado no distrito de Matilde. 

 

– Casarão do Togneri: Construído há mais de 100 anos, na sede do município. 
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As atividades de lazer e turismo de maior destaque são realizadas nos seguintes pontos 
de atração: 
 

– Rampa Natural de Vôo Livre: Com vistas para o litoral (Guarapari, Anchieta e Piúma) e 
montanhas. Localizada em Cachoeira Alta, a 6km da sede. A Pedra do Gururu, na 
sede, também é utilizada para a prática de asa delta e parapente. 

 

– Cachoeira Engenheiro Reeve: Com 300 metros de trilha e queda de 70m, essa 
cachoeira possui rara beleza. Ela está localizada no distrito de Matilde, a cerca de 
10km da sede, por estrada de chão, na ES-146. Essa é a segunda maior cachoeira do 
estado, sendo a maior em queda livre. 

 

– Cachoeira Pinón / Daróz: Localizada no Distrito de Carolina, com lago próximo para 
banho. 

 

– Cachoeira Vovó Lúcia: Com bar, piscina natural e áreas verdes entre montanhas, no 
Distrito de Ibitiruí. 

 

– Cachoeira Tororoma: Localizada em Cachoeira Alta. 
 

– Cachoeira Iracema: Com exuberante queda d'água, em São Roque de Maravilha. 
 

– Cachoeira de Piripitinga: em Batatal. 
 

– Vale Santa Maria Madalena: Localizado entre Matilde e Santa Maria Madalena, com 
visão panorâmica de rara beleza. 

 

– Praça Colombo Guardia: Localizada na Sede. 
 

– Spaço Acqua: Com uma área de 23 mil km², possui, entre outras atrações, cabanas, 
comida caseira no fogão a lenha, cascatas, piscina com água natural, campo de 
futebol e trilhas. 

 
 
 Marataízes 

 
Neste município são importantes atrativos turísticos as edificações que representam seu 
patrimônio histórico e cultural onde se destacam: 
 
– Casarios: conjunto de casarios do século passado. 
 

– Trapiche: um dos mais importantes prédios históricos do município, restam apenas as 
ruínas. Ele foi construído na primeira metade do século XIX, com a finalidade de 
armazenar os produtos agrícolas e colaborar com o desenvolvimento das atividades 
portuárias. 

 

– Palácio das Águias: também construído no século XIX, destaca-se pelas duas águias 
nas portas frontais e pelo leão de pedra na lateral. 

 
As atividades de lazer e turismo mais relevantes são aquelas realizadas nos seguintes 
atrativos naturais: 
 

– Lagoa do Siri: A Lagoa é mais procurada durante o verão, por causa da proximidade 
com a praia e da infraestrutura, com bares, restaurantes e um camping nas 
proximidades. Ela é separada do mar apenas por uma pequena faixa de areia. 



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
643/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

 

– Lagoa de Guanandy ou Sete Pontas: com um milhão de metros quadrados de 
superfície, esta lagoa se divide em sete longos braços e é uma das maiores da região. 
É imprópria para banho devido à presença de jacarés. Aqui também sobrevivem as 
últimas capivaras e lontras da região. Garças-brancas-grandes e pequenas, irerês, 
piaçocas e mergulhões podem ser vistos nos passeios de barco pela área. 

 
A lagoa, a restinga, as praias e o manguezal, com limite na foz do rio Itapemirim, formam 
uma Área de Proteção Ambiental (APA). 
 
Outros atrativos de destaque são: Ilha dos Ovos, Ilha do Farol, Ilha das Andorinhas e suas 
praias. 
 
 
 Itapemirim 

 
Representando um dos mais ricos acervos históricos do estado, são destacados no 
município em termos de patrimônio histórico e cultural: 
 
– Igreja Nossa Senhora do Amparo: foi inaugurada oficialmente em 15 de setembro de 

1855, porém, a placa indica que se deu em 1853, pelos capuccinos, quando o padre 
Antônio Casas-Novas a inaugurou, às pressas, pois fora transferido para Sergipe. 
Atualmente a “Nossa Senhora do Amparo” é o principal marco histórico do município. 
O templo é, na verdade, o terceiro da cidade e, segundo o pároco Dalto Penedo, sua 
arquitetura não tem estilo definido, apesar de demonstrar tons romanos e portugueses. 
Para os amantes da pintura é possível ver na parte alta (forro) o desenho de uma 
pomba que parece se mover, dependendo do ângulo, uma verdadeira ilusão de ótica 

 
Para as atividades de lazer e turismo são relevantes: 
 
– Praia de Itaipava: no litoral norte de Itapemirim, esta praia tem formato de enseada, 

com ancoradouro natural para os barcos, ondas fracas e areia escura e fina. A colônia 
de pesca é a mais ativa da região. Fartura de atum, namorado, cherne e pargo. De lá 
avista-se a Ilha dos Franceses. Tem pousada, camping e barraquinhas. 

 

– Praia de Itaoca: fica em frente à Ilha dos Franceses, que já foi frequentada por piratas. 
Uma pedra divide a praia ao meio, formando duas enseadas. O trecho norte é quase 
deserto, com vila de pescadores e pedras nas extremidades. Ao sul, a praia tem quase 
8 km de areia até a foz do rio Itapemirim. Sedia o Campeonato Nacional de Pesca de 
Arremesso e possui pousada e camping. 

 

– Praia da Barra: esta praia tem um terminal na foz do rio Itapemirim onde funcionou um 
dos mais importantes portos do Espírito Santo. As ondas são fortes em seus quase 3 
km de areia fofa e escura. 

 
 
 Cachoeiro do Itapemirim 

 
Representando a principal cidade localizada no sul do Estado do Espírito Santo e uma 
das mais antigas, Cachoeiro detém um expressivo acervo cultural e histórico. Dentre 
estes são destaques: 
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– Catedral: Igreja construída em 1951, no Centro de Cachoeiro. 
 

– Igreja Nosso Senhor dos Passos: Construção tombada pelo Patrimônio Histórico em 
1985. 

 

– Teatro Rubem Braga: Localizado na avenida Beira Rio, com capacidade para 292 
pessoas, espaço para shows e um cinema. 

 

– Casa da Memória: Possui acervo fotográfico, literário e jornalístico. O prédio, edificado 
em 1920, funciona como biblioteca e abriga a Academia Cachoeirense de Letras. 

 

– Fábrica de Pios Maurício Coelho: Fundada em 1903, esta é a única fábrica 
especializada na produção de pios de caça da América Latina. As peças são 
artisticamente fabricadas em madeira nobre, sendo utilizadas na música e, também, 
na fonoaudiologia. Atualmente os pios são exportados para os Estados Unidos e 
Europa. O serviço ainda é totalmente artesanal. 

 

– Ponte de Ferro: Uma das primeiras pontes de ferro construídas no Brasil. 
 

– Casa da Cultura Rei Roberto Carlos: a casa onde nasceu e viveu o Rei até os 13 anos 
foi transformada em museu. Fotos, discos, quadros e o piano em que Roberto Carlos 
tocou. 

 

– Estação Ferroviária: trekking pelos trilhos da Rede Ferroviária Federal, que liga 
Vargem Alta a Cachoeiro. A caminhada pode durar sete horas. 

 

– Casa dos Bragas: Nesta casa nasceram e viveram Rubem e Newton Braga. Foi 
tombada como Patrimônio Histórico do Município e estruturada para receber a 
Biblioteca Pública Municipal, com sala de Pesquisa e museu sobre os Bragas. 

 
As atividades de Lazer e Turismo de maior expressão são representadas por: 
 

– Parque Municipal do Itabira: propício para quem gosta de aventura com adrenalina. 
Caminhadas, alpinismo e mountain bike. A 590 metros de altitude, a Pedra da Itabira 
só pode ser escalada por profissionais. Ela é muito íngreme. Na subida é comum 
cruzar com aves raras, esquilos, tatus, macacos e iguanas, além de pés de jacarandá, 
peroba, ipê, ingá, entre outras. 

 

– Pedra do Frade e da Freira: duas montanhas formam a figura de dois religiosos. Conta 
a lenda que há muitos anos um padre apaixonou-se por uma freira. Como o amor 
entre eles era impossível, foram transformados em pedra para que esse amor fosse 
eternizado. Está localizada na divisa dos Municípios de Rio Novo do Sul, Cachoeiro de 
Itapemirim e Vargem Alta. Por uma estrada de terra chega-se ao pé do Frade e da 
Freira, a uma altitude de 670 metros e a três quilômetros da BR 101 Sul. A escalada 
dura 60 minutos e é acessível a qualquer pessoa. O final é no topo do Frade. Lá no 
alto, em meio à vegetação rasteira e ao assobio dos pássaros, dá para apreciar o mar 
e as cordilheiras do Caparaó. 

 

– Mercado Persa: este lugar é conhecido como Mercado Municipal e abriga um variado 
comércio, que vai de carne a roupas e artesanato. 

 

– Rio Itapemirim: a quatro quilômetros de Cachoeiro fica a Ilha do Meirelles, maior ilha 
fluvial da bacia hidrográfica do rio Itapemirim. Com 9,6 hectares, exibe restos de 
vegetação nativa e espécies raras de aves. Uma pequena ponte liga a estrada 
asfaltada à ilha. A travessia sobre o rio Itapemirim é feita a quase 15 metros de altura. 
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– Cachoeira da Fumaça, no distrito de São Vicente, é a mais bonita. É muito 
frequentada. Uma espécie de neblina formada pelas águas do rio Fruteiras contorna 
os pés da cachoeira. 

 

– Cachoeira Alta: localizada no distrito de São Vicente. 
 
 
 Iconha e Rio Novo do Sul 

 
Os atrativos naturais existentes no município de Iconha são representados por pequenas 
cachoeiras. No entanto, são maiores os atrativos fornecidos pelas principais 
manifestações culturais que são representadas pela festa da polenta e da cultura italiana, 
pela festa do Padroeiro Santo Antônio e pela festa de emancipação política. 
 
De forma semelhante, os principais atrativos de Rio Novo do Sul são as festas 
destacando-se, dentre elas: a festa do trabalhador, a festa de emancipação política do 
município e a festa do Padroeiro Santo Antônio. 
 
 
3.3.2.4 Nível de Vida 
 
3.3.2.4.1 Educação 
 
O perfil educacional dos municípios da AII serão analisados a partir dos indicadores de 
analfabetismo e do nível educacional, medidos pela taxa de analfabetismo, pela média de 
anos de estudo e pela taxa de escolarização líquida, estando disponibilizados, estes 
dados, para os anos de 2000 e de 2005. 
 
No relativo à infraestrutura educacional nos municípios da AID constam os dados 
referentes a estabelecimentos, matrículas e cursos oferecidos, disponibilizados pelo MEC 
– Ministério da Educação, através do Censo Escolar, relativos ao ano de 2006 e de 2007, 
além de dados do INEP. 
 
 

 NÍVEL EDUCACIONAL E ANALFABETISMO 
 
Os estudos oficiais registraram uma redução na taxa de analfabetismo na última década, 
mas a estabilização observada ocorre em um nível ainda relativamente elevado. A taxa de 
analfabetismo em maiores de 15 anos de idade no Espírito Santo é de 11,67%. De acordo 
com os dados da Tabela 3.3.2.4.1-1. Esse elevado nível de analfabetismo do estado é 
fruto de uma situação bastante desigual e diferenciada entre os municípios capixabas. 
 
Tomando como referência os municípios da AII, ainda com base na Tabela 3.3.2.4.1-1, 
evidencia-se que a incidência do analfabetismo em Itapemirim é elevada, com uma taxa 
de 16% da população de 15 anos e mais, sendo seguida pelos municípios de: Rio Novo 
do Sul, Marataízes e Fundão, atingindo uma taxa superior a 13% cada um deles, 
situando-se três pontos percentuais acima da média estadual. Nos municípios de Alfredo 
Chaves, Iconha e Viana também observam-se índices elevados, acima dos 10 pontos 
percentuais, sendo de 12,4%, 11,7% e 10%, respectivamente. Cachoeiro de Itapemirim, 
Cariacica e Serra ficam com taxas aproximadas, de 9,3%, 9,1% e 8,6%, respectivamente. 



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
646/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Os melhores indicadores de analfabetismo, de cerca de 5%, são encontrados apenas em 
dois municípios da Região Metropolitana, quer seja, Vitória e Vila Velha. 
 
A variação das taxas de analfabetismo entre os municípios mostra que territórios mais 
desenvolvidos economicamente apresentam os melhores indicadores, fato revelador da 
existência de um sistema educacional reprodutor das históricas diferenças 
socioeconômicas. 
 
Quanto à população entre 10 e 15 anos, o que se observa é que, entre os municípios que 
compõem a AII, apresentaram, em 2000, taxas de analfabetismo superiores à do estado 
(2,95%): Rio Novo do Sul (4,2%), Itapemirim (4,0%), Fundão (3,7%), Iconha (3,3%), Serra 
(3,0%) e Cariacica (3,0%). 

 
Tabela 3.3.2.4.1-1: Taxa de analfabetismo nos municípios da AII- 2000. 
 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO 10 A 15 ANOS POPULAÇÃO 15 ANOS OU MAIS 
Alfredo Chaves 1,9 12,4 

Iconha 3,3 11,7 
Rio Novo do Sul 4,2 13,1 

Itapemirim 4,0 16,0 
Marataízes 2,9 13,6 

Cachoeiro de Itapemirim 2,6 9,3 
Vitória 1,8 4,6 

Vila Velha 2,2 5,4 
Serra 3,0 8,6 

Cariacica 3,0 9,1 
Viana 2,8 10,0 

Fundão 3,7 13,3 
Espírito Santo 2,95 11,67 

Fonte: MEC - Indicadores Demográficos e Educacionais. 
 
Em observância aos dados relativos ao analfabetismo por domicílio, constata-se, através 
da Tabela 3.3.2.4.1-2, que a taxa de analfabetismo em maiores de 15 anos na área rural 
acusa resultados ainda mais desanimadores, uma vez que atinge 18,8% da população do 
estado, cuja proporção é cerca de 4 vezes do índice da Capital. Mesmo a menor taxa de 
analfabetismo rural encontrada no município de Alfredo Chaves (13,4%) ainda é cerca de 
três vezes maior que a encontrada no menor índice do espaço urbano capixaba. A 
observação da situação do analfabetismo na área rural de diferentes municípios da AII, 
acusa os territórios de Serra, Marataízes e Fundão com as maiores proporções de 
analfabetos na área rural, sendo respectivamente, 27,3%, 20,5%, e 19,5%. 
 
A desigualdade educacional entre homens e mulheres também é elevada. O 
analfabetismo entre as mulheres (10,1% na área urbana) é cerca de um terço superior ao 
verificado entre os homens (7,7%), na média estadual. Alguns municípios da AII possuem 
disparidades de educação por gênero ainda maior, como é o caso de Iconha, Viana e 
Cariacica. 
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Vale ressaltar que a desigualdade escolar por gênero é menos discrepante na área rural 
se comparada a área urbana, sendo de apenas 1,1 ponto percentual a diferença da taxa 
de analfabetismo entre homens e mulheres no campo e no estado. As exceções 
expressivas verificadas na área de influência do empreendimento são dos municípios de 
Cariacica e Marataízes, que apontaram entre 8,0 e 7,5 pontos percentuais de 
desigualdade educacional no espaço rural, em prejuízo das mulheres. 
 
Tabela 3.3.2.4.1-2 : Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais e por sexo, 
segundo situação de domicílio – 2000 
 

HOMENS MULHERES TOTAL MUNICÍPIOS 
URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL 

Alfredo Chaves 8,8 13,1 10,1 13,6 9,5 13,4 
Cachoeiro de Itapemirim 6,7 15,7 8,6 15,0 7,7 15,3 

Cariacica 6,9 12,0 10,3 20,0 8,7 15,9 
Fundão 12,0 21,7 11,7 16,7 11,8 19,5 
Iconha 3,9 14,3 8,4 16,8 6,2 15,5 

Itapemirim 9,2 15,9 11,7 18,3 10,4 17,0 
Marataízes 8,3 16,8 10,1 24,3 9,2 20,5 

Rio Novo do Sul 9,9 13,0 9,6 15,0 9,8 13,9 
Serra 6,3 27,0 8,7 27,6 7,5 27,3 
Viana 6,4 19,2 10,8 17,3 8,6 18,3 

Vila Velha 4,0 13,9 5,9 16,3 5,0 15,0 
Vitória 3,2 - 4,9 - 4,1 - 

Espírito Santo 7,7 18,3 10,1 19,4 8,9 18,8 
Fonte: IBGE – Microdados do Censo 2000. 
 
 
Quando se consideram os diferentes grupos de população, confirma-se a tendência 
histórica de que o analfabetismo entre os mais jovens se situa num nível bem menor, 
registrando no Espírito Santo 1,9%, na faixa etária de 15 a 17 anos, e 2,9%, no grupo de 
18 a 24 anos, o que pode ser confirmado pelos dados da Tabela 3.3.2.4.1-3. Para os 
grupos de idade acima dos 40 anos os índices são bem mais elevados, com 15,4% de 
taxa de analfabetismo na faixa de 40 a 59 anos, 30,1% na faixa de 60 a 64 anos, e 37,9% 
nas idades superiores a 65 anos. 
 
Essas diferenças nas taxas de analfabetismo por grupo etário certamente podem ser 
atribuídas à expansão do acesso escolar ocorrido nas últimas décadas, assegurando 
atendimento escolar na idade adequada, possibilitando uma acentuada redução na taxa 
de analfabetismo entre os jovens. A presença de um maior número de analfabetos entre 
os capixabas com 40 anos ou mais é o resultado do acesso restrito dessas gerações à 
educação formal no passado. 
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Vale ressaltar que o diagnóstico de maior analfabetismo da população de 40 anos ou 
mais pode indicar ainda que os “programas de alfabetização para jovens e adultos” 
implementados nas últimas décadas pelos governos não foram capazes de superar essa 
dívida educacional. Analisando os municípios da AII observa-se que, apenas Vitória e Vila 
Velha alcançaram com larga vantagem uma taxa de analfabetismo da população de 40 
anos (ou +) menor do que a estadual, destacando-se, sobretudo na faixa de 40 a 59 anos. 
Este fato pode indicar, por um lado, o maior acesso dessas gerações à escolarização no 
passado, relacionando-se assim a dimensão do desempenho econômico existente nesses 
municípios, por outro, pode indicar também a maior efetividade dos programas de 
educação voltados para jovens e adultos aí implementados. 
 
Tabela 3.3.2.4.1-3: Taxa de analfabetismo, segundo faixa etária – 2000. 
 

ÁREAS E MUNICÍPIOS 15/17 ANOS 18/24 ANOS 25/39 ANOS 40/59 ANOS 60/64 ANOS +65 ANOS
Alfredo Chaves 1,5 2,3 7,1 15,8 30,3 33,6 

Cachoeiro de Itapemirim 1,3 1,9 4,6 10,4 23,4 33,0 
Cariacica 2,0 2,8 4,3 12,6 28,3 38,6 
Fundão 0,8 4,3 6,7 18,8 32,6 37,0 
Iconha 2,4 1,8 5,1 16,5 31,6 39,9 

Itapemirim 5,6 2,3 6,8 18,9 39,6 45,7 
Marataízes 3,6 3,3 6,5 17,0 25,4 39,6 

Rio Novo do Sul 2,6 2,8 8,1 14,0 27,6 35,1 
Serra 15, 1,9 4,9 11,3 29,3 34,3 
Viana 0,5 1,9 3,6 15,1 33,0 47,9 

Vila Velha 1,1 1,4 3,0 5,7 15,6 21,1 
Vitória 1,2 1,1 2,3 4,9 10,6 15,2 

Espírito Santo 1,9 2,9 6,2 15,4 30,1 37,9 
Fonte: IBGE – Microdados do Censo 2000. 
 
 
Considerando-se os dados relativos à taxa de escolarização líquida1, o Espírito Santo, em 
2005, apresentou uma taxa, para a população de 7 a 14 anos, de 92,9%, conforme tabela 
3.3.2.4.1-4. Alcançaram percentuais iguais ou superiores a esse os municípios de Vitória, 
com 94,4%, Fundão, 93,5%, Vila Velha, 93,3% e Viana, 92,9%. Para a população que 
deveria estar matriculada no Ensino Médio (de 15 a 17 anos), a taxa de escolarização 
líquida estadual foi de 45,8%. Superaram este percentual os municípios de Vitória, com 
56,1%, Vila Velha, 52,3% e Iconha, 46,6%. 
 

                                            
1 Taxa de Escolarização Líquida: indicador que identifica o percentual da população em determinada faixa etária matriculada 
no nível de ensino adequado a essa faixa etária. 
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Tabela 3.3.2.4.1-4: Taxa de escolarização líquida – 2005. 
 

MUNICÍPIOS ENSINO FUNDAMENTAL 
(7 A 14 ANOS) ENSINO MÉDIO (15 A 17 ANOS) 

Alfredo Chaves 87 37,7 
Iconha 92 46,6 

Rio Novo do Sul 86,1 28,6 
Itapemirim 81,4 25,6 
Marataízes 91,1 32,6 

Cachoeiro de Itapemirim 90,6 41,7 
Vitória 94,4 56,1 

Vila Velha 93,3 52,3 
Serra 92,8 39,3 

Cariacica 92,6 39,5 
Viana 92,9 40,2 

Fundão 93,5 31,9 
Espírito Santo 92,9 45,8 

Fonte:/MEC - Indicadores Demográficos e Educacionais. 
 
 
A escolaridade média da população do Espírito Santo de 15 anos de idade e mais vem 
crescendo lentamente, tendo passado de 5,2 anos em 1991 para 6,4 anos de estudo em 
2000, o que se confirma pelos dados da Tabela 3.3.2.4.1-5. Não obstante o crescimento 
observado nesta década, ainda não se conseguiu chegar ao nível de escolaridade 
obrigatória no país, que compreende oito anos de estudo, correspondente ao ensino 
fundamental. Dentre os municípios da AII, a exceção feita é dos residentes em dois dos 
municípios da região metropolitana, Vitória e Vila Velha que, já em 2000, apresentavam 
uma média de 9,1 anos e 8 anos de estudo. 
 
No outro extremo estão os residentes da área rural dos municípios, com a menor média 
estadual de anos de estudo (4,2 anos), correspondente apenas à primeira etapa do 
ensino fundamental (1ª a 4ª série), confirmando a grande desigualdade educacional entre 
o campo e a cidade. A análise do nível de escolaridade no espaço rural dos municípios 
acusa ainda condições mais precárias de acesso ao ensino obrigatório na AII, uma vez 
que Serra, Marataízes e Fundão apresentam médias bem abaixo da estadual: 3,2 anos, 
3,5 anos e 4,0 anos de estudo, respectivamente. 
 
Considerando-se a média total (urbana e rural) de escolaridade dos municípios da AII, 
metade deles demonstram um nível de inadequação ainda inferior a 6 anos de estudo. 
São condições encontradas, em ordem decrescente de inadequação, nos seguintes 
territórios: Itapemirim (4,9 anos), Rio Novo do Sul (5,3 anos), Iconha e Alfredo Chaves 
(5,4 anos), Fundão (5,7 anos) e Marataízes (5,8 anos). 
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Tabela 3.3.2.4.1-5: Média de anos de estudo da população de 15 anos de idade e mais. 
 

1991 2000 
ÁREAS E MUNICÍPIOS 

URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL 
Alfredo Chaves 6,1 3,7 4,6 6,6 4,6 5,4 

Cachoeiro de Itapemirim 6,0 3,5 5,6 6,7 4,5 6,4 
Cariacica 5,3 3,1 5,2 6,3 4,5 6,2 
Fundão 5,1 2,5 4,6 6,1 4,0 5,7 
Iconha 6,0 3,6 4,5 6,7 4,5 5,4 

Itapemirim 4,9 3,0 4,1 5,5 4,2 4,9 
Marataízes - - - 6,4 3,5 5,8 

Rio Novo do Sul 5,7 3,6 4,6 6,0 4,5 5,3 
Serra 5,5 3,4 5,5 6,7 3,2 6,6 
Viana 4,8 3,2 4,6 6,1 4,7 6,0 

Vila Velha 7,1 2,7 7,1 8,0 4,2 8,0 
Vitória 7,9 - 7,9 9,1 - 9,1 

Espírito Santo 5,9 3,1 5,2 6,9 4,2 6,4 
Fonte: IBGE – Microdados do Censo 1991/2000. 
 
 

 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL NA AII 
 
A infraestrutura da área educacional conta com 1174 estabelecimentos na AII, em 2006, 
conforme Tabela 3.3.2.4.1-6 sendo 675 de dependência municipal, 282 privados, 214 
estaduais e 3 federais. 
 
A rede federal de ensino encontra-se localizada nos municípios de Vitória e de Serra, 
sendo composta pela UFES – Universidade Federal do Espírito Santo, localizada em 
Vitória, e pelo CEFETES – Centro Federal de Educação tecnológica, este último 
estabelecido em Vitória e na Serra. 
 
Na rede estadual são muito comuns os estabelecimentos de ensino médio, sendo as 
unidades municipais mais voltadas para o ensino fundamental e infantil. 
 
Em termos de unidades por município, verifica-se que Vila Velha apresenta um maior 
número de estabelecimentos de ensino que os demais municípios da AII, totalizando 201 
estabelecimentos. A este município seguem-se os municípios de Serra ( 185), Cariacica 
(181), Vitória (177) e Cachoeiro de Itapemirim (154). 
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Tabela 3.3.2.4.1-6 - Número de estabelecimentos de ensino por dependência 
administrativa nos municípios da AII – 2006. 
 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 

Alfredo Chaves - 1 52 2 55 
Iconha - 1 26 2 29 

Rio Novo do Sul - 1 19 5 25 
Itapemirim - 5 42 2 49 
Marataízes - 4 38 6 48 

Cachoeiro de Itapemirim - 45 92 17 154 
Vitória 2 18 85 72 177 

Vila Velha - 28 88 85 201 
Serra 1 45 89 50 185 

Cariacica - 54 88 39 181 
Viana - 6 45 1 52 

Fundão - 6 11 1 18 
Total 3 214 675 282 1174 

Fonte: MEC, Censo Escolar 2006. 
 
Quanto às matrículas, se constata, através dos dados da Tabela 3.3.2.4.1-7, a 
concentração delas nos municípios onde existe maior infraestrutura em matéria de 
unidades de ensino. Assim sendo, são evidentes maiores números de matrículas nos 
municípios da Grande Vitória, como Serra (104.532 matrículas), Vitória (99.484), Vila 
Velha (94.484), e Cariacica (91.622), seguido pelo município de Cachoeiro de Itapemirim 
(54.260 matrículas).As matrículas por nível de ensino também demonstram maior 
infraestrutura dos municípios da Grande Vitória (exceto Viana) e de Cachoeiro de 
Itapemirim, onde se encontram disponibilizadas matrículas para a educação 
profissionalizante. 
 
Nos demais níveis de ensino também prevalecem o número de matrículas efetuadas nos 
municípios da Grande Vitória, à exceção de Viana, e em Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Tabela 3.3.2.4.1-7 : Matrículas por nível de ensino nos municípios da AII – 2007. 
 

MATRÍCULAS/NÍVEL DE ENSINO 
MUNICÍPIOS EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
ENSINO 

FUNDAMENTAL
ENSINO 
MÉDIO EJA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONALIZANTE TOTAL 

Alfredo Chaves 402 1.815 371 104 - 2692 
Iconha 547 1.696 410 200 - 2853 

Rio Novo do Sul 487 1.788 475 68 - 2818 
Itapemirim 1.479 5.090 893 800 - 8.262 
Marataízes 1.421 5.237 1.177 844 - 8.679 

Cachoeiro de Itapemirim 9.870 31.109 8.248 4.832 201 54.260 
Vitória 20.997 48.117 23.380 3.417 3.832 99.743 

Vila Velha 12.099 57.963 17.148 7.035 239 94.484 
Serra 13.484 63.669 16.590 10.193 596 104.532 

Cariacica 10.037 58.109 16.500 6.209 767 91.622 
Viana 1.465 11.337 2.853 556 - 16.211 

Fundão 855 2.707 528 296 - 4386 
Fonte: INEP – Censo Escolar 2007 
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De igual forma, os estabelecimentos de ensino superior encontram-se concentrados nos 
municípios da Grande Vitória, seguidos por Cachoeiro de Itapemirim, sendo distribuídos 
abaixo. 
 
O município de Vitória, que apresenta o maior número de instituições de ensino, conta 
com as seguintes: 
 

– Faculdade de Educação - ISECUB (pedagogia). 
 

– Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - EMESCAM 
(enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina e serviço social). 

 

– Centro de Ensino Superior de Vitória - CESV (comunicação social,direito e letras). 
 

– Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo - CEFET/ES (Curso 
Superior de Tecnologia de Manutenção Eletro-Mecânica, Curso Superior de 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Curso Superior de Tecnologia 
em Metalurgia e Materiais (Área Profissional: Indústria), Curso Superior de Tecnologia 
em Redes de Computadores, Curso Superior de Tecnologia em Redes de 
Computadores (Eixo Tecnológico: Informação Comunicação), Curso Superior de 
Tecnologia em Saneamento Ambiental, Curso Superior de Tecnologia em Siderurgia, 
Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Metalúrgica, 
Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Química). 

 

– Faculdades Integradas Espírito-Santenses - FAESA I (14 cursos). 
 

– Instituto Vitória de Ensino e Cultura - IVEC (administração, ciências contábeis, 
comunicação social, direito, pedagogia, turismo, cursos superiores de tecnologia em: 
comércio exterior, gestão comercial, gestão da tecnologia da informação, gestão de 
turismo e marketing). 

 

– Faculdade Brasileira - UNIVIX (administração, arquitetura e urbanismo, ciências 
contábeis, direito, enfermagem, engenharia elétrica, engenharia de produção civil, 
farmácia, medicina e psicologia). 

 

– Faculdade Batista de Vitória - FABAVI (administração geral, administração-informática 
e direito). 

 

– Universidade Federal do Espírito Santo - UFES (54 cursos). 
 

– Faculdade Cândido Mendes de Vitória - FCMV (administração e ciências contábeis). 
 

– Faculdade Capixaba de Administração e Educação - UNICES (administração, normal 
superior e pedagogia). 

 

– Faculdade de Música do Espírito Santo - FAMES (música: canto, composição, 
instrumento, musicoterapia, música moderna, regência e música). 

 

– Faculdade de Ciências e Educação do Espírito Santo - UNIVES(administração). 
 

– Faculdade de Tecnologia Faesa - FAESA (Curso Superior de Tecnologia em: 
Comércio Exterior(Agrupamento de Áreas Profissionais: Comércio e Gestão), Gestão 
de Recursos Humanos(Agrupamento de Áreas Profissionais: Comércio e Gestão), 
Gestão Financeira(Agrupamento de Áreas Profissionais: Comércio e Gestão), 
Logística (Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios), Marketing (Agrupamento de Áreas 
Profissionais: Comércio e Gestão), Petróleo e Gás(Agrupamento de Áreas 
Profissionais: Indústria, Química e Mineração). 
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– Faculdade de Ciências Humanas de Vitória - FCHV (administração, ciências contábeis 
e normal superior). 

 

– Faculdade de Vitória - UVV Vitória (administração). 
 

– Faculdade Estácio de Sá de Vitória - FESV (administração, comunicação social, 
direito, educação física, fisioterapia e turismo). 

 

– Faculdade Fucape – FUCAPE (administração, ciências contábeis e ciências 
econômicas). 

 

– Faculdade Nacional - FINAC (administração, arquitetura e urbanismo, comunicação 
social e direito). 

– Faculdade Saberes - Saberes (História e Letras). 
 

– Faculdade Salesiana de Vitória - UNISALES (administração, ciências biológicas, Curso 
Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Eixo Tecnológico: 
Informação e Comunicação), educação física, enfermagem, farmácia, filosofia, 
fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço social e sistema de informação). 

 

– - Faculdade Unida de Vitória - FACULDADE UNIDA (Teologia e Grego 1). 
 

– - Faculdades Integradas de Vitória - FDV (administração e direito). 
 

– - Faculdade Vitoriana de Tecnologia - FAVI (18 cursos). 
 

– - Instituto de Ensino Superior e Formação Avançada de Vitória - FAVI (24 cursos). 
 

– - Faculdades Integradas São Pedro – FAESA (23 cursos). 
 

– - Faculdade Vitoriana de Ciências Contábeis - FAVI (ciências contábeis). 
 

– - Faculdade de Educação de Vitória - UNIVES - AUFES (pedagogia). 
 
O município da Serra oferece seus cursos superiores nas seguintes instituições: 
 

– Centro Universitário do Espírito Santo - UNESC (Administração, Análise de Sistemas, 
Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Curso Superior de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Curso Superior de Tecnologia Agronegócio, Direito). 

 

– Faculdade de Batista da Serra - FABAVI (Ciências Biológicas, Educação Física, 
Normal superior, Magistério para a Educação Infantil, Magistério para os Anos Iniciais 
Ensino Fundamental). 

 

– Faculdade de Educação da Serra - FASE (Administração, Normal Superior, 
Pedagogia). 

 

– Escola Superior de Ensino Anísio Teixeira - CESAT (Administração de empresas, 
Biblioteconomia, Ciências Políticas, Design, Direito, História, Letras, Matemática, 
Pedagogia, Secretariado Executivo Trilíngue, Português, Inglês e Espanhol). 

 

– Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo - CEFET/ES (Curso 
Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Curso Superior 
de Tecnologia em Redes de Computadores, Engenharia de Controle e Automação). 

 

– Faculdade do Centro Leste - UCL (13 cursos). 
 

– Instituto de Ensino Superior Blauro Cardoso de Mattos - FASERRA (ciências 
contábeis). 
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– Escola de Ensino Superior Alternativo – CESA (Letras, Pedagogia, Sistemas de 
Informação). 

 
Em Cariacica, a população tem acesso aos cursos superiores oferecidos pelas 
instituições: 
 

– Faculdade Ítalo Brasileira - FIB (administração). 
 

– Faculdade de Estudos Sociais do Espírito Santo - PIO X (Administração, Ciências 
Contábeis, Biomedicina, Direito). 

 

– Faculdade São Geraldo - FSG (Administração, Direito, Normal Superior, Pedagogia, 
Sistema de Informação). 

– Faculdade Espírito-Santense – UNICAPE (Administração, Agronomia (Visão Sistêmica 
em Agronegócios), Direito, Engenharia, Química, Sistema de Informação). 

 

– Faculdade de Cariacica - UNIEST (Administração, Ciências Contábeis, Engenharia). 
 

– Faculdade Espírito-Santense de Ensino Tecnológico – FAESTE (Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Mercadológica (Área Profissional: Gestão)). 

 
Em Vila Velha é possível encontrar cursos superiores nas seguintes instituições: 
 

– Faculdade Novo Milênio - FNM (29 cursos). 
 

– Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Vila Velha – UNIVILA 
(Direito, Administração, Comunicação Social, Pedagogia, Serviço Social, Sistema de 
Informações). 

 

– Faculdade Batista de Vila Velha – FABAVI (administração, administração-marketing). 
 

– Centro Universitário Vila Velha – UVV (40 cursos). 
 

– Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha – FESVV (Administração, Direito, Turismo). 
– Faculdade de Tecnológica Contec – FACONTEC (Curso Superior de Tecnologia em: 

Gestão Estratégica Comercial e Gestão e Marketing Hospitalar). 
 

– Faculdade Ateneu - FATE (sistema de informações). 
 

– Faculdade Cenecista de Vila Velha - FACEVV (Sistema de Informação, Administração, 
Ciências Econômicas, Pedagogia, Relações Internacionais). 

 

– Instituto Superior de Educação Ateneu - ISEAT (matemática e pedagogia). 
 
Em Viana os cursos superiores são oferecidos na Faculdade de Estudos Sociais 
Aplicados de Viana - FESAV (administração, ciências contábeis e pedagogia). 
 
As instituições de ensino superior que funcionam no município de Cachoeiro de 
Itapemirim são: 
 

– Centro Universitário São Camilo - Espírito Santo - CUSC (30 cursos). 
 

– Faculdade do Espírito Santo - UNES (administração, biomedicina, ciência da 
computação, direito, engenharia de petróleo e gás e sistema de informação). 

 

– Faculdade de Tecnologia Cachoeiro de Itapemirim - FACI (Curso Superior de 
tecnologia em: gestão de recursos humanos, gestão de sistemas informatizados e 
rochas ornamentais). 
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– Faculdade de Direito de Cachoeiro do Itapemirim - FDCI (direito). 
 

– Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Cachoeiro do Itapemirim - 
FACCACI (administração e ciências contábeis). 

 
 
3.3.2.4.2 Saúde 
 
As condições da saúde dos munícipes residentes na Área de Influência Indireta do 
empreendimento estão medidas, neste estudo, através dos indicadores de mortalidade 
infantil e das principais causas de mortes, abertos para cada município integrante da AII. 
 
A mortalidade infantil analisada a partir dos dados da Tabela 3.3.2.4.2-1, referindo-se aos 
anos de 2000 e de 2005, mostram que este indicador encontra-se, em vários municípios, 
acima da média estadual, alguns deles com coeficientes muito superiores a esta. Este é o 
caso dos municípios de Iconha (44,9 por 1000 nascidos), Rio Novo do Sul (26,3), 
Itapemirim e Vila Velha (20,3), e Cachoeiro de Itapemirim (20,4), no ano de 2000. Neste 
ano os municípios de Marataízes (11,3), Viana (10,7), Vitória (15,3), e Serra (16,9) 
estiveram abaixo da média estadual, que foi de 18,8 por 1000 nascidos. 
 
No ano de 2005, vários daqueles municípios que apresentavam elevadas taxas de 
mortalidade relativamente à média estadual alcançaram padrões menores que a média 
estadual. Este é o caso de municípios como Rio Novo do Sul (7,0) e Iconha (14,2 por 
1000 nascidos), que tiveram uma drástica redução de sua taxa de mortalidade entre 2000 
e 2005. Ainda em 2005, os municípios que apresentaram mortalidade inferior à média 
estadual foram Serra (13,2), Vitória (13,6) e Cariacica (15,3). Os demais apresentaram 
taxas de mortalidade infantil por mil nascidos acima da média estadual, que foi, em 2005, 
de 15,6. 
 
Observa-se que Marataízes, contrariamente a Rio Novo do Sul e a Iconha, teve sua taxa 
aumentada expressivamente entre 2000 e 2005, passando a ser de 34,1. Itapemirim e 
Viana também tiveram suas taxas aumentadas nesse período. 
 
Tabela 3.3.2.4.2-1- Mortalidade infantil por 1.000 nascidos – vivos. 
 

MUNICÍPIO 2000 2005 
Alfredo Chaves (*) - - 

Iconha 44,9 14,2 
Rio Novo do Sul 26,3 7,0 

Itapemirim 20,3 27,6 
Marataízes 11,3 34,1 

Cachoeiro de Itapemirim 20,4 17,5 
Vitória 15,3 13,6 

Vila Velha 20,3 17,7 
Serra 16,9 13,2 

Cariacica 18,4 15,3 
Viana 10,7 16,5 

Fundão (*) - - 
Espírito Santo 18,8 15,6 

Fonte: TABNET – DATASUS - Dados retirados do SINASC e SIM estaduais. 
(*) – Dados não disponíveis no sistema. 
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As principais causas de mortes nos municípios da AII, que estão apresentadas na tabela 
3.3.2.4.2-2, referem-se a doenças cerebrovasculares, que são seguidas por infarto agudo 
do miocárdio, sendo que, em alguns municípios, a segunda causa responde por 99,4 
casos a cada mil mortes-ocorrências (Rio Novo do Sul) e 81,3 mortes por cada mil 
ocorrências (Iconha). 
 
As doenças cerebrovasculares são as maiores responsáveis pelas mortes de residentes 
em: Marataízes (61,8 a cada mil ocorrências), Vitória (56,6), Cariacica (56,8), e Vila Velha 
(52,0), Viana (48,8) e Alfredo Chaves (49,2). 
 
A Diabettes Mellitus é outra causa de elevada dimensão em termos de mortalidade, 
representando 66,3 das mortes por mil ocorrências no município de Rio Novo do Sul, e 
46,8 em Itapemirim. Os acidentes de transporte são outra causa de elevado índice 
expressando 66,3 mortes a cada mil ocorrências em Rio Novo do Sul e 40,7 em Iconha. 
Esses municípios encontram-se localizados às margens da BR-101, sendo que Iconha é 
cortado por essa via federal, havendo um intenso tráfego de veículos de carga dentro da 
sede municipal. 
 
Outro dado que chama atenção refere-se a mortes por agressões nos municípios da 
Grande Vitória, onde a cada mil ocorrências ocorrem 82,5 mortes na Serra, 75,7 em 
Viana, 61,6 em Vitória e 54,0 em Vila Velha. Assim também ocorre em Fundão onde as 
mortes por agressões representam, em 2005, 67,7 em relação a mil ocorrências. 
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Tabela 3.3.2.4.2-2 - Principais causas de morte por mil ocorrências - Municípios da AII – 2005. 
 

CAPÍTULO DA CID 
10 

ALFREDO 
CHAVES ICONHA 

RIO 
NOVO 

DO SUL
ITAPEMIRIM MARA 

TAÍZES 
CACH. DE 

ITAPEMIRIM VITÓRIA VILA 
VELHA SERRA CARIACICA VIANA FUNDÃO 

AIDS - - 8,3 6,2 2,8 6,7 9,6 5,3 6,3 5,6 11,8 13,5 
Neoplasia maligna 

de mama (por 
100.000 mulh) 

- 16,7 - - 5,6 14,1 23,0 11,6 6,7 13,3 3,4 13,7 

Neoplasia maligna 
do colo do útero(por 

100.000 mulh) 
- - - - - 7,1 6,6 9,7 9,3 6,1 13,5 13,7 

Infarto agudo do 
miocárdio 21,1 81.3 99,4 31,2 25,3 45,2 33,2 30,8 22,2 39,1 30,3 40,6 

Doenças 
cerebrovasculares 49,2 48.8 33,1 37,4 61,8 50,4 56,5 52,0 50,4 56,8 48,8 27,1 

Diabetes mellitus 35,1 8,1 66,3 46,8 8,4 29,8 23,6 25,7 16,4 24,2 21,9 20,3 
Acidentes de 
transportes 7,0 40,7 66,3 21,8 22,5 30,8 19,2 17,7 17,2 23,4 25,2 81,3 

Agressões 14,1 - 24,9 12,5 16,9 19,0 61,6 54,0 82,5 85,5 75,7 67,7 
Fonte: SESA-ES/GEPDI/NASTS - SIM Estadual 
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 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE 
 
A infraestrutura existente no sistema de saúde da AII , segundo informam os dados das 
Tabelas 3.3.2.4.2-3, mostra, como nas demais áreas, a concentração de equipamentos e 
de recursos nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Cachoeiro de 
Itapemirim, os mais populosos da AII. 
 
Com relação às unidades de saúde existentes verifica-se que, de um total de 1.979 
unidades localizadas na AII, 854 encontram-se na capital, representando 43,15% do total. 
Esses dados evidenciam a demanda por atendimentos em unidades de saúde, 
especialmente quando se necessita de maior especialidade, pressionando a capital. Em 
seguida, com uma participação bem menor, aparecem os municípios de Vila Velha, com 
364 unidades (18,4% do total de US da AII) e Cachoeiro de Itapemirim, com 300 
unidades, representando 15,16% do total de US da AII. Vê-se que este último município 
possui maior número de US que os municípios de Cariacica e de Serra, o que reafirma 
sua condição de pólo regional atrator de demandas. 
 
Nos três municípios acima citados, Vitória, Vila Velha e Cachoeiro, encontra-se o maior 
número de US do tipo Consultório Isolado, Unidade de Apoio Diagnose e Terapia e 
Hospital geral. 
 
A distribuição dos leitos hospitalares segue o mesmo perfil das USs, segundo se verifica 
na Tabela 3.3.2.4.2-4, relativa a 2008, sendo que o maior número de leitos da AII 
encontra-se na capital equivalendo a 40,56% do total da área. Em seguida aparece 
Cachoeiro de Itapemirim, abrangendo 18,32% da AII, e de Vila Velha, 16,44% da AII. 
Serra detém 13,27% do total de leitos da AII, sendo seguido por Cariacica. 
 
Os municípios acima citados possuem leitos hospitalares em todas as especialidades, 
sendo que nos demais municípios são mais comuns os leitos cirúrgicos e clínicos, dada a 
pequena especialidade observada nas unidades de saúde existentes. 
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Tabela 3.3.2.4.2-3 - Capacidade instalada de unidades assistenciais por tipo nos municípios – 2008. 
 

Município / 
Tipos de 
Unidades 

Unidade 
básica de 

Saúde 
Policlínica Consultório 

Isolado 

Unidade de 
Apoio 

Diagnose e 
Terapia 

Clínica 
Especializada/ 
Ambulatório 

Especializado 

Posto de 
Saúde 

Pronto 
Socorro 

Geral 

Unidade de 
Vigilância em 

Saúde 
Hospital 

Geral Outros TOTAL 

Alfredo Chaves 13 1 1 1 1 0 0 1 1 2 21 
Iconha 5 2 8 3 1 0 0 1 1 2 23 

Rio Novo do Sul 5 0 5 4 1 2 0 0 1 0 18 
Itapemirim 4 3 4 5 3 11 0 1 1 2 34 
Marataízes 3 3 3 2 3 7 1 1 0 2 25 

Cachoeiro de 
Itapemirim 24 3 188 30 30 12 0 2 8 3 300 

Vitória 29 10 512 70 194 2 1 3 25 8 854 
Vila Velha 19 6 243 22 57 2 0 4 11 0 364 

Serra 32 11 78 11 48 3 4 2 4 0 193 
Cariacica 32 2 25 9 31 1 0 2 4 0 106 

Viana 22 0 0 0 0 1 0 1 0 2 26 
Fundão 7 0 3 1 2 0 0 2 0 0 15 
Total All 195 41 1.070 158 371 41 6 20 56 21 1.979 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Acessado em 10-06-08. 
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Tabela 3.3.2.4.2-4: Distribuição de leitos hospitalares por tipo – 2008. 
 

Município /  
Leitos Cirúrgicos Clínicos Complementares Obstétricos Pediátricos Outras 

especialidades Hospital / DIA Total

Alfredo Chaves 6 19 0 3 5 0 0 33 
Iconha 6 12 2 4 6 0 0 30 

Rio Novo do Sul 3 15 0 3 7 0 0 28 
Itapemirim 15 22 0 17 19 0 0 73 

Cachoeiro de 
Itapemirim 140 162 59 47 32 513 1 954

Vitória 805 555 217 160 259 78 38 2.112
Vila Velha 246 205 125 178 78 20 4 856

Serra 203 149 166 53 49 58 13 691
Cariacica 67 61 33 41 14 185 0 401
Fundão 0 16 0 3 10 0 0 29 
Total All 1.491 1.216 602 509 479 854 56 5.207

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. 
 
 
Em termos de recursos humanos, novamente Vitória domina em número, detendo 543 
odontólogos, 3.945 médicos e 501 enfermeiros, o que se verifica na Tabela 3.3.2.4.2-5. 
Após Vitória, o maior contingente de recursos humanos na área de saúde da AII encontra-
se no município de Vila Velha (325 odontólogos, 1557 médicos e 177 enfermeiros). A 
Serra também possui um número representativo de recursos humanos em saúde, 
detendo 174 odontólogos, 1328 médicos e 127 enfermeiros. Cachoeiro aparece em 
quarto lugar, possuindo um contingente de 127 odontólogos, 699 médicos e 103 
enfermeiros a que se segue proximamente o município de Cariacica. 
 
Tabela 3.3.2.4.2-5: Recursos humanos existentes nos municípios da AII – 2008. 
 

TIPO DE RECURSO 
MUNICÍPIOS Nº TOTAL DE 

ENFERMEIROS Nº TOTAL DE MÉDICOS Nº TOTAL DE 
ODONTÓLOGOS 

Alfredo Chaves 5 26 9 

Iconha 6 30 16 

Rio Novo do Sul 6 20 6 

Itapemirim 14 65 10 

Marataízes 8 40 14 

Cachoeiro de Itapemirim 103 699 127 

Vitória 501 3945 543 

Vila Velha 177 1557 325 

Serra 127 1328 174 

Cariacica 95 738 117 

Viana 31 62 24 

Fundão 10 44 4 
Fonte: DATASUS – CNES – 2008. 



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
661/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

3.3.2.4.3 Segurança Pública 
 
A segurança pública na AII fica sob a responsabilidade da Polícia Civil e da Polícia Militar, 
como demonstram as informações da Tabela 3.3.2.4.3-1. 
 
A Polícia Militar atua por município ou região, sendo sua atuação, na AII, distribuída entre 
o 1º Batalhão, que cobre a capital do estado; o 4º  Batalhão, cobrindo os municípios de 
Vila Velha , Cariacica , Viana , Guarapari , Anchieta e Alfredo Chaves; o 5º Batalhão, 
sendo responsável por Fundão; o 6º pelo município da Serra e o 7º por Cariacica. O 9º. 
Batalhão responde pela segurança militar nos municípios de Cachoeiro do Itapemirim, 
Iconha, Marataízes , Rio Novo do Sul. 
 
Pelos dados de 2006 verifica-se que a Polícia Militar conta com um efetivo de 615 
profissionais e 77 viaturas na capital, 650 profissionais e 85 em Vila Velha, 714 
profissionais e 44 viaturas em Cariacica e 419 profissionais e 61 viaturas na Serra, 
perfazendo um total de 2.396 profissionais e 267 viaturas nos quatro municípios. Este 
número cai bastante nos demais municípios, sendo composto, em Fundão por 20 
profissionais e 2 viaturas, em Itapemirim por 67 profissionais e 3 viaturas. 
 
Dentre os municípios analisados, Cariacica apresentou o maior efetivo policial militar, com 
714 policiais, Vila Velha o segundo, 650 policiais, e Vitória o terceiro maior, 615 policiais. 
Em termos de viaturas, a polícia militar de Vila Velha lidera com 85, seguida por Vitória, 
que possui 77 viaturas e Serra, com 61. 
 
O policiamento civil conta com 94 profissionais e 10 viaturas em Vitória, 101 profissionais 
e 14 viaturas em Vila Velha, e 79 homens e 15 viaturas na Serra, não havendo esta 
informação para Cariacica. Nos demais municípios contabilizam-se 6 efetivos e 3 viaturas 
em Fundão, 14 efetivos e 3 viaturas em Itapemirim. 

 
No que se refere ao efetivo policial civil, Vila Velha aparece em primeiro lugar, com 101 
policiais, Vitória em segundo, com 94 e Serra em terceiro, com 79. Em termos de viaturas, 
Serra possui 15, o maior número de viaturas da polícia civil, Vila Velha dispõe de 14 e 
Vitória de 10. 
 
Tabela 3.3.2.4.3-1 - Comparativo do efetivo policial civil e militar na AII – 2006. 
 

Polícia Militar Polícia Civil 
Município-sede e Municípios de atuação 

Comando Efetivo Viaturas Efetivo Viaturas

Vitória - Vitória 1º 
Batalhão 615 77 94 10 

Vila Velha - Vila Velha / Cariacica / Viana / Guarapari / Anchieta / 
Alfredo Chaves 

4º 
Batalhão 650 85 101 14 

Aracruz - Fundão 5º 
Batalhão 20 02 06 03 

Serra- Serra 6º 
Batalhão 419 61 79 15 

Cariacica - Cariacica/Viana 7º 
Batalhão 714 44 - - 

Cachoeiro de Itapemirim - Cachoeiro do Itapemirim/ Iconha,/ 
Marataízes / Rio Novo do Sul 

9º 
Batalhão 67 05 14 03 

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental Para a Atividade de Perfuração Marítima na Área Geográfica do Espírito Santo; 
CEPEMAR: 2006. Polícia Militar e Polícia Civil do Espírito Santo. 
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A composição da Tabela 3.3.2.4.3-2 de 2008 mostra a distribuição da estrutura 
organizativa da Polícia Militar no Estado, por Área de atuação e número de efetivos, 
aparecendo, além dos Batalhões da PM, outros como os de Missões Especiais, da Polícia 
Ambiental, de Polícia de Trânsito Rodoviário e Urbano, de Polícia Montada, de Polícia de 
Guarda e as Companhias Independentes de Polícia Militar. 
 
Comparando os dados relativos à Polícia Militar no tocante aos Batalhões, os dados de 
2008 apontam para a manutenção da infraestrutura existente em 2006 nos municípios, 
havendo, em alguns casos, uma pequena redução ou aumento do número de efetivos e 
de viaturas. 
 
As áreas de atuação estão distribuídas entre os Comandos da Polícia Militar das regiões 
Metropolitana, Sul e Norte do Espírito Santo, sendo que a cobertura do município de 
Fundão aparece tanto no CPO Metropolitano quanto no CPO Norte. 
 
O CPO Metropolitano dispõe de 3.607 efetivos policiais, contanto todos os comandos. 
Nesta área de atuação Cariacica dispõe do maior número de policiais, 714, Vila Velha 
aparece em segundo lugar, com um efetivo de 635 policiais, seguido por Vitória, com 611, 
e Serra, com 419. 
 
O CPO Sul apresenta um total de 354 efetivos policiais abrangendo os municípios de 
Cachoeiro do Itapemirim/ Iconha,/ Marataízes e Rio Novo do Sul. Nesse Comando, o 
maior efetivo é o do 9º. Batalhão da Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim, dispondo 
de um total de 259 policiais. 
 
Ainda se contabiliza o efetivo disponível no 5º. Batalhão da Polícia Militar do CPO Norte, 
sendo este sediado em Aracruz, contando com 249 policiais. 
 
Tabela 3.3.2.4.3-2: Estrutura organizativa da Polícia Militar do Espírito Santo, por área de 
atuação e número de efetivo policial – 2008. 
 

CPO METROPOLITANO SEDE ATUAÇÃO EFETIVO 
1º Batalhão de Polícia Militar Vitória Vitória 611 

4º Batalhão de Polícia Militar Vila Velha 
Vila Velha / Cariacica / 

Viana / Guarapari / 
Anchieta / Alfredo Chaves 

635 

5º Batalhão de Polícia Militar Aracruz Fundão 20 
6º Batalhão de Polícia Militar Serra Serra 419 
7º Batalhão de Polícia Militar Cariacica Cariacica/Viana* 714 

10º Batalhão de Polícia 
Militar Guarapari Guarapari / Piúma / 

Anchieta / Alfredo Chaves 200 

Batalhão de Polícia de 
Trânsito Rodoviário e Urbano Vitória Estado 341 

Batalhão de Missões 
Especiais Vitória Estado 269 

Batalhão de Polícia 
Ambiental Serra Estado 126 

Regimento de Polícia 
Montada Serra Estado 105 

Companhia de Polícia de 
Guarda Vitória Capital 167 
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Tabela 3.3.2.4.3-2: Estrutura organizativa da Polícia Militar do Espírito Santo, por área de 
atuação e número de efetivo policial – 2008. Continuação. 
 

CPO SUL SEDE ATUAÇÃO EFETIVO 

9º Batalhão de Polícia Militar Cachoeiro do Itapemirim 
Cachoeiro do Itapemirim/ 
Iconha,/ Marataízes / Rio 

Novo do Sul 
259 

9ª Companhia Independente 
da Polícia Militar - Marataízes / Itapemirim / 

Rio Novo do Sul 95 

CPO NORTE SEDE ATUAÇÃO EFETIVO 
5º Batalhão de Polícia Militar Aracruz Fundão 249 

Fonte: Polícia Militar do Espírito Santo (www.pm.es.gov.br). Acesso em: 2008. 
 
 
No que tange à evolução do número de homicídios, deve ser destacada a maior 
incidência de casos nos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória, assim como 
seu crescimento contínuo, o que se constata pela Tabela 3.3.2.4.3-3. 
 
Em 1991, Vitória liderava com 165 casos, aproximadamente 17% do total observado para 
o estado. Em seguida, apareciam os municípios de Serra, com 136 registros de homicídio, 
Cariacica, com 128 e Vila Velha com 118. 
 
Em 2000, o estado registrou 1.449 homicídios, sendo que número de homicídios na Serra 
(312) superou o de Vitória (231), seguidos por Cariacica com 225 casos e Vila Velha com 
199. 
 
Em 2002,  Serra continuou a ser o município com o maior número de homicídios, 404, e 
Cariacica ultrapassou Vitória, registrando 272 casos. Na capital ocorreram 240, em Vila 
Velha, 215 e, no estado, 1.638 homicídios. 
 
Tabela 3.3.2.4.3-3 - Evolução do número de homicídios – 1991/ 2000 e 2002. 
 

MUNICÍPIOS 1991 2000 2002 
Alfredo Chaves 1 3 1 

Cachoeiro de Itapemirim 35 54 60 
Cariacica 128 225 272 
Fundão 1 4 3 
Iconha 2 2 - 

Itapemirim 7 4 13 
Marataízes - 6 6 

Rio Novo do Sul - - 2 
Serra 136 312 404 
Viana 16 43 33 

Vila Velha 118 199 215 
Vitória 165 231 240 

Espírito Santo 974 1.449 1.638 
Fonte: IPEA (www.ipeadata.gov.br) / SIM-DATASUS. Acesso em: 2008. 
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Em 2006, analisando-se os dados da Tabela 3.3.2.4.3-4, a cada 100.000 capixabas, 6,8 
morreram atropelados. Apresentaram taxas de atropelamento superiores a essa os 
municípios de Fundão, 19,9 a cada 100.000 habitantes, Iconha, 16,1, Vitória, 15,8 e 
Serra, 12,7. 
 
As maiores taxas de morte por queda, por sua vez, foram registradas em Fundão, 13,3 e 
Vitória, 27,8, mais do que o dobro da taxa estadual, 6,5 mortes por queda a cada 100.000 
habitantes. 
 
Os municípios de Fundão e Marataízes, por sua vez, apresentaram as maiores taxas de 
morte por afogamento, respectivamente 19,9 e 21,9 a cada 100.000 habitantes, cerca de 
4 vezes a taxa estadual de 5,1 mortes a cada 100.000 habitantes. 
 
As maiores taxas de homicídio foram registradas em Viana, 95,8, Cariacica, 92,5, Serra, 
91,3, Vitória, 71,3, Vila Velha, 63,2 e Fundão, 59,7, todas elas superiores à taxa estadual 
de 50,3 homicídios a cada 100.000 habitantes. 
 
Já o maior número de suicídios ocorreu no município de Fundão, 26,5 casos a cada 
100.000 habitantes, seis vezes a taxa estadual de 4,4. 
 
Por fim, no que tange às mortes causadas por acidentes de trânsito, o município de 
Fundão também foi o que registrou o maior número de incidências, apresentando uma 
taxa de 92,8 mortes no trânsito a cada 100.000 habitantes. Iconha também apresenta 
uma elevada taxa de 88,4 mortes a cada 100.000 habitantes, seguida por Rio Novo do 
Sul, com 65,5 a cada 100.000 habitantes. A taxa estadual de mortes por acidentes de 
trânsito foi de 17,5. 
 
Tabela 3.3.2.4.3-4: Taxa de mortes violentas segundo causas (por 100.000 habitantes) – 
2006 
 

MUNICÍPIOS ATROPELAMENTO QUEDA AFOGAMENTO HOMICÍDIO SUICÍDIO AC. DE TRÂNSITO
Alfredo Chaves - 7 7 14 7 20,9 

Cachoeiro de Itapemirim 5,6 7,1 6,6 22,7 6,6 22,2 
Cariacica 4,7 5,3 1,1 92,5 3,6 5 
Fundão 19,9 13,3 19,9 59,7 26,5 92,8 
Iconha 16,1 - - - - 88,4 

Itapemirim 3,1 3,1 3,1 33,6 - 12,2 
Marataízes 2,7 8,2 21,9 23,9 - 27,4 

Rio Novo do Sul - 8,2 - 16,4 - 65,5 
Serra 12,7 8,9 5,6 91,3 5,1 16,2 
Viana 6,6 1,7 3,3 95,8 1,7 9,9 

Vila Velha 4,2 1,7 4,2 63,2 5,4 5,7 
Vitória 15,8 27,8 3,8 71,3 6,3 20,8 

Espírito Santo 6,8 6,5 5,1 50,3 4,4 17,5 
Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves: 2006 (www.ijsn.es.gov.br) / Polícia Civil / DML / ES. Acesso em 2008. 
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A tabela 3.3.2.4.3-5 mostra que em 2005, dos 19.262 crimes contra o patrimônio ocorridos 
no estado, 2.444 foram registrados em Vitória, 1.996 em Vila Velha, 1.345 na Serra e 
1.215 em Cachoeiro de Itapemirim, dados da Tabela 3.1.5.3.5. Por sua vez, dos 7.894 
crimes violentos contra o patrimônio registrados no estado, o maior número de casos 
aconteceu no município de Vila Velha, 1.647, seguido por Vitória, 1.558, Serra, 1.430 e 
Cariacica, 1.189. 
 
Vila Velha também liderou no que tange ao número de crimes não letais contra a pessoa, 
1.659 casos. A quantidade de registros também foi alta na Serra, em Vitória e em 
Cariacica, respectivamente 1.563, 1.499 e 1.462 casos. 
 
Por fim, no que diz respeito a mortes violentas, dos 3.087 incidentes no estado, 551 
ocorreram na Serra, 462 em Vitória, 405 em Cariacica, 342 em Vila Velha e 140 em 
Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Tabela 3.3.2.4.3-5 - Ocorrência de crimes por tipo – 2005. 
 

MUNICÍPIOS 
CRIMES 

CONTRA O 
PATRIMÔNIO 

CRIMES NÃO 
LETAIS CONTRA 

A PESSOA 

CRIMES 
VIOLENTOS 
CONTRA O 

PATRIMÔNIO 
MORTES VIOLENTAS TOTAL 

Alfredo Chaves 25 38 2 8 73 
Cachoeiro de Itapemirim 1215 957 345 140 2657 

Cariacica 924 1.462 1189 405 3.980 
Fundão 107 96 26 35 264 
Iconha 25 30 1 13 69 

Itapemirim 249 216 31 18 514 
Marataízes 351 354 56 34 795 

Rio Novo do Sul 73 114 11 11 209 
Serra 1.345 1.563 1.430 551 4.889 
Viana 132 291 103 72 598 

Vila Velha 1.996 1.659 1.647 342 5.644 
Vitória 2.444 1.499 1.558 462 5.963 

Espírito Santo 19.262 - 7.894 3087 30243 
Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves: 2005 (www.ijsn.es.gov.br) / Polícia Civil / DML / ES. Acesso em 2008. 
 
 
3.3.2.4.4 Saneamento e Abastecimento 
 

 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
Para o conjunto dos municípios da AII, pode-se afirmar que praticamente toda a 
população urbana tem acesso ao abastecimento de água por meio da rede geral, de 
forma que os percentuais foram todos superiores a 90%, como mostra a tabela 3.3.2.4.4-
1. 
 
Destaca-se que, na capital, de uma população urbana composta por 290.880 residentes, 
99% deles, ou seja, 288.972 pessoas são atendidas pela rede geral, e apenas 1.280 por 
poços ou nascentes e 628 por outras formas de abastecimento, o que mostra a Tabela 
3.3.2.4.4-1. Por sua vez, Rio Novo do Sul é o município da AII a apresentar o menor 
percentual de abastecimento por rede geral, 90% de um total de 5.747 pessoas 
residentes na zona urbana, de forma que 6% são atendidos por poços ou nascentes e 4% 
por outras formas. 



 

 

 
 

CPM RT 387/09 
Novembro/09 

Capitulo 3 
666/705 

EIA-Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
da 4ª. Usina de Pelotização da Samarco, 

em Ponta de Ubu, ES.
Revisão 00

 

Tabela 3.3.2.4.4-1 - Abastecimento d’água - População Urbana Atendida por Forma – 
2000. 
 

POPULAÇÃO  POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE ATENDIDA 
MUNICÍPIO 

TOTAL 
(1) 

URBANA 
(2) 

REDE 
GERAL % POÇO / 

NASCENTE % OUTRA 
FORMA % 

Alfredo Chaves 13.616 5.605 5.081 90,65 523 9,33 1 0,01
Cach. de Itapemirim 174.879 154.652 150.929 97,59 3.202 2,07 521 0,33

Cariacica 324.285 311.598 300.740 96,51 10.002 3,20 856 0,27
Fundão 13.009 10.718 10.152 94,71 477 4,45 89 0,83
Iconha 11.481 4.771 4.518 94,69 253 5,30 0 0 

Itapemirim 28.121 15.996 15.121 94,52 787 4,91 88 0,55
Marataízes 30.603 23.660 22.676 95,84 891 3,76 93 0,39

Rio Novo do Sul 11.271 5.747 5.158 89,75 369 6,42 220 3,82
Serra 321.181 318.106 310.760 97,69 5.952 1,87 1.394 0,43
Viana 53.452 48.822 44.485 91,11 4.142 8,48 195 0,39

Vila Velha 345.965 343.316 337.775 98,38 3.318 0,96 2.223 0,64
Vitória 292.304 290.880 288.972 99,34 1.280 0,44 628 0,21

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000. 
 
 
Em 1991, no Espírito Santo, 65,2% dos domicílios particulares permanentes possuíam 
abastecimento de água canalizada em rede geral (Tabela 3.3.2.4.4-2). Dentre os 
municípios da AII, apresentaram percentuais superiores a esse os de Vila Velha, com 
90,37%, Vitória, 89,60%, Cachoeiro de Itapemirim, 83,3%, Serra, 82,54%, Cariacica, 
76,2% e Fundão, 70,9%. 
 
Observa-se que, entre 1991 e 2000, houve aumento do número de domicílios atendidos 
por rede geral em todos os municípios considerados, assim como no Estado de forma 
agregada. Em 2000, 77,8% dos domicílios particulares permanentes possuíam 
abastecimento de água canalizada em rede geral no Espírito Santo. Superaram esse 
percentual os municípios de Vitória, 99,33%, Vila Velha, 98,06%, Serra, 97,13%, 
Cariacica, 95,62%, Cachoeiro de Itapemirim, 91,2%, Viana, 85,48%, Marataízes, 80,31% 
e Fundão, 80,16%. 
 
Tabela 3.3.2.4.4-2: Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água 
canalizada em rede geral (%) – 1991 e 2000. 
 

MUNICÍPIOS 1991 2000 
Alfredo Chaves 28,3 41,6 

Cachoeiro de Itapemirim 83,3 91,2 
Cariacica 76,2 95,62 
Fundão 70,9 80,16 
Iconha 42,77 54,10 

Itapemirim 54,98 64,34 
Marataízes - 80,31 

Rio Novo do Sul 43,13 53,45 
Serra 82,54 97,13 
Viana 62,53 85,48 

Vila Velha 90,37 98,06 
Vitória 89,60 99,33 

Espírito Santo 65,2 77,8 
Fonte: IBGE / SIDRA. Censo Demográfico – 1991 e 2000 
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 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 
No que se refere a esgotamento sanitário, dados de 2000 (Tabela 3.3.2.4.4-3) mostram 
que, dentre os municípios da AII, Vitória possui o maior percentual da população urbana 
atendida por rede geral ou drenagem: de uma população urbana total de 290.880 
residentes, 90% é atendida dessa forma, ou seja, 261.263 pessoas, e 8% é atendida por 
fossa séptica. Em seguida, em Cachoeiro de Itapemirim, 88% da população urbana, ou 
seja, 135.490 pessoas são atendidas por rede geral ou drenagem e, em Rio Novo do Sul, 
82% da população urbana é atendida dessa mesma forma, o que totaliza 4.707 pessoas 
neste município. 
 
No entanto, em Itapemirim, apenas 15% de sua população urbana é atendida por rede 
geral ou drenagem, 2.385 pessoas, enquanto 70% é atendida por fossa séptica. Em 
Marataízes a situação é similar: somente 19% da população urbana tem acesso à rede 
geral ou drenagem, enquanto 68% utiliza fossa séptica. 
 
 
Tabela 3.3.2.4.4-3 - Esgotamento Sanitário - População Urbana Atendida por Tipo- 2000. 
 

POPULAÇÃO POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA POR TIPO 
MUNICÍPIO Total 

(1) 
Urbana 

(2) 
Rede geral / 
drenagem 

 
% Fossa

Séptica % Fossa 
rudimentar % Outras 

Formas % Não
Tinha % 

Alfredo Chaves 13.616 5.605 4.422 78,89 569 10,15 89 1,58 477 8,51 48 0,85
Cach. de Itapemirim 174.879 154.652 135.490 87,60 3.053 1,97 2.732 1,76 12.585 8,13 792 0,51

Cariacica 324.285 311.598 200.921 64,48 9.292 2,98 56.723 18,20 40.589 13,02 4.073 1,30
Fundão 13.009 10.718 3.833 35,76 666 6,21 3.734 34,83 2.363 22,04 122 1,13
Iconha 11.481 4.771 3.020 63,29 942 19,74 39 0,81 758 15,88 12 0,2

Itapemirim 28.121 15.996 2.385 14,90 11.122 69,52 1.121 7,00 1089 6,80 279 1,74
Marataízes 30.603 23.660 4.472 18,90 16.181 68,38 893 3,77 1428 6,03 686 2,89

Rio Novo do Sul 11.271 5.747 4.707 81,90 62 1,07 168 2,92 734 12,77 76 1,32
Serra 321.181 318.106 195.398 61,42 35.975 11,30 50.560 15,89 32.821 10,31 3.352 1,05
Viana 53.452 48.822 28.119 57,59 1.149 2,35 12.878 26,37 5.916 12,11 760 1,55

Vila Velha 345.965 343.316 225.592 65,70 78.274 22,79 15.040 4,38 21.465 6,25 2.945 0,85
Vitória 292.304 290.880 261.263 89,81 22.375 7,69 1.083 0,37 3.806 1,30 2.353 0,80

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000. 
 
 
Em 1991, no Espírito Santo, pelos dados da Tabela 3.3.2.4.4-4, 50,7% dos domicílios 
particulares permanentes possuíam acesso a esgotamento sanitário por rede geral ou 
fossa séptica. Dentre os municípios da AII, apresentaram percentuais superiores a esse 
os de Vitória, 81,8%, Vila Velha, com 79,9%, Cachoeiro de Itapemirim, 70,2% e Serra, 
58,4%. 
 
Observa-se que, entre 1991 e 2000, houve também aumento do número de domicílios 
atendidos por rede geral em todos os municípios considerados, assim como no Estado de 
forma agregada. Em 2000, 66,4% dos domicílios particulares permanentes possuíam 
acesso a esgotamento sanitário por rede geral ou fossa séptica no Espírito Santo. 
Superaram esse percentual os municípios de Vitória, 97,7%, Vila Velha, 88,8%, 
Marataízes, 85,4%, Cachoeiro de Itapemirim, 84,0%, Alfredo Chaves, 74,9%, Serra, 
73,4% e Cariacica, 66,7%. 
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Tabela 3.3.2.4.4-4- Domicílios particulares permanentes com esgotamento sanitário por 
rede geral ou fossa séptica (%) – 1991 e 2000. 
 

MUNICÍPIOS 1991 2000 
Alfredo Chaves 45,7 74,9 

Cachoeiro de Itapemirim 70,2 84,0 
Cariacica 48,9 66,7 
Fundão 23,6 38,6 
Iconha 34,8 45,1 

Itapemirim 16,8 66,1 
Marataízes - 85,4 

Rio Novo do Sul 36,4 48,4 
Serra 58,4 73,4 
Viana 47,7 56,7 

Vila Velha 79,9 88,8 
Vitória 81,8 97,7 

Espírito Santo 50,7 66,4 
Fonte: IBGE / SIDRA. Censo Demográfico – 1991 e 2000. 
 
 

 RESÍDUOS DOMÉSTICOS 
 
Dentre os municípios da AII, pode-se afirmar que Vitória é aquele onde a maior parte da 
população urbana é atendida por coleta domiciliar de resíduos domésticos. Segundo 
dados de 2000, de uma população urbana composta por 290.880 residentes, 97%, ou 
seja, 281.714 pessoas são atendidas dessa forma, e apenas 7.695 têm seus resíduos 
coletados por caçambas, segundo consta dos dados da Tabela 3.1.5.4.5. Em segundo 
lugar aparece Cachoeiro de Itapemirim, em que 95% da população urbana é atendida por 
coleta domiciliar de resíduos domésticos, seguido por Fundão, no qual esse percentual é 
de 92%. Por sua vez, Alfredo Chaves é o município da AII a apresentar o menor 
percentual de coleta domiciliar, apenas 2% de um total de 5.605 pessoas residentes na 
zona urbana têm acesso a esse serviço, de forma que 93% são atendidos por coletas por 
caçambas. 
 
Em 1991, no Espírito Santo, 55,58% dos domicílios particulares permanentes possuíam 
acesso à coleta de lixo. Dentre os municípios da AII, apresentaram percentuais superiores 
a esse os de Vitória, 88,6%, Vila Velha, com 83,3%, Cachoeiro de Itapemirim, 67,8%, 
Serra, 57,9% e Fundão, 59,0%, como mostra a tabela 3.3.2.4.4-5. 
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Tabela 3.3.2.4.4-5: Resíduos Domésticos - População Urbana Atendida por Tipo de 
Coleta ou Destino – 2000. 
 

POPULAÇÃO POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA POR FORMA 
MUNICÍPIO 

Total 
(1) 

Urbana 
(2) 

Coleta 
domiciliar % Coleta p/ 

caçamba % Queimado/ 
enterrado % Lançado 

fora % Outra
Forma % 

Alfredo Chaves 13.616 5.605 97 1,73 5.219 93,11 264 4,71 24 0,42 1 0,01 
Cach. de Itapemirim 174.879 154.652 146.360 94,63 3.953 2,55 3.371 2,17 701 0,45 267 0,17 

Cariacica 324.285 311.598 233.569 74,95 7.462 2,39 42.546 13,65 26.613 8,54 1.408 0,45 
Fundão 13.009 10.718 9.825 91,66 246 2,29 512 4,77 116 1,08 19 0,17 
Iconha 11.481 4.771 603 12,63 3.981 83,44 180 3,77 7 0,14 0 0 

Itapemirim 28.121 15.996 12.558 78,5 1.253 7,83 1.562 9,76 592 3,70 31 0,19 
Marataízes 30.603 23.660 19.695 83,24 1.561 6,59 1.848 7,81 550 2,32 6 0,02 

Rio Novo do Sul 11.271 5.747 5.247 91,29 12 0,20 403 7,01 85 1,47 0 0 
Serra 321.181 318.106 270.911 85,16 27.945 8,78 10.881 3,42 7.320 2,30 1.049 0,32 
Viana 53.452 48.822 35.755 73,23 1.662 3,40 8.203 16,80 3.118 6,38 84 0,17 

Vila Velha 345.965 343.316 312.711 91,08 17.552 5,11 6.131 1,78 6.648 1,93 274 0,07 
Vitória 292.304 290.880 281.714 96,84 7.695 2,64 718 0,24 712 0,24 41 0,01 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000. 
 
 
Comparando-se os dados de 1991 e 2000 relacionados na Tabela 3.3.2.4.4-6, verifica-se 
que houve, para os municípios da AII em geral, uma melhora representativa da coleta de 
lixo nos domicílios nesse período, com aumentos relevantes nos municípios de 
Cachoeiro, de Vitória, Vila Velha e da Serra, atingindo, em 2000, 91,2%, 99,6%, 96,2% e 
93,9% dos domicílios, respectivamente. 
 
Os municípios de Marataízes, Fundão, Cariacica e Viana apresentam percentuais acima 
dos 70% de cobertura dos domicílios totais, sendo estes de 74,8%, 79,7%, 77,4% e 72,6, 
acompanhando de perto a média estadual que é de 77,57%. 
 
Nos demais municípios, a percentagem de recolhimento do lixo nos domicílios fica 
significativamente abaixo da média estadual, variando entre 64,2% em Iconha, até 44,9% 
em Alfredo Chaves. 
 
Tabela 3.3.2.4.4-6: Domicílios particulares permanentes com lixo coletado (%) – 1991 e 
2000. 
 

MUNICÍPIOS 1991 2000 
Alfredo Chaves 28,5 44,9 

Cachoeiro de Itapemirim 67,8 91,2 
Cariacica 42,4 77,4 
Fundão 59,0 79,7 
Iconha 40,5 64,2 

Itapemirim 38,3 57,5 
Marataízes - 74,8 

Rio Novo do Sul 42,0 60,2 
Serra 57,9 93,9 
Viana 37,0 72,6 

Vila Velha 83,3 96,2 
Vitória 88,6 99,6 

Espírito Santo 55,58 77,57 
Fonte: IBGE / SIDRA. Censo Demográfico – 1991 e 2000. 
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3.3.2.4.5 Energia Elétrica 
 
A tabela 3.3.2.4.5-1 mostra que em 2002, entre os municípios da AII, Vila Velha 
apresentou o maior número de consumidores de energia elétrica, 112.861 residentes, o 
que representou um consumo de 205.787.328 kWh. Entre esses consumidores, 12.932 
utilizaram a energia em unidades comerciais, 1.888 em unidades industriais e 91 em 
rurais. Vitória aparece em seguida, com 95.198 consumidores, totalizando um consumo 
de 215.693.012 kWh, ainda maior do que o de Vila Velha. Desses consumidores, 20.204 
eram unidades comerciais, 952 industriais e nenhuma era unidade rural. Por fim, destaca-
se que na Serra, de um total de 94.292 consumidores de eletricidade, responsáveis por 
um consumo de 131.150.684 kWh, 6.999 eram unidades comerciais, 1.447 unidades 
industriais e 383 rurais. 
 
Tabela 3.3.2.4.5-1: Número de Ligações e Consumo por Tipo de Unidade Atendida- 2002. 
 

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL RURAL 
MUNICÍPIO Consumi 

dores 
Consumo 

(kwh) Consumidores Consumo 
(kwh) Consumidores Consumo 

(kwh) Consumidores Consumo 
(kwh): 

Alfredo Chaves 1.853 2.353.992 272 999.828 33 945.716 1.896 4.158.123

Cach. de Itapemirim 50.208 77.091.465 5.294 40.207.841 1.276 327.411.028 2.905 8.968.630

Cariacica 84.053 104.531.186 6.015 54.903.297 910 278.302.542 : 603 2.668.568

Fundão 4.267 5.163.004 362 1.837.372 43 1.176.506 784 2.199.809

Iconha 1.839 2.845.211 339 1.909.490 38 914.202 1.525 3.161.535

Itapemirim 8.124 9.430.389 735 2.497.301 102 9.562.742 1.862 3.893.052

Marataízes 11.833 13.811.076 995 4.582.292 65 911.271 1.409 2.598.480

Rio Novo do Sul 1.790 2.309.640 213 1.245.750 45 6.259.428 1.011 2.254.649

Serra 94.292 131.150.684 6.999 72.963.182 1.447 201.954.351 383 2.659.355

Viana 13.211 15.385.781 801 5.867.701 155 32.046.643 767 3.012.044

Vila Velha 112.861 205.787.328 12.932 111.677.980 1.888 67.743.366 91 466.702 

Vitória 95.198 5.693.012 20.204 371.220.885 952 1.321.636.277 0 0 
Fonte: Relatório Anual da Escelsa – 2004. 
 
 
3.3.2.4.6 Telecomunicações 
 
♦ TELEFONIA 
 
No que diz respeito à telefonia fixa, observa-se que os dados relativos ao ano de 2006 
mostram que no Espírito Santo havia um total de 672.550 linhas individuais, sendo que as 
linhas públicas em serviço no Espírito Santo totalizavam 20.542, conforme se verifica na 
Tabela 3.3.2.4.6-1. Deste total 68,7% das linhas individuais estavam localizadas na AII 
(461.924 linhas individuais) e 60,6 % das linhas públicas encontravam-se nesta área 
(12.446 linhas públicas). 
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Os municípios onde havia maior número de linhas eram Vitória, com 134.316 individuais e 
2.538 públicas, Vila Velha, com 108.752 individuais e 3.126 públicas, Serra, com 85.666 
individuais e 2.557 públicas, Cariacica, com 68.741 individuais e 2.005 públicas e 
Cachoeiro de Itapemirim com 40.464 individuais e 1.213 públicas. Nos demais municípios 
se reduz em muito o número de linhas, visto que possuem menor quantidade de 
residentes. 
 
Tabela 3.3.2.4.6-1: Linhas em serviços – 2006. 
 

LINHAS EM SERVIÇO MUNICÍPIOS 
INDIVIDUAIS PÚBLICAS 

Alfredo Chaves 1.136 62 
Iconha 1.765 64 

Rio Novo do Sul 959 52 
Itapemirim 3.292 219 
Marataízes 4.600 199 

Cachoeiro de Itapemirim 40.464 1.213 
Vitória 134.316 2.538 

Vila Velha 108.752 3.126 
Serra 85.666 2.557 

Cariacica 68.741 2.005 
Viana 9.962 313 

Fundão 2.271 98 
Total AII 461.924 12446 
Estado 672.550 20.542 

Fonte: Sistema de Gestão de Metas de Universalização - SGMU - Anatel – abril/2008. 
 
 
Em 2008, segundo dados da Anatel constantes da Tabela 3.3.2.4.6-2, o maior número de 
linhas está na capital, seguido por Vila Velha, Serra, Cariacica e Cachoeiro. O total de 
linhas individuais em serviço na AII foi de 441.170 e de linhas públicas em serviço foi de 
12.229, ao que se observa uma redução em ambas as formas de 2006 para 2008. 
 
Tabela 3.3.2.4.6-2: Linhas de Telefonia Fixa em Serviços – 2008. 
 

LINHAS EM SERVIÇO MUNICÍPIOS 
INDIVIDUAIS PÚBLICAS 

Alfredo Chaves 1.110 67 
Iconha 1.759 64 

Rio Novo do Sul 906 52 
Itapemirim 3.128 229 
Marataízes 4.366 209 

Cachoeiro de Itapemirim 39.454 1.218 
Vitória 126.452 2.453 

Vila Velha 103.283 2.969 
Serra 82.937 2.549 

Cariacica 65.973 1.984 
Viana 9.612 336 

Fundão 2.190 99 
Total AII 441.170 12.229 

Fonte: Sistema de Gestão de Metas de Universalização - SGMU - Anatel – abril/2008. 
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Quanto à telefonia celular, existem 4 empresas autorizadas pela Anatel para prestarem 
esse serviço no Espírito Santo: Telest Celular S/A (Vivo), ATL Telecom Leste S/A (Claro), 
TNL PCS S/A (Oi) e a Tim Celular S/A (Tim). Essas empresas atuam nos municípios da 
AII, onde estão instaladas estações radiobase. 
 
Ao longo da faixa litorânea e da rodovia BR 101 é possível contar satisfatoriamente com o 
serviço das 4 operadoras, no entanto, no interior desses municípios, a qualidade e a 
confiabilidade variam de acordo com a região e com a operadora, não havendo cobertura 
em vários trechos. 
 
 
♦ CORREIOS 
 
Com relação ao atendimento via correios, verifica-se que as agências de correios 
somavam 100 unidades na Área de Influência Indireta no ano de 2007, pelo que consta 
da Tabela 3.3.2.4.6-3, baseada nos dados da ECT- Empresa de Correios e Telégrafos. 
 
A distribuição destas agências se dá da seguinte forma: Vitória (20 agências), Vila Velha e 
Cachoeiro (14 agências cada um), Cariacica e Alfredo Chaves (9), Serra (8), Viana (7), 
Itapamirim (6), Marataízes (5), Iconha e Rio Novo do Sul ( 3 cada um) e Fundão (2). 
 
Tabela 3.3.2.4.6-3: Agências de Correios na AII - 2007 
 

MUNICÍPIOS AGÊNCIAS DE CORREIOS 

Alfredo Chaves 9 
Iconha 3 

Rio Novo do Sul 3 
Itapemirim 6 
Marataízes 5 

Cachoeiro de Itapemirim 14 
Vitória 20 

Vila Velha 14 
Serra 8 

Cariacica 9 
Viana 7 

Fundão 2 
Total AII 100 

Fonte: ECT (2007) 
 
 

3.3.2.4.7 Transporte 
 
A posição geográfica privilegiada do Estado do Espírito Santo o torna um importante 
corredor natural e de alta competitividade para exportação e importação de produtos para 
os estados de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e até mesmo o sul da Bahia. Esta sua 
condição associada a fatores de atração de investimentos no setor portuário fizeram com 
que o Espírito Santo se constituísse num dos estados do país de maiores vantagens 
locacionais sob o ponto de vista da logística de transporte. 
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A rede estadual de logística contribuiu de forma decisiva para tornar o Estado do Espírito 
Santo uma das economias mais abertas do país, com grande inserção na economia 
global mundial, conforme indica o quadro abaixo onde se vê que o complexo portuário de 
Vitória ocupa a segunda posição nacional em valor das importações, perdendo somente 
para o porto de Santos, deixando para trás economias com um PIB muito maior que o do 
Espírito Santo, tais como Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
 
 

 INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA 
 
O complexo portuário do estado, cuja autoridade portuária é a CODESA - Cia. Docas do 
Espírito Santo, é formado pelos portos abaixo discriminados, de acordo com informações 
disponibilizadas pela CODESA em sua página na internet, sendo destacados, dentro da 
AII, os portos de Vitória, Tubarão e de Praia Mole. 
 
O Porto de Vitória, o mais antigo do estado, foi construído em 1942 e está localizado em 
área urbana, distribuindo-se parte na sede da capital e parte na sede municipal de Vila 
Velha. Esse porto possui a seguinte estrutura: 
 

– Cais Comercial de Vitória: Opera carga geral, principalmente bobina de papel, 
celulose, açúcar, granéis agrícolas e produtos siderúrgicos, nos seus 04 berços com 
766 metros de comprimento e profundidade entre 09 e 10,5 metros. O canal de acesso 
do porto possui as seguintes dimensões: Comprimento:7.500m, Largura Máxima: 215 
m; Largura Mínima: 75 m; Maré Média: 1,04 m; Calado Máximo: 10,5 m; Navio: Tipo 
Panamax . A Bacia de Evolução apresenta as seguintes dimensões: Raio:150 m; 
Calado: 10,50 m. 

 

– Terminal Ilha do Príncipe: Arrendado à Flexibrás/ Extensão: para navios até 130 m; 
Calado: 6,70 m (22'00") ; Tipo de Estrutura: Dolfins ; Construção: 1986. 

 

– Terminal de Granéis Líquidos: Destinado a movimentação de derivados de petróleo e 
álcool é operado por empresas privadas/ Extensão: para navios até 162 m; Calado: 
8,23 m (27'00"); Tipo de Estrutura: Dolfins; Tanques de Combustível: 50.000 m3. 

 

– Terminal de Paul - Ferro Gusa: Arrendado à Vale - Companhia Vale do Rio Doce, 
operando exclusivamente com ferro-gusa; Comprimento: 160 m; Calado: 10,06 m 
(33'00"); Cabeço de Amarração: 09 (01 ao 09); Largura: 30 m; Pátio: 12.000 m2; 
Construção: 1959; Correia Transportadora: 950 t/h; Água: 2 x 1,5"; Energia: 1 x 380 V; 
Acesso: Rodo-Ferroviário; Carregadores de Navio: 950 t/h. 

 

– Paul - Peiú: Arrendado à Peiú S/A para movimentação de granel sólido. Comprimento: 
260 m; Calado: 9,75 m (32'00"); Cabeço de Amarração: 06 (10 ao 15); Largura: 30 m; 
Pátio: 25.000 m²; Pavimentação: bloco de concreto/asfalto; Construção: 1959; 
Guindaste (bitola): 11 m, Água: 3 x 3"; Energia: 2 x 480 V; Acesso: Rodo-Ferroviário; 
Descarregadores: 350 t/h, 2 x 250 t/h; Balança Rodoviária: 80 t. 

 

– Terminal de Capuaba: Composto pelos: Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), com 2 
berços que operam contêineres, navios roll-on roll-off, mármore e granito e carga 
geral; e o terminal Codesa, com 2 berços que operam produtos agrícolas e carga em 
geral. Os dois dispõem de excelente acesso rodo-ferroviário. 

 

– CPVV - Porto da Cia. Portuária de Vila Velha: Resultado de um contrato de adesão 
com o Ministério dos Transportes, e que opera com cargas da indústria de extração e 
refino de petróleo, carga geral e contêineres para navios de 250 metros de 
comprimento e 10,5 metros de profundidade. 
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O Porto de Praia Mole é de uso privativo, possui um terminal para produtos siderúrgicos 
(TPS) operado pelo condomínio CST, Usiminas e Açominas, um terminal para carvão 
mineral operado pela Vale. Possui acesso rodo-ferroviário. Comprimento: 730 m;Calado: 
B01 15,5m e B02 16m; Bacia de Evolução: 500m de diâmetro; Air Draft: máximo de 20m; 
Boca: máximo de 50m; TPB: B01 máximo de 170.000 mt e B02 até 250.000 mt; 
Guindastes: 03 descarregadores de 1.800 t/hora; Comprimento do navio: B01 máximo de 
270m e B02 300m; Armazenagem: Pátios para até 750 mil toneladas. 
 
O Plano de Desenvolvimento do Governo do Estado, denominado ES 2025, definiu como 
um dos projetos prioritários a melhoria das instalações portuárias de Capuaba, propondo 
a ampliação de sua capacidade em área contígua, seja através de licitação de área ou 
aditamento contratual e propondo ainda que o Governo do Estado atue junto ao Governo 
Federal para alocar recursos para ampliação e melhoria dos acessos rodoviários. 
 
 

 INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 
 
A área de influência indireta do empreendimento em análise dispõe de dois aeroportos, 
sendo um aeroporto em Vitória, de âmbito nacional, localizado a aproximadamente 80 km 
de distância da cidade pólo de implantação do projeto - Anchieta - e outro em Cachoeiro 
de Itapemirim. 
 
O aeroporto de Vitória da rede Infraero conta com um terminal de cargas internacional e 
um terminal de passageiros, que apresenta as especificações técnicas descritas na 
Tabela 3.3.2.4.7-1. 
 
Tabela 3.3.2.4.7-1 : Dados Técnicos do Aeroporto de Vitória – 2007. 
 

Área do sítio aeroportuário 5.249,691,61 m² 
Área do pátio das aeronaves 44.400 m² 

Área da pista (m) 1.750 x 45 
Área do terminal de passageiros 4.483 m² 

Capacidade terminal de passageiros 560.000 passageiros/ano 
Balcões de check-in 25 unidades 

Estacionamento de aeronaves 17 posições 
Estacionamento de veículos (capacidade) 192 vagas 

Fonte: INFRAERO 
 
 
De acordo com a Infraero, as instalações atuais são insuficientes para atender a 
demanda, em face do elevado crescimento que se tem verificado nos últimos anos. Em 
face da insuficiência das instalações aeroportuárias, a Infraero está executando obras que 
ampliarão o Aeroporto de Vitória, com novo terminal de passageiros, torre de controle, 
vias de acesso, taxyways e edificações de apoio, que elevarão a capacidade anual do 
aeroporto para mais de dois milhões de passageiros. 
 
Quanto ao tráfego de cargas internacional, em maio de 99, entrou em operação a primeira 
linha direta dos EUA (Miami) para Vitória, facilitando o trabalho de importação de 
mercadorias para o mercado capixaba. Desde então, o Aeroporto vem registrando taxas 
muito expressivas de crescimento anual, tanto de passageiros, como de aeronaves e 
cargas nacionais e internacionais. 
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No ranking nacional das importações de cargas pelo modal aeroviário, o aeroporto de 
Vitória ocupa a 5ª posição, com um total de U$ 507,4 milhões/ano e as 21ª no ranking das 
exportações de cargas aéreas com U$ 26,2 milhões/ano. 
 
Na tabela a seguir apresentada, em “Quantidade de Aeronaves” estão computados 
pousos e decolagens. Em “Quantidade de Passageiros”, embarques e desembarques. Os 
dados mostram a movimentação acumulada durante os doze meses de cada ano, no 
período de 2002 a 2005 (tabela 3.3.2.4.7-2). 
 
Tabela 3.3.2.4.7-2 - Movimentação acumulada no Aeroporto de Vitória -2002-2005 
 

ANO QUANTIDADE 
AERONAVES QUANTIDADE CARGAS QUANTIDADE 

PASSAGEIROS 
2002 33.850 11.146.815 1.267.011 
2003 26.400 10.295.548 1.174.290 
2004 27.309 12.806.394 1.246.222 
2005 29.023 14.247.294 1.517.578 

Fonte: INFRAERO 
 
 
Na Área de Influência Indireta, o Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim também de 
caráter regional, está localizado na Avenida Constantino Negrelli, a pouco mais de 4 km 
do centro comercial da cidade e está equipado com uma pista para pousos de decolagens 
de 1.200 metros, pavimentada e sinalizada, para aeronaves de pequeno porte. 
 
 

 INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA 
 
O estado possui uma malha ferroviária operada pela Ferrovia Centro Atlântica S/A, 
concessionária do governo federal, que liga Vitória ao Estado do Rio de Janeiro e pela 
Ferrovia Vitória a Minas - EFVM, de propriedade da Vale, que liga o Espírito Santo a 
Minas Gerais e a outros estados, através de outras linhas da FCA. 
 
A EFVM é duplicada, moderna, disponível e ligada aos principais portos do estado, exceto 
Ubu, sendo considerada a ferrovia mais produtiva do país, com o maior volume de cargas 
transportadas, cerca de 40% de toda a carga ferroviária do Brasil. A sua matriz de carga é 
constituída, principalmente, por minério de ferro, e carvão, além de calcário, cimento, 
bobinas e cargas gerais. 
 
Quanto à linha da FCA no sentido do Rio de Janeiro, o grupo Vale, sua controladora, 
desenvolve projeto para implantação de uma variante ao trecho atual (Argolas - Cobiça), 
entre Vitória e Cachoeiro de Itapemirim, a denominada Variante Ferroviária Litorânea Sul 
(Flexal-Cobiça), que criará acesso ferroviário ao Porto de Ubu, em Anchieta. Serão 
transportados: minério de ferro, carvão, produtos siderúrgicos, calcário, rochas 
ornamentais, cimento e cargas gerais. A Variante Ferroviária Litorânea Sul, ao contrário 
da EFVM, não transportará passageiros, segundo ainda a FCA. A Variante Ferroviária 
Litorânea Sul terá uma extensão aproximada de 165 quilômetros e passará por territórios 
de dez municípios do Estado do Espírito Santo. 
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Esta ferrovia terá papel importante para a interconexão do conjunto portuário do estado, 
integrando o Porto de Ubu com todos os demais, bem como criando mais uma alternativa 
de transporte para os principais pólos industriais da faixa litorânea.Tinha sido previsto que 
o início das obras desta variante seria em fevereiro de 2008 e o término para fevereiro de 
2010. No entanto o empreendimento ainda se encontra em vias de licenciamento e o 
projeto prevê a execução de três subtrechos: 
 

– Flexal - Viana, que atravessará os municípios de Cariacica e Viana, numa extensão de 
19,5 quilômetros, fazendo ligação com a Estrada de Ferro Vitória-Minas, em Flexal, e 
com a atual linha da FCA em Viana (Bairro Universal). 

 

– Viana - Ubu, que atravessará os municípios de Viana, Vila Velha, Guarapari e 
Anchieta, incluindo o ramal de Ubu (15,7 km), com extensão total de 68,1 quilômetros. 

 

– Maguariba - Cachoeiro de Itapemirim, que atravessará, a partir de Maguariba, no 
ramal de Ubu, os municípios de Anchieta, Piúma, Iconha, Rio Novo do Sul, Itapemirim 
e Cachoeiro de Itapemirim, com extensão de 66,86 quilômetros, conectando com as 
atuais linhas da FCA, na localidade de Cobiça. 

 
 

 INFRAESTRUTURA DUTOVIÁRIA 
 
A estrutura dutoviária existente no estado, e que perpassa os municípios componentes da 
AII do empreendimento, conta com mineroduto e gasodutos, conforme descrito a seguir. 
 
Na AII a Petrobrás está em fase de finalização do projeto denominado Gasene, que é 
constituído de três trechos de gasodutos: Cabiúnas-Vitória (Gascav), Cacimbas-Vitória e 
Cacimbas-Catu. O trecho, denominado Gascav, ligará Cabiúnas, no Rio de Janeiro, a 
Vitória, com cerca de 300 km de extensão, passando especificamente no Município de 
Anchieta onde se conectará com uma unidade de tratamento de gás, a ser implantada 
pela Petrobrás, cujos projetos já estão em fase adiantada, em área próxima ao Porto de 
Ubu. 
 
Conforme informações da Petrobrás disponíveis na imprensa, o Gascav estava previsto 
para entrar em operação em 2008, conectando o Espírito Santo à malha sudeste e 
reforçando o abastecimento dessa região, com movimentação esperada de 10 milhões de 
m³/dia em 2008, chegando a 20 milhões de m³/dia em 2015. 
 
O trecho Cacimbas-Vitória com aproximadamente 125 km, encontra-se em obras no 
âmbito do projeto Gasene. Está previsto ainda um outro trecho que ligará Cacimbas a 
Catu na Bahia, com aproximadamente 765 km de extensão. O Gasene permitirá escoar o 
gás natural produzido nos campos de óleo e gás do Espírito Santo. 
 
Ainda em relação à rede multimodal de logística de transporte existente na região sob 
estudo, destaca-se a existência do mineroduto da Samarco que, há mais de 25 anos em 
atividade, é o maior mineroduto do Brasil e, segundo a empresa, o maior mineroduto do 
mundo e o primeiro a ser implantado no Brasil para transporte de minério de ferro. Com 
396 km de extensão, liga a unidade de Germano, em Minas Gerais, à unidade de 
Anchieta, no Espírito Santo. Esse mineroduto tem hoje capacidade para bombear 15,5 
milhões de toneladas/ano de concentrado de minério de ferro, segundo informações da 
própria Samarco. 
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A Samarco terminou de implantar sua 3ª Usina de Pelotização que incluiu a construção do 
novo mineroduto paralelo ao já existente capaz de bombear 7,5 milhões de toneladas 
anuais de polpa na unidade de Ubu. Os investimentos contemplaram, ainda, a ampliação 
dos equipamentos e as instalações de infraestrutura das áreas de mineração e do Porto. 
 
A nova Usina da Samarco, a 4° Usina, objeto deste Estudo Ambiental, deverá requerer a 
construção de um novo mineroduto similar aos já existentes. 
 
 

 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 
 
A área de influência indireta é extremamente privilegiada em relação à circulação 
rodoviária de caráter intermunicipal, tanto estadual quanto interestadual. Os municípios 
integrantes dessa área, tanto ao sul como ao norte da AID, são interligados entre si e com 
o restante do estado e do país, por uma rede de rodovias estaduais e federais 
considerada de boa qualidade. 
 
As principais vias de transporte que atendem à AII estão relacionadas na tabela 3.3.2.4.7-
3. Entre estas são destaques as rodovias federais: 
 

– BR-101- que interliga norte a sul do país e do estado entre os pontos de Divisa BA/ES 
São Mateus – Linhares, e Vitória – Safra – Divisa ES/RJ. 

 

– BR-262 – interligando Vitória – Viana – Venda Nova – Ibatiba indo até a Divisa ES/MG. 
 
As principais rodovias estaduais de interligação na AII são: 
 

– ES – 060 – também conhecida como Rodovia do Sol por interligar os municípios do 
estado através de via litorânea. É a via de maior fluxo turístico do estado. Na AII, essa 
via liga a capital até a foz do rio Itabapoana, no sul do estado. 

 

– ES – 146 – ponto de interligação entre Alfredo Chaves e Anchieta passando por 
Jabaquara. 

 

– ES – 375 – interligação entre Prosperidade – Alto Santo Antônio (entr. ES-164) – 
Vargem Alta – Iconha – Piúma. 

 

– ES – 487 – ligação entre Rio Novo– Itapemirim – Barra do Itapemirim com acesso à 
BR-101 por Itapemirim. 

 

– ES – 490 – ligação entre Safra – Marataízes – Itapemirim – Campo Acima. 
 

– ES – 164 – vai desde a Divisa ES/MG, perpassando pelos municípios mineiros de 
Mantenópolis- Alto Mutum – Itapina – Itaimbé – Itarana, chegando até a Fazenda do 
Estado (BR-262), Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim. 

 

– ES – 289 – ligando São José do Calçado – Conceição do Muqui – Muqui – Atílio 
Vivácqua e Cachoeiro de Itapemirim em São José do Frade. 

 

– ES-080 – ligando Cariacica à região central de montanhas. Alto Lage – Cariacica - 
Santa Tereza – São Domingos – Barra de São Francisco – Água Doce – 
Ribeirãozinho. 

 

– ES-261 – Ligando Fundão a Santa Tereza. 
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Tabela 3.3.2.4.7-3: Principais vias de acesso nos municípios da AII - 2008. 
 

MUNICÍPIOS VIAS DENOMINAÇÃO 
Alfredo Chaves 

 ES – 146 Entr. BR-262 – Alfredo Chaves – Jabaquara – Anchieta 
  Lauro Ferreira da Silva Pinto 
  Pedro Berto Fiorin 
  Popular Rod. dos Imigrantes 
  Antonio Roberto Dalla de Almeida 
  Paulo Lourenzoni 

Iconha 

 ES – 375 Prosperidade – Alto Santo Antônio (entr. ES-164) – Vargem Alta – Iconha – 
Piúma 

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 
  João Francisco Vieira 

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 
  Ponte Fernando de Abreu 

 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 Neve 
  Av. Aristide Campos 

Vitória 
 ES-010 Vitória - Itaúnas Rodovia do Sol/Norte 
  Ponte da Passagem 
  Ponte de Camburi 
  Ponte Desembargador Paes Barreto 
  Ponte Ayrton Senna 
  Terminal Rodoviário da Ilha do Príncipe - Carlos Alberto Vivacqua Campos 
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Tabela 3.3.2.4.7-3: Principais vias de acesso nos municípios da AII - 2008. Continuação. 
 

MUNICÍPIOS VIAS DENOMINAÇÃO 
 ES-060 Vitória – Foz do Itabapoana 
  Ponte Florentino Avidos - “Cinco Pontes” 
  “Ponte Seca” 
  Ponte do Príncipe ou Presidente Costa e Silva - Segunda Ponte 
  Ponte Deputado Castelo de Mendonça - “Terceira Ponte” 
 BR-101 Divisa BA/ES São Mateus – Linhares – Vitória – Safra – Divisa ES/RJ 
  Rodovia Jones dos Santos Neves 
 BR-262 Vitória – Viana – Venda Nova – Ibatiba – Divisa ES/MG 
  Vitória – Belo Horizonte, Rodovia do Paralelo 20 

Vila Velha 
 ES-060 Vitória – Foz do Itabapoana 
  Ponte Florentino Avidos - “Cinco Pontes” 
  Dom João Batista da Motta e Albuquerque 
  Ponte Deputado Castelo de Mendonça - “Terceira Ponte” 
  Ponte do Camelo 
  Rod. Carlos Lindemberg, atual Av. Carlos Lindemberg 
  Rodovia do Sol/Sul 
  José Ribeiro Tristão 

Cariacica 
 ES-060 Vitória – Foz do Itabapoana 
  Ponte do Príncipe ou Presidente Costa e Silva - Segunda Ponte 
  Ponte do Camelo 
  Dom João Batista da Motta e Albuquerque 

 ES-080 Alto Lage – Cariacica - Santa Tereza – São Domingos – Barra de São 
Francisco – Água Doce – Ribeirãozinho 

  Rodovia José Sette 
  Paulo Nascimento 

Viana 
 BR-262 Vitória – Viana – Venda Nova – Ibatiba – Divisa ES/MG 

Fundão 
 ES-261 Subtrecho: Fundão – Santa Teresa 
  Josil Espíndula Agostini 
  Alceu Agostini Gottardi 

Fonte: http://www.der.es.gov.br/ - Acessado em 2008. 
 
 
3.3.2.5 Organização Social 
 
Neste item estão descritas as formas de organização social de maior relevância na AII, 
sendo nela representadas as ONGs, as OSCIPs, os Sindicatos, e outras formas de 
organização como Comitês e Consórcios municipais. 
 
Os dados e informações levantadas para compor este item foram disponibilizados pelo 
MPES – Ministério Público do Espírito Santo, pelo Ministério da Justiça e pelo IBTS – 
Instituto Brasileiro do Terceiro Setor. 
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 ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ONGs) 
 
As ONGs, entidades civis que surgiram nos anos 80 em meio às reivindicações da 
sociedade civil por maior espaço de participação nas instituições políticas, possuem 
atuação variada, a princípio mais voltada para a assessoria aos movimentos sociais e de 
defesa da cidadania e, mais recentemente, tendo maior atuação em projetos e programas 
sociais e ambientais. Seu leque de atuação vai desde envolvimento em projetos de cunho 
ambiental, assistencial, científica, cultural, econômico e social, educacional, esportiva, 
profissional, etc., até a defesa dos direitos de determinadas categorias como os idosos, a 
mulher, além da defesa dos direitos humanos, conforme se verifica nos dados 
apresentados no Anexo VIII. 
 
Na AII estão cadastradas, ao todo, 118 ONGs distribuídas entre seus municípios 
componentes destacando-se, em termos de número, os municípios de Vitória, com 48 
ONGs, seguido por Vila Velha, com 25 Organizações Não Governamentais, e Cachoeiro 
do Itapemirim, que possui 17 ONGs. Em Serra aparecem registradas 11 ONGs, Cariacica 
9 ONGs, não tendo sido encontrados registros de ONGs nos municípios de Alfredo 
Chaves e Fundão. Nos municípios de Iconha, Itapemirim, Marataízes e Piúma há registro 
de 1 ONG em cada um deles. Nos municípios Rio Novo do Sul e Viana, identificaram-se 2 
registros. 
 
Dentre as categorias de atuação das ONGs da AII, a de maior ocorrência é a assistencial, 
envolvendo desde as APAEs e associações beneficentes até as Fundações, Institutos e 
Entidades diversas na área de Saúde. No município de Vitória foram registradas 24 ONGs 
na área assistencial, seguido por 10 entidades em Vila Velha e 7 entidades em Cachoeiro 
do Itapemirim. Dos municípios que possuem casos de ONGs, somente em Viana e 
Marataízes não há registros de entidades de caráter assistencial. 
 
Surgindo como segunda categoria em maior número de ONGs, a de atuação educacional, 
compreendendo Fundações Educacionais, Institutos de Ensino e similares, aparecem 
apenas em Vitória (7), Vila Velha (5) e Cachoeiro do Itapemirim (2). 
 
A terceira categoria de ONGs nesta área é a profissional, agregando aquelas que 
representam trabalhadores tais como lavradores, operários e funcionários públicos. As 
entidades profissionais apresentam ocorrência em Vitória (3), Cachoeiro do Itapemirim (2) 
e Vila Velha, Serra e Marataízes com 1 entidade. 
 
As categorias de ONGs ambiental e de desenvolvimento comunitário econômico e social 
aparecem nos municípios de Vitória (3), Vila Velha (3) e Cachoeiro do Itapemirim (1). As 
ONGs relacionadas ao desenvolvimento comunitário econômico e social se localizam, em 
grande maioria, na Capital, com 6 dos registros aí identificados, seguida por Serra (1). As 
categorias de atuação religiosa, defesa de direitos de grupos etários, movimentos sociais, 
esportista, cultural e, científica possuem um quantitativo menor de ONGs.  
 
As ONGs caracterizadas como de movimentos sociais existem apenas nos municípios de 
Cariacica e Vila Velha, com 2 entidades em cada um desses territórios. Quanto às ONGs 
de defesa de direitos, elas são observadas também em Cariacica (2 casos), mas ainda 
em Serra (2 entidades) e em Vila Velha, com 1 entidade em cada município. 
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O Anexo VIII traz a listagem das ONGs existentes em cada município componente da AII, 
com base em registro efetuado junto ao IBTS - Instituto Brasileiro do Terceiro Setor. 
 
 

 ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIPs) 
 
As OSCIPs são organizações do terceiro setor, assim como as ONGs, surgidas em fins 
da década de 90, através da Lei nº 9.790 de 23-03-99. Essas entidades surgiram 
tuteladas pelo estado, que objetivava a criação formal de organizações da sociedade civil 
para atuarem em parceria com o poder público na execução de políticas, programas e 
projetos sociais, como forma de dividir as responsabilidades da execução destas com a 
sociedade civil. 
 
Segundo a legislação pertinente, a atuação de uma OSCIP, em parceria com o poder 
público,deveria ocorrer em quaisquer das seguintes áreas sociais: 
 

– promoção da assistência social; 
 

– promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 
 

– promoção gratuita da educação; 
 

– promoção gratuita da saúde; 
 

– promoção da segurança alimentar e nutricional; 
 

– defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável. 

 
Na AII estão presentes várias OSCIPs, conforme descritas no anexo VIII, destacando-se 
aquelas registradas, através do Ministério da Justiça, em maior número nos municípios de 
Vitória, Serra, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Nos municípios de Alfredo Chaves, Cariacica, Fundão, Marataízes e Rio Novo do Sul não 
há OSCIPs. 
 
As principais categorias de atuação encontram-se nas áreas ambiental, assistencial, 
beneficente, cidadania, creditícia, cultural, desenvolvimento comunitário, econômico e 
social, educacional, esportista, pesquisa e saúde, sendo que a categoria que concentra 
um maior número de entidades de interesse público é a assistencial, que possui 36 
unidades apenas na capital. Esta categoria também prevalece em Vila Velha e na Serra. 
 
As organizações sociais de cunho ambiental, que aparecem em segundo lugar, 
encontram-se em maior número em Vitória, com 9 registros, seguido por Vila Velha (3), 
Serra (1) e Cachoeiro do Itapemirim (1). A Categoria creditícia aparece em terceiro plano, 
com 8 registros para Vitória, 2 para Cachoeiro de Itapemirim, e 1 para Vila Velha. A 
categoria de atuação na área cultural também possui 8 registros em Vitória, 2 em Vila 
Velha, e em Cachoeiro de Itapemirm e 1 na Serra. 
 
Observa-se que não foram identificados registros dessas organizações sociais em Alfredo 
Chaves, Cariacica, Fundão, Marataízes e Rio Novo do Sul. 
 
O anexo VIII traz a listagem das OSCIPs existentes por município da AII. 
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 ENTIDADES COMUNITÁRIAS 
 
Dentre os movimentos sociais surgidos na virada da década dos 70 e nos anos 80, são 
destaques os denominados Movimentos Populares Urbanos. De atuação reivindicatória, 
eles englobam movimentos comunitários de bairros tais como: associação de moradores, 
movimentos comunitários, conselhos comunitários ou populares, como ainda movimentos 
por lutas específicas como o MST – Movimento Sem Terra e Movimento dos Sem Teto. 
 
A formação de bolsões de pobreza na Grande Vitória, mais intensamente a partir da 
década de 70, decorrente do inchaço populacional da região ocasionado pela atratividade 
dos grandes projetos nela instalados concomitantemente à expulsão da população 
camponesa em decorrência do processo de modernização agrícola, determina a 
intensificação da problemática urbana. É neste contexto que surgem os movimentos 
sociais, demonstrando seu descontentamento em relação às precárias condições de 
trabalho e de condições de vida no meio urbano. 
 
Foram de fundamental importância para a constituição desses movimentos e sua 
organização a Igreja, através de suas instituições de apoio social como CEBs, FASE, 
organizações políticas, os sindicatos, associações de professores e de categorias 
profissionais de atuação na área social como assistentes sociais, arquitetos, economistas, 
além de entidades de defesa dos direitos humanos. 
 
Na região da Grande Vitória surgem, inicialmente, o Conselho Popular de Vitória (CPV), o 
Centro Comunitário de Vila Velha (CCVV), a Federação das Associações de Moradores 
de Serra (FAMS), a Federação das Associações de Moradores de Cariacica (FAMOC), a 
Federação de Movimentos Populares de Viana (FEMOPOVI). Em Cachoeiro do 
Itapemirim surge também a Federação das Associações de Moradores e Movimentos 
Populares de Cachoeiro de Itapemirim (FAMMOPOCI). 
 
Na década de 90 se observa um expressivo aumento no número de entidades 
comunitárias, ao que se associa o processo de descentralização e democratização das 
prefeituras municipais, que passam a conferir importância à organização e participação 
popular, somado à crescente demanda da sociedade civil por uma maior participação das 
decisões e discussões envolvendo as políticas públicas. 
 
Os municípios de maior representatividade neste tipo de organização social localizam-se 
na Grande Vitória. Cariacica é o município que concentra o maior número de associações 
comunitárias das áreas, seguido de Vitória, com 113 entidades de bairros, e de Vila 
Velha, com 99 associações. Cachoeiro aparece em quarto lugar com 66 entidades, e o 
município de Serra, com 45 associações comunitárias. Os municípios de Alfredo Chaves, 
Iconha, Fundão e Marataízes possuem a menor representatividade em termos de número 
de entidades organizadas da sociedade civil da AII, com Iconha com apenas 3 entidades 
de bairro, Alfredo Chaves, com 5 associações, Marataízes com 6 e Fundão com 7 
entidades comunitárias. Os municípios de Viana, Itapemirim e Rio Novo possuem, 
respectivamente, 26, 18 e 16 entidades comunitárias, conforme se constata na tabela 
3.3.2.5-1. 
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Tabela 3.3.2.5-1: Entidades Comunitárias por municípios da AII - 
 

MUNICÍPIOS NÚMERO DE ENTIDADES 
Alfredo Chaves 5 

Cachoeiro de Itapemirim 66 
Cariacica 128 
Fundão 7 
Iconha 3 

Itapemirim 18 
Marataízes 6 

Rio Novo do Sul 16 
Serra 45 
Viana 26 

Vila Velha 99 
Vitória 113 

Fonte: Ministério Público do Espírito Santo. Procuradoria Geral de Justiça. Terceiro Setor: diagnóstico situacional das 
fundações e entidades de interesse social do Estado do Espírito Santo. Vitória: CEAF, 2004. Federações das associações de 
moradores nos municípios, 2006. 
 
 

 ORGANIZAÇÕES SINDICAIS 
 
Da mesma forma que os movimentos sociais, a organização sindical ganha vulto a partir 
de meados da década de 70, no bojo das transformações econômicas sociais por que 
passa o país. No Espírito Santo, o movimento sindical, a partir de 1970, é moldado pelo 
processo de urbanização e industrialização ocorrido a partir dessa década, tendo ênfase 
em seus efeitos sobre a concentração do operariado em grandes e médias empresas, no 
aumento das oportunidades de emprego e na transformação das relações de trabalho no 
campo. 
 
Na AII são vários os sindicatos existentes, à exceção do município de Marataízes, o único 
caso de não existência de movimento sindical, conforme se demonstra nos dados da 
tabela abaixo, onde aparecem as informações colhidas junto ao MPES - Ministério Público 
do Espírito Santo. Os sindicatos existentes e cadastrados pelo MPES na AII são 
apresentados no anexo VIII. 
 
 

 CONSELHOS MUNICIPAIS 
 
Os Conselhos Municipais existentes na AII são os mais representativos entre os 
conselhos existentes, havendo especial interesse do poder público em sua efetivação, 
especialmente dos Conselhos de Políticas Públicas, visto que estes representam o 
repasse de recursos federais. A implementação destes mecanismos de participação da 
sociedade civil na gestão pública nos municípios tem sido tanto mais efetivo quanto o 
grau de urbanização e de participação social existente em cada um deles. 
 
No caso dos conselhos municipais da AII, a Tabela 3.3.2.5-2 mostra a concentração da 
participação desses conselhos nos municípios de Vitória (38), Cachoeiro do Itapemirim 
(31), Vila Velha (19) e Serra (12). Iconha (4) e Viana (5) se destacam pelo menor número 
de conselhos. A grande maioria dos municípios da AII possuem uma média de 7 a 10 
conselhos municipais, como ocorre com Alfredo Chaves, Cariacica, Marataízes, 
Itapemirim, e Rio Novo do Sul. 
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Tabela 3.3.2.5-2: Conselhos Municipais nos municípios da AII - 2006 
 

MUNICÍPIOS NÚMERO 
Alfredo Chaves 8 

Cariacica 7 
Cachoeiro do Itapemirim 31 

Iconha 4 
Marataízes 7 
Itapemirim 9 

Serra 12 
Rio Novo do Sul 9 

Viana 5 
Vila Velha 19 

Vitória 38 
Fonte: Ministério Público do Espírito Santo. Procuradoria Geral de Justiça. 
 
 

 COMITÊS DE BACIAS E CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 
 
Os comitês de bacias hidrográficas e os consórcios intermunicipais representam os 
principais instrumentos de articulação intermunicipal existentes na AII, sendo que grande 
parte dos municípios componentes desta área participa de algum comitê de bacia. 
 
Estão atuando na AII os Comitês de Bacias Hidrográficas do rio Benevente, do rio 
Itapemirim, do rio Novo e do rio Jacaraípe. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Benevente articula os territórios de Anchieta e Alfredo Chaves, o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Itapemirim reúne os municípios de Cachoeiro do Itapemirim, 
Itapemirim e Marataízes, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Novo é um mecanismo 
de articulação entre Iconha, Itapemirim, Piúma e Rio Novo do Sul e o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Jacaraípe reúne os municípios de Serra e Vitória. 
 
O consórcio intermunicipal é um outro mecanismo de articulação entre os municípios da 
AII, havendo participação de praticamente todos os municípios desta área em algum tipo 
de consórcio. Estes atuam com maior ênfase em duas áreas de saúde e de recursos 
hídricos, sendo três os consórcios existentes: 
 

– Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião Expandida Sul, envolvendo os 
municípios de Anchieta, Guarapari, Alfredo Chaves, Iconha, Itapemirim, Marataízes e 
Piúma. 

 

– Consórcio Intermunicipal para Recuperação das Bacias Hidrográficas dos Rios Santa 
Maria da Vitória e Jucu, englobando os municípios de Guarapari, Cariacica, Serra, 
Viana, Vila Velha e Vitória. 

 

– Consórcio Intermunicipal de Saúde, que articula Cachoeiro do Itapemirim e Rio Novo 
do Sul. 
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3.3.3 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO 
 
3.3.3.1 Introdução 
 
Esse estudo arqueológico visa atender as exigências legais expressas na Portaria do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN nº 230/2002. Segundo 
resolução do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), informada 
através do ofício OF. CIRCULAR/21ªSR/IPHAN/Nº001/2008, não há mais necessidade da 
publicação de autorização de pesquisa para diagnósticos arqueológicos, devendo-se, 
entretanto, apresentar àquele Instituto a comunicação prévia para sua realização e o 
relatório com os resultados obtidos. A cópia do protocolo junto ao IPHAN do relatório com 
os resultados deste diagnóstico se encontra no anexo IX. 
 
O acesso à área do empreendimento é através da BR 101 Sul, pegando a estrada de 
acesso para Jabaquara (ES-060). A localização das áreas é apresentada na Figura 
3.3.3.5-8. 
 
Considerando que o presente EIA visa ao licenciamento ambiental prévio, a Portaria do 
IPHAN nº 230/2002 requer que sejam apresentados os resultados de pesquisa 
arqueológica. 
 
 
3.3.3.2 Metodologia de Pesquisa 
 
Inicialmente foi realizado o levantamento das informações já disponíveis sobre a 
arqueologia da região, assim como dados da etno-história que permitam formar um 
panorama sobre os sítios prováveis de serem encontrados na área. Também estavam 
previstas entrevistas sobre a ocorrência de vestígios arqueológicos com moradores da 
região do empreendimento, porém como não há moradores nas proximidades, estas não 
foram realizadas. As informações provenientes dessa fonte foram obtidas em entrevistas 
recentemente realizadas para outros empreendimentos na área da empresa e seus 
arredores (MACHADO, 2008b e 2008c), com moradores das comunidades mais próximas. 
 
O trabalho em campo consistiu na observação das áreas previstas para implantação do 
empreendimento (Área de Estocagem e Canteiro de Obras; Área de Implantação da Nova 
Usina; Área dos Transportadores), buscando locais propícios à ocupação humana dentro 
da área em questão. Além da observação de superfície, foram realizadas investigações 
de subsuperfície através da observação oportunística de locais onde esta se encontra 
exposta (buracos e barrancos, por exemplo). Prospecções sistemáticas na área serão 
realizadas com a continuidade do projeto, em fases subsequentes do licenciamento 
ambiental.  
 
Pretende-se assim traçar um diagnóstico sobre o potencial de ocorrência de sítios 
arqueológicos na área, de forma a subsidiar o programa de prospecções arqueológicas 
que será proposto com este trabalho, a ser realizado com a continuidade do 
empreendimento.  
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Figura 3.3.3.2-1: Observação de superfície em local 
com solo exposto na área do empreendimento. Foto: 

Machado, C. L. 

 
 

Figura 3.3.3.2-2: Barranco formado por corte de 
estrada utilizado para observação de subsuperfície. . 

Foto: Machado, C. L. 
 
 
3.3.3.3 Contexto Arqueológico 
 
3.3.3.3.1 Pesquisas Arqueológicas Anteriores 
 
Algumas pesquisas arqueológicas foram realizadas no município de Anchieta, sendo 
obtidas diversas informações sobre sítios arqueológicos, indicando a riqueza arqueológica 
da região. Foram registrados nesse município, ou mencionados na bibliografia, sítios 
arqueológicos tanto pré-históricos quanto associados ao período histórico. Há três 
registros de sítios arqueológicos no IPHAN para o município de Anchieta, havendo além 
destes, informações na bibliografia consultada para seis outros sítios arqueológicos (JP 
ENGENHARIA, 1995; BRANDT, 2004; BRANDT, 2006; MACHADO e PEROTA, 2007), 
além de informações e ocorrências (vestígios isolados). 
 
Diversos estudos voltados para projetos de licenciamento ambiental foram efetuados na 
região, contemplando levantamentos arqueológicos (JP ENGENHARIA, 1995; BRANDT, 
2004; BRANDT, 2006; MACHADO, 2005A; MACHADO, 2005B; MACHADO, 2008b; 
MACHADO, 2008c; MACHADO e PEROTA, 2007). Os relatórios de outros estudos 
efetuados, entretanto, ainda não estavam disponíveis para consulta por ocasião da 
elaboração desse diagnóstico1. 

                                            
1 SCATAMACHIA, Maria Cristina (coord.). Projeto de Salvamento Arqueológico do Gasoduto Cabiúnas - Vitória. São Paulo, 
janeiro de 2006.  
CALDARELLI, Solange Bezerra (coord.). Projeto Arqueologia Preventiva nas Áreas de Intervenção da Variante Ferroviária 
Litorânea Sul – VFLS da Ferrovia Costa Atlântica - FCA. Projeto de Pesquisa. SCIENTIA Consultoria Científica / FCA, 2007. 
Os relatórios com os resultados desses projetos não se encontravam disponíveis para consulta no IPHAN. Apesar de 
integrarem processos de licenciamento independentes, o diagnóstico arqueológico elaborado para a CSV (Machado, 2008c) 
inclui o Porto a ele associado. 
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As pesquisas efetuadas por Perota em 1995, em cumprimento à condicionante ambiental 
da empresa Samarco (JP ENGENHARIA, 1995), cadastraram seis sítios arqueológicos, 
três deles constantes no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN. Esses 
sítios estão relacionados a diferentes tradições culturais, de diferentes épocas, refletindo 
a diversidade cultural e a dinâmica da ocupação humana regional. Três destes sítios 
foram relacionados pelo pesquisador a caçadores – coletores da Tradição Itaipu, 
denominados ES-GU-5 (Chapada do A), ES-GU-6 (Rio Una I) e ES-GU-8 (Rio Una III), na 
área urbana de Anchieta. Outro sítio foi relacionado à tradição ceramista horticultora 
Tupiguarani, ES-GU-7 (Rio Una II). Os outros dois sítios registrados pertencem ao 
período histórico, ES-GU-3 (Ruínas do Rio Salinas) e ES-GU-4 (Aldeia de Salinas). 
 
Outra pesquisa na região que levou à descoberta de sítios arqueológicos foi a realizada 
para instalação da linha 2 de mineroduto da Samarco (BRANDT, 2004; 2006). O Estudo 
de Impacto Ambiental para instalação da linha 2 de mineroduto da Samarco (BRANDT, 
2004) indicou a existência de um sítio arqueológico nesse município, relacionado ao 
período histórico. Foi identificado no relatório como “Ponto 3” (estando localizado na 
região de Subaia em propriedade de Antônio Freire da Mata). A arqueóloga responsável 
pelo registro informou2 também a existência de um possível sítio arqueológico cerâmico 
com sepultamento em Jabaquara, na Fazenda Águia Branca. Essa ocorrência não foi 
verificada na ocasião por estar distante da área trabalhada. O possível sítio fica próximo 
de ponte sobre o rio Salinas.  
 

 
 

Figura 3.3.3.3.1-1: Vista do morro com ocorrência arqueológica  
na Fazenda Águia Branca. . Foto: Machado, C. L. 

 
 
Os resultados obtidos até o momento com o programa de prospecção e resgate da linha 2 
de mineroduto da Samarco (BRANDT, 2006) indicaram a existência de cinco sítios 
arqueológicos, três deles provavelmente registrados anteriormente por Perota (JP 
ENGENHARIA, 2005). Esses sítios indicam tanto ocorrências do período histórico (“Sítio 
do Mangue -canal do Argemiro”, “Ruínas do Rio Salinas3”) quanto pré-histórico (Sambaqui 
do Rio Salinas4  e Sítio lito-cerâmico do “lixão”5), ocorrendo em um sítio evidências de 
ocupação dos dois períodos (“Sítio Arqueológico do Sr. Hilton”).  

                                            
2 Comunicação pessoal, 2004. 
3 Já registrado por Perota (ES-GU-3 – Ruínas do Rio Salinas). 
4 Pode corresponder ao sítio registrado por Perota como ES-GU-4 (Aldeia do Rio Salinas), mas não se pode afirmar. 
5 Já registrado por Perota (ES-GU-6 – Rio Una I). 
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Outro Estudo de Impacto Ambiental que contou com pesquisa arqueológica nesse 
município foi para implantação da Terceira Usina de Pelotização da Samarco 
(MACHADO, 2005a). O estudo efetuado nessa fase, de caráter preliminar, não identificou 
novos sítios além dos já mencionados, uma vez que a área do empreendimento está em 
parte em área já fortemente antropizada por instalações industriais. Foram, entretanto, 
recomendados programas com pesquisas complementares nas áreas possíveis de ainda 
serem encontrados remanescentes arqueológicos. 
 
A área de implantação do empreendimento SOCO-RIL, também na região do 
empreendimento, foi intensamente prospectada com o objetivo de localizar sítios 
arqueológicos. Estes, entretanto, não foram identificados, uma vez que no momento da 
pesquisa a área já fora fortemente afetada por ações antrópicas com remoção de solo 
(MACHADO, 2005b). 
 
A prospecção realizada para implantação da Unidade de Tratamento de Gás do Sul do 
Espírito Santo (MACHADO; PEROTA, 2007) identificou um sítio arqueológico denominado 
“UTGS-1” e duas ocorrências de material na superfície. O material arqueológico 
encontrado durante a prospecção do sítio “UTGS-1” é constituído por lascas de quartzo 
(metade delas bipolares) e uma plaqueta de óxido de ferro visivelmente desgastada para 
obtenção de corante, respectivamente Figuras 3.3.3.3.1-2 e 3.3.3.3.1-3. Na área da 
“Ocorrência 1” foram encontrados vestígios de uma ocupação relacionada ao período 
histórico e, na “Ocorrência 2”, restos de alimentação (bivalves da espécie Rhizophora 
mangle e ossos de peixes) e fragmentos de cerâmica. Foram efetuadas ações de resgate, 
cujos resultados ainda não estão disponíveis para consulta. 

 

 
 

Figura 3.3.3.3.1-2: Lascas de quartzo bipolares 
coletadas no sítio UTGS1. . Foto: Machado, C. L. 

 
 

Figura 3.3.3.3.1-3: Plaqueta de óxido de ferro 
coletada no sítio UTGS1. . Foto: Machado, C. L. 

 
 
O diagnóstico arqueológico efetuado para implantação de Linha de Transmissão para a 
Samarco (MACHADO, 2008b) registrou informações de possíveis ocorrências 
arqueológicas e locais de interesse histórico. Na localidade de Belo Horizonte, foi 
observada a antiga casa do Sítio Santo Antônio (Figura 3.3.3.3.1-4), que segundo o 
informante deve ter “mais de 100 anos”.  
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Figura 3.3.3.3.1-4: Residência do Sítio Santo Antônio. . Foto: Machado, C. L. 
 
 
Também nessa localidade foram obtidas informações com o Sr. Leovegildo Júnior sobre 
possíveis vestígios arqueológicos no alto do Monte Urubu, constituídos por vasilhame 
cerâmico e uma “pedra em forma de peixe”6. Essa possível ocorrência não foi verificada 
na ocasião pela dificuldade de acesso e pela impossibilidade naquele momento de o 
informante guiar os pesquisadores. Entretanto, o aprofundamento da pesquisa com a 
realização de prospecções intensivas foi recomendado em caso de continuidade no 
processo de implantação do empreendimento. 
 
Novas entrevistas foram realizadas na localidade de Belo Horizonte durante a realização 
do diagnóstico arqueológico para a CSV (MACHADO, 2008c). O Sr. José Maria Simões 
Brandão encontrou pedaços de “panela de barro” no alto do Monte Urubu, corroborando a 
informação anteriormente obtida. A tentativa de chegar ao local foi improdutiva, apesar da 
presença do guia, devendo essa informação ser verificada com a continuidade das 
pesquisas na região. O Sr. José Maria também informou sobre a existência de uma 
“gruta” na encosta do Monte Urubu, mas não sabe se tem algo dentro e o acesso é 
bastante difícil. O Sr. João Bosco Brandão encontrou uma lâmina de machado lítica em 
sua chácara há cerca de dois anos, reforçando a possibilidade de existência de sítios 
arqueológicos nessa localidade. 
 
O diagnóstico arqueológico efetuado para a Ferrovia Centro Atlântica (SCIENTIA, sem 
data), por ser para uma área muito ampla e já impactada pela implantação da ferrovia, 
considerou apenas os sítios cadastrados no IPHAN. Não acrescentou, dessa forma, 
novas informações às já anteriormente mencionadas. O projeto de prospecção para 
implantação da variante Sul dessa Ferrovia, entretanto, já foi apresentado, mas o relatório 
com os resultados obtidos ainda não está disponível para consulta na 21ª SR do IPHAN 
(CALDARELLI, 2007).  
 
Da mesma forma, foi apresentado o projeto de pesquisa para prospecção na área do 
Gasoduto Cabiúnas – Vitória, não estando ainda disponível para consulta o referido 
relatório (SCATAMACHIA, 2006). 

                                            
6 Pode ser referente a uma lâmina de machado lítica, porém o artefato não foi verificado. 
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O diagnóstico arqueológico efetuado para o Estudo de Impacto Ambiental da CSV 
(MACHADO, 2008c) identificou um sítio arqueológico na localidade de Chapada do A. Foi 
observada espessa camada de terra preta com grande quantidade de conchas, ao ser 
vistoriado o barranco formado por corte da estrada entre a Samarco e a propriedade de D. 
Maria Frei da Conceição Simões. Foi registrado como Sítio Dona Mariinha, situado em 
área plana de tabuleiro, próximo ao limite com a planície fluvial, entre dois pequenos 
córregos (Figura 3.3.3.3.1-5).  

 

 
 

Figura 3.3.3.3.1-5: Detalhe do perfil formado pelo  
barranco da estrada no sítio Dona Mariinha. . Foto: Machado, C. L. 

 
 
Outras informações sobre possíveis ocorrências arqueológicas foram obtidas durante as 
entrevistas realizadas para o diagnóstico arqueológico elaborado para o EIA da CSV 
(MACHADO, 2008c). O Sr. Joaquim Pereira, proprietário e residente do Sítio Monte Urubu 
há 72 anos, informou ter encontrado conchas no morro próximo à sua casa, mas por estar 
adoentado não pôde guiar os pesquisadores ao local. O Sr. Joaquim também ressaltou 
que não seria identificado o local da ocorrência sem sua ajuda, por estar a superfície 
coberta por pasto. Não encontrou outros vestígios, mas a ocorrência de conchas no alto 
de morro é um indício a ser registrado para investigação futura. 
 
Para o projeto de restauração da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Anchieta, foi 
efetuada uma intensa pesquisa arqueológica, que além do patrimônio histórico federal 
formado pela edificação jesuíta do século XVI, identificou também uma ocupação pré-
histórica abaixo dela (ABREU, 1998). Esse trabalho, realizado por uma equipe 
multidisciplinar que contou com historiadores e arquitetos, ampliou significativamente o 
conhecimento sobre a ocupação jesuíta na região. 
 
Não há outros bens históricos e culturais tombados pelo Estado e pela União na área, 
além da Igreja e Residência de Nossa Senhora de Assunção (tombada pelo IPHAN), já 
mencionada. Notícia publicada no jornal “A Tribuna”, em 12/03/2006, informa que a 
Prefeitura de Anchieta tenta o tombamento das Ruínas do Rio Salinas, que já teria sido 
autorizado pelo Conselho Estadual de Cultura, faltando, entretanto a homologação. 
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As informações obtidas com as pesquisas realizadas permitem traçar um panorama 
arqueológico possível para a região, conforme sintetizado a seguir. 
 
 
3.3.3.3.2 Panorama Arqueológico  
 
A região litorânea é um local privilegiado para o assentamento humano, devido à 
variedade de recursos alimentares oferecidos pelo mar e pelos mangues. Da mesma 
forma que os grandes rios, também proporcionam facilidade de deslocamento, sendo as 
melhores formas de acesso até um passado relativamente recente (final do século XIX). 
As pesquisas arqueológicas realizadas na região litorânea sul do estado são ainda 
insuficientes para uma caracterização detalhada da área, mas permitem tecer um 
panorama geral da diversidade cultural encontrada, fornecendo subsídios para o tipo de 
sítio que se pode encontrar.  
 
O panorama arqueológico indica a ocupação da região em épocas passadas, com sítios 
possivelmente relacionados a diferentes tradições, correspondendo a momentos diversos 
de ocupação humana no período pré-colonial. Os sítios arqueológicos muitas vezes 
possuem vínculos culturais que permitem seu agrupamento a tradições arqueológicas, ou 
seja, grandes unidades culturais existentes em um determinado espaço geográfico que 
perduraria por um determinado intervalo de tempo. Essas tradições podem estar 
subdivididas em fases, onde são identificadas características específicas daquela tradição 
em uma época e/ou região mais restrita.  
 
As tradições arqueológicas registradas no Espírito Santo foram identificadas por Perota 
na década de 60, baseado em suas próprias pesquisas e de outros pesquisadores. Foram 
encontrados sítios pré-cerâmicos (sambaquis) e sítios cerâmicos relacionados às 
Tradições Tupiguarani, Aratu e Una. Além desses, também há registro de sítios 
relacionados ao período histórico, sendo a ocupação jesuíta da região de grande 
importância. Outras informações e ocorrências registradas, entretanto, não estão 
relacionadas a tradições devido à insuficiência de dados.  
 
Os primeiros ocupantes da região litorânea sul do estado seriam grupos com ênfase 
econômica na coleta e pesca que se estabeleceram por volta de 4.000 A.P. em Anchieta. 
São formadores dos sambaquis, sítios arqueológicos caracterizados pelo predomínio de 
conchas de moluscos em relação aos demais vestígios. Ocorrem em diversos pontos do 
litoral capixaba, assim como às margens de alguns rios. No Espírito Santo, ocorrem nas 
margens de rios e por toda costa litorânea, apresentando indústria lítica lascada (facas e 
raspadores) e polida (machados). Também são encontrados artefatos ósseos, como 
pontas de flecha e dentes perfurados (PEROTA, 1971). 
 
Um sambaqui localizado entre Piúma e Rio Novo do Sul, nas proximidades da divisa com 
Anchieta, foi datado em 3.030±170 (Bah-1590) e 2380±170 (Bah-1591). Outro sambaqui 
localizado às margens do rio Benevente e próximo ao distrito de Jabaquara pode ser 
atribuído ao mesmo período, tendo em vista a localização e seu conteúdo cultural (JP 
ENGENHARIA, 1995).  
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O jornal “A Tribuna” noticiou em 15/10/2004 a descoberta de quatro sítios arqueológicos 
em Anchieta, situados em pequenas ilhas dentro do manguezal, ao longo do rio 
Benevente. O único artefato identificável através da reportagem é uma lâmina de 
machado lítica polida, sendo também observados restos de conchas e possíveis indícios 
de queima. Um desses pode ser o sambaqui anteriormente mencionado por Perota para o 
rio Benevente (JP ENGENHARIA, 1995). 
 
Um desses possíveis sambaquis mencionados na reportagem foi visitado por arqueólogos 
durante o estudo efetuado para o mineroduto da Samarco.  Denominado “Sambaqui do 
Rio Salinas”, trata-se de acúmulo de conchas nas proximidades das Ruínas do Rio 
Salinas, próximo ao mangue. Não foram observados pelos pesquisadores vestígios 
arqueológicos, mas foram obtidas informações de que possíveis artefatos foram coletados 
(BRANDT, 2006). Pela localização, é possível tratar-se das concentrações de conchas 
mencionadas por Perota (JP ENGENHARIA, 1995) para o sítio ES-GU-4 (Aldeia de 
Salinas). Não foram obtidas coordenadas de sua localização com GPS, apenas 
coordenadas aproximadas a partir de carta do IBGE devido às limitações de uso desse 
recurso na ocasião do registro desse sítio. Não se pode, entretanto, afirmar tratar-se do 
mesmo sítio.  
 
Informação sobre um possível sambaqui situado em tabuleiro ao lado do manguezal na 
margem direita do rio Benevente foi dada pelo prof. Oberdan Pereira (comunicação 
pessoal, abril 2008), biólogo com pesquisas na área. No local, existem vários 
aglomerados de conchas, em concentração tal que as pessoas da região a utilizam em 
estradas para impedir deslizamento em lugares íngremes. Essa informação ainda não foi 
verificada em campo por arqueólogo, porém o prof. Oberdan já identificou anteriormente 
um sambaqui. 
 
O sambaqui Dona Mariinha, registrado durante o diagnóstico arqueológico efetuado para 
o Estudo de Impacto Ambiental da CSV (MACHADO, 2008c), está situado em área plana 
de tabuleiro, próximo ao limite com a planície fluvial, entre dois pequenos córregos. O 
ambiente diversificado é extremamente propício a ocupações humanas, sendo visível dali 
os mangues às margens do Beneventes. A estrada cortou o sítio, sendo observada uma 
pequena elevação com terra preta e grande quantidade de conchas, com cerca de 40 
centímetros de espessura e 80 metros de extensão ao longo da estrada. Segundo a neta 
da proprietária, Tathiane, um morador de Anchieta já esteve lá com um grupo de 
“estudantes”, não sabe se da UFES ou de Minas Gerais, mostrando as conchas na 
estrada.  
 
Apesar de não ter sido encontrado nenhum artefato, nem ter sido obtida essa informação 
com os moradores (conhecem apenas a terra preta com conchas no topo da elevação), 
foi considerado um sítio arqueológico por sua localização elevada. Mesmo com a 
elevação do mar durante o óptimo climático, é pouco provável que o mar tenha alcançado 
o local para que tenha se formado um concheiro natural.  
 
Além dos sambaquis, ocorrem outros tipos de sítios de caçadores-coletores no litoral, 
onde não se verifica a grande concentração de carapaças de moluscos que caracterizam 
os sambaquis. São caçadores- coletores de economia diversificada, sendo encontrada 
nos sítios maior quantidade de ossos de peixes e animais terrestres, além de moluscos.  
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Os sítios dessa tradição, denominada Itaipu, são definidos por Carvalho (1987) como de 
ocupação intensiva por macrobandos, com ênfase na pesca e grande consumo de 
vegetais. A similaridade de certos artefatos, principalmente ósseo, parece sugerir uma 
herança dos grupos sambaquianos. Desse momento podem ser as primeiras evidências 
de uso da cerâmica no litoral. 
 
Nos sítios desse tipo registrados no Espírito Santo, são encontrados artefatos líticos 
lascados em quartzo (raspadores, perfuradores), polidos (machados), além de outros 
artefatos como batedores e pesos de rede. Ocorrem também artefatos ósseos, como 
pontas de projéteis e vértebras de peixe perfuradas (PEROTA, 1974).  
 
Desse período podem ser os primeiros indícios de cultivo em sítios arqueológicos da 
região, a partir de 2.500 A.P. Em Anchieta, foram registrados três sítios possivelmente 
relacionados à Tradição Itaipu: “Chapada do A” (ES-GU-5), “Rio Una I” (ES-GU-6) e “Rio 
Una III” (ES-GU-8). Esses sítios estão predominantemente em terraços arenosos 
ribeirinhos, em solo preto com conchas, material lítico principalmente lascado, ocorrendo 
alguns polidos (JP ENGENHARIA, 1995).  
 
O sítio “UTG-S 1”, também de caçadores-coletores, não foi associado pelo pesquisador 
que o escavou a uma tradição cultural já estabelecida7. Com os resultados das análises 
desse sítio, efetuadas com o resgate, novas informações sobre ele serão obtidas. 
 
É provável que Perota se refira à Tradição Una ao informar que a cerâmica é encontrada 
na região de Anchieta a partir de 1.800 A.P., marcando uma nova mudança cultural (JP 
ENGENHARIA, 1995).  
 
Essa é a tradição dos mais antigos ceramistas do sudeste brasileiro; os sítios a ela 
relacionados são encontrados tanto no interior quanto no litoral. Possivelmente, são 
grupos com maior grau de sedentarismo, já praticantes da horticultura (CARVALHO, 
1987). No Espírito Santo, é representada pela Fase Tangui, a mais recente dessa 
tradição, relacionada pelos dados etnográficos aos índios “Puri-Coroado”. 
 
Esses sítios estão em abrigo sob rocha ou a céu aberto, em pequenas ocupações, com 
até 90 centímetros de profundidade. A cerâmica é acordelada, com bases modeladas, 
temperada com quartzo, hematita e mica. Cerâmica predominantemente simples, 
ocorrendo também vermelha e polida-estriada. A queima é oxidante incompleta, 
predominando a coloração preta ou marrom escura na superfície e núcleo dos 
fragmentos. Formas geralmente globulares, ocorrendo tigelas fundas e rasas, bordas na 
maioria diretas. A indústria óssea é representada por pontas de projétil e ossos cortados. 
A indústria lítica inclui batedores e lascas de quartzo, além de um raspador em calcedônia 
(PEROTA, 1974). 
 
Em Anchieta, grupos relacionados à Fase Tangui da Tradição Una teriam habitado parte 
da bacia do rio Benevente, em aldeias pequenas, com presença pouco expressiva devido 
ao predomínio Tupi na costa. Não há, entretanto, registro de quais seriam esses sítios. 
(JP ENGENHARIA, 1995). 

                                            
7 Perota, comunicação pessoal 2008. 
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Outra tradição ceramista registrada na região é a Tupiguarani. É uma tradição de 
agricultores ceramistas de ampla difusão no território brasileiro, relacionada 
etnograficamente aos índios do tronco linguístico Tupi-Guarani. Na região sudeste, ocorre 
a Subtradição Pintada, com decoração rica e formas variadas, destacando-se a pintura 
característica vermelha e/ou preta sobre fundo branco ou creme. Formavam 
assentamentos semipermanentes, podendo manter acampamentos específicos para a 
exploração de um recurso (CARVALHO, 1987). 
 
No Espírito Santo, os sítios dessa tradição são encontrados desde a década de 40 
(NEVES, 1943; RUSCHI, 1953; ORSSICH, 1981), com ampla ocorrência já registrada. Na 
região estudada, foi registrada a Fase Cricaré, com presença confirmada por volta de 
1.100 A.P.8   
 
Os sítios da Fase Cricaré ocorrem próximo às margens de rios, com grande concentração 
no vale do Rio Doce, norte do estado. A cerâmica dessa fase é friável, temperada com 
quartzo, feldspato e raramente mica. Além dos fragmentos simples e da pintura 
policrômica característica, branco, vermelho e preto, ocorre também decoração plástica 
(corrugada, ungulada, incisa, escovada, entalhada e ponteada), pequena quantidade de 
material lítico, ocorrendo afiadores, lascas de quartzo e machados polidos.  
 
Em Anchieta, há registro do sítio “Rio Una II” (ES-GU-7), localizado em terraço arenoso 
ribeirinho. O material arqueológico é predominantemente cerâmico, com pequena 
ocorrência de líticos lascados e polidos (JP ENGENHARIA, 1995). 
 
O Sítio litocerâmico do “lixão” situa-se no bairro Nova Jerusalém, próximo ao mineroduto 
da Samarco. A área é utilizada pela prefeitura para retirada de areia e também como 
depósito de lixo. Bastante afetado por ações antrópicas recentes, ainda são visíveis 
conchas, lascas de quartzo e fragmentos cerâmicos (BRANDT, 2006). Pela localização 
em um depósito de lixo nas proximidades da cidade e do mineroduto, é provável tratar-se 
do sítio registrado por Perota (JP ENGENHARIA, 1995) como ES-GU-6 (Rio Una I). 
Devido às limitações de uso desse recurso na ocasião do registro desse sítio, não foram 
obtidas coordenadas de sua localização com GPS, apenas coordenadas aproximadas a 
partir de carta do IBGE.  
 
Outro sítio arqueológico com cerâmica é registrado no município, sem menção à sua 
filiação cultural, além de haver remanescentes associados tanto ao período pré-histórico 
quanto histórico. O Sítio Arqueológico do “Sr. Hilton” está situado em topo de morro suave 
entre dois pequenos córregos que formam a bacia do Benevente. A área já se encontra 
extremamente impactada por atividades agropastoris. Foram encontrados fragmentos 
cerâmicos (incluindo bordas e decoração plástica), artefatos líticos, fragmentos de louça, 
vidro espesso e telhas de tipo canal (BRANDT, 2006).  
 
Ainda que não confirmada, deve ser registrada a possível ocorrência informada para o 
Monte Urubu, em Belo Horizonte, de vasilhame cerâmico e artefato lítico polido 
(MACHADO, 2008b). 

                                            
8 Datação de 1055 +-80 AP. (SI-828) obtida para o Sítio ES-GU-1 em Piúma (PEROTA, 1975).  
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3.3.3.4 Contexto Etno-Histórico 

 
O empreendimento está inserido em região de grande riqueza histórica. Além dos sítios 
testemunhos da ocupação pré-histórica citados anteriormente, há diversos testemunhos 
da importância da ocupação indígena e colonial no atual município de Anchieta. 
 
 
3.3.3.4.1 A Presença Indígena 
 
O litoral do Espírito Santo provavelmente já era habitado havia mais de seis mil anos 
quando os colonizadores portugueses chegaram, em 1535, com o donatário dessa 
Capitania, Vasco Fernandes Coutinho. Os conflitos entre europeus e indígenas foram 
frequentes e influenciaram na mudança da sede da capitania do continente (Vila Velha) 
para a ilha, mais facilmente defensável (Vila de Vitória). Os ataques e as doenças dos 
europeus tiveram grande efeito sobre a população indígena, com muitas baixas e fuga 
para o interior. 
 
Na região litorânea do Espírito Santo, as referências etnográficas indicam o predomínio 
de índios da família Tupi, denominados Temiminó (NIMUENDAJU, 1981).  
 
Os índios Puri e Botocudo são registrados no interior do estado, o que não impede sua 
circulação até o litoral. Eram muito temidos pelos viajantes por seu comportamento hostil 
(COUTINHO, 2002; MAXIMILLIANO, 1958; NIMUENDAJU, 1981; SAINT-HILAIRE, 1974).  
 
Os Puri, descritos como “nômades selvagens” por Maximilliano (1958), circulam, segundo 
esse autor, por uma grande área, de Minas Gerais até o litoral, onde habitavam os índios 
Tupi. Cultivam mandioca, milho, batatas, abóboras e outros vegetais. São hábeis 
caçadores, utilizando grandes e robustos arcos e flechas. Suas habitações são descritas 
como “as mais primitivas do mundo”, facilmente abandonadas por locais com maior 
abundância de caça. Maximilliano (1958) também menciona alguns elementos de sua 
cultura material, como panelas, pratos e tigelas feitos de cabaça e cuia, além de cestos de 
palha e outros objetos, mas não menciona artefatos cerâmicos, líticos, ou outros 
identificáveis arqueologicamente.  
 
Os Botocudo, entretanto, são citados por Maximiliano (1958) e Saint-Hilaire (1974) como 
os “verdadeiros tiranos dessas terras” (do interior), fazendo incursões rio Benevente 
abaixo e atacando a colônia de Iritiba9, assim como os Puri, impedindo um maior 
desenvolvimento da agricultura e seu avanço para o interior. Os próprios Puri temiam os 
Botocudo. Saint-Hilaire (1974) exemplifica como os Botocudo eram mal recebidos no 
litoral, ao ver seu acompanhante dessa etnia ser fortemente hostilizado em Benevente.  
 
A grande concentração de índios na região litorânea sul à época do início da colonização 
portuguesa do estado pode ser explicada tanto pela fertilidade de suas terras (SAINT-
HILAIRE, 1974) quanto pela piscosidade do rio Benevente, onde também havia fartura de 
moluscos. O nome Reritiba (antiga denominação de Anchieta) em tupi significa ostreira 
(MAXIMILIANO, 1958). 

                                            
9 Denominação também usada por Maximiliano (1958) para se referir a Reritiba. 
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Os índios Puri foram associados por Perota (1995) à Tradição arqueológica Una, e os 
índios Tupi são tradicionalmente associados à Tradição arqueológica Tupiguarani.  
 
 

 
 

Figura 3.3.3.4.1-1: Mapa Etno-histórico de Curt Nimuendajú (1981).  
Recorte mostrando o predomínio de índios Temiminó na área estudada. 

 
 
3.3.3.4.2 A Presença Jesuíta 
 
Em 1551, chegaram os primeiros jesuítas ao Espírito Santo, com o Padre Braz Lourenço, 
fundando o colégio em Vitória. Em 1557, há registros dos primeiros aldeamentos por eles 
implantados. Os aldeamentos, estabelecidos em locais estratégicos já com grande 
concentração de indígenas, eram apresentados como alternativa de permanência e de 
proteção para os índios. Em troca dessa proteção, eram submetidos à catequese e à 
negação dos seus valores culturais, sendo submetidos ao trabalho sob a coordenação 
jesuíta. 
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Os índios da família Tupi, especialmente os Temiminó, foram aqueles com maior 
presença nos aldeamentos, uma vez que eram o grupo com maior presença na área. O 
primeiro aldeamento jesuíta para o qual há referência é Nossa Senhora da Conceição, 
estabelecido para abrigar o chefe aliado Maracajaguaçu (Gato Grande), perseguido pelos 
Tamoios no Rio de Janeiro. Há referência a esse aldeamento em documento de 1557, 
mas sua localização original é imprecisa. 
 
Os primeiros portugueses a se estabelecer na região sul do estado foram os jesuítas, em 
meados do século XVI. Fundaram o aldeamento de Reritiba, onde os indígenas eram 
concentrados para catequese e aprendizagem de ofícios, que deu origem ao atual 
município de Anchieta. Diversas aldeias compunham a missão de Reritiba: Quatinga, 
Jabaquara, Araquara, Monte Urubu, Salinas, Obu e Iriri (JP ENGENHARIA, 1995).  
 
Em 1759, ano da expulsão da Companhia de Jesus do Brasil, apenas o Colégio em 
Vitória, as fazendas e as aldeias de Reis Magos e Reritiba permaneciam em atividade. 

 

 
 

Figura 3.3.3.4.2-1: Mapa de José Joaquim da Rocha, de 1798 (apud Teixeira, 2002), 
indicando o aldeamento jesuítico de Benevente. 
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3.3.3.4.3 A Expansão Colonial  
 
Após a expulsão dos jesuítas no século XVIII, a população de Benevente decaiu. Ainda 
assim, Vila Nova de Benevente, nome adotado por Reritiba após ser elevada a Vila em 
1759, se torna próspera vila. O porto de Benevente conquistou importância significativa, 
estabelecendo contato com o interior e demais portos, tanto da Província quanto outras 
localidades do Império. 
 
A ocupação colonial em Anchieta é registrada em alguns sítios históricos: a Igreja e 
Residência de Nossa Senhora da Assunção, sede da missão de Reritiba tombada pelo 
IPHAN em 1943; a Aldeia de Salinas / Missão de Reritiba (ES-GU-4); e as Ruínas do Rio 
Salinas (ES-GU-3).  
 
Os vestígios da “Aldeia de Salinas” se constituem de lítico lascado e polido, cerâmica neo-
brasileira e portuguesa, sendo o refugo arqueológico encontrado a até 60 cm de 
profundidade. As “Ruínas do Rio Salinas” se constituem de 30 colunas ainda ligadas por 
paredes, sendo encontradas na superfície cerâmica neo-brasileira e portuguesa, 
porcelana, tijolos, telhas, seixos lascados e lascas de quartzo. Encontram-se sobre o sítio 
Aldeia de Salinas da Missão de Reritiba, mas não foi possível estabelecer ligação entre as 
ruínas coloniais e os vestígios do aldeamento jesuítico (JP ENGENHARIA, 1995). 
 
Esse mesmo sítio também é registrado por outro pesquisador, sendo mencionado em 
outro trabalho (BRANDT, 2006).  Segundo sua descrição, as “Ruínas do rio Salinas” é um 
sítio arqueológico histórico, localizado próximo à nascente do rio Salinas, em área de 
manguezal. Consiste em uma estrutura de pedras compostas por linhas de colunas 
paralelas, formando dois grandes cômodos. Está situado um pequeno morro, em cuja 
base há um afloramento granítico. Trata-se de uma série de pilastras alinhadas em 3 filas, 
com 4 colunas centrais mais altas, quadradas, contornadas por 2 fileiras de pilastras 
arredondadas. As pilastras foram erguidas com blocos de granito, alcançando ao menos 
1,80 metro de profundidade. De acordo com Perota, trata-se de uma salina clandestina. 
Segundo o pesquisador, o setor é rico em sal gema, extraído da terra10. Há manuscritos 
que relatam que a capitania do Espírito Santo não importava sal de Portugal, mas 
exportava peixe salgado. A construção teria sido realizada com mão-de-obra indígena 
entre 1593-1597, pela argamassa, que segundo o pesquisador é composta de concha 
triturada e óleo de baleia. As ruínas se encontram em ótimo estado de conservação e sua 
imponência aponta para uma construção de muita importância (BRANDT, 2006). 
 
Outros testemunhos da ocupação histórica da região são a “Ocorrência 1” registrada na 
área da UTG-S (MACHADO; PEROTA, 2007), com alguns fragmentos de louça e telha 
registrados durante a prospecção; o “Sítio do Sr. Hilton” anteriormente mencionado, 
também com vestígios pré-históricos (BRANDT, 2006); e o “ Sítio do Mangue - Canal do 
Argemiro”. Esse último está localizado em uma ilha, na margem direita do rio Benevente, 
próximo à sua foz. Trata-se de uma pequena ilha situada dentro do manguezal, composta 
por afloramentos de granito expostos ou cobertos por uma fina camada de sedimento. 
Foram observados vestígios relacionados ao período histórico, principalmente restos 
construtivos como fragmentos de tijolos e telhas. Há informação de estrutura de pedras, 
não observada pelos pesquisadores (BRANDT, 2006). 

                                            
10 O próprio nome do rio Salinas parece remeter a essa hipótese. 
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A localidade de Belo Horizonte, segundo Leovegildo Júnior, teve origem na Fazenda Belo 
Horizonte, cuja sede já não existe. As edificações mais antigas são a casa do sítio Santo 
Antônio (Figura 3.3.3.4.3-4), a igreja e a Casa Canônica, ambas com mais de 100 anos. 
Foi solicitado o tombamento da Casa Canônica, mas a orientação do IPHAN foi de que a 
comunidade efetuasse a preservação (MACHADO, 2008b e 2008c). 
 

 
 

Figura 3.3.3.4.3-4: Casa Canônica em Belo Horizonte. . Foto: Machado, C. L. 
 
 
 
 

3.3.3.5 Levantamento de Campo 
 
A área foi percorrida de forma extensiva, sendo feito o reconhecimento dos 
compartimentos ambientais e a vistoria dos locais acessíveis e com visibilidade em busca 
de possíveis vestígios arqueológicos.  
 
A área do empreendimento está inserida em região originalmente pertencente ao domínio 
da Mata Atlântica, da qual restam apenas poucos fragmentos isolados, compostos 
principalmente de regeneração em estágio inicial e médio. Geomorfologicamente está em 
terreno tabular relacionado ao grupo Barreiras, com elevações entre 10 e 30 metros. 
Alguns pequenos córregos se inserem na área do empreendimento. 
 
A área do entorno do empreendimento é plana a suavemente ondulada, com declives 
suaves em direção a pequenos córregos, potencialmente favorável à habitação. As 
interferências anteriores que já ocorreram no local, entretanto, podem ter prejudicado a 
integridade de sítios arqueológicos que possam aí existir ou ter existido (Figura 3.3.3.5-1). 
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Figura 3.3.3.5-1: Perfil formado pelo corte da estrada.. Foto: Machado, C. L. 

 
 
O terreno onde será implantado o empreendimento está totalmente inserido no Complexo 
Industrial de Ubu, pertencente à própria empresa Samarco. A usina propriamente dita 
será instalada em uma área já desprovida de vegetação e que foi terraplanada para o 
projeto da Terceira Usina de Pelotização da Samarco, e atualmente sem uso definido 
(Figura 3.3.3.5-2a). O Canteiro de obras será instalado em área parcialmente composta 
de vegetação plantada e mata em estágios inicial e médio de regeneração (Figura 3.3.3.5-
2b). 
 

  
 

Figura 3.3.3.5-2: a) Vista da área prevista para a instalação da Usina; b) Vista da Área do Canteiro de Obra. Foto: 
Machado, C. L. 

 
 
O objetivo nesse momento, conforme expresso anteriormente, não foi realizar uma 
investigação intensiva, mas obter o conhecimento geral da área e indicações sobre a 
existência de possíveis sítios arqueológicos. As áreas diretamente afetadas pela 
implantação do empreendimento deverão ser verificadas com a realização dos programas 
subsequentes propostos, para assegurar a proteção de sítios arqueológicos porventura 
existentes. 
 
Os sítios e ocorrências arqueológicas registrados no município de Anchieta estão 
indicados na Figura 3.3.3.5-4, mostrando o potencial arqueológico da área. A Tabela 
3.3.3.5-1 identifica os mesmos. 
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Tabela 3.3.3.5-1: Sítios e ocorrências arqueológicas registrados no município de Anchieta, 
indicados no mapa (Figura 3.3.3.5-4). 
 

Nº SÍTIO COORDENADAS (SIRGAS 2000) REFERÊNCIA 
  x Y  

01 ES-GU-3 327947 7703952 JP Engenharia, 1995 
02 ES-GU-4 327933 7704026 JP Engenharia, 1995 
03 ES-GU-5 330406 7701767 JP Engenharia, 1995 
04 ES-GU-6 330104 7700160 JP Engenharia, 1995 
05 ES-GU-7 325720 7707025 JP Engenharia, 1995 
06 ES-GU-8 329822 7698309 JP Engenharia, 1995 

07 Ponto 3 - Antônio Freire da Mata, em 
Subaia 323351 7698319 Brandt, 2004 

08 Sítio Arqueológico do Sr. Hilton 323357 7698391 Brandt, 2006 

09 Sítio do Mangue -canal do Argemiro 327343 7699109 Brandt, 2006 

10 Sambaqui do Rio Salinas 327551 7705038 Brandt, 2006 

11 Ruínas do Rio Salinas 327673 7704989 Brandt, 2006 

12 Sítio lito-cerâmico do “lixão” 329430 7699608 Brandt, 2006 

13 Fazenda Águia Branca 328415 7705910 Brandt, 2004; Entrevista Diagnóstico 
CSV 

14 UTGS-1 330957 7700272 Machado e Perota, 2007 

15 Ocorrência 1 331108 7699532 Machado e Perota, 2007 

16 Ocorrência 2 331513 7700204 Machado e Perota, 2007 

17 Sambaqui Oberdan 327486 7700391 Com. pessoal, 2008 

18 Casa Canônica de Belo Horizonte 332591 7705523 Entrevista Diagnóstico CSV 

19 Informação do Monte Urubu (Belo 
Horizonte) 3318110 7705614 Machado, 2008b; Entrevista 

Diagnóstico CSV 

20 Informação Sr. João Bosco (Belo 
Horizonte) 332685 7705502 Entrevista Diagnóstico CSV 

21 Sítio Dona Mariinha 330087 7701232 Diagnóstico CSV 

22 Sítio Monte Urubu (informação Sr. 
Joaquim Pereira) 328251 7705452 Entrevista Diagnóstico CSV 
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3.3.3.6 Considerações Finais 
 
A região onde se insere o empreendimento é de grande relevância pré-histórica e 
histórica, como testemunhado pelos vestígios registrados na região, descritos 
anteriormente. O litoral sofreu intensa ocupação indígena, testemunhada pelos dados 
etnográficos e pelos sítios pré-históricos registrados, sendo também a primeira área 
colonizada pelos europeus. A área do empreendimento está nas proximidades de 
importante aldeamento jesuítico, significativo tanto por indicar a densa população 
indígena, como a antiguidade da ocupação colonial, a partir de meados do século XVI. 
 
O processo de destruição dos sítios arqueológicos é intenso. Os mesmos atrativos 
encontrados pelo homem pré-histórico para se fixar em um local, como variedade de 
recursos alimentares, disponibilidade de água potável e acessibilidade, foram também 
buscados pelos colonizadores. Com isso, muitos assentamentos coloniais se deram em 
locais anteriormente habitados pelas populações nativas. A expansão do povoamento no 
litoral agravou o processo de destruição de sítios arqueológicos. Alguns sítios foram mais 
intensamente atingidos, devido à sua utilização econômica. Nesse caso, incluem-se os 
sambaquis, explorados intensamente desde o século XVII para a fabricação de cal 
destinada a construções.  
 
Dessa forma, os sítios arqueológicos litorâneos e próximos a áreas povoadas acabaram 
tornando-se raros, aumentando seu valor para estudos. A preservação dos 
remanescentes deve ser assegurada. Com isso, torna-se importante a identificação dos 
sítios localizados nas áreas que possam ser afetadas pela instalação do empreendimento, 
sendo necessária a intensificação das pesquisas nas fases subsequentes do processo de 
licenciamento ambiental, conforme previsto na Portaria nº 230 do IPHAN.  
 
A área diretamente afetada pela implantação do empreendimento já sofreu ações 
humanas recentes. Essas atividades podem ter afetado a integridade de possíveis sítios 
arqueológicos existentes na área.  
 
Os estudos arqueológicos anteriores indicam que os sítios prováveis no contexto do 
empreendimento poderiam ser tanto acampamentos de pequena duração para coleta de 
recursos alimentares, quanto sítios habitação de longa duração, por diferentes grupos 
culturais, tanto pré-históricos quanto históricos. Ocupações sazonais, como de grupos de 
caçadores-coletores pré-ceramistas, são mais suscetíveis ao desaparecimento por ações 
naturais e antrópicas, por serem de pequenas dimensões e pouco profundos, deixando 
poucos vestígios duráveis. Cabe ressaltar ser um ambiente potencialmente favorável a 
sítios, já tendo sido registrado ao menos um sítio no município sobre a formação Barreiras 
(ES-GU-5).   
 
Dessa forma, considerando o contexto pré-histórico e etno-histórico regional, o acelerado 
processo de destruição dos testemunhos do passado no litoral e os preceitos legais, 
recomenda-se a prospecção arqueológica na área de influência direta do 
empreendimento, conforme proposto no programa a ser implantado com a continuidade 
do projeto.  
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3.4 ANÁLISE INTEGRADA E SÍNTESE DA QUALIDADE AMBIENTAL 
 
A área prevista para a implantação da 4ª Usina de Pelotização da Samarco está 
localizada no município de Anchieta, ES, em área industrial localizada dentro do atual 
Complexo Industrial de Ubu. 
 
Esta área está inserida em uma microrregião de clima quente e úmido, com temperatura 
média anual entre 23 e 24 ºC, com uma curta e pouco sensível estação seca no inverno. 
Este clima sofre influência marítima, devido à proximidade do oceano Atlântico. 
 
Durante a maior parte do ano, os ventos predominantes são nordeste, provenientes do 
Oceano Atlântico, com a faixa de velocidade de 5,7 – 8,8 m/s, mas no inverno ocorre 
vento sudoeste. 
 
Quanto aos recursos hídricos a área pertence à Região Hidrográfica Benevente, a qual 
apresenta uma área de drenagem total de, aproximadamente, 1.207km2. Especificamente 
pela posição prevista, o empreendimento apresenta as suas instalações industriais 
situadas na bacia hidrográfica da lagoa Maimbá. A área de drenagem da bacia 
hidrográfica da lagoa Maimbá é de 36,5 km2. 
 
Na bacia da lagoa Maimbá predominam pequenos córregos, geralmente intermitentes, 
cujos regimes de escoamento estão diretamente associados ao regime pluviométrico da 
região. Esses córregos se encontram atualmente em estado crítico, principalmente com 
relação à disponibilidade hídrica. As condições observadas nas campanhas de campo e 
os resultados do monitoramento realizado pela Samarco na lagoa Maimbá são indicativos 
de que os cursos d’água situados nas proximidades do local de implantação das novas 
instalações industriais são efêmeros. 
 
Desmatamento, represamentos por barragens, construção de estradas, fechamento da 
saída para o mar, lançamento de esgotos sanitários e de efluentes industriais e atividades 
agropecuárias representam as ações antrópicas mais importantes desenvolvidas na bacia 
da lagoa Maimbá ao longo do tempo. Desta forma os corpos hídricos situados na 
microrregião foram significativamente alterados por atividades antrópicas e isto vem 
contribuindo para o fato dos parâmetros quantitativos e qualitativos destes corpos d’água 
não corresponderem a condições naturais. 
 
A área prevista para a implantação da 4ª Usina de Pelotização está atualmente com solo 
nu e já foi terraplanada à época da construção da Terceira Usina de Pelotização. A área 
prevista para o canteiro de obras apresenta floresta plantada e vegetação nativa em 
estágios inicial e médio de regeneração secundária. Desta forma, as principais alterações 
predatórias na cobertura florestal primária na região de estudo já ocorreram, existindo 
hoje praticamente solo nu com pequenas ilhas de vegetação nativa em diferentes 
estágios de regeneração secundária. 
 
A área de influência indireta do empreendimento apresenta uma variada fauna, a qual de 
forma geral se concentra nos fragmentos de vegetação nativa. Entretanto, devido ao alto 
grau de antropização da área, a fauna da região já sofre consequências da ação 
antrópica, seja através da redução de habitats, seja através de encontros com os 
moradores das comunidades do entorno. 
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Do ponto de vista da geomorfologia, a maior parte da área está no topo dos Tabuleiros 
Costeiros e apresenta-se plano, fazendo com que não sejam observados pontos com 
ocorrência de erosão. 
 
Com relação ao enfoque socioeconômico, a expectativa gerada por este empreendimento 
faz com que as comunidades do entorno e seus representantes manifestem por um lado 
predisposição em acolher o empreendimento pelas vantagens econômicas que o mesmo 
pode trazer para a região e por outro lado algumas preocupações, destacando-se: 
 

 Aumento da poluição atmosférica. 
 

 O impacto do aumento do contingente de veículos e, principalmente, pessoas na 
região, poderá gerar insuficiência dos equipamentos urbanos, tais como serviços de 
saúde e segurança. 

 
 O aumento da produção irá aumentar a atividade portuária, o que pode limitar a pesca 

artesanal. 
 
 




