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APRESENTAÇÃO 

Este documento tem por finalidade apresentar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) visando 

ao licenciamento ambiental da ligação em ponte entre os municípios de Vitória e Cariacica, doravante 

denominada Quarta Ponte, junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(IEMA). 

A Quarta Ponte localizar-se-á sobre a Baía de Vitória ligando a Rodovia do Contorno – BR-101, 

em Cariacica, e a Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, prevendo-se uma interseção no cruzamento 

com a Rodovia José Sette. Está prevista, também, a implantação de um sistema viário que faça a 

conexão desta ligação ao Terminal de Itacibá, viabilizando o acesso ao trevo de Alto Lage em 

Cariacica. 

A alternativa da quarta ligação, que prevê duas faixas para o tráfego geral por sentido, faixas 

exclusivas para corredor de ônibus do tipo Bus Rapid Transit (BRT), passeio e ciclovia, insere-se 

num contexto do enfrentamento de sérias restrições na mobilidade urbana na região metropolitana da 

Grande Vitória, retratadas pelo trânsito intenso e pelos frequentes congestionamentos, sobretudo no 

que se refere às travessias existentes entre a capital e os municípios vizinhos de Cariacica e Vila 

Velha. 

Neste sentido, a Quarta Ponte deverá cumprir um papel importante na mitigação dos problemas 

relativos à mobilidade urbana, desafogando as ligações existentes e reduzindo tempo/distância de 

deslocamento para travessia, além de outros benefícios. 

O EIA é composto por 03 volumes, sendo estes divididos em capítulos, conforme abaixo: 

VOLUME I/III: 

 Capítulo 1: Informações Gerais; 

 Capítulo 2: Introdução; 

 Capítulo 3: Caracterização do Empreendimento. 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

 

 

VOLUME II/III: 

 Capítulo 4: Diagnóstico Ambiental. 

 

VOLUME III/III: 

 Capítulo 5: Avaliação dos Impactos Ambientais e Proposição de Medidas Mitigadoras e 

Compensatórias; 

 Capítulo 6: Plano de Controle Ambiental; 

 Capítulo 7: Prognóstico Ambiental; 

 Capítulo 8: Conclusões e Recomendações; 

 Capítulo 9: Equipe Técnica; 

 Capítulo 10: Referências. 

 

O presente documento foi impresso em frente e verso, contribuindo com o meio ambiente a partir 

da redução no consumo de papel e otimização de espaço no arquivamento de estudos, tanto nos órgãos 

ambientais quanto nas instituições envolvidas. 
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

4.1  DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

O item III do artigo 5º da Resolução CONAMA nº 01/1986 estabelece que sejam definidos os 

limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos de um 

empreendimento, denominada área de influência do mesmo, considerando, em todos os casos, a bacia 

hidrográfica na qual se localiza. Neste sentido, são definidas duas áreas de influência: 

Área de Influência Direta (AID): Território onde as relações sociais, econômicas, culturais e os 

aspectos físico-biológicos sofrem os impactos do empreendimento de maneira primária, tendo suas 

características alteradas diretamente pelas ações que o caracterizam. 

Área de Influência Indireta (AII): Território real ou potencialmente ameaçado pelos impactos 

indiretos das ações do empreendimento, abrangendo os ecossistemas e os meios físico e 

socioeconômico que podem ser impactados por alterações ocorridas na área de influência direta, 

assim como áreas susceptíveis de serem impactadas por possíveis acidentes na atividade. 

A definição das Áreas de Influência foi realizada com base na análise ordenada das principais 

intervenções oriundas da implantação e operação da Quarta Ponte relacionada à percepção da 

influência nos diversos elementos socioambientais.  

Em relação às intervenções do empreendimento, foram consideradas as ações relacionadas às 

fases de Planejamento, Instalação e Operação para a definição dos critérios para delimitação das áreas 

de influência. Quanto aos elementos socioambientais, foram considerados elementos dos meios 

físico, biótico e socioeconômico. 

Será apresentada nos itens abaixo a delimitação das Áreas de Influência Direta e Indireta para os 

meios físico, biótico e socioeconômico determinados para o empreendimento: 
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4.1.1 Meio Físico  

4.1.1.1 Geologia, Geomorfologia e Geotecnia 

4.1.1.1.1 Terrestre 

A área de influência direta (AID) compreende uma faixa de 100 metros a partir dos limites do 

empreendimento (ANEXO I). Para tal delimitação foram considerados os seguintes aspectos: 

a) Depósitos sedimentares de intervales (de colmatação); 

b) As planícies de inundação marginais do canal estuarino; 

c) As feições geológicas estruturais principais: diaclases e fraturas; 

d) Os elevados depósitos coluvionares; 

e) Zonas de recarga e descarga hidrogeológica. 

Em relação aos depósitos sedimentares nos vales entre colinas pode-se considerar a distância de 

100 metros como espaço máximo observado na dispersão dos materiais dos solos nos vales. 

As planícies estuarinas de inundação possuem nos mangues e praias seus principais 

representantes. Nestes locais 100 metros é uma dimensão para a qual a dispersão dos sedimentos pode 

ser considerada como faixa de influência. 

As áreas coluvionares em encostas são importantes feições a se considerar e a uma vez que sua 

dinâmica ainda fornece material sedimentar a ser retrabalhado na zona do canal flúvio-marinho e fora 

dele. O valor de 100 metros de influência seria uma faixa que poderia cobrir a dispersão dos materiais 

coluvionares quando estes, por meio da erosão se dispersa no canal estuarino. 

As áreas coluvionares e maciços rochosos que constituem zonas de recarga (caráter local) e as 

demais áreas são zonas de descarga, por sua altitude baixa e contato com o mar. A faixa de 100 metros 

para este caso seria suficiente uma vez que envolve materiais de topo muito argilosos e com baixa 

velocidade de dispersão. 
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A Área de Influência Indireta (AII) foi definida por meio do contorno das bacias sedimentares, 

conforme apresentado no ANEXO I. 

A justificativa desta consideração se baseia no fato de que a movimentação de material 

sedimentar, mais ampla na área, se dá por meio dos processos: 

a) Erosão superficial das camadas mais superiores dos solos; 

b) Movimentos de instabilidade tais como rastejos, escorregamentos, tombamentos e erosões 

mais profundas; 

c) Dos movimentos bidirecionais das marés. 

A erosão das camadas mais superiores dos solos é uma das principais causas do transporte e 

deposição de materiais sedimentares no canal estuarino ou mesmo nos depósitos aluvionares de 

intervales. 

Os movimentos de instabilidade muitas vezes modificam a relação “sedimentos finos x 

sedimentos grossos” em função do rápido transporte de materiais vindo do topo das formações 

granítico-gnáissica da área. 

Os movimentos bidirecionais das marés condicionam a formação das estruturas sedimentares, 

característica na área, retrabalhando e conduzindo, por vezes, materiais sedimentares descendo e 

subindo o canal. 

 

4.1.1.1.2 Aquático 

A Área de Influência Direta do meio aquático foi definida como 200 m a jusante e a montante do 

local de construção da ponte no canal (ANEXO II). Esta delimitação leva em consideração a 

mudança dos padrões de deposição de sedimentos que se encontram mais subordinados à ação das 

águas do canal estuarino. Nestas áreas devem ser observadas as disposições granulométricas clássicas 

e de estruturas, de forma a levar em conta os sedimentos procedentes do estuário e o retrabalhamento 

da maré. 
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A Área de Influência Indireta do meio marinho foi definida como 300 m a partir da AID da 

Geologia e Geomorfologia Marinha (ANEXO II). A AII abrange as áreas a montante do porto de 

Vitória. As modificações dos padrões sedimentares são importantes principalmente para se avaliar as 

questões de drenagem e navegabilidade da área. 

 

4.1.1.2 Pedologia 

A Área de Influência Direta (AID) para solos foi definida como o traçado do empreendimento e 

áreas adjacentes que sofrerão interferência direta (ANEXO III). A AID abrange os solos que ocorrem 

nos limites do empreendimento, considerando as intervenções nos solos locais durante as fases de 

instalação e de operação do mesmo. 

A Área de Influência Indireta (AII) para solos foi definida como a faixa de 500 m a partir dos 

limites do empreendimento. A AII considerou os solos que ocorrem no entorno do traçado do 

empreendimento (500 m), a fim de caracterizar pedologicamente, em maiores detalhes, a região na 

qual o mesmo se insere (ANEXO III). 

 

4.1.1.3 Recursos Hídricos 

A Área de Influência Direta (AID) para recursos hídricos foi definida como as microbacias de 

drenagem cortadas pelo traçado do empreendimento, incluindo a bacia do córrego Itanguá, cujos 

recursos hídricos superficiais eventualmente existentes possam ser afetados diretamente na fase de 

instalação e de operação do mesmo (ANEXO IV).  

A Área de Influência Indireta (AII) para recursos hídricos compreende os trechos médio e baixo 

da Bacia do Rio Santa Maria da Vitória. A delimitação da AII inicia-se no ponto localizado a montante 

do acesso situado no Bairro Santana, em Cariacica, e se estende até a foz do Canal de Vitória, na Baía 

de Vitória (ANEXO IV). 
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4.1.1.4 Qualidade do Ar 

Por se tratar de uma ponte, as emissões atmosféricas são de origem veicular, caracterizadas por 

uma fonte do tipo linha elevada em relação ao solo. Nessa condição, os poluentes tendem, 

inicialmente, a subir, em razão da alta temperatura da saída dos gases dos escapamentos e do 

deslocamento de ar provocado pela circulação de veículos automotores. 

Ao descer ao nível do solo, a concentração dos poluentes é muito mais baixa que a emitida. Neste 

contexto, pode-se definir a Área de Influência Direta (AID) da Quarta Ponte relacionada à qualidade 

do ar como sendo a área de raio de 500 metros, a partir do eixo da pista, ao longo de toda a extensão 

da ponte e vias. Esta área gerada é mostrada no ANEXO V restrita aos municípios de Vitória e 

Cariacica. 

Os impactos causados pela emissão atmosférica se limitarão somente à AID, assim não se justifica 

a delimitação da Área de Influência Indireta (AII). 

 

4.1.1.5 Ruído 

Em relação à Área de Influência Direta (AID) dos Níveis de Ruído, devem-se levar em conta os 

valores de ruído medidos em campo. Assim, considerando os níveis de ruído medidos na região do 

entorno do empreendimento (42,6 dB(A) – o menor valor diurno e 77,3 dB(A) – o maior valor diurno 

e 41,2 dB(A) – o menor valor noturno e 75,6 dB(A) – o maior valor noturno), e considerando também 

a estimativa do acréscimo dos níveis de ruído proveniente das atividades das fases de 

construção/instalação do empreendimento, a AID é delimitada por uma área com cerca de 200 m 

centrado ao longo da via, sobre toda a área do empreendimento em ambos os municípios. Espera-se 

que a partir desta distância não haja alteração dos níveis atuais de ruído provenientes das atividades 

do empreendimento. O ANEXO VI apresenta a espacialização da AID delimitada para ruídos e 

vibrações.  

Devido à sua natureza, tipo de ambiente e forma de propagação, não se justifica a delimitação de 

Área de Influência Indireta (AII), uma vez que os impactos causados pela emissão de ruídos estarão 

limitados somente à AID. 
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4.1.1.6 Ambiente Marinho 

A área de influência direta (AID) do meio físico marinho localiza-se na Baía de Vitória, e consiste 

da região projetada para as instalações da Quarta Ponte somada a uma área adjacente, com limite de 

500 m de distância do empreendimento, conforme indicado no ANEXO VII. O aterro previsto 

provocará uma restrição ao escoamento na região devido a implantação das estruturas necessárias a 

sustentação da ponte, o que pode alterar a dinâmica hidrosedimentológica de parte da Baía de Vitória. 

Dessa forma, a área em questão exige um melhor detalhamento dos estudos ambientais, 

principalmente no tocante às alterações na hidrodinâmica e consequente mudança nos padrões da 

dinâmica sedimentar. A AID possui predominantemente sedimentos lamosos e sua profundidade 

varia desde menos de 2 m (nas margens do canal) até 14 m no canal principal, na região ao sul da 

área de instalação. 

Os processos descritos para AID podem indiretamente provocar alterações na dinâmica 

sedimentar da Baía de Vitória, tanto a jusante quanto a montante da região do aterro projetado. Dessa 

forma os limites da área de influência indireta (AII) foram definidos, a partir da AID, a 

aproximadamente 2,5 km para o Norte e 3,0 km a leste ao longo da baía (ANEXO VII). A região 

Norte da AII abrange uma área com margens urbanizadas, mas com poucas intervenções antrópicas 

diretas sobre a morfologia do fundo. Já a região sudoeste da AII contempla uma área com constante 

intervenção antrópica sobre a morfologia do fundo e com maior estreitamento do canal principal e 

maiores profundidades, configurando a área onde ocorrem processos hidrodinâmicos de maior 

magnitude e importância.  

 

4.1.2 Meio Biótico 

4.1.2.1 Flora 

A Área de Influência Direta (AID) para flora contempla os trechos onde haverá supressão de 

vegetação, ou seja, as áreas de ocupação do empreendimento, conforme ANEXO VIII. Esta área foi 

definida em função do principal impacto sobre a vegetação que é a perda da cobertura vegetal e 

consequente perda de habitats para a flora nativa terrestre. 
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A Área de Influência Indireta (AII) foi considerada como a distância de 300 m, a partir do centro 

do empreendimento, conforme ANEXO VIII. Esta definição foi feita em função da influência direta 

do empreendimento sobre a fauna, o que indiretamente pode influenciar a flora local devido aos 

potenciais prejuízos sobre processos biológicos, como polinização e dispersão de diásporos (frutos e 

sementes). Os impactos sobre a fauna fora da área do empreendimento estão relacionados a geração 

de ruídos, vibrações e luminosidade durante as fases de instalação e operação.  

 

4.1.2.2 Fauna 

Para a determinação das áreas de influência da fauna terrestre e aquática, foram avaliados os 

seguintes condições e critérios: 

 Instalação do empreendimento em área estuarina; 

 Possibilidade de derrame acidental de óleo, visto a movimentação de embarcações; 

 A área de influência aquática para o meio biótico está fortemente associada a do meio 

físico, especialmente no que se refere aos resultados hidrosedimentológicos de fundo e à 

geração de ruídos. O aumento da turbidez da água, decorrente das obras civis, reduz a 

produtividade biológica em sua área de influência; 

 Recolonização da comunidade biológica (bentos) na área onde serão construídos os 

pilares, podendo ser substituída por uma estrutura de comunidade diferente; 

 Em relação à área terrestre a ser ocupada na região de manguezal, a influência ocorre de 

maneira direta, afetando, por exemplo, áreas de coleta de caranguejo com perda de habitat 

e afugentamento de fauna. 
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4.1.2.2.1 Terrestre 

No ambiente terrestre, a Área de Influência Direta foi definida considerando as atividades de 

Terraplanagem, Construção Civil Terrestre e Operação e Manutenção da Quarta Ponte. A AID 

corresponde a um raio de 300 metros, a partir dos limites do empreendimento.  

Já a Área de Influência Indireta foi definida como sendo um raio de 500 metros, a partir da AID, 

considerando as possíveis intervenções do empreendimento no ambiente terrestre. 

O ANEXO IX apresenta as delimitações da área de influência direta e indireta para a fauna 

terrestre.  

 

4.1.2.2.2 Aquática 

No ambiente aquático, a Área de Influência Direta foi definida considerando os resultados 

hidrosedimentológicos de fundo e a existência de costões rochosos na região. A AID localiza-se na 

Baía de Vitória e consiste da região projetada para as instalações da Quarta Ponte somada a uma área 

adjacente, com limite de 500 m de distância do empreendimento, conforme indicado no ANEXO X. 

Já para a Área de Influência Indireta foi considerada uma distância de 2,5 km, a partir da AID, na 

baia de Vitória, onde podem haver algum tipo de impacto indireto (ANEXO X). 

 

4.1.3 Meio Antrópico 

Para definição da Área de Influência Direta (AID), utilizou-se como pressuposto, a Resolução 

CONAMA nº 01/1986, que a cita como sendo a área geográfica que recebe diretamente os impactos 

decorrentes do projeto. Desta forma, pode-se interpretar a AID como a região onde os impactos 

ocorrem exclusivamente pela existência do projeto. Para o Projeto da Quarta Ponte estão sendo 

considerados os bairros que receberão esta interferência física ou limítrofes; em Cariacica (Serra do 

Anil, Santana, Tucum, Nova Valverde, Itacibá, Porto de Santana, Expedito e Alto Lage) e Vitória 

(Santo Antônio, Ariovaldo Favalessa, Caratoíra e Mário Cypreste), conforme apresentado na Figura 

4-1 e no ANEXO XI. 
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Figura 4-1: Área de Influência Direta do Meio Socioeconômico.  
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Utilizou-se como critério para definição da AID, os bairros que serão interceptados pela ponte 

e/ou partes de sua estrutura, como pilares e alças de acesso viário, previstos ao longo de seu percurso. 

Deste modo, entende-se que esta região é mais susceptível a sofrer alterações em função da 

implantação, manutenção e operação da Quarta Ponte. 

Consolida-se assim, seis pontos principais de impactos/interferências no meio socioeconômico 

que foram considerados para a definição da AID, sendo: 

A. Recorte espacial do território: os bairros serão cortados pelas vias que darão acesso a 

ponte, modificando assim a dinâmica de trânsito atual, em virtude do surgimento de novas 

vias; 

B. Aumento de ruídos e particulados; 

C. Modificação na paisagem com o surgimento da ponte e de estradas; 

D. Aumento da circulação de veículos, tanto durante a fase de obras como também na fase 

de operação da ponte; 

E. Desapropriação e alteração da dinâmica do mercado imobiliário 

(valorização/desvalorização); 

F. Áreas de influência dos meios físico e biótico indicadas nesse EIA. 

Nesse sentido, no município de Vitória, os bairros como: Santo Antônio, Ariovaldo Favalessa, 

Caratoíra e Mário Cypreste e, em Cariacica: Serra do Anil, Santana, Tucum, Nova Valverde, Itacibá, 

Porto de Santana, Expedito e Alto Lage, enquadram-se nos seis critérios acima apresentados.  

No que tange aos bairros lindeiros e justapostos a esses da AID, a exemplo da região da Vila 

Rubim, Centro e Grande São Pedro em Vitória e, a região de Campo Grande, Itacibá, Flexal, Contorno 

(BR 101) em Cariacica, até que o plano de mobilidade urbana para região metropolitana se concretize, 

permanecerão com as mesmas vias e fluxo volumétrico de veículo praticamente inalterados, cujo 

quantitativo de veículos atualmente já convergem nas vias existentes, recebendo assim, influência 

indireta do projeto da Quarta Ponte.  
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Já a Área de Influência Indireta (AII) da Quarta Ponte, refere-se ao território que também será 

afetado pelo empreendimento, porém em menor magnitude, se comparado aos impactos ocorridos na 

AID. Além disso, para sua delimitação, considerou-se principalmente o aspecto geopolítico, mais 

precisamente, os territórios municipais. Essa definição tem por objetivo principal, proporcionar ao 

estudo uma avaliação da inserção regional do empreendimento e também um alinhamento das demais 

áreas de influência estabelecida para o meio físico e biótico contidos nesse EIA. Por isso, de maneira 

geral, também entende-se que o principal critério a ser utilizado para definição da AII no meio 

socioeconômico, refere-se ao fator mobilidade urbana, motivo pela qual será construída a referida 

ponte. Esse fator foi preponderante na definição dos municípios de Vitória, Cariacica e Vila Velha 

como sendo a AII, sendo estes os maiores beneficiados com a construção da Quarta Ponte (Figura 

4-2 e ANEXO XI). 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

58 

 

 

 

 
Figura 4-2: Área de Influência Indireta do Meio Socioeconômico. 

 

A definição da AII também está relacionada a mancha urbana contínua existente nas proximidades 

do empreendimento, que se limita a esses três municípios, conforme demonstrado na Figura 4-3. 
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Além disso, a escolha por esses três municípios também se deve pela impossibilidade de soluções ao 

trânsito local em períodos de curto ou médio prazos, já que eles se encontram conturbados. E, por 

isso também, entende-se que sua construção contribuirá para maior fluidez no trânsito desta mancha 

urbana contínua. 

Cabe destacar que atualmente o município de Vitória dispõem de apenas três ligações diretas com 

os municípios de Cariacica e Vila Velha, a Ponte Florentino Avidos, a Segunda Ponte e a Terceira 

Ponte. Assim, a construção da Quarta Ponte aliviaria o fluxo de veículos nestas região, nos horários 

de pico, melhorando a mobilidade dos principais usuários, moradores dos referidos municípios, 

conforme será visto no decorrer deste trabalho, principalmente na discussão sobre o sistema viário e 

de transportes e no item uso do solo. 

 

Figura 4-3: Mancha urbana contínua existente na Área de Influência. 

Fonte: Google Maps, 2013. 

 

Ressalta-se que, tanto a Região Metropolitana quanto todo o estado do Espírito Santo, que mesmo 

indiretamente, utiliza a infraestrutura existente na região, em áreas como saúde e educação, de alguma 
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forma serão beneficiados pela implantação da ponte. Definiu-se a luz da Resolução CONAMA nº 

01/1986, limitar as Áreas de Influência Direta e Indireta nestas regiões apresentadas, já que nestas 

localidades, os impactos serão mais evidentes e passível de análise referenciada, também nas áreas 

de influências definidas para os meios físico e biótico, por isso, merecem uma atenção especial por 

parte do presente estudo. 

De toda forma, é importante dizer que, por se tratar de uma obra urbana, a delimitação das áreas 

de influência do empreendimento se mostram como um grande desafio, principalmente por conta das 

inúmeras variáveis que podem ser consideradas, como habitação, trânsito, mobilidade urbana, 

transporte público, oferta de bens e serviços, poluição, transtornos causados por causa das obras e 

operação do empreendimento. Além disso, independente da delimitação das áreas de influência, a 

partir de análises mais profundas sobre cada uma das variáveis relacionadas, observa-se que elas não 

devem ocorrer de forma uniforme, variando em menor ou maior magnitude, conforme a proximidade 

com as obras e operação. 

 

4.1.3.1 Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural 

A Área de Influência Direta definida para a realização dos levantamentos arqueológicos 

corresponde ao espaço territorial onde serão desenvolvidas as atividades de implantação das 

estruturas da Quarta Ponte, compreendendo assim, toda a área de abrangência do empreendimento. 

Esta área foi definida em função das intervenções a serem realizadas no solo, por exemplo, durante 

as obras de terraplanagem, implantação das estruturas da ponte, as quais poderão afetar diretamente 

os possíveis testemunhos arqueológicos. 

Assim, definiu-se um zoneamento de 200 m para AID, a partir dos limites do empreendimento, 

onde serão executados os Programas de Arqueologia Preventiva a fim de garantir a salvaguarda do 

patrimônio arqueológico por ventura ali existente (ANEXO XII). 

A Área de Influência Indireta corresponde às áreas aonde os impactos se farão sentir de maneira 

indireta e com menor intensidade, tanto do ponto de vista físico, como sociocultural. A AII 

compreenderá uma faixa de 500 metros a partir dos limites da área de influência direta (ANEXO 

XII).  
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4.2  CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DO MEIO FÍSICO 

4.2.1 Geomorfologia 

4.2.1.1 Introdução 

Para Tricart (1965 citado em IBGE, 2009), o mapa geomorfológico conceitualmente é o elemento 

fundamental de pesquisa. O mesmo autor afirma a necessidade destas ferramentas para uma adequada 

compreensão das relações espaciais, descritas por meio dos compartimentos, permitindo abordagens 

de interesse geográfico como a vulnerabilidade e a potencialidade dos recursos do relevo. 

A Cartografia Geomorfológica se constitui em importante instrumento na espacialização dos fatos 

geomorfológicos, permitindo representar a gênese das formas do relevo e suas relações com a 

estrutura e processos, bem como com a própria dinâmica dos processos, considerando suas 

particularidades (IBGE, 2009). 

 

4.2.1.2 Metodologia 

Na determinação dos principais compartimento geomorfológicos da área o projeto RADAM 

utilizou-se das formas de relevo que apresentam similitudes de definição geométrica em função de 

uma gênese comum e da generalização dos processos morfogenéticos atuantes, resultando na 

recorrência dos materiais correlativos superficiais (IBGE, 2009). 

Nos trabalhos de campo foram percorridos os locais através dos quais a obra cortará e também os 

arredores da obra. Foram fotografados os locais com objetivo de obter o máximo de detalhes das 

feições geomorfológicas. Além das fotos locais, fotos de longa distância foram realizadas sempre em 

margens opostas, ou seja, as fotos da borda de Cariacica tiradas de Vitória e vice versa. Os pontos 

levantados e percorridos durante os trabalhos de campo estão expostos a seguir por meio da Figura 

4-4. Ressalta-se que tais pontos também foram adotados para as análises Geológica e Geotécnica, 

apresentadas nos itens seguintes. 
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Figura 4-4: Croqui com pontos do trabalho (Conforme Relatório Final de estudos hidrológicos, apresentado no ANEXO 

XIV). 

 

4.2.1.3 Resultados 

4.2.1.3.1 Unidades Geomorfológicas 

De acordo com IBGE (1983), a área em estudo situa-se no contexto da chamada Unidade 

Geomorfológica dos Patamares Escalonados do Sul Capixaba. 

Dentro do contexto apresentado, a indica que as subunidades geomorfológicas são: Fa5; MFa5; 

M e F (Figura 4-5). 
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Figura 4-5: Geomorfologia regional da área de estudo. 

Fonte: RADAMBRASIL (IBGE, 1983). 

 

 Legenda F 

A legenda F representa planícies, terraços fluviais e flúvio-lacustre, com meandros e paloecanais 

em estado de colmatagem, leques de espraiamento coluvionares, periodicamente inundáveis e com 

áreas de declividade inferiores a 2%. Nestas áreas ocorrem formações superficiais arenosas, areno-

argilosas e siltosas com sedimentação fluvial orgânica e ocorrência de cascalheiras.  

 

 Legenda M 

A legenda M representa Planícies e terraços marinhos e flúvio-marinhos, Dunas, Restingas, 

Recifes, Falésias e Lagoas em colmatação. Estas morfologias abrigam sedimentos marinhos arenosos 

e areno-argilosos.  
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 Legenda Fa5 

A legenda Fa5 representa o relevo colinoso com vertentes convexas com topos convexos ou 

tabulares, intercalados com alvéolos com incisões de drenagens entre 44 e 92 metros e declives dentre 

5 a 24º. 

 

 Legenda MFa5 

As formações MFa5 abrangem estruturas formadas por cristas de morros aguçados, pães-de-

açúcar, morros, pontões, escarpas subparalelas e festonadas e patamares escalonados com incisões de 

drenagens de 212 a 312 m. A declividade média varia entre 24 e 37º. Ocorrem logicamente 

declividades mais extremadas.  

 

4.2.1.3.2 Aspectos Geomorfológicos 

Observando a Figura 4-6 e a Figura 4-7 são notados os diferentes patamares topográficos tanto 

em Vitória quanto em Cariacica. Estes patamares vão se repetindo, ajustando-se ao padrões das 

diferentes declividades. No Caso de Vitória, tomando como perfil o Canal do estuário, passando pelo 

Sambão do Povo, cortando o bairro Santo Antônio até o Morro da Antena, tem-se uma declividade 

se acentuando rapidamente na paisagem. Em Cariacica, tomando-se como parâmetro o Moxuara até 

o porto de Santana, as declividades também tem uma gradação variada com menor gradiente que 

Vitória, mas com declividades similares.  
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Figura 4-6: Imagem do bairro Porto de Santana – As três setas indicam diferentes níveis altimétricos de ocupação. 

 

 

Figura 4-7: Contraste entre a região plana da área do Sambão do povo 

e a ocupação em topo de morro (Ponto 38). 

 

4.1.1.1.1.1 Vitória 

Na área do Sambão do Povo existe um porto que se situa sobre área aterrada sobre aluvião. A 

feição Planície se define nesta área e mesmo nas áreas do Bairro Santo Antônio e no entorno do 

Sambão do Povo. As dimensões deste aterro foram suficientes para permitir a construção da estrutura 

do Sambão e em outros pontos (Figura 4-8, Figura 4-9, Figura 4-10, Figura 4-11, Figura 4-12 e 

Figura 4-13). 
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Figura 4-8: Imagem do ponto 30 – Porto próximo ao Sambão do Povo. 

 

 

Figura 4-9: Imagem do bairro Santo Antônio mostrando ocupações em 

morros rochosos próximos do canal e a parte plana do Sambão do Povo. 
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Figura 4-10: Imagem de um dos trechos marginais ao canal no bairro 

Santo Antônio. 

 

 

Figura 4-11: Detalhe de uma rua em área de aterro do canal (porção de 

menor altitude) no bairro Santo Antônio. 
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Figura 4-12: Detalhe de uma rua em área de aterro do canal (porção de 

menor altitude) no bairro Santo Antônio - vista do ponto 36. 

 

 

Figura 4-13: Detalhe de uma rua em área de aterro do canal (porção de 

menor altitude) no bairro Santo Antônio. 

 

Assim que o bairro deixa a planície inicia a ocupação sobre colúvios (Figura 4-14) e por fim vai 

ocupando as áreas de tálus e mesmo os topos rochosos dos morros (Figura 4-15). 
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Figura 4-14: Detalhe de uma rua em área de aterro do canal (porção de 

menor altitude) no bairro Santo Antônio. Ao fundo pode-se observar os 

elevados níveis de algumas casas. 

 

 

Figura 4-15: Contraste entre a região plana da área do Sambão e a 

ocupação em topo de morro (Ponto 38). 
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Figura 4-16: Níveis diferentes de ocupação nos bairros: Santo Antônio e Caratoíra. 

 

A Figura 4-15 e a Figura 4-16 apresentam estas ocupações em contraste. No caso da Figura 

4-15, a meia encosta, por ser muito íngreme, foi preservada. As áreas de planície serviram muito à 

implantação às vias de acesso aos bairros e a implantação de estruturas de maior dimensão (Figura 

4-17). 

 

Figura 4-17: Sambão do Povo e ao fundo o bairro Caratoíra. 

 

4.1.1.1.1.2 Cariacica 

Cariacica se apresenta como cidade com grande ondulação do relevo e quase sempre sua ocupação 

se traduz em corte e aterros de dimensões variadas. A Figura 4-18 mostra este aspecto já nas margens 

da BR-101. 
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Figura 4-18: Fotografia da BR 101 tirada do ponto 03 – As setas indicam 

locais de taludes. 

 

A Figura 4-19 e a Figura 4-20 ilustram a área do aterro de acesso à BR 101. Neste ponto podem 

ser observados, primeiramente o local de partida do aterro (Figura 4-19). Neste ponto (08) foi 

realizada escavação. O ponto 48 mostra uma área com pequeno aluvião usada para aterro (Figura 

4-20). 

 

Figura 4-19: Detalhe do aterro visto do ponto 08. 
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Figura 4-20: Detalhe do aluvião próximo ao aterro visto do ponto 08. 

 

 

Figura 4-21: Detalhe dos diferentes níveis de ocupação urbana vista do 

ponto 13. 

 

A geomorfologia regional sempre apresenta os depósitos de blocos, como os da porção superior 

direita da Figura 4-21. Esta figura mostra ainda áreas verdes dos topos dos morros menos declivosos, 

e os de variação declivosa diferente, como mostrado pelas setas da Figura 4-22. 
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Figura 4-22: Detalhe dos diferentes tipos de relevos (inclusive o Moxuara)  vistos do 

Ponto 14. 

 

A área de Cariacica, abordada neste estudo possui na avenida Vale do Rio Doce, sua representante 

de planície elaborada por meio de aterramento sobre aluvião (Figura 4-23). 

 

Figura 4-23: Detalhe da rua Vale do Rio Doce em Porto Santana – área 

de aterro (Ponto 38). 
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4.2.2 Geologia 

4.2.2.1 Introdução 

A Geologia possui diferentes ferramentas para caracterizar o meio físico. Busca associar 

diferentes ferramentas de mapeamento de forma a estabelecer relações espaciais, temporais e físicas 

entre as rochas. Os aspectos sedimentares, estratigráficos e estruturais permitem tais relacionamentos 

(CPRM, 2005). 

A área investigada, no limite sudoeste da cidade de Vitória, encontra-se em ambientes geológicos 

de caráter sedimentar, estratigráfico e estrutural diverso, ou seja, as rochas apresentam diversidade 

de estruturas e ambiência. A área em estudo encontra-se dentro dos limites de um dos mapas do 

Serviço Geológico Brasileiro (IBGE,1983). 

 

4.2.2.2 Metodologia 

No mapeamento destas unidades geológicas, inicialmente foram utilizadas as unidades 

estabelecidas pelo projeto IBGE (1983). O trabalho executado pela equipe do referido projeto, 

conduzido pela CPRM, utilizou-se de interpretação aerofotogramétrica, imagens de radar, além do 

mapeamento de campo. O mapeamento das unidades geológicas foi executado por visitação a 

diversos pontos dos estados cobertos no projeto da denominada Folha Vitória/Rio de Janeiro. As 

unidades geológicas foram inicialmente levantadas em escala menor por fotointerpretação e 

finalmente por visitação e amostragem em cada local. O detalhamento do mapeamento se deu por 

análises químicas e físicas de amostras de rochas diversas. 

Estas amostragens e suas análises permitiram uma interpretação dos diferentes tipos de ambientes 

geológicos, bem como, permitiram um agrupamento das unidades (CPRM, 2005): Embasamento 

Cristalino; Rochas intrusivas Graníticas; e Formações Sedimentares. 

Assim como para a análise geomorfológica, nos trabalhos de campo foram percorridos os locais 

através dos quais a obra cortará e também os arredores da obra. Foram fotografados os locais com 

objetivo de obter o máximo de detalhes das feições geológicas. Os pontos levantados e percorridos 

durante os trabalhos de campo estão expostos na Figura 4-4, apresentada anteriormente. 
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Para o mapeamento geológico foram usadas imagens de satélite como orientação de campo. As 

principais ferramentas usadas foram registro fotográfico das feições e representação por croquis em 

caderneta de campo. Em seguida foram feitas anotações de medidas de atitudes estruturais por meio 

de bússola. 

 

4.2.2.3 Resultados 

4.2.2.3.1 Unidades Geológicas 

A Figura 4-24 apresenta o mapa geológico regional com quatro grupos litológicos principais. As 

legendas pЄpsgg, pЄγp, pЄγθes e pЄγ1es, representam as rochas metamórficas e ígneas da chamada 

SUÍTE INTRUSIVA DO ESPÍRITO SANTO. 

 

Figura 4-24: Geologia regional da área de estudo. 
Fonte: RADAMBRASIL (IBGE, 1983). 
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 Embasamento cristalino 

As rochas representadas pelo símbolo pЄpsgg na Figura 4-24, constituem a base de todas as 

demais litologias. A legenda pЄν1es representa e idade uniformitarista de 600 a 450Ma. São gnaisses 

dominantemente tonalíticos e migmatíticos, geralmente estromáticos com ampla catáclase e 

recristalização. Estas rochas apresentam-se estruturadas com foliação de plano axial de forte ângulo 

e evidências de transposição. Tais rochas podem apresentar variações composicionais com corpos 

enderbíticos e charnockíticos de ampla distribuição nas regiões elevadas do estado do Espírito Santo.  

 

 Rochas intrusivas graníticas 

As formações graníticas representadas no mapa (Figura 4-24) com coloração rosada e com 

simbologia pЄγp, pЄγθes e pЄγ1es, constituem – se em geral de rochas graníticas. As rochas do grupo 

pЄγp são graníticas pós-tectônicas, de cor cinza, granulação fina a média, granodioríticas a 

tonalíticas, podendo ocorrer indivíduos sintectônicos com domínios migmatíticos restritos. As rochas 

do grupo pЄγθes e pЄγ1es são granitos pós tectônicos com variação textural e composicional. Podem 

ocorrer indivíduos sin a tarditectônicos com pórfiros rosados com matriz grossa e comumente com 

quartzo azul. 

 

 Formações sedimentares 

Este grupo pode ser separado em rochas do terciário, quaternário e os sedimentos modernos e, 

podem ainda, ser agrupadas a seguir: 

o Arenitos e sedimentos areno-argilosos com laterização da Formação Barreiras TQb;  

o Areias, cascalhos e argilas inconsolidadas - Q. Sendo Qm sedimentos marinhos, Qa 

aluviões e a formação Qmc, particularmente, denominada de Formação Macacu 

(Figura 4-24). 

A Formação Barreiras é constituída por sedimentos inconsolidados, de origem continental, que, 

atualmente, se encontram dispostos em uma estreita faixa ao longo da região costeira. Esta Formação 
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se estende do Estado do Pará ao estado do Rio de Janeiro (BIGARELLA & ANDRADE, 1964, citado 

por SANTOS, 2005).  

A Formação Barreiras estende-se praticamente por todo litoral brasileiro podendo estar hoje na 

paisagem na forma de falésias vivas, falésias mortas e terraços de abrasão marinha. Os denominados 

terraços de abrasão encontram-se distribuídos aleatoriamente nas regiões submersas praiais, sendo 

expostos durante a maré baixa, e na plataforma continental interna.  

De acordo com Santos (2005), os depósitos sedimentares da região que afetam a grande Vitória 

estendem-se de Barra do Riacho até a Ponta de Tubarão na Baia do Espírito Santo. Nesta área, é 

característico o pouco desenvolvimento dos depósitos quaternários ao sopé das falésias da Formação 

Barreiras. Podem ser observados em alguns pontos, que as falésias da Formação Barreiras estão em 

contato direto com a praia. Os depósitos flúvios-marinhos são mais pronunciados ao longo dos vales 

dos rios Piraquê-Açu, Reis Magos e Santa Maria de Vitória. 

 

4.2.2.3.2 Aspectos Geológicos 

A área em estudo apresenta uma diversidade de afloramentos para inspeção. Alguns em cortes de 

estrada, outros naturais e alguns em pedreiras. Nestes afloramentos é possível identificar os litótipos 

da área. O contato entre as diferentes formações geológicas só foram percebidos nestes locais, 

contudo encontram-se preenchidos por materiais provenientes de alteração de rochas (solos) e, como 

ocorre em regiões tropicais, os contatos servem como lineamentos e áreas de ocupação de feições que 

mascaram sua presença. 

 

4.2.2.3.2.1 Vitória 

O levantamento geológico foi iniciado do bairro Santo Antônio. A Figura 4-25 e a Figura 4-26 

comparam os aspectos visuais do depósito de tálus. 
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Figura 4-25: Afloramento rochoso na base do Santuário-Basilica de 

Santo Antônio. 

 

 

Figura 4-26: Depósito de Tálus. 
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Figura 4-27: Superfície rochosa com feições de diaclase. 

 

 

Figura 4-28: Superfícies diversas da rocha – fraturas e diáclase. 

 

Na Figura 4-28 podem ser observadas estruturas geológicas diferentes. Uma delas é uma foliação 

115/40. Podem também ser observadas fraturas conjugadas, contudo, por vezes não foi possível 

identificar claramente tais estruturas. Além destas estruturas podem ser observados diques de outros 

tipos de rochas dentro da rocha deste afloramento (possivelmente charnockito com inclusões diversas, 

tanto máficas quanto félsicas).  
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Figura 4-29: Nascente em fratura de rocha. 

 

A Figura 4-29 ilustra de forma clara o papel das feições estruturais no fluxo hidrogeológico. A 

Figura 4-30 apresenta lineamentos estruturais. Estas estruturas possivelmente são traços de uma 

foliação cortada pela superfície topográfica. 

 

Figura 4-30: Estruturas lineares. 

 

O que ocorre com estas rochas é um processo de intemperismo tanto físico quanto químico. No 

caso do físico provocado pelo alívio de pressão no momento pretérito da elevação destas rochas e 

químico iniciando a formação dos solos. Gnaisses, granitos charnoquíticos, gabros, noritos e outras 
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rochas podem ser encontradas. Os charnoquitos podem revelar inclusões de diferentes rochas e 

encraves gnáissicos. 

A feição do intemperismo físico, as diaclases são respostas possíveis ás zonas de fraqueza da 

rocha. Estas zonas permitem não só a alteração da rocha, formação dos solos e também toda a 

evolução geomorfológica gerando os chamados depósitos de tálus (Figura 4-31 e Figura 4-32). 

As fraturas da rocha são usadas tanto no processo de diaclase quanto no processo de formação 

dos solos. O processo de infiltração e formação dos aquíferos das regiões elevados do estado do 

Espírito Santo guardam uma relação importante com estas feições. 

A Figura 4-32 ilustra um importante aspecto geotécnico e ambiental. O papel da vegetação na 

estabilização dos blocos de rocha presentes nos depósitos de tálus. Uma feição geomorfológica 

resultante da dissecação do depósito de tálus ou mesmo da queda de blocos dos maciços rochosos 

sobre o horizonte coluvionar são os chamados Mares de Blocos. Estas feições ocorrem quando os 

blocos se dispersam na superfície topográfica. Ocorrem afloramentos rochosos na área contudo o 

contato entre estas rochas não pode ser observado. 

 

Figura 4-31: Depósito de tálus na base do Santuário-Basilica de Santo 

Antônio. 
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Figura 4-32: Vegetação entre fraturas das rochas. 

 

 

Figura 4-33: Afloramento nas proximidades do ponto 40. 

 

Neste afloramento foram evidenciados detalhes importantes da geologia no bairro Caratoíra 

(Figura 4-34). 
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Figura 4-34: Detalhe do papel das fraturas do afloramento rochoso em 

Caratoíra. 

 

Por meio da Figura 4-34, podem ser observados fragmentos de rochas diversas dentro de uma 

matriz dobrada e extremamente cisalhada. Neste ponto, o gnaisse é a rocha evidente com fragmentos 

de granitoides ricos em quartzo. O mais fácil de observar são as alternâncias máficas/félsicas 

características do gnaisse. 

 

Figura 4-35: Detalhe do afloramento de Caratoíra- Diferentes tipos de 

rochas graníticas em meio a uma matriz gnáissica. 
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A Figura 4-35 apresenta um dique félsico em meio ao material gnáissico, mostra inclusive dobras 

complexas. A Figura 4-36 mostra o bandamento gnáissico e na Figura 4-37 podem ser observados 

xenólitos dentro do gnaisse. 

 

Figura 4-36: Visão do bandamento gnáissico em Caratoíra. 

 

 

Figura 4-37: Dobras e a presença de xenólitos na rocha. 

 

Como material sedimentar na área foi identificada uma areia fina a média com matéria orgânica 

numa pequena praia na margem do canal (Figura 4-38). 
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Figura 4-38: Detalhe de uma praia no canal no ponto 32 (Bairro Santo 

Antônio). 

 

4.2.2.3.2.2 Cariacica 

As rochas graníticas e gnáissicas se repetem em Cariacica com estruturas e composições 

semelhantes às observadas em Vitória. A Figura 4-39 e a Figura 4-40 mostram afloramentos de 

rocha de composição máfica, possivelmente, charnoquítica mostrada de forma clara na pedreira às 

margens da BR-101. 

 

Figura 4-39: Afloramento rochoso no ponto 03. 
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Figura 4-40: Afloramento rochoso na BR-101. 

 

 

Figura 4-41: Afloramento de rochas com disjunção esferoidal. 

 

A Figura 4-41 e a Figura 4-42 apresentam uma rocha de composição possivelmente similar a 

um gabro ou norito, com disjunção esferoidal. 
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Figura 4-42: Detalhe do aspecto máfico da rocha com disjunção 

esferoidal (Cariacica). 

 

A Figura 4-43 apresenta uma rocha gnáissica, possivelmente similar à encontrada em Caratoíra, 

com dobramento complexo e bandamento. 

 

Figura 4-43: Afloramento à beira da avenida de acesso ao posto da 

Polícia Federal – Ponto 20. Notar Sequência coluvionar. 
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Figura 4-44: Detalhe da praia do canal estuarino - à beira da avenida de 

acesso ao posto da Polícia Federal – Ponto 20. 

 

A Figura 4-45, a Figura 4-46 e a Figura 4-47 apresentam os materiais sedimentares de 

composição diversa. As figuras mostram praticamente o mesmo material de variabilidade 

granulométrica e mesmo composicional. 

 

Figura 4-45: Detalhe da praia do canal estuarino com material 

sedimentar grosso. 
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Figura 4-46: Praia do Porto Santana – Ponto 23 – Notar a presença de 

sedimentos variegados. 

 

 

Figura 4-47: Detalhe do material sedimentar diversificado presente no 

mangue – próximo ao ponto 23. 

 

4.2.3 Geotecnia 

4.2.3.1 Introdução  

O mapeamento geotécnico busca representar cartograficamente os elementos geológico - 

geotécnicos significativos, relacionados ao uso e ocupação do solo e subsolo em projetos, construções 
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e manutenções. Os mapas gerados permitem a visualização das chamadas as unidades geotécnicas. 

Cada uma das unidades geotécnicas possui uma relação com tipo de solo, substrato e relevo 

predominante. (COSTA et al., 2008). 

O mapeamento geotécnico utiliza, além dos conhecimento das características sedimentares, 

estruturais e estratigráficas da rocha, das características hidrogeológicas, uma vez que o nível do 

lençol freático nas formações muda sensivelmente o comportamento mecânico de rochas e solos. 

As formações geológicas locais, tanto as ígneas, as sedimentares e mesmo as metamórficas, 

condicionam, geotecnicamente, o local, permitindo inclusive diferentes tipos de construções. Estes 

aspectos foram observados durante o mapeamento de campo de forma a facilitar a caracterização 

geotécnica. 

 

4.2.3.2 Metodologia 

A metodologia utilizada pelo projeto RADAM se baseou nos critérios de erodibilidade dos solos 

bem como declividades. O mapeamento em maior detalhe que o realizado pelo projeto necessita do 

também detalhamento dos dados de mapeamento das estruturas geológicas de superfície bem como 

de investigações complementares. 

Classicamente a Geotecnia se vale de uma série de ensaios de investigação como amostragens 

deformadas e indeformadas de solos além de tipos de sondagens que definem propriedades 

geomecânicas como sondagens à percussão, rotativa e trados. Com base nos critérios do projeto 

RADAM foram usadas como bases as mesmas unidades do mapeamento geomorfológico. 

O mapeamento geotécnico foi feito tal e qual o geológico usando as mesmas ferramentas. 

Contudo, nesta parte do estudo, os aspectos geomecânicos são mais ressaltados. 
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4.2.3.3 Resultados 

4.2.3.3.1 Unidades Geotécnicas 

Na Figura 4-24 podem ser observadas as unidades com suas respectivas propriedades, quais 

sejam: 

 

 Legenda F 

Nos materiais “F” a morfodinâmica atual é caracterizada pelo escoamento concentrado com 

cheias periódicas, provocadas pela variação do regime hidrológico. Esta variação ocasiona 

enxurradas, sulcos e ravinas, o que caracteriza tais áreas como instáveis do ponto de vista sedimentar. 

Os principais problemas de uso e ocupação destas áreas são desmatamento de vales, cabeceiras de 

drenagens e em margens de represas; modificações de canais aluviais e consequentes processos 

erosivos fluviais acelerados por estas intervenções. Fatalmente estas questões conduzem a um quadro 

de movimentos de massa e outros problemas geotécnicos. 

 

 Legenda M 

Nos materiais “M” as variações do regime hidrológico, da sedimentação, da abrasão marinha, da 

ação eólica e do escoamento subsuperficial tornam instáveis estas áreas. 

 

 Legenda Fa5 

Os materiais da legenda Fa5 apresentam intensivos processos erosivos que tornam as áreas 

instáveis. A proliferação de sulcos, ravinas e voçorocas são acelerados em virtude das ações 

antrópicas.  
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 Legenda MFa5 

Os materiais da legenda MFa5 predominam os processos de escoamento difuso e concentrado, 

favorecendo sulcos e ravinas, além de movimentos de massa. Tais locais são também considerados 

como instáveis. Ocorrências de diferentes movimentos de massa são presentes, dentre eles: queda de 

blocos, rolamentos e abatimentos, além de outros movimentos de massa. Todos estes processos 

podem ser acelerados com ação antrópica. 

 

4.2.3.3.2 Aspectos Geotécnicos 

As declividades menos elevadas das formações conjugadas com materiais de permeabilidade 

elevada irão proporcionar uma maior estabilidade geotécnica geral. Em contrapartida, uma 

declividade maior conjugando depósitos de tálus das formações mais elevadas topograficamente, irão 

definir possibilidade de movimentos de massa de diversos tipos. 

Em trabalho recente a Defesa Civil do ES em parceria com a CPRM e, utilizando a base de dados 

GEOBASES1, publicou os dados de áreas de risco do estado. Como pode-se observar nos recortes 

feitos a seguir na Figura 4-48. 

                                                 

1 Disponível em: http://www.geobases.es.gov.br/publico/AcessoNavegador.aspx?id=190&nome=DEFESA CIVIL - 

ÁREAS DE RISCO. 
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Figura 4-48: Áreas de risco de Cariacica (a) e no limite dos três municípios Cariacica à esquerda, Vitória à direita 

e Vila Velha na parte sudeste da figura (b). 

 

Em visita realizada à estas áreas, juntamente com técnicos da Defesa Civil pode-se observar vários 

tipos de instabilidade sendo estas: rastejos, escorregamentos, corridas de massas e erosões. À 

princípio, os fatores que contribuem para estas instabilidades seriam:  

 Geometria do talude; 

 Condicionantes geológico - geotécnicos; 

 Presença ou não de vegetação; 

 Posição do NA no terreno; 

 Condições climáticas locais; 

 Ocupação urbana, etc. 
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4.2.3.3.3 Levantamento Geotécnico in loco 

Os ambientes geotécnicos observados na área foram: Colúvios sobre solos residuais, depósitos de 

tálus, maciços rochosos, aluviões e aterros. Em cada um destes ambientes a gravidade e outros fatores 

promovem desestabilizações. 

 

4.2.3.3.3.1 Instabilidades Geotécnicas 

As situações geotécnicas decorrentes da desestabilização dos blocos são: tombamentos, queda de 

blocos, rolamentos ou rastejos (Figura 4-49). Estes movimentos podem ocorrer tanto no depósito de 

tálus quanto nos maciços rochosos fraturados e intemperizados. Corridas de massa, escorregamentos 

circulares e outros tipos de movimentos de solo podem ocorrer na área. Uma vez que o depósito de 

Tálus consiste em rochas e solos juntos, uma mistura nos padrões pode ocorrer e gerar feições de 

escorregamento complexas. Os aterros são predominantes principalmente nas zonas marginais ao 

canal estuarino, nas regiões mais planas da área estudada. Os aterros na área também são construídos 

sobre colúvios, por corte e aterro dos mesmos, nas áreas mais elevadas. Do ponto de vista geotécnico 

nas porções mais elevadas topograficamente da área as feições estruturais mais marcantes são as 

diaclases e as fraturas.  Estes dois tipos de feições condicionam as faces dos maciços rochosos. 

Conjugando estas duas feições com o intemperismo químico ocorrem os acúmulos dos depósitos de 

Tálus. 
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Figura 4-49: Classificação de Deslizamentos (AUGUSTO FILHO, 

1992 apud BRASIL, 2007). 

 

Os escorregamentos, de acordo com a definição da CPRM2, “são movimentos de porções de 

terreno em velocidade que pode variar de média a alta envolvendo solo, rochas, detritos, vegetação 

                                                 

2 Disponível em :http://www.cprm.gov.br/publique/media/cadernoIV_17_09_2012.pdf. 

http://www.cprm.gov.br/publique/media/cadernoIV_17_09_2012.pdf
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que se deslocam sobre ação da gravidade encosta abaixo” é conhecido também como 

escorregamento”. 

As quedas de blocos podem começar como rastejos, ou seja, movimentos muito lentos conduzidos 

pela gravidade e a presença da água como elemento lubrificante de superfícies. As corridas de massa 

são instabilidade que podem transportar solos, rochas e detritos de origem antrópica. Ocorrem 

geralmente quando o solo passa a fluir em função do excesso de água. Assim, na área, foram 

observados escorregamentos circulares e rastejo de blocos. Contudo, pelo caráter da área, podem ser 

observados tombamentos nos maciços rochosos e quedas. Nas áreas de solos, os movimentos, como 

corridas de massas, podem ocorrer. Os movimentos de blocos associados aos movimentos dos solos 

acabam por gerar um movimento complexo, uma vez que associam material fluido a semifluido como 

o solo encharcado com corpos rígidos, como rochas. Esta complexidade é um fator de elevação de 

complicação da avaliação da estabilidade local. Outra feição geotécnica importante na área são os 

aterros. As áreas na borda do Canal de Vitória possuem aterros com maiores áreas. Neste caso, os 

aterros foram construídos sobre material sedimentar (vide resultados das sondagens), Nas áreas mais 

elevadas, os aterros se sobrepõem a diferentes porções dos solos de alteração das rochas, ou sobre as 

mesmas. 

 

4.2.3.3.3.1.1 Vitória 

Vitória possui elevada ocupação nos aterros das áreas marinhas e fluviomarinhas. Além desta 

ocupação, topos de morros, e mesmo encostas, têm sido ocupados. A ocupação de encostas (seta 

branca na Figura 4-50) requer obras de contenção geotécnicas específicas. Além disso os padrões de 

drenagens também devem ser adequados. 

Algumas vezes áreas de meia encosta, ainda suaves, são cortadas com ângulo de talude 

inadequado o que termina em instabilizações (Figura 4-51). 
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Figura 4-50: Detalhe dos diferente níveis de ocupação urbana vista do 

ponto 13. 

 

 

Figura 4-51: Instabilidade dos solos  - Bairro Santo Antônio. 
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Figura 4-52: Acúmulo de lixo e o muro de pedra usado para conter 

solo. 

 

A Figura 4-52 ilustra dois problemas geotécnicos: o acúmulo de lixo em terrenos baldios, ou 

quintais e a adequação das estruturas necessárias para estabilizar uma encosta. Ou seja, uso de arrimos 

adequados. A presença de grande volume de rochas na área indica o Gabião como uma das mais 

baratas soluções. 

A Figura 4-53 e a Figura 4-54 apresentam um problema de estabilidade de aterro em área 

submetida à força de ondas. Esta é uma questão também que necessita de adequada aplicação de 

Engenharia usando, muitas vezes mantas, drenos e outras ferramentas.  
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Figura 4-53: Área marginal do canal (Bairro Santo Antônio). 

 

 

Figura 4-54: Detalhe de problemas de estabilidade do aterro na área 

marginal do canal (Bairro Santo Antônio). 

 

4.2.3.3.3.1.2 Cariacica 

Cariacica apresentou como principal feição geotécnica a presença de taludes em solos. Estes 

taludes além de extensos são muitas vezes elevados e sem bancadas que possam melhorar sua 

estabilidade. A Figura 4-55 por meio de seta amarela mostra um talude com aproximadamente 40 

metros de altura.  
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Figura 4-55: Elevados desníveis em solos em Porto Santana. 

 

Outro local visitado onde foram observadas dificuldades geotécnicas foi a área do aterro de acesso 

à BR-101. A Figura 4-56, a Figura 4-57, a Figura 4-58 e a Figura 4-59 mostram estágios diferentes 

de revegetação do talude. Em alguns pontos nota-se o quanto a chuva do fim de 2013 prejudicou o 

processo. E em alguns locais se faz necessário se reiniciar o processo de recuperação (Figura 4-58 e 

Figura 4-59). 

 

Figura 4-56: Aspecto geral de corte e aterro no acesso à BR-101. 
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Figura 4-57: Detalhe da revegetação de taludes no aterro de acesso à 

BR-101. 

 

 

Figura 4-58: Detalhe da erosão provocada pelas chuvas de final de ano 

na revegetação de taludes no aterro de acesso à BR-101. 
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Figura 4-59: Vista da revegetação do talude de acesso à BR-101. 

 

Em outros locais em Cariacica os taludes não são muito elevados (Figura 4-60), contudo o tipo 

de cuidado deve ser o mesmo, principalmente a construção de drenos e bancadas. 

 

Figura 4-60: Talude do bairro à margem da rua do Imigrantes. 

 

A Figura 4-61 e a Figura 4-62 mostram que mesmo com vegetação os movimentos de massa 

ocorrem, mas poderiam ser evitados em caso de cortes mais adequados. 
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Figura 4-61: Talude em área verde próximo à avenida José Sete. 

 

 

Figura 4-62: Situação crítica em talude – Ponto 15. 
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Figura 4-63: Taludes elevados em solos – ver ônibus como escala - 

Ponto 15. 

 

Por vezes a vegetação é a única proteção na área (Figura 4-63). Mas quando a ocupação toma 

uma intensidade muito elevada os deslizamentos são recorrentes (Figura 4-64). 

 

Figura 4-64: Bairro Porto Santana e seus problemas geotécnicos. 
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4.2.3.3.4 Sondagens 

4.2.3.3.4.1 Introdução 

A área em estudo possui, no geral, intensa ocupação humana. Esta ocupação interfere em todos 

os ambientes geológicos, promovendo modificações observáveis tanto superficialmente quanto em 

profundidade. Superficialmente a própria ocupação e os tipos de estruturas urbanas já denotam o 

padrão e a intensidade de ocupação. Em profundidade, sondagens são os mais eficientes métodos de 

determinação de áreas com ocupações antigas, ou, os chamados aterros. 

Diferentes unidades geológicas, geomorfológicas e geotécnicas constituem a área em estudo. 

Após a descrição das supracitadas unidades, apresenta-se dados obtidos em investigações 

hidrológicas e levantamento geológico-geotécnico, no caso, sondagem Standard Penetration Test 

(SPT- Ensaio realizado conforme a NBR 6484/01 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT). 

A Figura 4-65 (e o ANEXO XIII), realizada nos trabalhos do levantamento hidrológico (ANEXO 

XIV), permitiu dividir a área de estudo em sub-bacias. 

  

Figura 4-65: Croqui das sub-bacias na área de estudo (retirado do Relatório Final estudo ANEXO XIV). 

 

4.2.3.3.4.1 Metodologia 

Este trabalho utilizou os dados dos 18 furos executados (Figura 4-66 e Figura 4-67). 

Inicialmente, foram lidos os boletins de sondagem e selecionados os mais importantes do ponto de 

vista de profundidade (entre poucos metros a 38,95) e também da disposição das camadas. Foram 
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realizadas comparações com os dados da Figura 4-65, assim foram feitas algumas análises 

comparando os dados e tendo uma visão espacial e correlacionável de aspectos de solo e 

sedimentológicos (faciológico). 

 

Figura 4-66: Sondagens SPT – (Extraído do Relatório de Sondagens – ANEXO XV). 
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Figura 4-67: Mapa de localização dos pontos de sondagem. 

 

Comparando a localização da sondagem SPT (Figura 4-66) com a Figura 4-65 foi possível 

posicionar os furos nas suas respectivas sub-bacias, como mostra o Quadro 4-1. 

Quadro 4-1: Relação entre áreas de sub-bacias e as sondagens associadas. 

Sub-bacia Sondagem 

1 SP 01 

2 SP02 

3 SP 03 

4 SP 04 

Continua...  
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Quadro 4-1 (continuação): Relação entre áreas de sub-bacias e as sondagens associadas. 

Sub-bacia Sondagem 

4 e 5 SP 05, SP06; SP7 E SP8 

4 e 6 SP 09 

14 SP 11 

Leste Área 11 SP 12 

Margem Direita Ponte SP 13 

17 SP 14 

17 e 18 SP 15 

16 SP 16, SP17 e SP18 

 

Por meio do Quadro 4-1 foi possível elaborar um mapeamento das unidades geológicas e 

geotécnicas. No caso da obtenção de dados para a caracterização geomorfológica, a identificação de 

áreas de aterro, por exemplo, foram fundamentais para se visualizar o processo de intervenção 

humana na paisagem ao longo do tempo. 

A sondagem geotécnica SPT apresenta como característica principal sua potencialidade de obter 

dados importantes em estudos de meio físico tais como: 

 Nível freático; 

 Perfil dos materiais coluvionares; 

 Perfil de aluviões e outros materiais sedimentares; 

 Perfil de aterros.  

Para avaliar cada uma das sub-bacias, a geomorfologia utilizou dos dados topográficos recentes 

e também dos dados interpretados dos relatórios de sondagem. O ANEXO XIV permitiu a subdivisão 

da área em sub-bacias (Figura 4-65) e o mais importante aspecto a ser observado foi a variação das 

intervenções antrópicas na paisagem. 
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4.2.3.3.4.2 Resultados 

4.2.3.3.4.2.1 Geologia 

Em função das pequenas profundidades atingidas por alguns furos (SP01, SP02, SP03, SP04, 

SP05, SP06 E SP07) não foram feitas ampliações destes furos como os que foram ampliados ao longo 

do texto. 

Os furos SP01, SP02, SP03, SP04, SP05 e SP06 (Quadro 4-2) revelaram uma região com material 

coluvionar tendo somente em SP06 uma pequena faixa com material aluvionar, possivelmente na 

porção de algum talvegue.  

Quadro 4-2: Sondagens SPT – Descrição dos horizontes. 

Furo Intervalo (m) Descrição do material Ambiente 

SP01 0 a 4,82 Argila arenosa com silte de consistência mole à média Colúvio 

SP02 0 a 4,55 
Argila siltosa (aterro) sobre areia fina a média fofa a pouco 

compacta 
Aterro sobre aluvião 

SP03 0 a 3,36 Aterro sobre rocha Aterro/Rocha 

SP04  Área da Vale (Ferrovia) Aterro 

SP05  Argila siltosa com areia Colúvio 

SP06 0 a 4,65 Argila arenosa com silte sobre aluvião Aterro/Aluvião 

SP07 
0 a 4,82 Argila arenosa com silte de consistência mole a média Colúvio 

 Areia siltosa compacta Saprólito/Rocha 

SP08 0 a 6,80 

Argila siltoarenosa com silte de consistência média Colúvio 

Areia siltosa e silte arenoso, medianamente compacto a 

impenetrável 
Saprólito/Rocha 

SP09 
0 a 15,72 Argila arenosa no topo Colúvio 

 Medianamente compacta a compacta Saprolito/Rocha 

SP10 
0 a 2,70 Argila arenosa com silte argiloarenoso fofo a pouco compacto Aterro 

2,70 a 3,70 Saprólito impenetrável Saprólito 

SP11 

0 a 4,70 Argila arenosa com silte argiloarenoso fofo a pouco compacto Aterro/Aluvião 

4,70 a 7,98 Argila orgânica muito mole Topo do aluvião 

7,98  a 19,70 
Areia com matéria orgânica pouco compacta a medianamente 

compacta 
Aluvião 

19,70 a 23,45 Saprólito constituído de silte arenosos com argila Saprólito 

 Pouco compacto a muito compacto (32 a 41 golpes)  

SP12 
0 a 2,60 Argila arenosa com silte de consistência mole a média Aterro 

2,60 a 3,80 Silte argiloarenoso com pedregulhos Saprolito/Rocha 

Continua...  



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

110 

 

 

 

Quadro 4-2 (continuação): Sondagens SPT – Descrição dos horizontes. 

Furo Intervalo (m) Descrição do material Ambiente 

CContin

uaP13 

0 a 0,20 Argila orgânica de consistência mole Topo do aluvião 

0,20 a 21,52 Areia média a grossa com matéria orgânica Aluvião 

SP14 

0 a 1,66 Argila arenosa com silte argiloarenoso fofo a pouco compacto Aterro/Aluvião 

1,66 a 5,0 
Areia fina de cor avermelhada (efeito antrópico - erosão dos 

colúvios da área) 
Topo do aluvião 

5,00  a 10,45 Areia grossa com conchas (influência de marés) Aluvião 

 Medianamente compacta de cor vermelha (efeito assoreamento) Aluvião 

SP15 

0 a 3,80 Argila arenosa com silte mole a muito mole Aterro/Aluvião 

3,80 a 10,60 Argila orgânica muito mole Topo do aluvião 

10,60  a 27,45 Areia média a grossa compacta a medianamente compacta Aluvião 

 Os últimos 5 metros perfurados com 30 ou mais golpes Aluvião 

SP16 

0 a 3,70 Argila arenosa com silte média a rija Aterro/Aluvião 

3,70 a 7,00 Argila arenosa com silte média a rija Colúvio 

7,00 a 12,51 Silte argiloso medianamente compacto a muito compacto Saprólito 

SP17 

0 a 0,26 Areia média a grossa compacta a medianamente compacta Topo do aluvião 

0,26 a 6,00 Argila orgânica muito mole Aluvião 

6,00 a 7,60 Areia fofa Aluvião 

7,60 a 12,00 Areia amarela pouco compacta Aluvião 

12,00 a 17,01 Areia com matéria orgânica com nível de cor amarela na base Aluvião 

17,00 a 24,76 Silte argiloso com areia de consistência mole a rija Aluvião 

17,00 a 24,77 Base impenetrável Saprólito 

SP18 
0 a 2,60 Argila arenosa com silte e pedregulhos mole a muito mole Aterro/Aluvião 

2,60 a 4,60 Argila orgânica muito mole Topo do aluvião 

 

O furo SP07 apresentou novamente o perfil coluvionar, perfil geológico predominante na área. 

Por meio dos furos SP08, SP09 e SP12 pode-se observar a continuação do perfil coluvionar, 

fechando com material aluvionar no SP13. Nos perfis dos furos expostos a seguir foram usadas 

legendas e o Quadro 4-3 a seguir descreve cada uma delas.  
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Quadro 4-3: Simbologias usadas nos boletins de sondagem SPT. 

Símbolo Significado 

SO Solo orgânico 

SM Sedimentos marinhos 

AT Aterro 

AL Sedimentos aluvionares 

CO Sedimentos coluvionares 

ST Sedimentos terciários 

SR Solo residual de rocha 

SAR Solo de alteração de rocha 

SP Saprólito 

 

A observação dos perfis dos furos SP08 (Figura 4-68 e Quadro 4-2) e SP09 (Figura 4-69 e 

Quadro 4-2) evidenciaram similaridades geológicas e geotécnicas, ou seja, tipos de material. Os 

perfis de resistência NSPT (traços vermelhos nos gráficos) marcaram também esta similaridade. 

 

Figura 4-68: Descrição do furo SP-08. 
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Figura 4-69: Descrição do furo SP-09. 

 

O furo SP13 (Figura 4-70 e Quadro 4-2) apresentou um dos mais espessos pacotes de aluvião 

da área de estudo (quase 25 metros). 

Quase todo o pacote do furo foi feito em material aluvionar. Os diferentes horizontes mostrados 

neste furo apresentaram variações texturais, ou seja, variações nas relações silte/argila/areia, além de 

variações morfológicas e estruturais. Estas variações, associadas ás variações de matéria orgânica tem 

íntima relação com o padrão faciológico dos materiais, ou seja, a posição do pacote no ambiente 

estuarino. 
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Figura 4-70: Descrição do furo SP-13. 

 

Por meio da Quadro 4-2 e da Figura 4-67 são visualizadas porções de aterro cobrindo colúvio e 

aluvião (próximo ao terminal de Itacibá). 

Na porção continental do projeto na cidade de Vitória, os furos apresentaram predominância do 

ambiente aluvionar, por vezes sotoposto por colúvio e as bases de rochas alteradas. Outra geologia 

notável foi a presença de aterro praticamente em todas as porções superiores dos furos. Os furos nesta 

área apresentaram profundidades superiores a 10 metros. 

Do Sambão do Povo até o Bairro Santo Antônio os furos apresentaram material coluvionar sobre 

rochas dão maciço granitoide da Ilha de Vitória. 
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Figura 4-71: Descrição do furo SP-14. 

 

Um aspecto importante a se notar no perfil do furo SP15 (Figura 4-72) é que, entre 15 e 17 

metros, há um crescimento rápido da resistência mecânica. Este aspecto pode denotar mudanças 

texturais e estruturais consistentes com as variações de fácies existentes na área, variações estas 

resultantes de mudanças energéticas que podem ser causadas por eventos catastróficos como avanços 

e recuos do nível do mar ou do padrão sedimentar de montante. 
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Figura 4-72: Descrição do furo SP-15. 

 

 

Figura 4-73: Descrição do furo SP-16. 
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É fundamental observar, por meio do furo SPT13 o perfil coluvionar clássico. Este colúvio 

encontra-se associado ao ambiente de tálus da ilha de Vitória. Observando a Figura 4-74 e a Figura 

4-75 pode-se notar, entre três e seis metros de profundidade, uma resistência mecânica mínima. Esta 

resistência pode ser associada às estruturas flaser e lenticular existentes no ambiente estuarino. A 

argila entre as camadas de areia provoca este tipo de efeito. 

 

Figura 4-74: Descrição do furo SP-17. (a) 
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Figura 4-75: Descrição do furo SP-18 (a) e SP18C (b). 

 

De forma geral os resultados da sondagem à percussão identificaram camadas de areia, do canal 

estuarino, variando de alguns metros a dezenas de metros. A variação da espessura das camadas indica 

a chamada variação faciológica do canal estuarino. No caso das camadas de solo observou-se material 

coluvionar de espessuras não muito variadas, ou seja, na casa de metros, mostrando inclusive o caráter 

juvenil destes solos. 

A Figura 4-76 ilustra a variação faciológica característica de ambientes estuarinos. A transição 

entre o mar aberto até as áreas de mangue se dá por meio da variação da relação areia/argila. 
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Figura 4-76: Estruturas sedimentares (estratificações) características de canal estuarino. 

Fonte: Reineck & Singh (1980). 

 

4.2.3.3.4.2.2 Geomorfologia 

Localmente, a área projetada sobrepõe unidades geomorfológicas diversificadas formadas pelos 

ambientes sedimentares: planícies marinhas, fluviomarinhas, dunas, restingas, falésias e lagoas de 

colmatação e como principal feição o canal estuarino sobre o qual a ponte passará. 

As declividades na área são menores que 8 graus com incisões de drenagens entre 23 e 42 metros 

de altitude. O vão central da obra atravessará o canal estuarino. O rio Itanguá, um dos componentes 

do estuário, possui 5 km de extensão. Por estar situado em área com ocupação humana, o 

assoreamento dos talvegues e dos cursos d´agua é considerável. Este assoreamento provoca mudanças 

nos regimes sedimentares em termos de textura e volume dos sedimentos, além do regime hídrico. 

Uma das consequências desta modificação é o padrão sedimentares de barras marginais na saída do 

canal (Figura 4 do Relatório Final dos estudos hidrológicos – ANEXO XIV). O vão central da obra 

passará sobre materiais sedimentares que transitam o canal estuarino. 

Quanto à caracterização das unidades geomorfológicas, foi possível, por meio das sondagens 

identificar categorias de materiais geológicos com desdobramentos geomorfológicos e geotécnicos. 

Ou seja, cada um destes materiais é um comportamento geomecânico que equivale a uma morfologia 

estabelecida na paisagem. Os materiais seriam: aterros, colúvios sobrepondo solos residuais e rochas 

alteradas do maciço granito-gnáissico de Vitória; sequências sedimentares diversas e depósitos de 

tálus. Contudo, em função das áreas chamadas sub-bacias já levarem em conta a ocorrência em maior 
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ou menor espessura os materiais geológicos citados optou-se por separar as unidades geomorfológicas 

coincidentes com as sub-bacias. Logicamente nem todas as sub-bacias necessitaram de constar na 

descrição a seguir em função da intensidade. 

 Sub-bacia 01: 

Esta sub-bacia pode ser caracterizada como tendo: 

o Forte declividade; 

o Cobertura vegetal média a densa;  

o Pedreira; 

o Barragem com acumulação; 

o Áreas de lixo acumulado; 

o Residências em talvegues e áreas inundáveis. 

 

 Sub-bacias 02 e 03 

Na chamada sub-bacia 2 ocorre uma intensa ocupação humana em área coluvionar típica. A sub-

bacia 3 situa-se em área de talvegue.  

 

 Sub-bacias 04 e 05 

No caso da sub-bacia 4 a antropização da área é desordenada com marcas de inundação nas 

residências e mesmo acúmulo de lixo. A sub-bacia 5 situa-se no canal.  

 

 Sub-bacia 09 

A principal feição encontrada na sub-bacia 9 é uma barragem.  
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 Sub-bacias 14 e 15 

No caso das sub-bacias 14 e 15 a antropização é, também, intensa contendo bueiros e outras 

estruturas de interferência hídrica.  

 

 Sub-bacias 16 e 17 

Por fim as sub-bacias 16 e 17 encontram-se completamente ocupadas e as sub-bacias não relatadas 

não possuem feições. As ocupações em áreas planas da margem encontram-se sob efeito das marés e 

possuem aterros sobre sedimentos. No caso das áreas topograficamente elevadas, ocupadas, mostram 

espessura menor de aterro sobre perfil de solo coluvionar. 

 

4.2.3.3.4.2.3 Geotecnia 

Os furos com resultados mais marcantes foram SP11, com 23,45 metros de profundidade, 

atingindo NSPT de 11 golpes em área de mangue. O furo SP15 com a maior profundidade, 27,45m, 

atingiu NSPT final de 30 golpes.  Cabe ressaltar ainda que o furo SP12 situa-se numa das margens 

da futura ponte e o SP 13 sob um dos pilares.  

Um dado importante é o fato de SP11, SP14 e SP15 não terem sido encerrados por critério de 

impenetrabilidade e sim por profundidade e sequência de golpes de elevada resistência (critério de 

parada). Outro dado importante da sondagem foram os deslocamentos, ou seja, em 18 furos, 11 foram 

deslocados, mostrando assim um quadro geral da área de elevada resistência geotécnica ou existência 

de material cascalhoso ou de granulação mais grossa, considerando unicamente a sondagem à 

percussão. Além disso, deslocamentos em áreas onde há base aluvionar, ou presença de depósitos de 

tálus são esperados. O nível freático variou de 70 cm a 10,70 (furo SP16), contudo a maioria dos 

dados situa-se entre um e três metros como a tabela a seguir revela.  
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 Aterros  

Nos furos executados só não foram encontrados aterros nos seguintes: SP01, SP05, SP07, SP08, 

SP11, SP13. Ou seja, a maioria dos furos se deu em local aterrado. Obviamente, o padrão de ocupação 

combina com tal dado.  

 

 Aluviões 

Estes materiais foram detectados nos furos realizados nas porções com cota menos elevada. Um 

aspecto notável, observado no perfil do furo SP14 foi a assimilação do material do aterro pelo material 

do aluvião. A resistência mecânica destes materiais estuarinos é, em geral baixa, principalmente em 

função da presença de materiais muito finos e matéria orgânica. Além das variações faciológicas, 

descritas na geologia, a questão de diferenciação de áreas-fontes pode ser levantada em função dos 

múltiplos canais no estuário. 

 

 Colúvios/Tálus 

Os materiais coluvionares situam-se em todas as bordas consideradas na área. Os depósitos de 

talus são na verdade colúvios assimilando fragmentos soltos do maciço rochoso. Estas unidades tem 

comportamento geomecânico que requer observação e cuidado em função de sua dependência do 

sistema radicular da vegetação originalmente presente na área, para se manter estável. Rastejos, 

rolamentos e outros movimentos passam a ocorrer quando estes materiais se veem sem esta cobertura 

(ver mata do topo da ilha de Vitória como local típico desta estrutura). 

 

 Considerações Hidrogeológicas 

Considerando o ANEXO XIV e associando aos dados deste relatório os aspectos de fluxo 

hidrogeológico espera-se observar sentido de fluxo de oeste para leste nas sub-bacias 01, 02, 03, 04 

e 05. A erosão provocada nestas sub-bacias deverão pouco afetar a parte projetada para a quarta ponte. 
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As sub-bacia 16 e 17 drenam para outra direção. Estas sub-bacias possuem depósitos de talus e 

aterros. 

Tabela 4-1: Nível hidrostático dos furos SPT. 

Furo NA (m) Furo NA (m) 

SP 01 1,2 SP 10 2,1 

SP 02 2,6 SP 11 2,2 

SP 03 2,7 SP 12 2,2 

SP 04 0,7 SP 13 SECO 

SP 05 1,8 SP 14 3,2 

SP 06 2,2 SP 15 3,0 

SP 07 4,2 SP 16 10,7 

SP 08 SECO SP 17 0,7 

SP 09 8,7 SP 18 0,7 

 

Em relação ao NA pode-se inferir linhas de fluxo hidrogeológico do freático procedentes dos 

topos de morro da parte central de Vitória em direção às áreas periféricas, no caso deste relatório, 

fluxo hidrogeológico do alto do bairro Santo Antônio em direção ao canal estuarino. 

 

4.2.3.3.4.2.4 Perfis resultantes das sondagens 

Por meio das sondagens SPT executadas, foi possível comparar os dados de campo com os dados 

de sondagens e, por meio de complementação destes dados, confeccionar 5 perfis na área. A Figura 

4-77 mostra de forma aproximada o traçado dos perfis. 
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Figura 4-77: Perfis geológico-geotécnicos. 

 

O Perfil 1 (Figura 4-78) foi confeccionado com exagero vertical de aproximadamente 10 vezes, 

de forma a evidenciar, principalmente a presença dos solos, aluvião e por vezes os aterros de maiores 

dimensões. O mesmo vale para o Perfil 2 (Figura 4-79), Perfil 3 (Figura 4-80), Perfil 4 (Figura 

4-81) e Perfil 5 (Figura 4-82). No Perfil 1 é possível evidenciar a predominância dos horizontes 

coluvionares e residuais de solos, neste trecho. O mesmo ocorre no Perfil 2. 

O Perfil 3 revela o fim da sequência coluvionar marcado pelo aluvião na área de mangue. 

Nos Perfis 4 e 5, o aspecto da presença dos aterros sobe as áreas sedimentares são reflexo da 

intensa ocupação humana na área. 
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Figura 4-78: Perfil 1 – Entre a BR 101 e a Avenida José Sete. 

 

 

Figura 4-79: Perfil 2 – Entre a Avenida José Sete e a Ferrovia da VALE. 
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Figura 4-80: Perfil 3 – Trecho próximo do terminal de Itacibá. 

 

 

Figura 4-81: Perfil 4 – travessia Cariacica - Vitória. 
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Figura 4-82: Perfil 5 – Entre a Bairro Santo Antônio e a Sambão do Povo. 

 

Ao final do mês de dezembro de 2013 foram concluídas novas sondagens sendo 18 furos, alguns 

com sondagem mista (Rotativa e SPT) e sondagens rotativas. Estas sondagens buscaram detalhar os 

dados geológico-geotécnicos de trechos da ponte sobre o canal e proximidades. 

As sondagens novas tiveram como resultado o mapeamento em maior detalhe dos locais onde a 

ponte toca as duas bordas do canal estuarino. A Figura 4-83 apresenta uma complementação dos 

dados da sondagem SPT. No caso da sondagem mais recente, a sondagem mista permite a 

amostragem de rocha. Após esta amostragem é possível caracterizar estruturas presentes nas rochas 

como fraturas e a qualidade do maciço (RQD). 

O RQD é um fator de qualidade da rocha medido por meio da recuperação da rocha, considerando 

fragmentos maiores que 10 cm. Ou seja, se todos os testemunhos retirados pela sonda rotativa forem 

maiores que 10 cm o RQD é de 100%. A importância deste dado e da caracterização das fraturas se 

deve à Mecânica das Rochas. 
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Figura 4-83: Quadro de resultado das sondagens realizadas em Dezembro 2013. 

 

Utilizando os dados dos furos realizados foi possível confeccionar a seção apresentada na Figura 

4-84. Os furos listados no fim do quadro anterior deram origem à seção, a seguir. O exagero vertical 

considerada na representação é da ordem de aproximadamente 3 vezes.  

 

Figura 4-84: Seção resultado das sondagens realizadas em Dezembro 2013. 
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4.2.4 Pedologia 

4.2.4.1 Introdução 

A Pedologia considera o solo em seu ambiente natural e se preocupa com a origem, morfologia, 

constituição, classificações e o mapeamento, que formam, assim, a base de indicação do seu melhor 

uso, conforme os princípios de proteção ambiental (LEPSCH, 2010). 

A ação do homem, interferindo nos fatores naturais por meio dos diferentes usos que faz do 

ambiente, via-de-regra, promove a intensificação do processo natural, provocando a degradação das 

terras e o comprometimento da qualidade ambiental (WEILL & PIRES NETO, 2007). 

Nesse sentido, ao conhecer bem o solo, é possível definir e lançar mão de práticas de manejo que 

propiciam atividades produtivas de diversas naturezas sem que estas entrem em conflito com o 

equilíbrio da natureza e assegurem contínua proteção ambiental e melhoria das características dos 

solos utilizados. 

Dentre as medidas mitigadoras de impacto no solo, as práticas conservacionistas evitam o impacto 

da água da chuva e depois o seu escoamento. Ao evitar enxurradas, toda essa água infiltra-se no solo, 

sem remover o horizonte A, enriquecendo os mananciais subterrâneos. Sem o escoamento superficial, 

os rios não são sobrecarregados e, evitam-se assim, as inundações dos campos de cultivo e de áreas 

urbanas (LEPSCH, 2010). 

Nesse contexto, os levantamentos realizados no estrato pedológico para o presente estudo, 

procuraram englobar não apenas a descrição dos fenômenos afeitos a este compartimento, mas 

também as inter-relações deste com os demais compartimentos, quais sejam físicos (hídricos, 

geológicos e geomorfológicos) e bióticos (flora e fauna). 

 

4.2.4.2 Metodologia 

Para a descrição pedológica, foram avaliadas a formação e as classes de solo, bem como indicadas 

as classes mais propensas ao desenvolvimento de processos erosivos.  
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Foi realizado um levantamento bibliográfico com consultas a documentos referência, podendo ser 

destacados o Projeto RADAMBRASIL (IBGE, 1983), o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

(EMBRAPA, 2006), além do site do Sistema Integrado de Bases Geoespaciais do Estado do Espírito 

Santo, o GEOBASES3. 

A validação das informações secundárias foi realizada por meio de visitas a campo, com registro 

fotográfico. 

 

4.2.4.3 Resultados 

Ao se avaliar os mapas de solos do RADAMBRASIL (IBGE, 1983) e do GEOBASES, as 

principais classes de solos observadas no entorno do empreendimento são: Podzólico Vermelho-

Amarelo Distrófico (PVd2) e Latossolos Vermelho-Amarelos (LVPa). Cabe destacar que as 

nomenclaturas utilizadas atualmente para a classe Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico, de 

acordo com a mais recente versão do SiBCS – Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

(EMBRAPA, 2006), é denominada Argissolos. A nomenclatura para os Latossolos permanece a 

mesma.  

Além destes, são observadas na região, os solos Litólicos distróficos (Rd), os Podzóis 

Hidromóficos (HP) e os Solonchak Sódico (SKS2). Atualmente, são nomeados, respectivamente, 

como: Neossolos, Espodossolos e Gleissolos. 

                                                 

3 Disponível em: <http://www.geobases.es.gov.br/portal>. 
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Figura 4-85: Classes de solos observadas na área de estudo.  

Fonte: RADAMBRASIL (IBGE, 1983). 

 

As classes de solos observadas in loco foram Latossolos e Neossolos. Considerando a 

caracterização geológica apresentada anteriormente, Latossolos são observados nas áreas mais altas 

da área de estudo; Neossolos, são observados nas margens do Canal de Vitória e áreas de manguezal, 

bem como no entorno direto das formações rochosas locais. Cabe ressaltar que boa parte dos 

Neossolos das margens do Canal de Vitória tem recebido aterro ao longo dos anos a fim de que seja 

ampliada a infraestrutura da Região Metropolitana da Grande Vitória. Cada uma das classes de solo 

mencionadas acima é descrita a seguir. 
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4.2.4.3.1 Latossolos 

De acordo com EMBRAPA (2006), conceitua-se como latossolo os solos constituídos por 

material mineral, com horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de 

horizonte diagnóstico superficial, exceto hístico. Mais especificamente, os latossolos são definidos 

como solos que apresentam horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer tipo de 

horizonte A, dentro de 200 cm da superfície do solo ou dentro de 300 cm, se o horizonte A apresenta 

mais que 150 cm de espessura. 

São solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como resultados de 

energéticas transformações no material constitutivo. Os solos são virtualmente destituídos de 

minerais primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo, e tem capacidade de troca de 

cátions baixa, inferior a 17cmolc/kg de argila sem correção para carbono, comportando variações 

desde solos predominantemente cauliníticos, com valores de Ki mais altos, em torno de 2,0, 

admitindo o máximo de 2,2, até solos oxídicos de Ki extremamente baixo.  

São normalmente muito profundos, sendo a espessura do solum raramente inferior a um metro. 

Têm sequência de horizonte A, B, C com pouca diferenciação de sub-horizontes, e transições 

normalmente difusas ou graduais. O incremento de argila do A para o B é pouco expressivo, e a 

relação textural A/B não satisfaz os requisitos para o B textural. De um modo geral, os teores da 

fração argila no solum aumentam gradativamente com a profundidade, ou permanecem constantes ao 

longo do perfil. 

São, em geral, solos ácidos, com baixa saturação por bases, distróficos ou alumínicos. Ocorrem, 

todavia, solos com saturação por bases média e até mesmo alta; encontrados geralmente em zonas 

que apresentam estação seca pronunciada, semi-áridas ou não, ou ainda por influência de rochas 

básicas ou calcárias.  

São típicos das regiões equatoriais e tropicais, ocorrendo também em zonas subtropicais, 

distribuídos, sobretudo, por amplas e antigas superfícies de erosão, pedimentos ou terraços fluviais 

antigos, normalmente em relevo plano e suave ondulado, embora possam ocorrer em áreas mais 

acidentadas, inclusive em relevo montanhoso, tal como observado na área de estudo (Figura 4-86). 

São originados a partir das mais diversas espécies de rochas e sedimentos, sob condições de clima e 

tipos de vegetação mais diversos. 
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Variam de fortemente a bem drenados, embora ocorram solos que têm cores pálidas, de drenagem 

moderada ou até mesmo imperfeitamente drenada, indicativa de formação em condições, atuais ou 

pretéritas, com certo grau de gleização. 

 

Figura 4-86: Latossolos observados na região de estudo. Talude 

adjacente ao traçado dos acessos da 4ª Ponte na altura do bairro de 

Santana, Cariacica. 

 

4.2.4.3.2 Neossolos 

O conceito de Neossolos compreende solos constituídos por material mineral, ou por material 

orgânico pouco espesso, que não apresentam alterações expressivas em relação ao material originário 

devido à baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos, seja em razão de características 

inerentes ao próprio material de origem, como maior resistência ao intemperismo ou composição 

químico-mineralógica, ou por influência dos demais fatores de formação (clima, relevo ou tempo), 

que podem impedir ou limitar a evolução dos solos (EMBRAPA, 2006). 

Nesta classe estão incluídos os solos que foram reconhecidos anteriormente como Litossolos e 

Solos Litólicos (Figura 4-87), Regossolos, Solos Aluviais (Figura 4-88) e Areias Quartzosas 

(Distróficas, Marinhas e Hidromórficas (Figura 4-89)). Solos com horizonte A húmico ou A 

proeminente, com espessura maior que 50 cm, seguido por contato lítico ou com sequência de 

horizontes A, C ou ACr. 
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Figura 4-87: Área de ocorrência de solos litólicos (Neossolos). Os 

solos litólicos são aqueles originados diretamente da rocha mãe. No 

caso em específico, aparecem associados a Latossolos. A região em tela 

encontra-se a norte da via de acesso norte localizada no Bairro de 

Santana, em Cariacica. 

 

Os Solos Aluviais (Figura 4-88), também atualmente enquadrados como Neossolos, são 

encontrados nas margens de rios e lagos, várzeas, terraços e deltas, tendo uma distribuição não 

regionalizada. São solos pouco evoluídos, formados a partir de depósitos aluviais, de cor amarelada 

ou acinzentada, moderadamente a bem drenados, de textura argilosa, silto-argilosa ou média. 

Possuem, em geral, um horizonte A incipiente, de cor escura, assentado sobre camadas estratificadas, 

diagnósticas desses solos, mas que não apresentam relação pedogenética entre si. Quanto à fertilidade, 

podem ser eutróficos e distróficos, dependendo da natureza do material depositado pelos rios.  

De modo geral, não apresentam grande risco à erosão devido à ocorrência em topografia plana. 

Entretanto, quando na margem de rios, desprovidos de vegetação ciliar, são suscetíveis à erosão o 

que engendra, por fim, o assoreamento desses corpos d’água. 
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Figura 4-88: Solo aluvial em contato com aterro e estrutura urbana na 

altura de equipamentos públicos de lazer localizados do bairro de São 

Pedro, Vitória. 

 

As Areias Quartzosas, enquadradas atualmente como Neossolos, são solos areno-quartzosos, 

profundos (cerca de 200 cm), acentuadamente drenados, bastante arenosos (textura areia ou areia 

franca), com estrutura de grãos simples e caráter distrófico. Apresenta sequência de horizontes A-

C, caracterizando-se pela ausência de minerais primários facilmente intemperizáveis (CUNHA & 

GUERRA, 2011).  

As Areias Quartzosas Hidromórficas (Figura 4-89) compreendem solos imperfeitamente a 

mal drenados, essencialmente quartzosos e de textura arenosa, derivados de sedimentos arenosos 

do Holoceno. Apresentam sequências de horizontes A e C. O horizonte A, de aproximadamente 

30 cm de espessura tem teores de carbono superiores a 5,0 %. Segue-se o horizonte C de cores 

acinzentadas ou bruno-amareladas nos matizes 5YR a 10 YR, geralmente com mosqueados. São 

solos profundos a medianamente profundos que apresentam lençol freático próximo a superfície, 

conferindo-lhes características de hidromorfismo. 
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Figura 4-89: Areia Quartzosa Hidromórfica nas proximidades do 

manguezal do rio Itanguá, adjacente ao traçado da 4ª Ponte. 

 

Os maiores problemas quanto à erosão, segundo Cunha & Guerra (2011) são quando se encontram 

desprovidas de cobertura vegetal, agravando a situação de escassez de materiais agregadores (argila 

e matéria orgânica) e tornando-se expostas também à erosão eólica. 

 

4.2.5 Drenagem  

A caracterização hidrográfica de recursos hídricos deste estudo contemplou a análise das bacias 

e sub-bacias hidrográficas, abrangendo aspectos, tais como: rede de drenagem, comportamento 

hidrológico, susceptibilidade à contaminação. Do ponto de vista da gestão de recursos hídricos, a área 

de influência direta do empreendimento localiza-se na Baía de Vitória, que sofre influência das 

Regiões Hidrográficas do Rio Santa Maria da Vitória e do Rio Jucu. 

Para mais detalhes sobre este aspecto vide Relatório Final dos estudos hidrológicos para a Quarta 

Ponte (ANEXO XIV). 
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4.2.5.1 Baía de Vitória 

A Baía de Vitória faz parte do sistema estuarino do Rio Santa Maria da Vitória e possui grande 

importância social e econômica, principalmente, para a população que vive às margens do estuário. 

Apresenta uma área total de 35,47 km2 a qual compreende desde a desembocadura do rio Santa Maria 

da Vitória (maior fonte de água doce e sedimentos do sistema.) até a Baía do Espírito Santo, 

abrangendo o Porto de Vitória e seu canal de acesso. Sua largura varia desde 1,6 km na região da Ilha 

das Caieiras, onde a profundidade é menor (cerca de 4 m na parte mais profunda) até 160 m em frente 

ao Morro do Penedo na região do Porto de Vitória, onde a profundidade alcança 24 m (RIGO, 2004 

apud SALDANHA, 2007). A Figura 4-90 apresenta a localização da Baía de Vitória e seus aspectos 

do entorno. 

 

Figura 4-90: Localização da Baía de Vitória. 

Fonte: http://www.planeta.coppe.ufrj.br/artigo.php?artig o=830. 

 

A região é influenciada por diversos de tributários de médio e pequeno porte, por alguns canais 

pluviais caracterizados por grande despejo de esgoto não tratado (canal da costa, canal dos escravos), 
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além de diversas pequenas galerias pluviais também com grande despejo de esgoto doméstico 

(Figura 4-91 e Figura 4-92), principais contribuições da ilha de Vitória (CASSINI, 2011).  

 

Figura 4-91: Lançamento de esgoto observado na região do São Pedro, 

Vitória. 

 

 

Figura 4-92: Canal de drenagem pluvial – provavelmente, recebendo 

esgotos domésticos clandestinos – adjacente ao mangue do rio Tanguá. 

 

A principal influência, o Rio Santa Maria da Vitória, possui cerca de 143,4 km e uma vazão média 

anual de 15,7 m3/s, sendo esta vazão regulada pelas barragens das usinas de rio Bonito e Suíça. 

Estima-se que a soma da vazão média anual de todos os pequenos contribuintes não ultrapasse 3 m3/s. 
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Dentre estes, o rio Formate-Marinho é o que tem a maior contribuição. Os rios Bubu e Aribiri são 

córregos com pequenas bacias contribuintes, bastante influenciados pela maré (RIGO, 2004 apud 

CHACALTANA, 2007). 

O estuário possui manguezais em uma área total de 18 km2 e representam cerca de 20% da área 

de manguezais de todo o Estado do Espírito Santo. Estes têm a sua sobrevivência condicionada à 

adequada manutenção da água doce, função da vazão dos rios e da qualidade de suas águas (CASSINI, 

2011). 

Entretanto, a Baía de Vitória sofreu e ainda sofre com agressões ambientais, tais como o 

desmatamento e o aterro de manguezais, a emissão de esgoto doméstico não tratado e de poluentes 

industriais, o lançamento de lixo, a contaminação por agrotóxico, e a pesca predatória, causando 

decréscimo na produtividade do manguezal, perda de valores estéticos e paisagísticos, diminuição do 

potencial turístico e da pesca, aumento da proliferação de vetores patogênicos e prejuízos 

socioeconômicos (CASSINI, 2011). 

 

4.2.5.2 Região Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória 

A Região Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória é formada por um grupo de bacias 

hidrográficas contíguas, sendo a maior delas a Bacia do Rio Santa Maria da Vitória (IEMA, 2012). 

Em nível Federal, a Bacia Hidrográfica do Santa Maria, insere-se na Região Hidrográfica 

Atlântico Leste e, considerando o método Ottobacias, definido pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, em sua Resolução CNRH nº 30/2002, recebe o código 7712. Em esfera estadual, de acordo 

com as unidades territoriais de planejamento dos recursos hídricos no estado do Espírito Santo, a 

Bacia corresponde à unidade número 06 (ATLAS DE ECOSSISTEMAS DO ESPÍRITO SANTO, 

2008). 

A bacia do Rio Santa Maria da Vitória possui comitê de bacia criado por meio do decreto 1934-

R, em 10 de outubro de 2007. O último processo eleitoral ocorrido para composição do comitê, foi 

por meio da Deliberação No 011 de novembro de 2011. 
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Trata-se de um rio de domínio estadual, que nasce no município de Santa Maria de Jetibá, na 

Serra do Garrafão, percorre cerca de 143,4 km de extensão e drena uma área de, aproximadamente 

1.660 km2, o que corresponde a 3,5% da área do Espírito Santo, abrangendo os municípios de Santa 

Maria de Jetibá e Vitória em sua totalidade, além de abranger parcialmente os municípios de 

Cariacica, Santa Leopoldina e Serra (SALDANHA, 2007 & IEMA, 2012)  

O curso do rio apresenta um desnível de aproximadamente 1100 m entre a nascente e a foz que 

se localiza na Baía de Vitória, com a forma de um delta. É o principal tributário de água doce e do 

seu estuário e desta baía, provendo a manutenção da área de manguezais, localizados na sua 

desembocadura. No seu trecho final, o rio sofre grande influência da cunha salina (CORREIA 

JUNIOR, 2003 apud SALDANHA, 2007). 

Os principais afluentes do rio Santa Maria da Vitória são, pela margem esquerda, os rios 

Possmouser, Claro, São Luís, Bonito, da Prata e Timbuí e, pela margem direita, os rios Mangaraí, das 

Pedras, Caramuru, Duas Bocas, Triunfo, Jequitibá, Farinhas, Fumaça e São Miguel (SALDANHA, 

2007). 

Enquanto seus afluentes cortam vários povoados com atividades econômicas voltadas para a 

agricultura, principalmente produção de hortigranjeiros, seu curso principal recebe os efluentes 

domésticos da cidade de Santa Maria de Jetibá, por meio do córrego São Luiz, e apresenta dois 

barramentos responsáveis pela formação dos reservatórios das usinas hidrelétricas Rio Bonito e 

Suíça. Após os reservatórios, o rio Santa Maria atravessa a cidade de Santa Leopoldina e, já no final 

de seu curso, tem parte de suas águas captadas para o abastecimento da população da Região 

Metropolitana da Grande Vitória (DES-ÁGUA, 2008 apud OLIVEIRA et al., 2011). 

Abastecendo cerca de 30% da população da Grande Vitória, o rio Santa Maria da Vitória figura-

se como um manancial extremamente importante para a região, apresentando vazão média anual e 

mínima para o período de retorno de 10 anos, à montante da captação d'água da CESAN, de 21,0 m3/s 

e 3,19 m3/s, respectivamente (CESAN, 1995 apud SALDANHA, 2007). 

De acordo com o Atlas de Ecossistemas do Espírito Santo (2008), os principais problemas 

observados na bacia do Rio Santa Maria da Vitória são o desmatamento em geral e das áreas de 

preservação permanente, o assoreamento, a deterioração da qualidade dos recursos hídricos pelo uso 
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indiscriminado de defensivos agrícolas, a disposição inadequada de resíduos sólidos e o lançamento 

de efluentes líquidos (domésticos e industriais) sem tratamento. 

Por drenar uma região fortemente antropizada, principalmente em seu curso inferior, a bacia fica 

sujeita a conflitos de uso relacionados à perda de qualidade de suas águas. Em estudo desenvolvido 

por Correia Junior (2003), citado por Saldanha (2007), foi observado que no trecho inferior do rio 

Santa Maria da Vitória, o pH situou-se entre 5,7 e 6,9, com relativamente altas concentrações de 

oxigênio dissolvido (5,0 a 7,35 mg/l). No entanto, o índice de coliformes fecais variou entre 1.300 a 

90.000 NMP/100 ml, e os números de E.coli variaram entre 80 a 22.000 NMP/100 ml, indicando uma 

significativa contribuição de lançamento de esgotos não tratados ao longo do rio, principalmente em 

sua zona mais baixa, provavelmente oriunda de áreas urbanas do município de Serra.  

As precipitações pluviométricas anuais da bacia do rio Santa Maria variam de 1100 a 1300 mm 

nas proximidades do litoral e crescem em direção à cabeceira até a ordem de 1800 mm (CORREIA 

JUNIOR, 2003 apud SALDANHA, 2007).  

 

Rio Bubu 

O rio Bubu localiza-se na Região Hidrográfica do Santa Maria da Vitória, no município de 

Cariacica e sua bacia abrange uma área de aproximadamente 62km2. Este rio nasce na Reserva 

Florestal de Duas Bocas, a uma altitude aproximada de 600m, percorre cerca de 18km e deságua na 

Baía de Vitória. (THOMAZI et al., 2008).  

Segundo Thomazi (2008), a vegetação do entorno é modificada pela ação antrópica, caracterizada 

por porte herbáceo e arbóreo arbustivo, com grandes áreas de cultivo e pastagem. 

 

4.2.5.3 Região Hidrográfica do Rio Jucu 

A Região Hidrográfica do rio Jucu possui uma área de aproximadamente 2.221 km2 de área e 

compreende os municípios de Domingos Martins, Marechal Floriano, Viana, Vila Velha e parte dos 

municípios de Cariacica e Guarapari. Nela situam-se as bacias hidrográficas dos rios Jucu e Aribiri, 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

141 

 

respectivamente, correspondentes a Ottobacia 7714 e Interbacia 7713 do sistema de codificação 

Federal de Ottobacias, inserindo-se Região Hidrográfica Atlântico Leste (IEMA, 2012). Em âmbito 

estadual, de acordo com as unidades territoriais de planejamento dos recursos hídricos no Estado do 

Espírito Santo, a região corresponde à unidade número 07 (ATLAS DE ECOSSISTEMAS DO 

ESPÍRITO SANTO, 2008). 

O rio Jucu apresenta suas nascentes situadas na região serrana do Estado, em altitudes de cerca 

de 1.800 m e sua foz localiza-se no Balneário da Barra do Jucu no município de Vila Velha no Espírito 

Santo, junto ao Oceano Atlântico (IEMA, 2012).  

Seus principais afluentes são os rios Jucu Braço Norte e Braço Sul, os rios Barcelos, Ponte, 

Melgaço, Chapéu, Galo, Fundo, Jacarandá, Calçado e Claro, os quais abastecem, juntamente com o 

rio Jucu, os terrenos da bacia utilizados, principalmente, para os cultivos de café, legumes e hortaliças 

(olericultura), para o desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo, para a proteção e conservação 

dos recursos naturais em Unidades de Conservação, para a geração de energia e para o 

desenvolvimento e expansão de aglomerados urbanos (IEMA, 2012). 

De acordo com o Atlas de Ecossistemas do Espírito Santo (2008), os principais problemas 

ocorridos na região referem-se: ao desmatamento, ao assoreamento do leito, à extração de areia para 

construção civil, à elevada carga de nutrientes e de agrotóxicos, ao lançamento de resíduos 

domésticos em suas margens e imediações, à diminuição da qualidade das águas dado o lançamento 

de efluentes, sem tratamento.  

A bacia do Rio Jucu possui comitê de bacia criado por meio do decreto 1935-R, em 10 de outubro 

de 2007. O último processo eleitoral ocorrido, para composição do comitê, ocorreu por meio da 

Deliberação No 001, de fevereiro de 2011. 

Os rios Formate e Marinho, afluentes naturais do Jucu, embora possuam área de drenagem de 142 

km2, considerada no cálculo da área da bacia do rio Jucu, deixaram de alimentá-lo após terem sofrido 

intervenções por obras de engenharia, e passaram a escoar suas águas, na maior parte do tempo, para 

a Baía de Vitória, tal qual o rio Aribiri naturalmente já o faz (IEMA, 2012).  

 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

142 

 

 

 

Rios Formate e Marinho4 

O rio Formate originalmente era um afluente do rio Jucu, entretanto, após obras hidráulicas 

realizadas passou a desaguar, na maior parte de tempo, no rio Marinho e, consequentemente, na Baía 

de Vitória, constituindo uma bacia independente. Em condições excepcionais de cheias, o rio Formate 

pode drenar tanto para o rio Jucu quanto o rio Marinho, dependendo das condições hidrodinâmicas 

da região. 

A nascente do rio Formate localiza-se nas proximidades da Reserva Florestal de Duas Bocas e, 

até desaguar no rio Marinho, se estende por cerca de 30 km. A área drenada é de aproximadamente 

101 km², apresentando suas cabeceiras no limite oeste de Cariacica com o vizinho município de 

Viana.  

O rio Marinho possui uma área de drenagem de cerca de 6km2, entretanto, devido às modificações 

antrópicas que culminaram com o desvio das águas do rio Formate para a sua calha (ao menos 

parcialmente), esta área foi aumentada consideravelmente.  

Ao longo dos seus aproximados 3km de extensão, apresenta uma intensa ocupação de margens e 

leito, com parte deste canalizado e com grande dificuldade de manter faixas de preservação 

permanente previstas em lei. 

O rio Marinho pode ser considerado totalmente impróprio para abastecimento humano e sem 

condição de vida aquática, devido à carga de poluição doméstica e industrial recebida via rio Formate 

e pelos efluentes dos bairros do entorno. Suas condições ambientais são pioradas pelo efeito periódico 

de represamento das suas águas pela maré na sua foz, localizada na baía de Vitória.  

O rio Formate-Marinho possui cerca de 40 km de extensão e abrange parte dos municípios de 

Cariacica, Viana e Vila Velha. O rio Formate forma a divisa entre os municípios de Cariacica e Viana, 

enquanto o rio Marinho limita os municípios de Cariacica e Vila Velha, escoando em sentido sul-

                                                 

4 OLEARI, M. Z. de  L. Nossos rios, nossas águas: Cuidar do presente para garantir o futuro. Revista do 

COMDEVIT (Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória. Vitória-ES, Ano II, Número 02, Páginas 

7-21, out.2010. Disponível em:<http://www.ijsn.es.gov.br/Sitio/atta chments/725_Revista_Comdevit-2.pdf>. Acesso em 

20 de novembro de 2012. 
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norte até a baía de Vitória. Na parte superior da bacia predominam as atividades rurais, enquanto que 

a parte inferior é caracteristicamente urbana. 

 

Rio Aribiri 

A interbacia do rio Aribiri situa-se no município de Vila Velha e compõe, juntamente com outros 

cursos d’água, um grupo de pequenas bacias litorâneas as quais desaguam na região estuarina da Ilha 

de Vitória, sendo que o Aribiri o faz nos arredores do Parque Municipal Natural do Morro da 

Manteigueira. 

Este rio nasce nas proximidades do bairro Vale Encantado (Lagoa Encantada) e, ao longo do seu 

percurso com aproximadamente 5Km, passa por terrenos planos e arenosos de restinga, campos e 

manguezais, apresentado uma rede hidrográfica bastante diversificada e peculiar, composta pela 

interconexão de rio, canais e valões, que formam a estrutura da rede de drenagem (OLIVEIRA, 2007). 

Com forte antropização de sua bacia de drenagem, o rio Aribiri recebe descarga de efluentes in 

natura domésticos e industriais, estes muitas vezes contaminados por metais pesados oriundos de 

atividades industriais do seu entorno. Devido a intensa e irregular ocupação do seu entorno e ao 

despejo de resíduos sólidos ocorrida em seu leito, o manancial encontra-se extremamente assoreado 

e obstruído. 

Segundo o Plano de Manejo do Parque Municipal do Morro da Manteigueira (BIOMA, 2009), a 

área de mangue do Rio Aribiri – região já bastante impactada pela ocupação urbana desordenada – 

tem sofrido também pela intensa atividade portuária da região e pela disposição de sucata metálica 

na região conhecida como “Ferrinho”. Altos teores de Ferro, Zinco e Manganês podem ser 

encontrados nesta área. 

Em campanhas de monitoramento ambiental realizadas em 2005 e 2006 na bacia do Rio Aribiri 

(BIOMA, 2009) evidenciou-se que a qualidade da água do rio não atende, na maioria dos parâmetros, 

aos requisitos estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005.  

Ainda, segundo o Plano de Manejo, estudos realizados entre 1998 e 2002 indicam baixos valores 

de IQA (entre 20 e 36), indicando, portando a baixa qualidade deste corpo hídrico.  
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4.2.6 Clima 

4.2.6.1 Introdução 

Clima é o conjunto dos fenômenos meteorológicos que caracteriza o estado médio da atmosfera 

em um ponto da superfície da Terra. Esta é a definição utilizada na classificação climática tradicional 

ou método separatista, na qual os elementos climáticos estudados são considerados em si mesmos, 

isolados uns dos outros, não levando em conta suas interconexões nem as oscilações plurianuais e 

intra-anuais.  

Para se compreender o clima de um determinado local, é preciso estudar os diversos fenômenos 

atmosféricos por um período longo, o suficiente para englobar suas variações plurianuais 

características. 

Nesse contexto, a caracterização climática da região de estudo foi feita por meio da discussão da 

influência dos fatores climatológicos globais na climatologia regional. Para tanto, foram levantados 

dados de ventos, pluviosidade, temperatura, umidade relativa, pressão atmosférica, nebulosidade e 

insolação. A metodologia adotada para a obtenção de cada um dos parâmetros utilizados na 

caracterização climatológica é apresentada no item a seguir. 

 

4.2.6.2 Metodologia 

Para a caracterização climatológica adequada de uma determinada região, o Comitê 

Meteorológico Internacional definiu, em 1872, um período de 30 anos como sendo o padrão para o 

cálculo das médias dos dados meteorológicos, com o objetivo de assegurar a comparação entre os 

dados coletados nas diversas partes do planeta. O primeiro período inicia-se em 1° de janeiro de 1901 

e estende-se até 31 de dezembro de 1930, o segundo período estende-se de 1° de janeiro de 1931 até 

31 de dezembro de 1960, e assim por diante. Estas médias, computadas nos períodos de 30 anos, são 

chamadas de Normais Climatológicas Padrão ou apenas Normais Climatológicas. 

Entretanto, muitas estações meteorológicas não possuem séries longas de dados. Por este motivo, 

em 1989, foi recomendado para estas estações o cálculo das normais com séries de pelo menos 10 

anos de dados, sendo chamadas de Normais Climatológicas Provisórias. Estas também possuem 
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períodos definidos como, por exemplo, de 1° de janeiro de 1991 a 31 de dezembro de 2000. As 

Normais Climatológicas são fundamentais para a descrição do clima e sua variabilidade, para 

monitoramento do clima mensal, para o controle de qualidade dos dados utilizados na previsão do 

tempo, ou seja, são referências para todas as atividades que envolvem variáveis atmosféricas. 

O Estado do Espírito Santo apresenta uma carência muito grande de estações meteorológicas 

completas, que permitam uma análise detalhada do comportamento dos elementos meteorológicos 

importantes, tais como: temperatura, chuva, radiação solar, umidade relativa e velocidade do vento. 

Considerando as limitações de dados disponíveis, a metodologia para obtenção das variáveis 

considerou os aspectos apresentados a seguir. 

Para a caracterização geral do clima da área de estudo, utilizou-se a Classificação Climática de 

Köppen, os Domínios Morfoclimáticos do Brasil (AB´SABER, 1970; 2003) e a Classificação em 

Zonas Naturais proposta por Feitoza et al. (2001). 

Quanto aos estudos relacionados a ventos, foram obtidas informações junto à Agência de Serviços 

Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo (ASPE) que elaborou o “Mapa Eólico do ES” 

(ASPE, 2013). Para tal, implantou rede qualificada de 6 torres anemométricas, distribuídas em pontos 

estratégicos no Estado do Espírito Santo, para um período de 16 meses de medições. As informações 

coletadas na rede foram adicionadas a um modelo numérico de simulação da camada-limite 

atmosférica, calculado sobre modelos digitais de terreno na resolução horizontal de 200 m x 200 m. 

O modelo numérico aplicado foi o MesoMap, neste caso, constituído por modelamento de mesoescala 

(MASS) na resolução horizontal de 3,6 km x 3,6 km, e posterior interpolação para a resolução final 

por modelamento tridimensional de camada limite.  

As informações climáticas concernentes à pluviometria e à temperatura foram obtidas junto ao 

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, Incaper (INCAPER, 2013), 

responsável por estação meteorológica convencional localizada no Município de Vitória (Latitude 

20,300 S; Longitude 40,317 W; Altitude 36 m). A série histórica da estação compreendeu o período 

de 1976 a 2012, perfazendo 36 anos de registros. Tal estação funcionava sob a responsabilidade do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), mas atualmente é gerenciada pelo Incaper5. Ressalta-

                                                 

5 Informação obtida em: <http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=rede_est acoes_auto>. 
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se que a mesma apresenta alguns parâmetros meteorológicos com Normais Climatológicas de mais 

de 60 anos. 

Os dados relativos à umidade relativa do ar, pressão atmosférica, insolação e à nebulosidade foram 

obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), para a mesma estação. 

 

4.2.6.3 Resultados 

4.2.6.3.1 Caracterização geral do clima 

Fatores como a latitude e o relevo agem sobre o clima de determinada região em interação com 

os sistemas regionais de circulação atmosférica. Desta forma, o estudo dos fatores estáticos e 

dinâmicos é importante para caracterizar a sua climatologia. 

O principal fator estático que influencia a climatologia da área de estudo é a sua posição 

geográfica, ou a sua latitude, já que está se encontra em latitudes tropicais. O fator dinâmico que age 

na área de estudo é baseado na ação de centros de alta pressão, ou anticiclônicos, e de baixa pressão, 

ou ciclônicos. De um modo geral, os anticiclones são fonte de dispersão de ventos, enquanto os 

ciclones são fonte de atração de vento. 

Basicamente, dois centros de alta pressão influenciam os movimentos de massas de ar na região 

de estudo. Estes são localizados nos oceanos Atlântico e Pacífico e, segundo Nimer (1989), devido a 

constante presença e ao baixo deslocamento, são considerados permanentes e semifixos oceânicos. A 

Figura 4-93 apresenta a posição dos dois citados centros de alta pressão. 
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Figura 4-93: Centros de Pressão atuantes no Hemisfério Sul. Os Anticiclones do Pacífico e do Atlântico 

são os principais centros de pressão que influenciam a área em estudo.  

Fonte: Nimer (1989). 

 

De acordo com Mendonça e Danni-Oliveira (2007), os Anticiclones Semifixos do Atlântico Sul 

e do Pacífico Sul possuem características de mobilidade decorrentes do deslocamento sazonal do 

centro de altas pressões, que se posiciona mais próximo da costa oeste dos continentes no verão, 

quando são atraídos pelo campo de baixas pressões que se forma sobre ele, ou mais afastado no 

inverno, quando o campo de pressões mais baixas posiciona-se sobre o oceano. Os dois centros 

apresentam um deslocamento sazonal no sentido Leste-Oeste e decorrem do movimento subsidente 

do ar nas proximidades dos 30°S, ou seja, na faixa das altas pressões subtropicais, sendo que o 

anticiclone semifixo do Atlântico tem uma considerável influência sobre todos os climas da porção 

central, nordeste, sudeste e sul do Brasil, com maior destaque no verão. 

Sobrepostas aos mecanismos de alta pressão agem as intermitentes incursões de massas polares – 

as frentes frias – resultando em uma marcante sazonalidade (Figura 4-94). Estas massas são as 

principais influências na escala sinótica da dinâmica atmosférica, as quais se combinam com os 
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mecanismos de mesoescala, tais como: as brisas marinhas, terrestres e lacustres, ventos montanha-

vale, jatos noturnos e outros (ASPE, 2013). 

Destaca-se ainda a ocorrência dos ventos alísios que ocorrem durante todo o ano nas regiões 

tropicais e são resultantes da ascensão das massas de ar que convergem de zonas de alta pressão 

(anticiclônicas), nos trópicos, para zonas de baixa pressão (ciclônicas) no Equador, formando um 

ciclo. Os alísios são ventos úmidos que provocam chuvas nos locais onde convergem. 

O Estado do Espírito Santo, por estar situado na zona de predomínio da influência do centro de 

alta pressão Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, apresenta acentuada ocorrência de ventos de 

quadrante leste e nordeste. 

 

Figura 4-94: Grandes escalas atmosféricas atuantes nos regimes de 

vento brasileiro e capixaba. 

Fonte: adaptado de ASPE (2013). 

 

Considerando o exposto acima, segundo a classificação climática de Köppen, o clima 

predominante na região que abrange a área de estudo é definido como Aw, ou seja, quente e úmido, 

com estação chuvosa no verão e seca no inverno. 
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Durante o verão, todo o continente Sul-americano se encobre de nuvens. Na região sudeste do 

continente, região foco deste estudo, observa-se uma maior frequência delas devido às frentes frias e 

a chuvas convectivas. No período janeiro-fevereiro, as nuvens se posicionam preferencialmente ao 

sul do Espírito Santo, fazendo com que janeiro e fevereiro sejam meses relativamente mais secos que 

o período outubro-dezembro. 

Em abril, a nebulosidade sobre o Espírito Santo começa a regredir, o que é acompanhado pela 

redução de chuvas. O período junho-agosto, embora nele sejam observadas nuvens sobre o Estado, é 

o menos chuvoso. Isto ocorre porque, neste período, as frentes se posicionam mais para o norte, 

provocando muita chuva no noroeste da Amazônia. Forma-se um vetor com o ar subindo sobre o 

noroeste da Amazônia e descendo sobre a região do Espírito Santo. Finalmente, a estação chuvosa se 

restabelece, com os máximos de chuva em novembro e dezembro, provocada por chuvas convectivas 

e frontais com as frentes frias muito bem posicionadas sobre a região.  

O Fenômeno “El Niño” é outro fator que provoca alterações na climatologia regional. Ele é 

provocado por oscilações climáticas e de temperatura da água do oceano Pacífico Sul, entre as 

Filipinas e a costa da América do Sul. Quando as águas da costa oriental da América do Sul ficam 

mais quentes que o normal, ocorre a formação de nuvens sobre o Oceano Atlântico. 

Em anos normais, em que as águas apresentam temperaturas baixas, as nuvens se formam sobre 

os continentes e, neste caso, o ar sobe sobre o continente e desce sobre os oceanos, provocando chuvas 

abundantes na Amazônia e no nordeste e, secas no sul e sudeste. A linha divisória entre a região 

chuvosa e a seca é muito sutil e o Espírito Santo está localizado na região onde ela passa. Em anos 

em que as águas estão mais aquecidas, o ar sobe sobre o oceano, formando nuvens e desce seco sobre 

o continente, criando inversão de temperatura. Nestes casos, em toda a Amazônia e nordeste ocorre 

seca e as frentes frias ficam bloqueadas na região sul e sudeste, provocando excesso de chuva, 

enchentes e inundações. 

 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

150 

 

 

 

4.2.6.3.1.1 Domínios Morfoclimáticos 

Dentre os diversos tipos de clima e relevo existente no Brasil, há grandes relações entre eles, 

sejam de espaço, de vegetação, de solo, entre outros. Nesse sentido, Ab’Saber (1970; 2003), classifica 

tais ambientes em Domínios Morfoclimáticos. 

Assim, a partir das características climáticas, botânicas, pedológicas, hidrológicas e 

fitogeográficas brasileiras, são definidas seis regiões de domínio morfoclimático, a saber: 

I – Domínio Amazônico: região norte do Brasil, com terras baixas e grande processo de 

sedimentação; clima e floresta equatorial; 

II – Domínio dos Cerrados: região central do Brasil, como diz o nome, vegetação tipo cerrado 

e inúmeros chapadões; 

III – Domínio dos Mares de Morros: região leste (litoral brasileiro), onde se encontra a 

floresta Atlântica que possui clima diversificado; 

IV – Domínio das Caatingas: região nordestina do Brasil (polígono das secas), de formações 

cristalinas, área depressiva intermontanhas e de clima semiárido; 

V – Domínio das Araucárias: região sul brasileira, área do habitat do pinheiro brasileiro 

(araucária), região de planalto e de clima subtropical; e 

VI – Domínio das Pradarias: região do sudeste gaúcho, local de coxilhas subtropicais. 

Encontradas nos diferentes domínios, que são 6 (seis) ao todo e mais as faixas de transição. 

A área de estudo está inserida no Domínio dos Mares de Morros (Figura 4-95). Este domínio 

estende-se do sul do Brasil até o Estado da Paraíba, obtendo uma área total de aproximadamente 

1.000.000 km², situando-se mais exatamente no litoral dos Estados do: Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, da Bahia, Sergipe, de Alagoas, de 

Pernambuco, da Paraíba; e no interior dos Estados, como: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

Espírito Santo. 

Caracteriza-se por apresentar morros de formas residuais e curtos em sua convexidade, com 

muitos movimentos de massa generalizados. Os processos de intemperismo, como o químico, são 
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frequentes, motivo pelo qual as rochas da região encontram-se geralmente em decomposição. Tem 

uma significativa gama de redes de drenagens, somados à boa precipitação existente (1.100 a 1.800 

mm a/a e 5.000 mm a/a nas regiões serranas), que é devido à massa de ar tropical atlântica e aos 

ventos alísios de sudeste, que ocasionam as chuvas de relevo nestas áreas de morros. Assim, os efeitos 

de sedimentação em fundos de vale e de colúvios nas áreas altas são muito intensos.  

A vegetação natural é de Mata Atlântica, com poucas áreas nativas de suma importância aos 

ecossistemas existentes. Sua flora e fauna são de grande respaldo ambiental e o solo é composto em 

sua maioria por latossolos e podzólicos, sendo esta característica muito variável. Como a sua extensão 

territorial varia em Latitude (Norte – Sul), ocorre variação climática a depender da localização 

geográfica, podendo ser observados os climas tropical, tropical de altitude e subtropical. 

 

Figura 4-95: Domínios morfoclimáticos do Brasil. O Estado do Espírito Santo (em 

azul) está localizado no domínio de Mares de Morros (em verde claro). 

Fonte: adaptado de Ab´Saber (1970).) 
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4.2.6.3.1.2 Zonas Naturais 

Como forma complementar às discussões apresentadas até aqui, pode-se utilizar a metodologia 

de Unidades Naturais desenvolvida por Feitoza et al. (2001), pois apresenta um formato de fácil 

compreensão da estratificação espacial do Espírito Santo. Para sua definição, foram utilizadas 

informações de clima e solos, associadas a fatores ecológicos e socioeconômicos. 

Conforme observado na Figura 4-96 e na Figura 4-97, a área de estudo, localizada entre os 

municípios de Vitória e Cariacica, insere-se na unidade de terras quentes, acidentadas e de transição 

chuvosa/seca (Zona 5). Segundo as Tabela 4-2 e Tabela 4-3 esta zona se caracteriza por apresentar 

prolongado período parcialmente seco, principalmente entre os meses de fevereiro e setembro. 

 

Figura 4-96: Unidades Naturais do município de Vitória-ES. Destaque para a localização 

aproximada da área de estudo (em azul). 

Fonte: INCAPER (2013). 
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Figura 4-97: Unidades Naturais do município de Cariacica-ES. Destaque para a localização 

aproximada da área de estudo (em azul). 

Fonte: INCAPER (2013). 
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Tabela 4-2: Principais características da Zona 5 do município de Vitória-ES. 

Zonas 

Temperatura Relevo Água 

Média mín. 

mês mais 

frio  

(º C) 

Média máx. 

mês mais 

quente 

(º C) 

Declividade 
Meses 

Secos* 

Meses secos, chuvosos / secos e secos* 

J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. 

Zona 5 

Terras quentes, acidentadas 

e transição chuvosa/seca 

11,8 – 18,0 30,7 – 34,0 > 8% 5 P P P P P P P S P U U U 

Legenda: *Cada 2 meses parcialmente secos são contados como um mês seco; U – chuvoso; S – seco; P – parcialmente seco.  

Fonte: adaptado de INCAPER (2013). 

 

Tabela 4-3: Principais características da Zona 5 no município de Cariacica-ES. 

Zonas 

Temperatura Relevo Água 

Média mín. 

mês mais 

frio  

(º C) 

Média máx. 

mês mais 

quente 

(º C) 

Declividade 
Meses 

Secos* 

Meses secos, chuvosos / secos e secos* 

J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. 

Zona 5 

Terras quentes, acidentadas 

e transição chuvosa/seca 

11,8 – 18,0 30,7 – 34,0 > 8% 

4,5 U P P P P P P S P U U U 

5 P P P P P P P S P U U U 

Legenda: *Cada 2 meses parcialmente secos são contados como um mês seco; U – chuvoso; S – seco; P – parcialmente seco.  

Fonte: adaptado de INCAPER (2013). 
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4.2.6.3.2 Ventos 

Para a obtenção dos dados de ventos, foi utilizado por ASPE (2012) Modelo Atmosférico 

resultante do MesoMap (True Wind Solutions, LCC), calculado por modelamento de mesoescala a 

partir de amostragem de dados de reanálise (NCAR), representativos para um período de 15 anos. As 

torres anemométricas mais próximas à área de estudo estão representadas na Figura 4-98. 

 

Figura 4-98: Localização de torres anemométricas (em vermelho) em relação à área de estudo (em azul). 

Fonte: adaptado de Atlas Eólico do Espírito Santo (ASPE, 2013). 

 

Na Figura 4-99 são apresentadas as frequências anuais das direções dos ventos que atuam sobre 

a área de estudo. Por ela, observa-se que o regime de ventos na região é caracterizado por apresentar 

maior frequência nas direções do quadrante nordeste, mais especificamente nas direções nor-

nordeste, nordeste e les-nordeste e norte. Ocorre ainda uma expressiva frequência referente aos ventos 

do sul. 
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Figura 4-99: Direção e frequência dos ventos para a área em estudo. A área em estudo 

localiza-se na direção oés-sudoeste da representação gráfica superior-esquerda. 

Fonte: adaptado de Atlas Eólico do Espírito Santo (ASPE, 2013). 

 

Os ventos do quadrante nordeste estão associados aos ventos alísios, que sopram durante a maior 

parte do ano, enquanto que os de sul estão relacionados às frentes frias que chegam periodicamente 

à costa capixaba. 

Quanto à velocidade, observa-se pela Figura 4-100, considerando a rosa-dos-ventos mais 

próxima da área de estudo (superior-esquerda), que as maiores velocidades médias anuais registradas, 

a saber, aproximadamente 1,3 m/s (4,7 km/h), são observadas nos quadrantes à oeste, nas direções 

su-sudoeste, sul, nor-noroeste e noroeste. Tais velocidades enquadram os ventos locais como “vento 

leve”6. 

                                                 

6 A classificação da velocidade dos ventos de acordo com Beaufort (apud MENDONÇA E DANNI-OLIVEIRA, 

2007) propõe 12 graus de intensidade. Os 5 primeiros são: Grau 0 (0-0,2 m/s – calmo); Grau 1 (0,3-1,5 m/s - leve); Grau 

2 (1,6-3,3 – brisa leve); Grau 3 (3,4-5,4 - brisa suave); Grau 4 (5,5-7,9 m/s – vento moderado). 
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Figura 4-100: Rosa dos ventos anual – Velocidade média anual (m/s). 

Fonte: adaptado de Atlas Eólico do Espírito Santo (ASPE, 2013). 

 

4.2.6.3.3 Pluviometria 

De acordo com as informações obtidas junto ao INCAPER (2013), a pluviosidade média para o 

município de Vitória foi de 1380 mm no período 1976-2012. 

O regime pluviométrico é caracterizado por chuvas distribuídas em função da época do ano 

(chuvosa ou não) e por variações anuais associadas a fenômenos atmosféricos globais, neles incluindo 

o fenômeno “El Niño”.  

Nesse sentido, são observados anos com precipitações superiores a 1.800 mm (1983, 1992, 2009 

e 2012) (Figura 4-101), bem como meses do ano com médias mensais de mais de 150 mm (novembro 

e dezembro) e inferiores a 60 mm (junho e agosto) (Figura 4-102). 
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Figura 4-101: Precipitação acumulada anual e média no período de 1976 a 2012. 

Fonte: INCAPER (2013). 

 

 

Figura 4-102: Média mensal da precipitação e de dias chuvosos no período de 1976 a 2012. 

Fonte: INCAPER (2013). 

 

O clima da região é caracterizado por uma estação chuvosa e uma seca, sendo que a chuvosa 

coincide com os meses mais quentes do ano e a seca com os meses mais frios.  

A estação chuvosa compreende o período outubro-abril, nela se concentrando cerca de 70% do 

total pluviométrico anual. As baixas pluviosidades em fevereiro caracterizam o chamado veranico 
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(época de baixas precipitações durante a estação chuvosa) que pode abranger parte de janeiro. A 

estação seca coincide com os meses mais frios do ano e compreende o período maio-setembro. Neste 

período concentra-se cerca de 30% do total pluviométrico anual. 

Observa-se uma média de 142 dias chuvosos por ano no período 1976-2012 (Figura 4-103). Nota-

se, entretanto, uma significativa variação neste número durante o ano, com mais dias chuvosos na 

estação chuvosa que na estação seca (Figura 4-102). 

 

Figura 4-103: Dias chuvosos acumulados anuais e média no período de 1976 a 2012. 

Fonte: INCAPER (2013). 

 

4.2.6.3.4  Temperatura 

A temperatura do ar da região de estudo é governada por dois fatores geográficos. A região está 

inserida em área tropical onde o sol culmina zenitalmente em duas épocas do ano, resultando em um 

balanço positivo de radiação em praticamente todo o ano. A penetração de massas de ar polar provoca 

o rebaixamento da temperatura por um curto período de tempo, enquanto houver domínio destas 

massas sobre a região, antes da mesma se dissipar. 

A Figura 4-104 apresenta temperaturas médias mensais do período 1976-2012, enquanto a 

Figura 4-105 apresenta as médias anuais das temperaturas diárias máximas e mínimas para o mesmo 

período, ambas para a estação climatológica de Vitória. 
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Para o período analisado, janeiro, fevereiro, março foram os meses mais quentes, enquanto junho, 

julho, agosto e setembro, os mais frios. As temperaturas médias máximas são próximas aos 29,5ºC e 

as médias mínimas situam-se próximas aos 21,75ºC. A temperatura média anual é de 25,6ºC. 

 

Figura 4-104: Média mensal da temperatura máxima e mínima no período de 1976 a 2012. 

Fonte: INCAPER (2013). 

 

 

Figura 4-105: Média anual da temperatura máxima e mínima no período de 1976 a 2012. 

Fonte: INCAPER (2013). 
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4.2.6.3.5  Umidade do ar 

A umidade do ar é a água na forma de vapor que existe na atmosfera. Suas fontes naturais são as 

superfícies de água, a superfície do solo, as superfícies vegetais e animais, o gelo, a neve e as chuvas. 

Numa dada pressão e temperatura, o ar consegue reter vapor d’água até certo limite, acima do qual a 

água começa a se condensar. O ar é dito concentrado quando o vapor d’água ocorre na sua 

concentração máxima. 

Normalmente, o ar apresenta uma concentração de vapor d’água menor que a de saturação. A 

relação percentual entre a concentração de vapor d’água existente no ar e a concentração de saturação 

é definida como Umidade Relativa. Este é um parâmetro inversamente proporcional à tensão de 

saturação do ar que, por sua vez, é diretamente proporcional à temperatura. 

A Figura 4-106 apresenta a umidade relativa do ar observada para o Município de Vitória, tendo 

as séries históricas de 1931-1960 e 1961-1990, apresentado, respectivamente, 79,8% e 76,7%. De 

forma geral, não há grande oscilação nos valores de umidade relativa no Espírito Santo e, 

subsequentemente, na área de estudo. 

A diminuição da umidade relativa registrada entre as séries históricas de 1931-1960 e 1961-1990 

pode estar relacionada à urbanização ocorrida no Município de Vitória, a partir do segundo período, 

em que essa redução é justificada principalmente pela remoção da cobertura vegetal nativa, 

impermeabilização do solo e consequente diminuição da infiltração. Os maiores valores de umidade 

relativa são observados nos meses de outubro a dezembro (média do período igual a 79,5%). Entre 

agosto e setembro são observados os menores valores de umidade atingindo a marca de 77,4%. 
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Figura 4-106: Umidade relativa média mensal em Vitória (1931-1990). 

Fonte: INMET (2013)7. 

 

4.2.6.3.6  Pressão atmosférica 

Basicamente, quase todas as variáveis meteorológicas estão vinculadas à pressão atmosférica, 

sendo esta de grande importância no entendimento da climatologia de determinada região. As 

diferenças de pressão têm origem térmica, estando diretamente relacionadas com a radiação solar e 

os processos de aquecimento das massas de ar. Formam-se a partir de influências naturais, tais como: 

continentalidade, maritimidade, latitude e altitude. 

A pressão atmosférica média ao nível do mar situa-se em torno de 1013 Milibar (mb) ou 

Hectopascal (hPa). Diante disso, quando temos uma pressão atmosférica superior a 1013 hPa (alta 

pressão ou anticiclone) é por que o ar está mais pesado, descendo, consequentemente, mais frio e 

seco. Isto traz bons indicativos quanto à ocorrência de tempo bom (sem chuvas) e/ou frio. Se a pressão 

atmosférica estiver com valor abaixo de 1013 hPa (baixa pressão ou ciclone) é porque o ar está mais 

leve, e este então subirá, levando calor e umidade que se transformarão em nuvens e precipitação 

(tempo ruim – chuvoso - e/ou quente). 

                                                 

7 Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/graficosClimaticos>. 
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De forma geral, considera-se que a pressão diminui 1 hPa a cada elevação de altitude de 8 metros. 

Assim, a 3.000 metros, é de cerca de 700 hPa. A 8.840 metros, a pressão é de apenas 300 hPa. 

Nesse contexto, avaliando-se a pressão atmosférica, considerando o Município de Vitória (Figura 

4-107), os menores valores observados estão relacionados aos períodos chuvosos da região, nos meses 

de novembro a março, que também se aplicam à área de estudo. Tais valores encontram-se abaixo de 

1010 hPa. 

 

Figura 4-107: Pressão atmosférica (em hPa) para o município de Vitória - ES. 

Fonte: INMET (2013). 

 

4.2.6.3.7 Insolação e nebulosidade 

Não foi possível apresentar dados de radiação solar em virtude da inexistência de estações que 

façam tal tipo de aferição no entorno da área em estudo. Nesse sentido, foi utilizado o parâmetro 

insolação para representar a radiação solar da área de estudo. 

Todavia, o estudo de Pezzopane et al. (2004), conduzido na área experimental do Centro de 

Ciências Agrárias da UFES, em Alegre - ES (Latitude 20º45 S, Longitude 41º28 W e Altitude 150 

m), obteve para o período de setembro a dezembro de 1996, valores médios de Radiação Solar Global 

e Saldo de Radiação, respectivamente, 472 e 327 W.m-2 para o município de Alegre, distante 

aproximadamente 196 km da região de estudo. 
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Cabe ressaltar que a radiação solar global é o total de energia que atinge a superfície da Terra e o 

saldo de radiação representa a energia disponível aos processos físicos e biológicos que ocorrem na 

superfície terrestre, sendo definido como o balanço de radiação de todos os fluxos radiativos que 

chegam e saem de uma superfície, caracterizando-se como um componente fundamental para a 

estimativa do balanço de energia na superfície, previsão do tempo e aplicação na agricultura 

(ATAIDE, 2007). 

A insolação representa o número total de horas de sol, ou o tempo durante o qual o sol está 

descoberto, em cada mês. A Figura 4-108 apresenta a insolação para o Município de Vitória, nas 

séries históricas de 1931-1960 e 1961-1990. Verifica-se a maior incidência dos raios solares nos 

meses de janeiro e fevereiro (média de 236,3 horas de sol por mês, ou 8 horas de sol diárias), meses 

estes relativos ao verão. A menor insolação é observada nos meses de outubro a dezembro (160,8 

horas por mês, ou 5,4 horas de sol diárias), fato este associado à maior nebulosidade decorrente do 

período das chuvas. 

 

 

Figura 4-108: Insolação (em horas) para o Município de Vitória.  

Fonte: INMET (2013). 
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Tubelis & Nascimento (s/d, p. 179 apud WOLLMANN & SARTORI, 2010) definem a 

nebulosidade como a “... fração do céu que se apresenta coberta por nuvens no momento da 

observação. É expressa em décimos de céu coberto”. Ainda de acordo com os autores: 

“... o curso anual da nebulosidade não é regular como o da radiação global, por exemplo, mas 

depende da época do ano em que determinados processos de formação de nuvens atuam. Uma vez 

que as precipitações se originam da nebulosidade, os seus cursos anuais são similares... A 

precipitação é diretamente proporcional à nebulosidade, acompanhando as suas flutuações ao 

longo do ano”. 

Nesse contexto, a nebulosidade considerada para a área de estudo (Figura 4-109), atinge maiores 

valores durante o período chuvoso, entre os meses de setembro a dezembro (entre 0,6 e 0,7), 

diminuindo nos meses menos chuvosos, com variação entre 0,4 e 0,5 décimos.  

 
Figura 4-109: Nebulosidade (em décimos) para o Município de Vitória. 

Fonte: INMET (2013). 

 

4.2.7 Qualidade do Ar 

4.2.7.1 Introdução 

A qualidade do ar é um dos fatores de grande importância para a população, cuja sua manutenção 

dentro dos padrões aceitáveis, visa à proteção da saúde pública. A aferição permanente da qualidade 

do ar no que concerne o atendimento aos padrões vigentes deve ser realizada por instituição pública, 
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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 estão concentrados em 

uma mesma região. 

A Região da Grande Vitória (RGV) possui a Rede Automática de Monitoramento da Qualidade 

do Ar (RAMQAr), constituída por oito (8) estações de monitoramento contínuo para os seguintes 

poluentes: 

 Material particulado total em suspensão (PTS); 

 Partículas inaláveis menores do que 10 μg (PM10); 

 Dióxido de enxofre (SO2); 

 Monóxido de carbono (CO); 

 Dióxido de nitrogênio (NO2); 

 Hidrocarbonetos não metano (HCNM); 

 Ozônio (O3).  

Os dados das estações são transmitidos de hora em hora para o Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, que é responsável pelo gerenciamento das estações de 

monitoramento, com isso é formado um database com as informações sobre as concentrações dos 

poluentes em cada estação de hora em hora. A presente avaliação diagnóstica utiliza os dados da 

RAMQAr dos anos de 2010 a 2012, ou seja, de três anos de dados. 

A descrição e as coordenadas da rede de qualidade do ar RAMQAr e os poluentes monitorados 

são mostrados na Tabela 4-4. A localização das estações na Região da Grande Vitória é visto na 

Figura 4-110. 
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Tabela 4-4: Estações de monitoramento da RAMQAr e os respectivos poluentes monitorados. 

RAMQAr Nome da estação 
Coordenadas (datum WGS 84) Parâmetros monitorados 

X UTM Y UTM PTS PM10 SO2 CO NO2 HCNM O3 

1 Estação Laranjeiras 368670 7766879 Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim 

2 Estação Carapina 368755 7762824 Sim Sim Não Não Não Não Não 

3 Estação Jardim Camburi 367512 7759855 Sim Sim Sim Não Sim Não Não 

4 Estação Enseada do Suá 365228 7753434 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

5 Estação Vitória Centro 360392 7752592 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

6 Estação Ibes 362433 7749409 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

7 Estação Vila Velha 364933 7750925 Não Sim Sim Não Não Não Não 

8 Estação Cariacica 353808 7750062 Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim 
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Figura 4-110: Localização das estações de monitoramento da qualidade do ar (RAMQAr) do IEMA. 

 

4.2.7.2 Efeitos dos poluentes na saúde humana 

Uma das formas de avaliar esses efeitos sobre a saúde humana é por meio do índice de qualidade 

do ar (IQA), que é uma ferramenta matemática desenvolvida para simplificar o processo de 

divulgação da qualidade do ar em uma determinada região. O índice é obtido utilizando uma função 

linear segmentada, onde os pontos de inflexão são os padrões de qualidade do ar, conforme mostra a 

Figura 4-111 Desta função, que relaciona a concentração do poluente com o valor do índice, resulta 

um número adimensional referido a uma escala com base nos padrões de qualidade do ar. 
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Figura 4-111: Relação entre as concentrações de poluentes de curta exposição e o índice de qualidade do 

ar (CETESB, 2010). PQAR é o padrão de qualidade do ar. 
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Para efeito de divulgação, é utilizado o índice mais elevado dos poluentes medidos em cada 

estação. Portanto, a qualidade do ar em uma estação é determinada diariamente pelo pior caso entre 

os poluentes monitorados. A relação entre o IQA e os efeitos à saúde é apresentada na Tabela 4-5, 

bem como, suas características, suas origens principais e seus efeitos ao meio ambiente, a qual 

também pode ser representada segundo uma escala de cores.  

Os efeitos a saúde vão desde o desconforto até a morte quando em níveis muito acima dos 

preconizados pela legislação em vigor. Alguns desses efeitos incluem irritação dos olhos e das vias 

respiratórias, redução da capacidade pulmonar, aumento da suscetibilidade a infecções e de doenças 

cardiovasculares, redução da performance física, dores de cabeça, alterações motoras e enzimáticas, 

agravamento de doenças crônicas do aparelho respiratório, danos ao sistema nervoso central, 

alterações genéticas, nascimento de crianças deficientes e câncer. 

 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

171 

 

Tabela 4-5: Relação entre o índice de qualidade do ar (IQA) e os efeitos à saúde. Fonte: CETESB (2011) e IEMA (2012). 

IQA 

PM10 

(média de 24h 

em μg/m³) 

O3 

(média de 1h 

em μg/m³) 

CO 

(média de 

8h 

em ppm) 

NO2 

(média de 

1h 

em μg/m³) 

SO2 

(média de 

24h 

em μg/m³) 

Fumaça 

(média de 

24h 

em μg/m³) 

PTS 

(média de 

24h 

em μg/m³) 

Efeitos à saúde 

Boa 

(0 - 50) 
0 - 50 0 - 80 0 - 4,5 0 - 100 0 - 80 0 - 60 0 - 80 Praticamente não há riscos à saúde. 

Regular 

(51 - 100) 
> 50 - 150 > 80 - 160 > 4,5 - 9 > 100 - 320 > 80 - 365 > 60 - 150 > 80 - 240 

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) 
> 150 e < 250 > 160 e < 200 > 9 e < 15 

> 320 e < 

1130 

> 365 e < 

800 

> 150 e < 

250 

> 240 e < 

375 

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) 
≥ 250 e < 420 ≥ 200 e < 800 ≥ 15 e < 30 

≥ 1130 e < 

2260 

≥ 800 e < 

1600 

≥ 250 e < 

420 

≥ 375 e < 

625 

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 problemas cardiovasculares) 

Péssima 

(≥ 300) 
≥ 420 ≥ 800 ≥ 30 ≥ 2260 ≥ 1600 ≥ 420 ≥ 625 

Toda a população pode apresentar sérios riscos de 

manifestações de doenças respiratórias e 

cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em 

pessoas de grupos sensíveis. 
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Os efeitos da poluição atmosférica sobre a vegetação incluem desde a necrose dos tecidos das 

folhas, caule e frutos a redução e/ou supressão da taxa de crescimento, o aumento da suscetibilidade 

a doenças, pestes e clima adverso, até a interrupção total do processo produtivo da planta (ALMEIDA, 

1999). Os danos podem ocorrer de forma aguda ou crônica e são ocasionados pela redução da 

penetração da luz, com consequente redução da capacidade fotossintetizadora, geralmente por 

deposição de partículas nas folhas, mediante penetração de poluentes pelas raízes após deposição de 

partículas ou dissolução de gases no solo, pela penetração de poluentes pelos estômatos, que são 

pequenos poros na superfície das plantas (ASSUNÇÂO, 1998). 

O primeiro efeito visível da poluição atmosférica sobre os materiais é a deposição de partículas, 

principalmente poeira e fumaça, nas edificações e monumentos. Os efeitos dessa deposição sobre as 

estruturas incluem basicamente descoloração, erosão, corrosão, enfraquecimento e decomposição de 

matérias de construção. 
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Tabela 4-6: Características, fontes e efeitos ao meio ambiente dos principais poluentes na atmosfera de acordo com a 

Resolução CONAMA n.º 03/1990. Fonte: CETESB( 2011). 

Poluente Características Fontes principais 
Efeitos gerais ao 

meio ambiente 

Partículas inaláveis 

(MP10 ou PM10) e 

fumaça 

Partículas de material sólido ou líquido 

que ficam suspensas no ar, na forma de 

poeira, neblina, aerossol, fumaça, 

fuligem, etc. Faixa de tamanho < 10 

micra. 

Processos de combustão 

(indústria e veículos 

automotores), poeira 

ressuspensa, aerossol 

secundário (formado na 

atmosfera). 

Danos à vegetação, 

deterioração da 

visibilidade e 

contaminação do 

solo e água. 

Partículas totais em 

suspensão (PTS) 

Partículas de material sólido ou líquido 

que ficam suspensas no ar, na forma de 

poeira, neblina, aerossol, fumaça, 

fuligem, etc. Faixa de tamanho < 100 

micra. 

Processos industriais, 

veículos motorizados 

(exaustão), poeira de rua 

ressuspensa, queima de 

biomassa. Fontes naturais: 

pólen, aerossol, marinho e 

solo. 

Danos à vegetação, 

deterioração da 

visibilidade e 

contaminação do 

solo e água. 

Dióxido de enxofre 

(SO2) 

Gás incolor, com forte odor, semelhante 

ao gás produzido na queima de palitos de 

fósforos. Pode ser transformado a SO3, 

que na presença de vapor de água, passa 

rapidamente a H2SO4. É um importante 

precursor dos sulfatos, um dos principais 

componentes das partículas inaláveis. 

Processos que utilizam 

queima de óleo 

combustível, refinaria de 

petróleo, veículos a diesel, 

produção de polpa e papel, 

fertilizantes. 

Pode levar à 

formação de chuva 

ácida, causar 

corrosão aos 

materiais e danos à 

vegetação: folhas e 

colheitas. 

Dióxido de 

nitrogênio (NO2) 

Gás marrom avermelhado, com odor 

forte e muito irritante. Pode levar à 

formação de ácido nítrico, nitratos (o 

qual contribui para o aumento das 

partículas inaláveis na atmosfera) e 

compostos orgânicos tóxicos. 

Processos de combustão 

envolvendo veículos 

automotores, processos 

industriais, usinas térmicas 

que utilizam óleo ou gás, 

incinerações. 

Pode levar à 

formação de chuva 

ácida, danos à 

vegetação e à 

colheita. 

Monóxido de 

carbono (CO) 
Gás incolor, inodoro e insípido. 

Combustão incompleta em 

veículos automotores. 
- 

Ozônio (O3) 

Gás incolor, inodoro nas concentrações 

ambientais e o principal componente da 

névoa fotoquímica. 

Não é emitido diretamente 

para a atmosfera. É 

produzido 

fotoquimicamente pela 

radiação solar sobre os 

óxidos de nitrogênio e 

compostos orgânicos 

voláteis. 

Danos às colheitas, à 

vegetação natural, 

plantações agrícolas; 

plantas ornamentais. 

 

Quanto à vida animal, os efeitos dos poluentes atmosféricos incluem o enfraquecimento do 

sistema respiratório, danos aos olhos, dentes e ossos, aumento da suscetibilidade a doenças, pestes e 

outros riscos ambientais, relacionados ao stress, a diminuição das fontes de alimentos e a diminuição 

da capacidade de reprodução (ASSUNÇÂO, 1998). 
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4.2.7.3 Resultados do monitoramento da qualidade do ar 

A qualidade do ar da Região da Grande Vitória foi inferida a partir dos dados da RAMQAr. Na 

análise, foram utilizados dados dos anos de 2010 a 2012 de concentrações de material particulado 

total em suspensão (PTS), partículas inaláveis menores do que 10 μg (PM10), dióxido de enxofre 

(SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrogênio (NO2), hidrocarbonetos não metano 

(HCNM) e ozônio (O3). 

As análises dos dados consideram os períodos de curto prazo, ou seja, médias de uma, três, oito e 

24 horas, conforme o poluente e, longo prazo, que neste caso é representado pelas médias anuais.  

 

4.2.7.3.1 Partículas inaláveis (PM10) 

A Figura 4-112 mostra as séries temporais de concentrações de PM10 para as estações da 

RAMQAr para o período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. Na figura, se pode 

observar que não houve violação do padrão primário da média de 24 horas imposto pela Resolução 

CONAMA 03/1990, sendo este 150 µg/m3. 

Na Figura 4-113 observa-se que o maior valor de concentração da média de 24 horas para PM10 

foi observado na estação RAMQAr 8, localizada em Cariacica, atingindo 96,8% do limite imposto, 

as demais estações apresentam índices de concentrações menores. 
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Figura 4-112: Séries temporais das médias de 24 horas de concentrações de PM10 para o período de 

01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012 nas estações de qualidade do ar da RAMQAr. A 

linha em vermelho representa os padrões primário e secundário da qualidade do ar para o PM10 (150 

µg/m3) para a média diária. 
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Figura 4-113: Classificação dos dez maiores valores das concentrações diárias de PM10. O padrão de qualidade 

do ar diário é de 150 µg/m3. 
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O IQA para os 10 maiores valores de concentração da média diária de PM10 é apresentado na 

Tabela 4-7. Na tabela é possível observar que todas as estações apresentam IQA REGULAR, com 

exceção das estações de Jardim Camburi e Vila Velha Centro que apresentam, respectivamente, IQA 

BOM a partir do terceiro e quinto ponto de máxima concentração. 

Tabela 4-7: Índice de Qualidade do Ar (IQA) para as médias de 24 horas de PM10. 

 

 

Na Figura 4-114 são apresentadas as concentrações médias anuais para as estações da RAMQAr. 

Não foram observadas ultrapassagens do padrão de qualidade do ar da Resolução CONAMA 

03/1990, sendo este 50 μg/m³. As médias anuais nas estações não possuem similaridade na tendência 

para crescimento ou decrescimento das médias ao decorrer dos três anos. Pode-se também observar 

um crescimento na média anual na RAMQAr 1 e 8, um decrescimento na RAMQAr 2 e na RAMQAr 

4. A estação RAMQAr 8, em Cariacica, possui os maiores valores para as médias anuais, atingindo 

em 2010, 2011 e 2012, respectivamente, 89,2%, 93,4% e 95,2% do padrão primário, tornando-se a 

estação com os valores mais críticos de concentrações de PM10 na RGV. 

Máximas
RAMQAr 1 - 

Laranjeiras

RAMQAr 2 - 

Carapina

RAMQAr 3 - 

Jardim 

Camburi

RAMQAr 4 - 

Enseada do 

Suá

RAMQAr 5 - 

Vitória 

Centro

RAMQAr 6 - 

Vila Velha 

IBES

RAMQAr 7 - 

Vila Velha 

Centro

RAMQAr 8 - 

Cariacica

1.ª 106,9 84,8 76,7 83,6 83,1 79,5 90,8 145,3

2.ª 85,6 61,4 61,3 75,9 63,0 76,8 90,6 126,6

3.ª 84,0 61,0 53,2 71,3 62,4 76,7 80,8 122,2

4.ª 82,2 59,4 47,7 69,4 61,7 75,8 79,4 120,8

5.ª 81,9 56,3 46,2 68,3 60,1 73,0 72,3 115,7

6.ª 76,8 55,6 45,3 67,3 57,1 70,8 49,9 115,2

7.ª 75,3 52,4 44,9 65,1 57,1 66,7 49,1 113,5

8.ª 75,2 52,0 44,0 62,5 56,8 66,7 48,9 113,5

9.ª 75,0 51,4 43,9 62,3 56,1 66,0 48,9 113,0

10.ª 73,1 51,1 43,4 61,1 56,0 65,6 48,7 111,5

Concentração PM10 (µg/m3)

BOM

MÁ 

REGULAR

PÉSSIMA

INADEQUADA

CRÍTICA
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Figura 4-114: Médias anuais de PM10 para as estações da RAMQAr nos anos de 2010 a 2012 e a média dos três 

anos. O padrão de qualidade do ar anual preconizado pela Resolução CONAMA 03/1990 é de 50 µg/m3. 

 

4.2.7.3.2 Partículas totais em suspensão (PTS) 

A Figura 4-115 mostra as séries temporais de concentrações de PTS nas estações da RAMQAr 

para o período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. Na figura, pode-se observar que 

na região onde estão localizadas as estações não há violações do padrão primário da Resolução 

CONAMA 03/1990, que é de 240 µg/m3, porém observa-se ultrapassagem do padrão secundário 

preconizado por esta Resolução, que é de 150 µg/m3, nas estações da RAMQAr de Laranjeiras e 

Cariacica. 

As dez maiores concentrações de PTS encontradas no período analisado são mostrados na Figura 

4-116. A situação mais crítica foi observada na estação RAMQAr de Cariacica e Laranjeiras, com 

valores de máximo atingindo, respectivamente, 97,2% e 87,2% do padrão primário da Resolução 

CONAMA 03/1990, que é de 240 µg/m3.  
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As demais estações obtiveram níveis de concentrações menores, sendo que a estação de Vitória 

Centro apresenta o valor máximo de 138,7 µg/m3, cerca de 57,8% do padrão primário. Já a estação 

de Carapina obteve os menores valores das dez máximas concentrações, com máxima observada 

atingindo 28,7% do padrão primário de qualidade do ar. 

 

Figura 4-115: Séries temporais das médias de 24 horas de concentrações de PTS para o período de 

01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012 nas estações de qualidade do ar da RAMQAr. A 

linha em vermelho representa o padrão primário de qualidade do ar diário (240 µg/m3) e a linha em 

amarelo, o padrão secundário de qualidade do ar diário (150 µg/m3). 
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Figura 4-116: Classificação dos dez maiores valores das concentrações diárias de PTS, sendo o padrão de 

qualidade do ar diário de 240 µg/m3. 

 

Observa-se na Tabela 4-8 o IQA para os dez maiores de concentrações diárias de PTS das 

estações RAMQAr. Todas as estações apresentam IQA como REGULAR, exceto a RAMQAr 2-

Carapina, classificada como BOM. Os IQAs classificados como REGULAR não ultrapassam o limite 

do padrão primário da Resolução CONAMA 03/1990. 
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Tabela 4-8: Índice de Qualidade do Ar (IQA) para as médias de 24 horas de PTS. 

 

 

A Figura 4-117 apresentada as concentrações médias anuais para as estações da RAMQAr. Não 

foram observadas ultrapassagens do padrão de longo prazo, sendo que, o valor máximo atingido 

corresponde a 80,6% do valor da Resolução CONAMA 03/1990, que é 80 μg/m³. As estações de 

Jardim Camburi, Enseada do Suá, Vitória Centro e Ibes apresentam concentrações médias anuais bem 

similares, com variações pouco significativas ao decorrer dos três anos. Nas estações de Laranjeiras 

e Cariacica observa um aumento nas concentrações ao longo do período, destacando a estação de 

Cariacica, apresentam aumento nos níveis de concentração ao longo dos últimos três anos. A estação 

de Carapina apresentou os menores valores de médias para o período analisado. 

Máximas
RAMQAr 1 - 

Laranjeiras

RAMQAr 2 - 

Carapina

RAMQAr 3 - 

Jardim 

Camburi

RAMQAr 4 - 

Enseada do 

Suá

RAMQAr 5 - 

Vitória 

Centro

RAMQAr 6 - 

Vila Velha 

IBES

RAMQAr 8 - 

Cariacica

1.ª 209,3 68,9 127,5 132,0 138,7 129,3 233,3

2.ª 204,1 61,3 100,5 114,5 126,9 122,6 227,8

3.ª 194,3 58,4 96,9 112,0 122,4 119,4 226,6

4.ª 176,8 57,3 94,8 110,5 121,1 117,7 218,6

5.ª 168,9 55,3 90,2 103,3 120,6 111,7 215,2

6.ª 161,5 55,3 89,9 102,9 109,2 105,0 214,5

7.ª 160,2 55,0 88,8 101,8 103,8 104,6 210,6

8.ª 157,5 51,6 88,5 99,7 99,6 103,9 203,2

9.ª 154,0 51,3 88,0 99,4 99,0 103,7 201,2

10.ª 153,1 50,7 86,7 98,0 98,8 102,8 200,6

MÁ PÉSSIMA CRÍTICA

Concentração PTS (µg/m3)

BOM REGULAR INADEQUADA
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Figura 4-117: Médias anuais de PTS para as estações da RAMQAr nos anos de 2010 a 2012 e a média dos 

três anos. Sendo o padrão de qualidade do ar anual de 80 µg/m3. 

 

4.2.7.3.3 Dióxido de enxofre (SO2) 

A Figura 4-118 mostra as séries temporais de concentrações de SO2 das estações da RAMQAr 

para o período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. Na figura, observa-se que não há 

violações do padrão primário de qualidade do ar (valores acima de 365 µg/m3) da Resolução 

CONAMA 03/1990. 

As dez maiores concentrações de SO2 encontradas no período analisado são mostradas na Figura 

4-119. O maior valor encontrado foi para a estação RAMQAr 3-Jardim Camburi, que representa 

28,7% do padrão primário de qualidade do ar. Os menores valores das dez maiores concentrações 

diárias são identificados nas estações RAMQAr 7 e RAMQAr 8, localizadas em Vila Velha Centro e 

Cariacica, respectivamente. 
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Figura 4-118: Séries temporais das médias de 24 horas de concentrações de SO2 para o período de 01 de 

janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012 nas estações de qualidade do ar da RAMQAr. As linhas 

vermelhas e amarelas representam, respectivamente, os padrões primário e secundário de qualidade do ar 

para o SO2, que são de 365 µg/m3 e 100 µg/m3. 
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Figura 4-119: Classificação dos dez maiores valores das concentrações diárias de SO2, sendo o padrão de 

qualidade do ar diário 365 µg/m3. 
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A Tabela 4-9 apresenta o IQA para cada valor das dez máximas diárias encontradas. Pode ser 

visto que os valores de máximas obtiveram um IQA como BOM, sendo apenas a primeira média 

diária da estação RAMQAr 3-Jardim Camburi, tem-se o IQA REGULAR, mesmo assim, atende o 

valor do padrão primário imposto pela legislação brasileira. 

Tabela 4-9: Índice de Qualidade do Ar (IQA) para as médias de 24 horas de SO2. 

 

 

Na Figura 4-120 são apresentadas as concentrações médias anuais para as estações da qualidade 

do ar da RAMQAr. Não foram observadas ultrapassagens do padrão de longo prazo, sendo o valor 

máximo encontrado de 33,8 μg/m³, identificado na estação RAMQAr 3 em Jardim Camburi no ano 

de 2011, o qual correspondendo a 42,25% do valor da Resolução CONAMA 03/1990, que é 80 μg/m³. 

Observa-se que as estações não apresentam uma tendência comum de aumento ou redução das 

concentrações, ocorrendo variações de uma estação para outra. 

Máximas
RAMQAr 1 - 

Laranjeiras

RAMQAr 3 - 

Jardim 

Camburi

RAMQAr 4 - 

Enseada do 

Suá

RAMQAr 5 - 

Vitória 

Centro

RAMQAr 6 - 

Vila Velha 

IBES

RAMQAr 7 - 

Vila Velha 

Centro

RAMQAr 8 - 

Cariacica

1.ª 48,8 104,7 51,4 48,2 39,8 29,0 28,8

2.ª 34,2 78,0 49,8 45,4 38,1 25,2 28,2

3.ª 32,9 65,3 47,4 44,6 38,0 24,7 25,3

4.ª 32,5 65,1 45,9 43,2 36,6 24,4 25,0

5.ª 32,0 64,6 45,0 42,6 35,5 21,5 24,2

6.ª 31,7 62,2 44,1 42,2 34,4 21,1 24,0

7.ª 31,7 60,8 44,0 41,9 34,4 20,6 24,0

8.ª 31,5 60,5 43,0 41,8 34,4 19,9 24,0

9.ª 31,4 60,0 42,5 41,6 34,0 19,0 23,4

10.ª 30,6 59,7 42,3 41,5 34,0 18,6 23,0

Concentração SO2 (µg/m
3
)

BOM REGULAR INADEQUADA

MÁ PÉSSIMA CRÍTICA
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Figura 4-120: Médias anuais de SO2 para as estações da RAMQAr nos anos de 2010 a 2012 e a média dos 

três anos. O padrão de qualidade do ar anual é 80 µg/m3. 

 

4.2.7.3.4 Dióxido de nitrogênio (NO2) 

A Figura 4-121 apresenta a série temporal de concentrações das médias horárias de NO2 das 

estações da RAMQAr para o período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. A figura 

mostra que não há violações do padrão primário de qualidade do ar imposto pela Resolução 

CONAMA 03/1990, que é 320 µg/m3. Com relação ao padrão secundário de qualidade do ar, somente 

na RAMQAr 8 em Cariacica houve ultrapassagem do padrão secundário, que é 190 µg/m3. 

As dez maiores concentrações de NO2 encontradas no período analisado são mostradas na Figura 

4-122. O valor máximo atingido foi de 68,9% do limite imposto pela Resolução CONAMA 03/1990. 

A estação RAMQAr 6 localizada em Vila Velha Ibes obteve as menores máximas das estações 

observadas. 
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Figura 4-121: Série temporal das médias de 1 hora de concentrações de NO2 para o período de 01 de 

janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012 nas estações de qualidade do ar da RAMQAr. Os valores 

faltantes são dados perdidos ou inválidos. As linhas em vermelho e amarelo representam, 

respectivamente, os padrões primário e secundário de qualidade do ar para o NO2, que são 320 µg/m3 e 

190 µg/m3. 
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Figura 4-122: Classificação dos dez maiores valores das concentrações diárias de NO2 para as estações da 

RAMQAr. O padrão de qualidade do ar diário é 320 µg/m3. 

 

A Tabela 4-10 mostra o IQAs para os dez maiores valores de concentração de NO2. Observa-se 

que a maioria das máximas concentrações apresentam IQA REGULAR, exceto as estações do Ibes e 

Jardim Camburi, com exceção do maior valor desta, apresentaram IQA. Ambos não ultrapassam os 

limites da Resolução CONAMA 03/1990. 
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Tabela 4-10: Índice de Qualidade do Ar (IQA) para as médias de uma hora de NO2. 

 

 

A Figura 4-123 apresentada as concentrações médias anuais de NO2 das estações da RAMQAr 

para os anos de 2010 a 2012. Não foram observadas ultrapassagens do padrão de longo prazo, sendo 

o valor máximo atingido corresponde a 31,7% do valor da Resolução CONAMA 03/1990, que é 100 

μg/m³. Nas estações, as concentrações anuais mantiveram-se valores médios próximos, porém sem 

uma tendência de aumento ou redução dos valores observados. 

Máximas
RAMQAr 8 - 

Cariacica

RAMQAr 6 - 

Vila Velha 

IBES

RAMQAr 5 - 

Vitória 

Centro

RAMQAr 4 - 

Enseada do 

Suá

RAMQAr 3 - 

Jardim 

Camburi

RAMQAr 1 - 

Laranjeiras

1.ª 220,3 77,0 123,6 130,9 107,1 115,3

2.ª 203,6 76,2 119,5 130,2 94,0 114,8

3.ª 178,9 76,0 117,6 122,4 92,7 106,6

4.ª 167,8 75,0 114,6 121,9 89,6 104,7

5.ª 149,6 70,4 114,5 121,3 86,6 104,2

6.ª 147,6 69,9 109,9 121,3 86,6 103,6

7.ª 145,3 69,5 107,8 112,5 86,6 102,6

8.ª 134,8 68,9 103,9 106,8 86,4 101,9

9.ª 128,0 68,3 103,8 106,3 83,9 100,8

10ª 125,3 67,7 103,7 105,6 83,8 100,6

Concentração NO2 (µg/m3)

BOM INADEQUADA

MÁ CRÍTICAPÉSSIMA

REGULAR
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Figura 4-123: Médias anuais de NO2 para as estações da RAMQAr nos anos de 2010 a 2012 e a média dos 

três anos. O padrão de qualidade do ar anual é 100 µg/m3. 

 

4.2.7.3.5 Monóxido de Carbono (CO) 

A Figura 4-124 apresenta as séries temporais de concentrações das médias horárias de CO das 

estações da RAMQAr para o período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. Pode - se 

observar que não há violações dos padrões de qualidade do ar na região das estações, adicionalmente, 

a série temporal exibe valores abaixo do imposto pela legislação e não possuem uma tendência 

significativa em função ao longo do tempo. 
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Figura 4-124: Séries temporais das médias de uma horas de concentrações de CO para os anos de 2010 a 

2012 nas estações de qualidade do ar da RAMQAr. A linha em vermelho representa os padrões primário e 

secundário de qualidade do ar, que é de 40000,0 µg/m3. 
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A Figura 4-125 mostra os dez maiores valores de concentração da média de uma hora de CO para 

as estações RAMQAr. Pode ser visto na figura que o valor máximo encontrado atingiu 18,2% do 

padrão primário de qualidade da Resolução CONAMA 03/1990 na estação RAMQAr 5 em Vitória 

Centro, local caracterizado pelo alto índice de circulação de veículos e grandes prédios. Os menores 

valores das dez máximas são encontrados na estação RAMQAr 6 em Vila Velha Ibes. 

 

Figura 4-125: Classificação dos dez maiores valores das concentrações de uma hora de CO das estações 

da RAMQAr 1, RAMQAr 3 a RAMQAr 6 e RAMQAr 8 para o período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de 

dezembro de 2012. O padrão de qualidade do ar para concentrações de uma hora é 40000,0 µg/m3. 
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A Figura 4-126 indica as séries temporais de concentrações das médias de oito horas de CO das 

estações da RAMQAr para o período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. Pode-se 

observar nas séries temporais que não há violações dos padrões de qualidade do ar nas estações de 

monitoramento. A estação Vitória Centro, por estar muito próxima a vias de grande circulação de 

veículos, apresenta os maiores picos de concentrações. 
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Figura 4-126: Séries temporais das médias de oito horas de concentrações de CO para os anos de 2010 a 

2012 nas estações de qualidade do ar da RAMQAr. A linha em vermelho representa os padrões primário 

e secundário de qualidade do ar, que é 10000,0 µg/m3. 

 

A Figura 4-127 apresenta as dez maiores concentrações da média de oito horas para as estações 

da RAMQAr para o período de 01 de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2012. O valor máximo 
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atingido corresponde a 39,38% do valor da Resolução CONAMA 03/1990, que é 10000 μg/m³. Nas 

estações da RAMQAr de Laranjeiras, Enseada do Suá, Vila Velha Ibes e Cariacica apresentam 

valores de concentração com mesma ordem de grandeza. 

 

Figura 4-127: Classificação dos dez maiores valores das concentrações de oito horas de CO das estações da 

RAMQAr para o período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. O padrão de qualidade do ar anual 

é 10.000,0 µg/m3. 

 

A Figura 4-100 mostra o IQA das dez maiores concentrações da média de oito horas das 

concentrações de CO. Observa-se que em todas as estações o IQA foi classificado como BOM. 
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Tabela 4-11: Índice de Qualidade do Ar (IQA) para as médias de oito horas de CO. 

 

 

4.2.7.3.6 Ozônio (O3) 

A Figura 4-128 apresenta as séries temporais de concentrações de O3 para as estações da 

RAMQAr para o período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. Na figura, se observar 

que não há violações dos padrões de qualidade do ar na região das estações. A série temporal mostra 

dados sem uma tendência definida ou flutuações em função do tempo, sem similaridade entre as 

estações ao longo do três anos. 

Máximas
RAMQAr 1 - 

Laranjeiras

RAMQAr 4 - 

Enseada do 

Suá

RAMQAr 5 - 

Vitória 

Centro

RAMQAr 6 - 

Vila Velha 

IBES

RAMQAr 8 - 

Cariacica

1.ª 1694,1 1820,3 3938,5 1989,2 1766,3

2.ª 1664,8 1807,0 3845,8 1952,1 1724,7

3.ª 1661,9 1794,5 3798,9 1910,3 1706,2

4.ª 1658,1 1785,5 3753,5 1885,8 1673,7

5.ª 1625,1 1758,1 3743,9 1857,4 1656,8

6.ª 1594,0 1748,0 3713,1 1817,7 1646,5

7.ª 1592,1 1741,7 3613,7 1777,6 1644,3

8.ª 1551,6 1696,3 3586,6 1746,6 1597,9

9.ª 1534,6 1695,3 3501,8 1719,9 1537,7

10.ª 1522,3 1684,1 3488,4 1708,6 1525,9

Concentração CO (µg/m
3
)

REGULAR INADEQUADA

PÉSSIMA CRÍTICAMÁ 

BOM
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Figura 4-128: Séries temporais das de concentrações de uma hora de O3 para os anos de 2010 a 2012 nas estações 

de qualidade do ar da RAMQAr. A linha em vermelho representa o padrão primário de qualidade do ar para o 

O3, que é 160 µg/m3. 

 

As dez maiores concentrações de O3 encontradas no período analisado são mostradas na Figura 

4-129. A concentração máxima do período representa 88,3% do valor permitido pela Resolução 

CONAMA 03/1990 que é de 160 µg/m3. Os maiores valores foram identificados na estação RAMQAr 
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6, localizada em Vila Velha no bairro Ibes, e as menores máximas são da estação RAMQAr 4, na 

Enseada do Suá. 

 

 

Figura 4-129: Classificação dos dez maiores valores das concentrações horárias de O3. O padrão de qualidade do 

ar de O3 para concentração de uma hora é 160 µg/m3. 

 

A Tabela 4-12 apresenta os dez valores máximos de concentração de uma hora para O3 

classificados em acordo com o IQA. Observa-se que todos os valores das dez máximas se enquadram 

no IQA como REGULAR. 
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Tabela 4-12: Índice de Qualidade do Ar (IQA) para as médias horárias de O3. 

 

 

4.2.7.3.7 Hidrocarboneto não metano (HCNM) 

A Figura 4-130 apresenta as séries temporais das médias de três horas das concentrações de 

HCNM para as estações da RAMQAr para o período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 

2012. Na figura pode ser visto que ao decorrer dos anos a estação RAMQAr 5, em Vitória Centro, 

manteve seus valores sempre acima das demais estações. 

As dez maiores concentrações de HCNM encontradas no período analisado são mostradas na 

Figura 4-131. O maior valor encontrado foi identificado na estação de qualidade do ar RAMQAr 5, 

localizada no centro de Vitória, atingindo o valor de 3,7 ppm, seguido pela RAMQAr 6 com 2,2 ppm 

e pela RAMQAr 4 com 1,4 ppm. 

Máximas
RAMQAr 1 - 

Laranjeiras

RAMQAr 4 - 

Enseada do 

Suá

RAMQAr 6 - 

Vila Velha 

IBES

RAMQAr 8 - 

Cariacica

1.ª 132,0 104,3 141,3 117,2

2.ª 129,6 99,6 140,7 115,1

3.ª 125,2 97,9 139,7 111,3

4.ª 124,0 96,4 132,5 110,9

5.ª 122,9 96,3 130,1 110,8

6.ª 122,3 95,0 130,0 107,2

7.ª 118,6 94,4 129,9 107,0

8.ª 118,4 94,0 128,9 106,9

9.ª 113,3 93,6 127,7 106,3

10.ª 110,6 93,3 125,3 106,1

BOM

MÁ 

Concentração O3 (µg/m
3
)

REGULAR INADEQUADA

PÉSSIMA CRÍTICA
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Figura 4-130: Séries temporais das médias de três horas de concentrações de HCNM para os anos de 2010 a 

2012 nas estações de qualidade do ar da RAMQAr. 
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Figura 4-131: Classificação dos dez maiores valores das concentrações diárias de HCNM. 

 

4.2.7.3.8 Análise Descritiva 

O diagnóstico da qualidade do ar também é apresentado na forma de uma estatística descritiva 

por poluente, representação de histogramas e frequência acumulada, além dos gráficos de box plot, 

incluindo valores distantes do percentil 95. Ao final dessa avaliação, é apresentado uma análise de 

correlações entre os poluentes PM10, PTS, SO2, NO2, CO, O3 e HCNM, nas estações de qualidade do 

ar RAMQAr da Região da Grande Vitória. 

A Tabela 4-13 apresenta a análise descritiva para as concentrações da média de 24 horas do 

poluente PM10. A skewness (assimetria) identificada para as estações RAMQAr são positivas, o que 

caracteriza uma assimetria positiva com deslocamento da cauda da distribuição para a direita, 

descaracterizando uma distribuição normal, consequentemente, a média é influenciada pelas 

concentrações que estão no deslocamento da cauda assumindo um valor maior que a mediana. 
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A kurtosis (curtose) para as distribuições das estações de Laranjeiras, Enseada do Suá, Vitória 

Centro e Vila Velha Ibes apresentam uma tendência de achatamento (kurtosis < 3), as demais estações 

tem uma tendência de estreitamento dos dados. A moda também é mostrada na Tabela 4-13 e 

representam o valor mais frequente das concentrações encontradas na região relacionadas aos 

respectivos locais e poluentes. A mediana representa os valores de concentrações centrais dos 

conjuntos de dados analisados. 

Tabela 4-13: Análise descritiva das concentrações de PM10 (em g/m3), no período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de 

dezembro de 2011, para as estações da RAMQAr. 

Poluente 

Estação de 

qualidade do 

ar 

Média 

(µg/m3) 

Skewness 

(Assimetria) 

Kurtosis 

(Curtose) 

Moda 

(µg/m3) 

Mediana 

(µg/m3) 

Desvio 

padrão 

(µg/m3) 

Conc. 

Mínima 

(µg/m3) 

Conc. 

Máxima 

(µg/m3) 

P
M

1
0
 

RAMQAr 1 

Laranjeiras 
33,87 0,74 0,94 28,75 32,42 13,73 4,55 106,88 

RAMQAr 2 

Carapina 
20,82 2,00 7,58 17,79 19,00 7,89 1,00 84,77 

RAMQAr 3 

Jardim 

Camburi 

22,32 1,27 5,72 22,13 21,75 6,88 3,54 76,67 

RAMQAr 4 

Enseada do 

Suá 

29,80 1,02 2,43 21,96 28,58 9,56 5,92 83,58 

RAMQAr 5 

Vitória Centro 
27,18 1,13 2,57 21,33 25,74 8,75 9,13 83,13 

RAMQAr 6 

Vila Velha 

IBES 

29,66 0,90 1,91 21,33 28,78 10,87 5,00 79,46 

RAMQAr 7 

Vila Velha 

Centro 

25,43 2,37 10,17 19,54 23,63 10,89 7,29 90,75 

RAMQAr 8 

Cariacica 
46,62 1,14 2,63 18,00 42,98 21,32 6,25 186,00 

 

A Tabela 4-14 apresenta a análise descritiva para as concentrações da média de 24 horas do 

poluente PTS (Partículas Totais Sólidas). A skewness (assimetria) identificada para as estações 

RAMQAr 1 a 6 (Laranjeiras, Carapina, Enseada do Suá, Vitória Centro e Vila Velha Ibes) e RAMQAr 

8 em Cariacica são positivas, o que caracteriza uma assimetria positiva com deslocamento da cauda 

da distribuição para a direita, descaracterizando uma distribuição normal, consequentemente, a média 
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é influenciada pelas concentrações que estão no deslocamento da cauda assumindo um valor maior 

que a mediana. 

A kurtosis (curtose) para as distribuições das estações RAMQAr 1 a 6 e 8, apresentam uma 

tendência de achatamento (kurtosis < 3). A moda mostrada representa o valor mais frequente das 

concentrações encontradas na região relacionadas aos respectivos locais e poluentes. A mediana 

representa os valores de concentrações centrais dos conjuntos de dados analisados. 

Tabela 4-14: Análise descritiva das concentrações de PTS (em g/m3), no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de 

dezembro de 2012, para as estações da RAMQAr. 

Poluente 

Estação de 

qualidade do 

ar 

Média 

(µg/m3) 

Skewness 

(Assimetria) 

Kurtosis 

(Curtose) 

Moda 

(µg/m3) 

Mediana 

(µg/m3) 

Desvio 

padrão 

(µg/m3) 

Conc. 

Mínima 

(µg/m3) 

Conc. 

Máxima 

(µg/m3) 

P
T

S
 

RAMQAr 1 

Laranjeiras 
57,62 1,15 2,52 52,67 53,21 28,27 7,91 209,25 

RAMQAr 2 

Carapina 
25,64 1,14 2,15 24,88 24,21 8,69 1,00 68,88 

RAMQAr 3 

Jardim 

Camburi 

41,39 1,00 2,54 38,71 39,67 13,77 10,42 127,50 

RAMQAr 4 

Enseada do 

Suá 

47,35 0,88 1,86 46,79 45,30 16,03 9,13 131,96 

RAMQAr 5 

Vitória 

Centro 

46,54 1,15 2,26 42,79 43,42 17,72 10,00 138,67 

RAMQAr 6 

Vila Velha 

IBES 

47,24 0,68 0,79 49,79 45,50 18,52 6,00 129,30 

RAMQAr 8 

Cariacica 
78,73 0,89 0,67 61,33 71,38 40,39 6,33 233,27 

 

A Tabela 4-15 apresenta a análise descritiva para as concentrações da média de 24 horas do 

poluente SO2. A skewness (assimetria) identificada para a estação RAMQAr 4 na Enseada do Suá é 

negativa, o que significa uma cauda prolongada para esquerda, consequentemente a média da série 

de dados é menor que a mediana. 

As estações RAMQAr 1 localizada em Laranjeiras, RAMQAr 3 em Jardim Camburi, RAMQAr5 

em Vitória, RAMQAr6 em Vila Velha Ibes, RAMQAr7 em Vila Velha Centro e RAMQAr 8 em 
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Cariacica obtiveram valores positivos para skewness (assimetria), o que caracteriza uma assimetria 

positiva com deslocamento da cauda da distribuição para a direita, descaracterizando uma distribuição 

normal, consequentemente, a média é influenciada pelas concentrações que estão no deslocamento 

da cauda assumindo um valor maior que a mediana. 

A kurtosis (curtose) para as distribuições das estações RAMQAr 1, e de 3 a 8, apresentam uma 

tendência de achatamento (kurtosis < 3). A moda também é mostrada na Tabela 4-15 e representam 

o valor mais frequente das concentrações encontradas na região relacionadas aos respectivos locais e 

poluentes. A mediana representa os valores de concentrações centrais dos conjuntos de dados 

analisados. 

 

Tabela 4-15: Análise descritiva das concentrações de SO2 (em g/m3), no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de 

dezembro de 2012, para as estações da RAMQAr. 

Poluente 

Estação de 

qualidade do 

ar 

Média 

(µg/m3) 

Skewness 

(Assimetria) 

Kurtosis 

(Curtose) 

Moda 

(µg/m3) 

Mediana 

(µg/m3) 

Desvio 

padrão 

(µg/m3) 

Conc. 

Mínima 

(µg/m3) 

Conc. 

Máxima 

(µg/m3) 

S
O

2
 

RAMQAr 1 

Laranjeiras 
12,70 1,14 2,31 20,56 11,94 5,74 2,49 48,76 

RAMQAr 3 

Jardim 

Camburi 

25,46 0,60 1,05 16,08 24,48 13,35 2,96 104,70 

RAMQAr 4 

Enseada do Suá 
22,78 -0,26 0,33 24,46 24,08 7,87 3,35 51,39 

RAMQAr 5 

Vitória Centro 
23,45 0,26 -0,17 18,77 23,23 7,52 4,03 48,16 

RAMQAr 6 

Vila Velha 

IBES 

15,74 0,47 -0,27 11,65 14,68 7,36 2,64 39,80 

RAMQAr 7 

Vila Velha 

Centro 

13,49 0,69 1,76 - 12,95 4,40 3,19 28,97 

RAMQAr 8 

Cariacica 
10,47 0,81 0,07 8,59 9,11 4,62 1,89 28,77 

 

A Tabela 4-16 apresenta a análise descritiva para as concentrações da média de uma hora do 

poluente NO2. A skewness (assimetria) identificada para as estações RAMQAr 1 situada em 

Laranjeiras, RAMQAr 3 em Jardim Camburi, RAMQAr 4 em Enseada do Suá, RAMQAr 5 em 

Vitória Centro, RAMQAr6 em Vila Velha Ibes e RAMQAr 8 em Cariacica são positivas, o que 
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caracteriza uma assimetria positiva com deslocamento da cauda da distribuição para a direita, 

descaracterizando uma distribuição normal, consequentemente, a média é influenciada pelas 

concentrações que estão no deslocamento da cauda assumindo um valor maior que a mediana. 

A kurtosis (curtose) para as distribuições das estações RAMQAr 1, 3, 5 e 6, apresentam uma 

tendência de achatamento (kurtosis < 3), as demais possuem a kurtosis maiores que três, sendo assim, 

a distribuição tem uma tendência de prolongamento dos dados. A moda também é apresentada na 

Tabela 4-16 e representam o valor mais frequente das concentrações encontradas na região 

relacionadas aos respectivos locais e poluentes. A mediana representa os valores de concentrações 

centrais dos conjuntos de dados analisados. 

Tabela 4-16: Análise descritiva das concentrações de NO2 (em g/m3), no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de 

dezembro de 2012, para as estações da RAMQAr. 

Poluente 

Estação de 

qualidade 

do ar 

Média 

(µg/m3) 

Skewness 

(Assimetria) 

Kurtosis 

(Curtose) 

Moda 

(µg/m3) 

Mediana 

(µg/m3) 

Desvio 

padrão 

(µg/m3) 

Conc. 

Mínima 

(µg/m3) 

Conc. 

Máxima 

(µg/m3) 

N
O

2
 

RAMQAr 1 

Laranjeiras 
24,59 1,36 2,97 16,67 22,20 13,13 0,69 115,27 

RAMQAr 3 

Jardim 

Camburi 

26,99 0,85 0,82 18,40 24,90 12,99 0,49 107,09 

RAMQAr 4 

Enseada do 

Suá 

20,55 1,40 4,99 11,49 18,40 12,11 0,56 130,86 

RAMQAr 5 

Vitória 

Centro 

30,46 0,65 0,17 19,10 28,42 17,84 0,03 123,56 

RAMQAr 6 

Vila Velha 

IBES 

20,47 0,95 0,86 12,55 18,32 11,08 0,09 76,95 

RAMQAr 8 

Cariacica 
26,75 1,33 4,56 14,50 23,53 15,49 0,15 220,25 

 

A Tabela 4-17 apresenta a análise descritiva para o poluente CO para média de uma hora. A 

skewness (Assimetria) para as estações são positivas, caracterizando um prolongamento da cauda para 

direita, já a kurtosis (Curtose) apresenta valores acima de três, caracterizando um achatamento da 

curva de distribuição, exceto para RAMQAr 5 localizada em Vitória Centro. 
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A moda também é apresentada na Tabela 4-17 e representa o valor mais frequente das 

concentrações encontradas na região relacionadas aos respectivos locais e poluentes. A mediana 

representa os valores de concentrações centrais dos conjuntos de dados analisados. 

Tabela 4-17: Análise descritiva das concentrações de uma hora de CO (em g/m3), no período de 01 de janeiro de 2010 

a 31 de dezembro de 2012, para as estações da RAMQAr. 

Poluente 

Estação de 

qualidade 

do ar 

Média 

(µg/m3) 

Skewness 

(Assimetria) 

Kurtosis 

(Curtose) 

Moda 

(µg/m3) 

Mediana 

(µg/m3) 

Desvio 

padrão 

(µg/m3) 

Conc. 

Mínima 

(µg/m3) 

Conc. 

Máxima 

(µg/m3) 

C
O

 1
h

 

RAMQAr 1 

Laranjeiras 
497,18 2,14 11,49 320,42 458,61 243,54 2,77 4.345,96 

RAMQAr 4 

Enseada do 

Suá 

483,48 1,62 3,88 144,32 386,52 330,97 44,99 3.350,90 

RAMQAr 5 

Vitória 

Centro 

1.033,06 1,42 2,31 243,60 825,16 710,56 93,18 7.287,16 

RAMQAr 6 

Vila Velha 

IBES 

376,21 2,34 9,59 127,91 319,48 248,40 11,04 3.398,30 

RAMQAr 8 

Cariacica 
402,40 2,76 13,96 243,18 325,43 271,09 0,28 4.143,31 

 

A análise estatística dos dados para a média de oito horas de CO é vista na Tabela 4-18. Os 

valores positivos da skewness (Assimetria) indicam que as estações obtiveram um deslocamento da 

cauda para direita, em todas as estações. A análise da kurtosis (curtose) mostra que a RAMQAr 1 em 

Laranjeiras, possui uma distribuição quase semelhante à distribuição normal, as demais estações 

possuem tendências a achatamento. 

A moda também é mostrada na Tabela 4-18 e representa o valor mais frequente das concentrações 

encontradas na região relacionadas aos respectivos locais e poluentes. A mediana representa os 

valores de concentrações centrais dos conjuntos de dados analisados. 
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Tabela 4-18: Análise descritiva das concentrações de oito horas de CO (em g/m3), no período de 01 de janeiro de 2010 

a 31 de dezembro de 2012, para as estações da RAMQAr. 

Poluente 

Estação de 

qualidade 

do ar 

Média 

(µg/m3) 

Skewness 

(Assimetria) 

Kurtosis 

(Curtose) 

Moda 

(µg/m3) 

Mediana 

(µg/m3) 

Desvio 

padrão 

(µg/m3) 

Conc. 

Mínima 

(µg/m3) 

Conc. 

Máxima 

(µg/m3) 

C
O

 8
h

 

RAMQAr 1  

Laranjeiras 
497,09 1,02 3,01 394,99 483,27 158,86 50,85 1694,07 

RAMQAr 4  

Enseada do 

Suá 

484,00 1,03 0,92 274,60 430,09 256,65 47,07 1820,27 

RAMQAr 5  

Vitória 

Centro 

1034,53 1,05 0,96 733,16 918,04 529,21 155,15 3938,46 

RAMQAr 6  

Vila Velha 

IBES 

376,43 1,68 5,51 369,52 340,70 177,99 39,14 1989,16 

RAMQAr 8  

Cariacica 
402,72 1,35 2,88 282,67 361,25 193,54 34,24 1766,30 

 

A análise estatística da média horária para o O3 é descrita na Tabela 4-19. Todas as estações que 

monitoram o ozônio tem valores de kurtosis (curtose) que indicam um achatamento da distribuição, 

dando um destaque para RAMQAr 6 em Vila Velha Ibes, que apresentou um valor negativo. A análise 

da skewness (assimetria) mostra valores positivos, o que significa um prolongamento da cauda para 

direita em todas as estações, confirmando esse deslocamento são os valores das médias maiores que 

a mediana e a moda. 

Tabela 4-19: Análise descritiva das concentrações de uma hora de O3 (em g/m3), no período de 01 de janeiro de 2010 

a 31 de dezembro de 2012, para as estações da RAMQAr. 

Poluente 

Estação de 

qualidade 

do ar 

Média 

(µg/m3) 

Skewness 

(Assimetria) 

Kurtosis 

(Curtose) 

Moda 

(µg/m3) 

Mediana 

(µg/m3) 

Desvio 

padrão 

(µg/m3) 

Conc. 

Mínima 

(µg/m3) 

Conc. 

Máxima 

(µg/m3) 

O
3
 

RAMQAr 1  

Laranjeiras 
31,58 1,03 1,77 20,77 29,04 15,45 0,06 131,96 

RAMQAr 4  

Enseada do 

Suá 

34,55 0,56 0,07 22,44 32,73 15,65 1,78 104,72 

RAMQAr 6  

Vila Velha 

IBES 

42,41 0,60 -0,01 13,86 40,26 20,55 12,05 141,30 

RAMQAr 8  

Cariacica 
32,90 0,69 0,30 20,80 30,61 15,72 0,48 117,16 
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A Tabela 4-20 apresenta a análise estatística para a média de três horas do poluente HCNM. Os 

resultados da kurtosis (curtose) mostram que a distribuição não são achatados e a skewness 

(assimetria) mostra prolongamento para direita, confirmado pelos valores superiores da média em 

relação a moda e mediana. 

Tabela 4-20: Análise descritiva das concentrações de uma hora de HCNM (em g/m3), no período de 01 de janeiro de 

2010 a 31 de dezembro de 2012, para as estações da RAMQAr. 

Poluente 

Estação de 

qualidade 

do ar 

Média 

(µg/m3) 
Skewness Kurtosis 

Moda 

(µg/m3) 

Mediana 

(µg/m3) 

Desvio 

padrão 

(µg/m3) 

Conc. 

Mínima 

(µg/m3) 

Conc. 

Máxima 

(µg/m3) 

H
C

N
M

 

RAMQAr 4  

Enseada do 

Suá 

0,21 1,89 6,89 0,16 0,19 0,11 0,03 1,37 

RAMQAr 5  

Vitória 

Centro 

0,35 2,05 12,58 0,16 0,30 0,21 0,06 3,75 

RAMQAr 6  

Vila Velha 

IBES 

0,35 2,52 15,76 0,24 0,32 0,15 0,12 2,19 

 

Os histogramas com as respectivas frequências acumuladas das concentrações de PM10, PTS, SO2, 

NO2, CO, O3 e HCNM, nas estações de qualidade do ar da RAMQAr são apresentados na Figura 

4-132 até à Figura 4-139. Os histogramas refletem os valores mostrados na Tabela 4-13 até a Tabela 

4-20, onde é possível observar os deslocamentos, achatamentos e comportamentos da distribuição e 

frequência acumulada.  
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Figura 4-132: Histogramas e frequência acumulada de concentrações de 24 horas de PM10 para as estações da 

RAMQAR 1 a 8, no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. 
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Figura 4-133: Histogramas e frequência acumulada de concentrações de 24 horas de PTS para as estações da 

RAMQAR 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. 
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Figura 4-134: Histogramas e frequência acumulada de concentrações de 24 horas de SO2 para as estações da 

RAMQAR 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. 
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Figura 4-135: Histogramas e frequência acumulada de concentrações de uma hora de NO2 para as estações da RAMQAR 

1, 3, 4, 5, 6 e 8, no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. 

 

 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

213 

 

  

  

 

Figura 4-136: Histogramas e frequência acumulada de concentrações de uma hora de CO para as estações da RAMQAR 

1, 4, 5, 6 e 8, no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. 

 

 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

214 

 

 

 

  

  

 

Figura 4-137: Histogramas e frequência acumulada de concentrações de oito hora de CO para as estações da RAMQAR 

1, 4, 5, 6 e 8, no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. 
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Figura 4-138: Histogramas e frequência acumulada de concentrações de uma hora de O3 para as estações da RAMQAR 

1, 4, 6 e 8, no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. 
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Figura 4-139: Histogramas e frequência acumulada de concentrações de três horas de HCNM para as estações da 

RAMQAR 4, 5 e 6, no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. 

 

A Figura 4-140 apresenta a informação contida no boxplot. Foram definidos aqueles valores que 

estão muito aquém do primeiro quartil ( 1J ) ou muito além do terceiro quartil ( 3J ), como sendo 

observações discrepantes (outliers). Sendo 
3 1jd J J  , consideram-se dados que sejam menores que 

1

3

2
jJ d  ou maiores que 

3

3

2
jJ d , como sendo discrepantes do restante dos dados. Para construir o 

boxplot estabeleceu-se um retângulo onde estão representadas as juntas e a mediana ( 2J ). A partir do 

retângulo, para cima e para baixo, seguem linhas até o ponto mais remoto que não seja uma 

observação discrepante. Obtém-se, então, uma figura que representa o conjunto dos dados, com 

exceção dos outliers. Estes serão representados individualmente por ×. 
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Figura 4-140: O diagrama boxplot reflete os cinco 

valores de uma distribuição: mínimo, primeiro quartil, 

mediana, terceiro quartil e valor máximo. 

 

O esquema geométrico gerado pelo boxplot permite ter uma ideia da posição, dispersão, 

assimetria, caudas e dados discrepantes. A posição central dos valores é dada pela mediana e a 

dispersão, por 
jd . As posições relativas de 1J , 2J  e 3J , fornecem uma noção da assimetria da 

distribuição. Os comprimentos das caudas são dados pelas linhas que vão do retângulo aos valores 

mais afastados que não sejam outliers e pelos próprios outliers. 

A justificativa para uso de 
1

3

2
jJ d  e 

3

3

2
jJ d  como pontos limites para definição das 

observações discrepantes é baseada em uma curva normal com média zero e, portanto, com mediana 

zero, como mostra a Figura 4-141. 
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Figura 4-141: Distribuição normal ou distribuição gaussiana. 

 

Calculando os valores equivalentes em uma curva normal encontra-se que 1 0,6745J   , 2 0J   

e 3 0,6745J  , portanto, 1,349jd  . Segue-se que 
1

3
2,698

2
jJ d    e 

3

3
2,698

2
jJ d  . A área 

entre estes dois pontos embaixo da curva é 0,993, ou seja, 99,3% da distribuição estão entre estes dois 

valores. Isto é, para dados com uma distribuição normal, os outliers constituirão cerca de 0,7% da 

distribuição. 

 

Figura 4-142: Boxplots das médias diárias de concentrações de PM10 para as estações da RAMQAr 1 a 8, no período 

de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. 
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Figura 4-143: Boxplots das médias diárias de concentrações de PTS para as estações da RAMQAr 1, 3 a 8, no período 

de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. 
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Figura 4-144: Boxplots das médias diárias de concentrações de SO2 para as estações da RAMQAr 1, 3 a 8, no período 

de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. 
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Figura 4-145: Boxplots das médias horárias de concentrações de NO2 para as estações da RAMQAr 1, 3, 4, 5  6, e 8, 

no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. 
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Figura 4-146: Boxplots das médias horárias de concentrações de CO para as estações da RAMQAr 1, 4,5, 6, e 8, no 

período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. 
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Figura 4-147: Boxplots das médias de oito horas de concentrações de CO para as estações da RAMQAr 1, 4, 5, 6, e 8, 

no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. 
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Figura 4-148: Boxplots das médias horárias de concentrações de O3 para as estações da RAMQAr 1, 4, 6 e 8, no período 

de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. 
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Figura 4-149: Boxplots das médias de três horas de concentrações de HCNM para as estações RAMQAr 4, 5 e 6, no 

período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. 

 

 

4.2.7.4 Conclusão 

A partir da representação pregressa dos dados de PM10, PTS, SO2, NO2, CO, O3 e HCNM, pode-

se concluir que: 

 As concentrações de PM10 encontram-se abaixo dos padrões primários preconizados pelas 

legislações brasileira (Resolução CONAMA n.º 03/1990) que estabelecem média geométrica 

anual máxima de 50 µg/m3 e máxima diária de 150 µg/m3, não podendo ser excedida mais 

que uma vez por ano; 

 As concentrações de PTS encontram-se abaixo dos padrões primários preconizados pelas 

legislações brasileira (Resolução CONAMA n.º 03/1990) que estabelecem média geométrica 
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anual máxima de 80 µg/m3 e máxima diária de 240 µg/m3, não podendo ser excedida mais 

que uma vez por ano; 

 As concentrações de SO2 apresentam concentrações abaixo daquelas preconizadas como 

padrões primário e secundário pela legislação brasileira (Resolução CONAMA n.º 03/1990) 

que estabelecem média aritmética anual máxima de 80 µg/m3 e máxima diária de 365 µg/m3; 

 Os óxidos de nitrogênio como NO2 mostram-se com concentrações abaixo das preconizadas 

como padrão primário pela Legislação Brasileira (Resolução CONAMA n.º 03/1990) que 

estabelecem média aritmética anual máxima de 100 µg/m3 e máxima diária de 320 µg/m3. 

 O monóxido de carbono (CO) apresentou-se com concentrações abaixo das preconizadas 

como padrão primário pela Legislação Brasileira (Resolução CONAMA n.º 03/1990) que 

estabelecem média de uma hora 40.000 µg/m3 e média de oito horas de 10.000 µg/m3. 

 O ozônio (O3) apresentou-se com concentrações abaixo das indicadas como padrão primário 

pela Legislação Brasileira (Resolução CONAMA n.º 03/1990) que estabelecem uma 

concentração de 160 µg/m3 para valores da média de uma hora, não podendo ser excedido 

mais que uma vez ao ano. 

 As concentrações máximas permitidas para HCNM não são contempladas na legislação 

brasileira, portanto não é possível determinar se as concentrações atingidas por este poluente 

nas estações da RAMQAr estão impactando negativamente a qualidade do ar na região. 

O ANEXO XVI apresenta a correlação entre as estações de monitoramento para PM10, PTS, SO2, 

NO2, CO, O3 e HCNM, no período de 01 de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2012. Os 

resultados da tabela indicam alta correlação para o PTS e PM10 de cada estação, o que é de se esperar, 

pois os valores de PM10 estão incluídos nos valores de PTS, mas não existe alta correlação entre PTS 

e PM10 entre as estações de qualidade do ar. Foi identificado alta correlação entre CO e HCNM da 

RAMQAr 5, localizada no centro de Vitória, correlação que pode ser justificada pelo intenso tráfico 

de veículos na região. 

As correlações medianas positivas são encontradas na tabela pelos valores em verde claro, ou 

seja, as concentrações dos poluentes correlacionados aumentam ou diminuem simultaneamente. 
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Destaca-se também uma correlação mediana negativa entre NO2 e O3 da RAMQAr 6 localizada em 

Vila Velha Ibes, ou seja, o aumento ou a redução da concentração destes poluentes é inversa. 

As análises das correlações mostram que não existe um padrão determinado para as estações 

localizadas na RGV, o que permite concluir que as estações não estão mostrando a mesma situação, 

fato que é interessante para fins de estudos da análise da qualidade do ar da região. 

 

4.2.8 Ruído 

4.2.8.1 Introdução 

O som é parte do cotidiano da sociedade atual, com diversas aplicações, trazendo consigo tanto 

benefícios como também problemas quando emitidos em grande intensidade. De acordo com Derisio 

(2007), o homem moderno vem sendo submetido, cada vez mais, a condições sonoras agressivas no 

ambiente em que vive, ficando prejudicado até mesmo nas chamadas horas de lazer. 

O desenvolvimento tecnológico demanda, cada vez mais, maiores empreendimentos na área do 

descarte químico e/ou físico de substâncias nocivas à saúde da população. De outra parte, este mesmo 

desenvolvimento trouxe consigo problemas de poluição sonora, através de um significativo acréscimo 

de ruídos ambientais, afetando toda a comunidade. 

Entretanto, como o ruído é parte integrante do cotidiano das pessoas, tenta-se minimizar seus 

efeitos na vida cotidiana, com estratégias de engenharia. Mas para isso, é necessário entender sobre, 

som, ruído e suas características. A seguir, uma breve revisão dos principais elementos constantes 

desta parte do estudo. 
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4.2.8.2 Definições 

4.2.8.2.1 Som e Ruído 

O som pode ser definido como uma oscilação de pressão que se propaga num meio material 

elástico, a uma velocidade característica daquele meio e, dependendo de sua intensidade e forma, 

pode ser caracterizado como ruído, conforme Gerges (2000).  

O ruído pode ser definido como “o fenômeno audível, cujas frequências não podem ser 

discriminadas, porque diferem entre si por valores inferiores aos detectáveis pelo aparelho auditivo”, 

afirma Nepomuceno (1976).  

Gerges (2000) afirma que o ruído é um som incômodo e, portanto, indesejável, pois causa sempre 

sensação desagradável. Além disso, dependendo de sua intensidade e duração, pode causar problemas 

auditivos e também outros problemas tais como estresse e irritação, dor de cabeça, etc.  

De acordo com Macedo (2004), o som tem ao mesmo tempo caráter físico e psíquico, pois na 

Psicoacústica o som é considerado como um fenômeno perceptivo que pode originar os mais diversos 

sentimentos (alegria, tranquilidade, sobressalto, angústia, terror, pânico, etc.). Tanto isto é real que, 

dependendo de como o som é percebido, ele é definido como ruído ou não por quem o percebe. 

Gerges (2000) afirma que o fato de um tipo de som ser considerado um ruído para um e não para 

outro, está ligado diretamente à percepção ou mesmo ao interesse ou gosto pessoal. 

Segundo Gerges (2000), som e ruído não são sinônimos. Um ruído é um tipo de som, porém um 

som não é necessariamente um ruído. Pode-se dizer que ruído é um som incômodo e indesejável, ou 

seja, aquele som que causa sensação desagradável e som é definido como uma oscilação de pressão 

que se propaga num meio material elástico, a uma velocidade característica daquele meio, porém, 

ambos podem causar perda auditiva desde que sejam ultrapassados certos níveis de intensidade. O 

ruído por sua vez além de causar perda auditiva, ainda pode causar outros tipos de problemas tais 

como estresse e irritação, etc. Na prática, a geração de ruído é causada pela variação da pressão ou da 

velocidade das moléculas do meio. 

Assim, Macedo (2004) afirma que “o ouvido também tem a função de transformar o som físico 

em som psíquico, indo além da sua noção primária de captador fisiológico”.  
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WHO (1995) caracteriza ruído como "aquele som indesejável, ou seja, uma energia acústica 

audível que afeta ou pode afetar fisiológica ou psicologicamente o bem estar das pessoas". 

De toda forma, sabe-se que o som é produzido pela vibração de um objeto, seja num movimento 

irregular ou num movimento de repetição periódica. 

 

4.2.8.2.2 Propagação e Trajetória do som/ruído 

Teoricamente, a propagação do som se dá em forma de ondas esféricas a partir de uma fonte 

pontual, sendo uniforme em todas as direções, sendo que sua propagação ou trajetória pode ser 

alterada ou sua velocidade reduzida ou mesmo impedida de continuar, dependendo das condições do 

meio em que a mesma está inserida. Gerges (2000), afirma que a velocidade do som depende das 

características do meio em que ocorre a propagação, sendo que, no ar, seu valor, para uma temperatura 

de 20ºC, é de 343 m/s. 

São muitas as fontes de ruído presentes no cotidiano. Quando se está interessado somente numa 

ou outra fonte específica, deve-se tentar entender como se dá a relação entre a fonte e o receptor.  

O que acontece entre a geração do ruído (fonte sonora) e o receptor que está sendo afetado pelo 

ruído, sentindo o incômodo, está ilustrado na Figura 4-150. Portanto, a trajetória que o ruído segue 

até encontrar o ouvido do receptor deve ser motivo de estudo e análise. 

 

Figura 4-150: Relação entre o ruído emitido e o receptor. 

 

4.2.8.2.3 Fenômenos sonoros mais comuns 

Alguns fenômenos ocorrem na propagação do som. Entre eles, a difração, o eco, a reverberação, 

a reflexão, a refração, o mascaramento e a ressonância, sendo estes, descritos a seguir: 
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Difração: A difração é a propriedade de contornar obstáculos. Ao encontrar obstáculos à sua 

frente, a onda sonora continua a provocar compressões e rarefações no meio em que está se 

propagando e ao redor de obstáculos envolvidos pelo mesmo meio. Desta forma, consegue contorná-

los. A difração depende do comprimento de onda. Como o comprimento de onda (λ) das ondas 

sonoras é muito grande, a difração sonora é intensa.  

Eco: O eco é a repetição de um som direto que, após refletido, chega aos nossos ouvidos em 

intervalo acima de 1/15 de segundo.  

Reverberação: Em ambientes fechados, existem dois campos sonoros: o da fonte e o refletido. 

Quando ambos chegam juntos no receptor, reforçam o som, quando chegam separados, em pequeno 

intervalo, atrapalham o entendimento, caracterizando a reverberação. Este fenômeno ocorre em locais 

de reunião sem tratamento acústico, tais como igrejas, salão de festas, auditórios, etc. Fica difícil o 

entendimento do que uma pessoa está falando porque a voz aparece embolada, como se fossem muitas 

vozes iguais.  

Reflexão: Assim como na ótica (luz), a onda sonora ao incidir numa superfície refletora apresenta 

o fenômeno da reflexão, na mesma proporção de ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. 

Refração: é o desvio sofrido pela frente da onda quando ela passa de um meio para outro, cuja 

elasticidade (ou compressibilidade, para as ondas longitudinais) seja diferente. Quando uma onda 

sonora sofre refração, ocorre uma mudança no seu comprimento de onda e na sua velocidade de 

propagação, mas não da sua frequência, que depende apenas da fonte emissora. 

Mascaramento: Quando estamos interessados numa fonte sonora e a mesma está perto de outra 

que emite um ruído de maior intensidade, acontece o fenômeno do mascaramento. Assim não se 

consegue discernir de forma correta a influência da fonte que nos interessa por causa do maior valor 

da intensidade da outra fonte.  

Ressonância: Sabe-se que todo corpo vibra numa frequência natural dele. Porém quando o 

mesmo é excitado por uma fonte sonora ou vibratória, na mesma frequência de sua frequência natural, 

ocorre a ressonância. Nesse caso, a resposta do sistema à excitação acontece de forma muito maior 

que se fosse excitada em outra frequência senão a natural. Este fenômeno é um dos mais importantes 

na acústica.  
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4.2.8.2.4 Escala decibel (dB) 

Em relação à pressão sonora, a sensibilidade de trabalho do ouvido humano varia de 20x10-6 N/m² 

(limiar de audição) até 200 N/m2 (limiar da dor). Assim, como esta variação é muito grande, torna-se 

necessário o uso da escala logarítmica conhecida como decibel (dB), para se quantificar a pressão 

sonora. Gerges (2000), afirma que a escala dB apresenta uma correlação muito melhor com a 

audibilidade humana do que a escala absoluta (N/m²) e que um (1) dB é a menor variação que o 

ouvido humano pode perceber.  

A escala decibel usa o limiar da audição de 20 Pa como o seu ponto de partida ou pressão de 

referência. Ele é definido para ser 0 dB. Cada vez que se multiplica por 10 a pressão sonora em Pascal, 

adiciona-se 20 dB ao nível em dB. Desta forma, pode-se dizer que a escala dB comprime os milhões 

de unidades de uma escala em apenas 120 dB de outra escala.  

 

4.2.8.2.5 Pressão Sonora 

De acordo com Beranek (1992) uma pessoa que não seja surdo percebe como som qualquer 

vibração do tímpano na faixa de frequências audíveis, resultado de uma variação periódica da pressão 

do ar no ouvido. Uma variação na pressão acima e abaixo da pressão atmosférica é chamada de 

pressão sonora, em unidades de Pascal (Pa). Um jovem com audição normal pode perceber o som na 

faixa de frequência de cerca de 15 Hz até 16 kHz (Hertz), definida como a faixa de frequência audível 

normal. 

Segundo Beranek (1992), o ouvido normal é mais sensível a frequências entre 2 kHz e 5 kHz, e 

uma pessoa jovem pode detectar pressões sonoras tão baixas em torno de 20 Pa, em comparação 

com a pressão atmosférica normal em torno do qual ela varia, uma variação de cerca de 2x10-10. 

Deve-se notar que o uso do decibel é necessário porque a unidade Pascal é muito pequena para se 

poder quantificar as pressões sonoras resultantes dos mais diversos fenômenos, sejam eles naturais 

ou artificiais. 
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4.2.8.2.6 Nível de Pressão Sonora 

A grandeza que expressa, em dB, a sensação auditiva com que o ser humano percebe os sons, sem 

os dados sobre a distribuição deste nível nas frequências de interesse, é conhecida como Nível de 

Pressão Sonora (NPS) (Gerges, 2000). 

Pode-se calcular o Nível de Pressão Sonora (NPS) através da Equação 1: 
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Em que: 

NPS  é o Nível de Pressão Sonora [dB]  

P0  = 2 x 10-5 [N/m²] é o valor de referência e correspondente ao limiar de audição em 1 KHz. 

Como o ouvido humano não é igualmente sensível para todas as frequências, tendo mais 

sensibilidade à faixa entre 2kHz e 5 kHz, sendo menos sensível à frequências extremamente baixas 

ou altas e que este evento é mais suscetível para baixos NPS do que para altos, por conseguinte, o 

volume ou intensidade do ruído são normalmente medidos em decibéis com ponderação A, ou seja, 

em dB(A) (Rossing, 1990). 

 

4.2.8.2.7 Nível de Pressão Sonora e a Relação com a Distância 

Numa campanha de medição do ruído emitido por uma ou mais fontes sonoras, sempre haverá 

alguma diferença entre medir perto ou longe da fonte sonora de interesse. Assim, ao se medir uma fonte 

de ruído, a amplitude da pressão sonora sofre redução à medida que se aumenta a distância entre a fonte 

e o receptor, devido à existência de perdas na transmissão do som num meio elástico qualquer.  

Assim, de acordo com Gerges (2000), na propagação do som através do ar em um campo livre, 

quando a distância entre a fonte sonora e o receptor é dobrada, o nível sonoro é reduzido em 

aproximadamente 6 dB. Neste sentido, numa medição de ruído de uma fonte sonora específica, deve-se 

sempre informar esta distância, ou seja, um nível de ruído medido será sempre um valor vinculado à 

distância entre a fonte e o medidor de nível de pressão sonora, e qualquer variação de uma distância 

predeterminada, implicará em erros de medição. 
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De acordo com Bruel&Kjaer (1974) a propagação de som no ar pode ser comparada à ondas na 

água, onde as ondas espalham-se uniformemente em todas as direções, diminuindo em amplitude 

conforme se distanciam da fonte. Como no ar, quando a distância dobra, a amplitude cai pela metade, o 

que equivale à uma queda de 6 dB. Entretanto, isto só e verdade quando não há objetos que reflitam ou 

bloqueiem o caminho do som. Tais condições ideais são chamadas de condições de “campo livre”. Com 

um obstáculo no caminho do som, parte do som será refletida, parte absorvida e o restante será 

transmitido através do obstáculo.  

 

4.2.8.2.8 Nível Equivalente de Pressão Sonora (Leq) 

De acordo a Norma NBR 10.152, o Nível Equivalente de Pressão Sonora (Leq), é o nível que, na 

hipótese de poder ser mantido constante durante o período de medição, acumularia a mesma 

quantidade de energia acústica que os diversos níveis variáveis acumulam no mesmo período em dB. 

O Leq pode ser calculado através da Equação 2: 
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Em que: Li é o nível de pressão sonora, em dB(A) 

n é o número total de leituras. 

Deve-se considerar que nas medições de Leq feitas em dB(A), o valor obtido será LeqA.  

 

4.2.8.2.9  Níveis Estatísticos de Ruído (Ln) 

Níveis Estatísticos são níveis de pressão sonora que são ultrapassados durante uma determinada 

fração do tempo total de medição. Entre eles, se destacam: 

L1 (dB(A)) – nível excedido 1% do tempo, usado para avaliar o maior ruído ouvido, pois situa-se 

próximo do nível máximo. 
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L10 (dB(A)) – nível excedido 10% do tempo. Muito utilizado para ruído de tráfego, construção 

civil, etc., visto que ele indica valores que foram excedidos durante apenas 10% do tempo total de 

medição. 

L50 (dB(A)) – nível excedido 50% do tempo, que representa o nível médio. 

L90 (dB(A)) – nível excedido 90% do tempo. Utilizado para caracterizar o ruído de fundo, visto 

que indica o nível de ruído que foi ultrapassado durante quase todo o tempo de medição. 

 

 

4.2.8.2.10 Tipos de Ruído 

De acordo com Neto (2007), o ruído é classificado pela Norma ISO 2204 (1973), em relação ao 

seu NPS da seguinte forma: 

a) Contínuo estacionário: ruído com variações de níveis desprezíveis durante o período de 

observação;  

b) Contínuo não estacionário: ruído cujo nível varia significativamente durante o período de 

observação;  

c) Contínuo flutuante: ruído cujo nível varia continuamente de um valor apreciável durante o 

período de observação;  

d) Ruído intermitente: ruído cujo nível cai ao valor de fundo (ruído de fundo) várias vezes 

durante o período de observação, sendo o tempo em que permanece em valor constante acima do 

valor da ordem de segundos ou mais, podendo, para fins desta norma, ser assumido como contínuo;  

e) Ruído de impacto: ruído que se apresenta em picos de energia acústica de duração inferior a 

um segundo em intervalos superiores a um segundo. 

Ainda em relação ao ruído, a Norma NHO 01 da FUNDACENTRO (2001), faz uma classificação 

mais simplificada, a saber: 
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- Ruído contínuo ou intermitente: todo e qualquer ruído que não se classifique como ruído de 

impacto ou impulsivo; 

- Ruído de impacto ou impulsivo: ruído que apresenta picos de energia acústica de duração 

inferior a um (01) segundo, a intervalos superiores a um (01) segundo. 

De um modo geral, os ruídos podem ser classificados em 3 tipos: 

- Ruídos contínuos: são aqueles cuja variação de nível de intensidade sonora é muito pequena 

em função do tempo. São ruídos característicos de bombas de líquidos, motores elétricos, 

engrenagens, etc.  

- Ruídos flutuantes: são aqueles que apresentam grandes variações de nível em função do tempo.  

- Ruídos impulsivos ou de impacto: são aqueles que apresentam altos níveis de intensidade 

sonora, num intervalo de tempo muito pequeno. São os ruídos provenientes de explosões e impactos.  

 

4.2.8.2.11 Ruído de fundo 

Entende-se como ruído de fundo, a média dos níveis de ruído mínimos no local e hora 

considerados na ausência da fonte emissora em questão. Quando for empregada a análise estatística 

dos níveis sonoros, o nível de ruído de fundo deve ser considerado como o nível que é superado em 

90% do tempo de medição (L90). 

Em resumo, ruído de fundo é o ruído que já existe no local onde você está medindo, independente 

da fonte sonora de seu interesse estar ligada ou não, ou seja, o ruído permanece mesmo que seja 

desligada a fonte sonora objeto de estudo. Se ao desligar a fonte sonora em estudo o nível de ruído se 

mantiver praticamente o mesmo, significa que o ruído emitido pela fonte sonora encontra-se 

mascarado pelo ruído de fundo. 
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4.2.8.2.12 Efeitos do Ruído no Homem 

De acordo com WHO (1995), os efeitos do ruído no homem podem ser classificados em diretos 

e indiretos.  

 

4.2.8.2.12.1 Efeitos Diretos do Ruído 

São os que atingem diretamente as características do sistema auditivo e, por conseguinte, podem 

levar à surdez. Neste caso, pode acontecer o que se denomina Perda Auditiva Induzida por Ruído 

(PAIR).  

Neste sentido, a exposição prolongada ao ruído traz consequências perigosas envolvendo o 

aparelho auditivo, quando exposto a intensidades sonoras significativas. Um dos primeiros efeitos 

desta exposição é a perda auditiva na faixa de frequência de 4 a 6 kHz (Gerges, 2000). Percebe-se o 

efeito quando acontece a sensação de captação do ruído, mesmo após ter deixado o local ou desligado 

a fonte ruidosa. Esta sensação é temporária e o nível original auditivo é restabelecido após algum 

tempo. Porém se houver exposição ao ruído antes de restabelecido o aparelho auditivo, essa perda 

auditiva pode ser tornar permanente e irreversível, por ter causado danos às células nervosas do 

ouvido interno e, neste caso, a perda auditiva não será necessariamente apenas na faixa de 4 a 6 kHz, 

mas em qualquer outra faixa de frequência.  

 

4.2.8.2.12.2 Efeitos Indiretos do Ruído 

Os indiretos (ou extra auditivos) podem atuar sobre outras características humanas, mas não 

chegam a modificar as funções auditivas. Dentre esses efeitos está o nervosismo, a fadiga mental, o 

estresse, a irritabilidade causada por dificuldades mentais e emocionais e conflitos sociais, a alteração 

do batimento cardíaco, etc. WHO (1999) afirma que os efeitos não auditivos originados pela 

exposição à ruído excessivo são vário e dependem da intensidade do ruído, da frequência, duração, o 

tempo de exposição, etc.  

Gerges (2000), afirma que a exposição prolongada afeta o indivíduo sob vários aspectos, além da 

perda auditiva, causando distúrbios como: aumento da pressão sanguínea, aceleração da pulsação e 
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estreitamento dos vasos sanguíneos, sobrecarga do coração, provocando alteração na secreção de 

hormônios e tensões musculares, entre outros. Esses efeitos aparecem sob forma de comportamento, 

alterando o desempenho dos indivíduos no trabalho e provocando também sua ausência. Dentre esses 

efeitos está o nervosismo, a fadiga mental, o estresse, a irritabilidade causada por dificuldades mentais 

e emocionais e conflitos sociais. 

A Tabela 4-21 apresenta os efeitos indiretos oriundos da exposição ao ruído, conforme WHO 

(2009). 

Tabela 4-21: Efeitos do ruído. 

EFEITOS INDIRETOS OU NÃO AUDITIVOS 

DE CURTA DURAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 

- Sobressalto 

- Dilatação das pupilas 

- Vasoconstrição periférica 

- Aceleração dos batimentos 

cardíacos 

- Palpitação 

- Alteração do ritmo respiratório 

- Tensão muscular 

- Redução na capacidade de concentração 

- Perturbação do sono 

- Interferência na comunicação 

- Influência sobre o sistema endócrino 

- Distúrbios gástricos 

- Cefaleias 

- Zumbidos 

- Dores generalizadas 

- Tonturas e náuseas 

- Perturbação da atividade sexual 

Fonte: WHO (2009). 

 

4.2.8.3 Medições e Metodologia 

4.2.8.3.1 Medições/Pontos de Medição 

Realizou-se uma campanhas de campo com o objetivo de diagnosticar os níveis atuais de ruído, 

principalmente, nas regiões no entorno da área do empreendimento, no dia 10 de janeiro de 2014, nos 

períodos diurno (entre 10h31min e 17h38min) e noturno (entre 20h11min e 02h59min) e teve como 

objetivo caracterizar os níveis de ruído nos períodos diurno e noturno, em dias da semana. 

No total, foram selecionados 36 (trinta e seis) pontos de medição, alguns localizados na AID e 

outros fora da AID, sendo que a medição em cada ponto teve a duração de, no mínimo, 5 minutos.  
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Todas as medições em que se teve dúvida de sua “originalidade”, ou seja, sinais medidos que 

poderiam ter sido contaminados por ruído de fontes não constantes do ambiente de interesse, como 

por exemplo: sinal medido com vento forte soprando frontalmente no microfone ou voz alta demais 

perto do microfone, etc., foram descartadas.   

 

4.2.8.3.2 Condições de Medição 

Como se trata de ambiente externo, as condições de medição (NBR 10151 e NBR 10152) foram: 

 Altura do microfone: 1,20 - 1,50 m (acima do solo). Para isto, utilizou-se um tripé com a 

altura pré determinada de 1,2 m. 

 A distância do microfone de quaisquer superfícies refletoras (muros, paredes, troncos de 

árvores, etc) foi de no mínimo de 2,0 m. 

 O microfone estava provido de protetor de vento. 

 Não foram efetuadas avaliações na ocorrência de precipitação (chuva). 

 Foi evitada a interferência de outras fontes nos Níveis de Ruído da fonte em avaliação. 

 Cada medição teve a duração mínima de 5 minutos. 

 Antes de cada etapa de medição, o equipamento de medição de ruído era calibrado através 

de equipamento adequado (Sound Calibrator Fabricante Bruel Kjaer Type 4231), de 

acordo com  norma específica, para se evitar erros de medição.  

 Durante as medições houve pouca variação das condições climáticas, inclusive de vento, 

que pudessem interferir no nível de ruído captado pelo microfone do aparelho medidor. 
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4.2.8.3.3 Equipamento de medição 

A NBR 10151, através do item 4.1, estipula que o equipamento de medição deve atender a IEC-

60651, que trata de Sound Level Meters (Medidores de Nível de Som), e também que o equipamento 

deve possuir recursos para medição de Nível de Pressão Sonora Equivalente ponderado em “A” – 

LeqA. 

Assim foi utilizado o equipamento Medidor de Nível de Som (Sound Level Meter), modelo 2250, 

fabricante Bruel Kjaer, instrumento de precisão do tipo 1, significando que pode ser utilizado tanto 

para medições em laboratório como para medições em campo. É utilizado para medir Nível de 

Pressão Sonora, LeqA, e outros tipos de medições de ruído e atende integralmente às condições 

estipuladas pela NBR 10151.  

A Figura 4-151 ilustra o equipamento de medição de ruído (Hand Held Analyzer - B&K 2250), 

o aparelho calibrador manual “Sound Calibrator” BK 4231, o equipamento de posicionamento global 

- GPS (Aparelho GPSmap 62 Garmin) utilizado para a determinação das coordenadas de posição de 

cada ponto de medição e o sistema de medição montado no tripé com a altura pré determinada de 1,2 

m. 

 

 

Medidor de Nível de Som 

Type BK 2250 

 

Aparelho GPSmap 62 Garmin 

 

Sistema de medição 
 

Sound Calibrator 

Type BK 4231 

Figura 4-151: Equipamentos utilizados na medição dos Níveis de Pressão Sonora. 
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4.2.8.3.4 Cuidados nas Medições 

Antes de iniciar as medições foram efetuados os seguintes procedimentos: 

i) Verificou-se a integridade e coerência na resposta do instrumento; 

ii) Verificou-se as condições de carga das baterias; 

iii) Ajustaram-se os parâmetros de medição, conforme o critério escolhido; 

iv) Efetuou-se a calibração de acordo com as instruções do fabricante, através do calibrador BK 

Sound Calibrator Type 4231, tanto antes como após cada rodada de medição; 

v) As medições de ruído foram realizadas com o microfone posicionado de forma a fornecer dados 

representativos do fenômeno a ser avaliado; 

vi) Tomou-se cuidado com o posicionamento e a conduta do avaliador afim de não interferir no 

campo acústico ou nas condições de trabalho, para não falsear os resultados obtidos 

 

4.2.8.3.5 Pontos de Medição 

Os pontos exatos onde foram realizadas as medições dos níveis de ruído foram mapeados via 

aparelho de GPS. Assim, foi utilizado o equipamento GPSmap 62 Garmin. A Tabela 4-22 apresenta 

as coordenadas geográficas de cada ponto de monitoramento de ruído, enquanto que a Figura 4-152 

ilustra a localização destes pontos de medição. 

Tabela 4-22: Pontos de monitoramento de ruído com suas respectivas coordenadas UTM. Datum SIRGAS 2000. 

Pontos de Medição Coordenadas UTM Pontos de Medição Coordenadas UTM 

Ponto 01 7753373 / 0358155 Ponto 19 7752415 / 0357206 

Ponto 02 7754506 / 0358960 Ponto 20 7753040 / 0357243 

Ponto 03 7754305 / 0358750 Ponto 21 7753653 / 0357567 

Ponto 04 7754003 / 0358609 Ponto 22 7754035 / 0357181 

Ponto 05 7753728 / 0358430 Ponto 23 7752887 / 0356850 

Ponto 06 7753452 / 0358406 Ponto 24 7752863 / 0356691 

Ponto 07 7753552 / 0358190 Ponto 25 7752856 / 0356604 

Ponto 08 7753008 / 0358157 Ponto 26 7752724 / 0356584 

Ponto 09 7752582 / 0358383 Ponto 27 7753253 / 0356416 

Ponto 10 7752556 / 0358733 Ponto 28 7753338 / 0356096 

Ponto 11 7751777 / 0358518 Ponto 29 7753211 / 0355705 

Ponto 12 7752685 / 0357371 Ponto 30 7752978 / 0355128 

Continua...  
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Tabela 4-22 (continuação): Pontos de monitoramento de ruído com suas respectivas coordenadas UTM. Datum SIRGAS 

2000. 

Pontos de Medição Coordenadas UTM Pontos de Medição Coordenadas UTM 

Ponto 13 7752033 / 0356596 Ponto 31 7753306 / 0354934 

Ponto 14 7751967 / 0356714 Ponto 32 7753518 / 0354702 

Ponto 15 7752211 / 0356979 Ponto 33 7753002 / 0354372 

Ponto 16 7752123 / 0357025 Ponto 34 7752686 / 0354214 

Ponto 17 7752109 / 0357262 Ponto 35 7752494 / 0355026 

Ponto 18 7752091 / 0356623 Ponto 36 7752740 / 0355606 

 

 

Figura 4-152: Localização dos pontos de medição de ruído 
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4.2.8.4 Resultados 

Os valores dos níveis de ruído (LeqA) medidos são mostrados a partir do Quadro 4-4 até o 

Quadro 4-39, contendo: quatro fotografias do ponto de medição; o número do ponto de medição; a 

localização do ponto de medição com coordenadas UTM e datum SIRGAS 2000; o horário da 

medição diurna e noturna; o nível equivalente de ruído (LeqA) e os níveis estatísticos (L1, L10, L50 e 

L90) medidos no ponto. 

De acordo com o Plano Diretor Urbano (PDU) do município de Vitória e, considerando os níveis 

de ruído estipulados pela norma NBR 10.151 (Tabela 4-23), a área de estudo pode ser classificado 

como “Área mista, predominantemente residencial”, com limites de ruído diurno de 55 dB e noturno 

de 50 dB. Os resultados foram comparados com este padrão, sendo que os valores em vermelho 

equivalem aos pontos que estiveram acima do estipulado pela NBR 10151. 

Tabela 4-23: Nível de Critério de Avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A). 

Tipos de áreas Diurno Noturno 

Área de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: NBR 10.151 

 

Os histogramas dos valores de LeqA, L1, L10, L50 e L90, são mostradas a partir da Figura 4-153 

até a Figura 4-162, juntamente com os valores limites (diurno 55 dB(A) e noturno 50 dB(A) 

preconizados pela NBR 10.151. 
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PONTO 1 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7753373 0358155 10h31min 20h11min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

59,6 73,3 60,0 50,0 45,4 58,1 72,5 58,9 49,8 41,2 

Quadro 4-4: Medição de ruído no Ponto 1.  
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PONTO 2 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

775450 0358960 10h42min 20h20min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

64,4 76,8 67,0 55,4 46,4 63,5 72,8 66,1 54,0 45,3 

Quadro 4-5: Medição de ruído no Ponto 2.  
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PONTO 3 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7754305 0358750 10h55min 20h31min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

58,1 68,0 60,4 56,0 52,8 57,1 67,0 60,0 55,4 51,2 

Quadro 4-6: Medição de ruído no Ponto 3.  
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PONTO 4 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7754003  0358609 11h04min 20h39min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

56,1 66,3 59,0 53,7 48,8 55,0 64,7 58,0 52,1 47,0 

Quadro 4-7: Medição de ruído no Ponto 4.  
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PONTO 5 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7753728  0358430 11h12min 20h50min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

56,3 65,4 60,7 50,8 41,6 55,4 64,3 58,9 49,7 40,5 

Quadro 4-8: Medição de ruído no Ponto 5.  
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PONTO 6 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7753452 0358406 11h23min 20h59min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

60,4 67,6 65,3 54,1 48,9 58,9 65,2 62,7 52,1 46,0 

Quadro 4-9: Medição de ruído no Ponto 6.  
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PONTO 7 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7753552 0358190 11h39min 21h11min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

43,4 49,8 45,8 42,3 39,6 43,2 48,5 44,7 42,0 39,0 

Quadro 4-10: Medição de ruído no Ponto 7.  
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PONTO 8 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7753008  0358157 11h49min 21h20min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

54,3 62,2 58,9 50,1 45,7 52,8 60,5 57,8 49,2 44,3 

Quadro 4-11: Medição de ruído no Ponto 8.  
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PONTO 9 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7752582  0358383 11h58min 21h39min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

76,6 88,2 80,1 69,1 61,0 75,0 84,2 76,0 65,0 54,0 

Quadro 4-12: Medição de ruído no Ponto 9.  
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PONTO 10 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7752556 0358733 12h11min 21h52min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

66,1 76,2 67,9 64,2 58,0 64,7 73,0 64,2 62,1 55,4 

Quadro 4-13: Medição de ruído no Ponto 10.  
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PONTO 11 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7751777  0358518 12h31min 22h14min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

64,8 76,0 66,6 62,7 59,4 64,0 75,1 65,2 61,3 58,7 

Quadro 4-14: Medição de ruído no Ponto 11.  
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PONTO 12 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7752685  0357371 12h40min 22h23min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

74,3 84,9 79,9 66,8 59,1 72,0 81,7 76,5 64,2 57,3 

Quadro 4-15: Medição de ruído no Ponto 12.  
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PONTO 13 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7752033  0356596 13h32min 22h38min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

55,5 61,5 57,6 54,9 52,5 53,6 60,1 55,3 52,1 50,7 

Quadro 4-16: Medição de ruído no Ponto 13.  
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PONTO 14 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7751967  0356714 13h41min 22h46min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

55,7 61,2 56,4 55,1 54,2 53,8 60,1 55,0 53,1 52,5 

Quadro 4-17: Medição de ruído no Ponto 14.  
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PONTO 15 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7752211  0356979 13h55min 22h58min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

54,3 60,2 56,0 53,4 52,2 53,0 58,5 54,3 51,9 50,2 

Quadro 4-18: Medição de ruído no Ponto 15.  
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PONTO 16 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7752123  0357025 14h10min 23h15min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

57,8 71,0 56,5 51,4 48,6 55,8 68,7 54,6 50,2 46,0 

Quadro 4-19: Medição de ruído no Ponto 16.  
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PONTO 17 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7752109  0357262 14h24min 23h29min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

56,4 63,5 60,4 54,4 52,0 55,3 60,8 58,2 53,0 50,1 

Quadro 4-20: Medição de ruído no Ponto 17.  
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PONTO 18 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7752091  0356623 14h32min 23h37min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

67,6 76,4 70,0 65,6 62,4 65,6 73,5 65,8 63,5 60,2 

Quadro 4-21: Medição de ruído no Ponto 18.  
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PONTO 19 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7752415  0357206 14h39min 23h46min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

69,6 79,2 73,6 64,9 57,6 67,6 77,0 72,5 63,5 54,0 

Quadro 4-22: Medição de ruído no Ponto 19.  



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

262 

 

 

 

PONTO 20 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7753040  7753040  14h50min 23h52min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

70,5 80,2 73,2 67,9 63,6 68,3 77,2 70,3 65,5 61,9 

Quadro 4-23: Medição de ruído no Ponto 20.  
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PONTO 21 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7753653  0357567 15h06min 00h12min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

49,0 60,4 51,0 44,7 41,3 46,5 56,2 49,0 40,9 38,5 

Quadro 4-24: Medição de ruído no Ponto 21.  
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PONTO 22 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7754035 0357181 15h18min 00h23min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

65,9 72,3 68,5 64,5 62,5 63,2 70,5 66,5 63,1 60,8 

Quadro 4-25: Medição de ruído no Ponto 22.  
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PONTO 23 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7752887  0356850 15h32min 00h34min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

63,4 75,0 67,9 54,4 48,8 62,0 72,6 64,3 51,8 46,8 

Quadro 4-26: Medição de ruído no Ponto 23. 
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PONTO 24 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7752863  0356691 15h40min 00h42min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

52,5 59,3 54,7 50,7 46,2 50,8 56,3 52,1 48,6 44,7 

Quadro 4-27: Medição de ruído no Ponto 24. 
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PONTO 25 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7752856  0356604 15h47min 00h50min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

54,8 61,3 57,3 53,8 51,9 53,0 60,1 55,2 51,2 50,0 

Quadro 4-28: Medição de ruído no Ponto 25. 
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PONTO 26 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7752724  0356584 15h54min 01h02min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

65,8 75,4 69,9 58,9 54,8 63,8 83,2 67,8 57,8 52,4 

Quadro 4-29: Medição de ruído no Ponto 26. 
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PONTO 27 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7753253  0356416 16h05min 01h15min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

42,6 50,6 44,7 40,9 38,9 41,2 48,6 42,0 40,0 38,0 

Quadro 4-30: Medição de ruído no Ponto 27. 
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PONTO 28 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7753338  0356096 16h07min 01h26min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

47,0 59,8 46,5 40,9 38,3 46,5 58,2 45,3 39,1 37,5 

Quadro 4-31: Medição de ruído no Ponto 28. 
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PONTO 29 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7753211  0355705 16h14min 01h38min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

50,2 61,7 51,9 45,9 44,0 48,9 60,1 50,7 44,9 42,0 

Quadro 4-32: Medição de ruído no Ponto 29. 
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PONTO 30 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7752978  0355128 16h24min 01h55min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

55,4 67,4 50,5 46,8 45,2 54,3 64,5 48,3 44,2 42,5 

Quadro 4-33: Medição de ruído no Ponto 30. 
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PONTO 31 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7753306  0354934 16h33min 02h12min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

48,5 55,1 51,0 46,9 44,9 46,3 53,0 48,9 46,9 44,2 

Quadro 4-34: Medição de ruído no Ponto 31. 
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PONTO 32 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7753518  0354702 16h42min 02h25min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

60,5 63,0 61,5 60,3 58,5 58,6 61,8 60,1 58,9 56,0 

Quadro 4-35: Medição de ruído no Ponto 32. 
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PONTO 33 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7753002  0354372 16h53min 02h32min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

56,8 66,1 60,7 53,4 50,8 55,0 64,5 58,6 52,0 49,0 

Quadro 4-36: Medição de ruído no Ponto 33. 
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PONTO 34 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7752686  0354214 17h02min 02h44min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

77,3 87,1 80,1 75,1 69,9 75,6 86,7 78,9 74,6 67,8 

Quadro 4-37: Medição de ruído no Ponto 34. 
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PONTO 35 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7752494  0355026 17h16min 02h52min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

53,4 61,2 55,5 51,6 49,8 52,1 60,5 54,0 50,2 48,2 

Quadro 4-38: Medição de ruído no Ponto 35. 
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PONTO 36 

  

  

Coordenadas Horário de medição 

UTM Norte UTM Leste Diurno Noturno 

7752740 0355606 17h38min 02h59min 

Medição diurna (dB(A)) 

Limite 55,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Medição noturna (dB(A)) 

Limite 50,0 dB(A) 

NBR 10.151 

Leq L1 L10 L50 L90 Leq L1 L10 L50 L90 

70,7 80,8 75,3 58,7 56,6 68,5 78,3 73,2 55,8 53,9 

Quadro 4-39: Medição de ruído no Ponto 36.  
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Figura 4-153: Nível de Ruído (LeqA) Diurno com o limite dado pela NBR 10151. 

 

 

Figura 4-154: Nível de Ruído Estatístico (L1) Diurno com o limite dado pela NBR 10151. 
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Figura 4-155: Nível de Ruído Estatístico (L10) Diurno com o limite dado pela NBR 10151. 

 

 

Figura 4-156: Nível de Ruído Estatístico (L50) Diurno com o limite dado pela NBR 10151. 
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Figura 4-157: Nível de Ruído Estatístico (L90) Diurno com o limite dado pela NBR 10151. 

 

 

Figura 4-158: Nível de Ruído (LeqA) Noturno com o limite dado pela NBR 10151. 
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Figura 4-159: Nível de Ruído Estatístico (L1) Noturno com o limite dado pela NBR 10151. 

 

 

Figura 4-160: Nível de Ruído Estatístico (L10) Noturno com o limite dado pela NBR 10151. 
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Figura 4-161: Nível de Ruído Estatístico (L50) Noturno com o limite dado pela NBR 10151. 

 

 

Figura 4-162: Nível de Ruído Estatístico (L90) Noturno com o limite dado pela NBR 10151. 
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4.2.8.5 Discussões 

4.2.8.5.1 Medições Diurnas 

Nas medições de ruído diurno (LeqA) verificou-se que o maior valor foi obtido no Ponto 34 (trinta 

e quatro), com 77,3 dB(A), valor acima do valor limite de 55 dB(A) estabelecido pela NBR 10.151 

para esta área (diferença de 22,3 dB(A)). Deve-se considerar que o Ponto 34 (trinta e quatro) encontra-

se junto à Rodovia BR 101 (Rodovia do Contorno de Vitória) que possui tráfego intenso de todos os 

tipos de veículos (pequenos, médios, grandes) e, no momento da medição estavam trafegando 

caminhões e carretas pesadas. Ainda nas medições diurnas, verificou-se que o menor valor foi obtido 

no Ponto 27 (vinte e sete), com 42,6 dB(A), valor bem abaixo (diferença de 12,4 dB(A)) do valor 

limite de 55 dB(A) do estabelecido pela NBR 10.151 considerado por este estudo para toda a área do 

empreendimento. Deve-se levar em conta que o Ponto 27(vinte e sete) está localizado praticamente 

num sítio, junto à rodovia conhecida como Estrada da Emespe e, no momento da medição não havia 

nenhum tráfego e nem atividade com emissão de ruído no local. Verifica-se também que os valores 

de LeqA medidos em todos os pontos, exceto nos pontos 7, 8, 15, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 31 e 35 

ultrapassam o limite de 55,0 dB(A) estabelecido pela norma NR 10.151. Os demais pontos estão 

acima do limite estabelecido pela norma para as áreas específicas. 

Em relação aos valores de L1 encontrados e lembrando que o ruído estatístico L1 significa que 

somente 1% do ruído ambiente em dB(A) fica acima deste valor, nota-se que somente os valores de 

L1 medidos nos pontos 7 e 27 não ultrapassam o limite de 55 dB(A). Todos os outros pontos 

apresentam valores acima dos valores limites de 55 dB(A) estabelecido pela norma NBR 10.151.  

Em relação aos valores de L10 encontrados e lembrando que o ruído estatístico L10 significa que 

10% do ruído ambiente em dB(A) fica acima deste valor, nota-se que, com exceção dos valores 

encontrados nos Pontos 7, 21, 24, 27, 28, 29, 30 e 31, todos os outros valores encontram-se acima 

dos valor limite de 55 dB(A) estabelecido pela norma vigente, para a área específica.  

Em relação aos valores de L50 encontrados e lembrando que o ruído estatístico L50 significa que 

50% do ruído ambiente em dB(A) fica acima deste valor, nota-se que os valores encontrados nos 

Pontos 3, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 32, 34 e 36, encontram-se acima do valor limite de 55 

dB(A). Todos os outros valores encontram-se abaixo deste valor limite.  
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E ainda em relação aos valores de L90 encontrados e lembrando que o ruído estatístico L90 significa 

que 90% do ruído ambiente em dB(A) fica acima deste valor, verifica-se que os valores encontrados 

nos Pontos 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 32, 34 e 36, encontram-se acima do valor limite de 55 dB(A). 

Todos os outros valores encontram-se abaixo deste valor limite.  

Em relação às comparações com os ruídos estatísticos, deve-se levar em conta que a NBR 10151 

não trata de comparação entre ruído estatístico e valores limites e sim com ruído equivalente (Leq). 

Assim estas comparações foram feitas meramente para ilustrar as diferenças entre os valores 

encontrados e os valores limites da NBR 10151. 

 

4.2.8.5.2 Medições Noturna 

Nas medições de ruído noturno (LeqA), verifica-se que o maior valor foi obtido no Ponto 34 

(trinta e quatro), com 75,6 dB(A), valor muito acima do valor limite de 50 dB(A) (diferença de 25,6 

dB(A)). Deve-se considerar que o Ponto 34 (trinta e quatro) encontra-se junto à Rodovia BR 101 

(Rodovia do Contorno de Vitória), que possui tráfego intenso de todos os tipos de veículos (pequenos, 

médios, grandes) e, também no momento da medição estavam trafegando caminhões e carretas 

pesadas. Ainda nas medições noturnas, verifica-se que o menor valor foi obtido no Ponto 27 (vinte e 

sete), com 41,2 dB(A), valor abaixo (diferença de 8,8 dB(A)) do valor limite de 50 dB(A) estabelecido 

pela NBR 10151 considerado por este estudo para toda a área do empreendimento. Deve-se levar em 

conta que o Ponto 27 (vinte e sete) está localizado praticamente num sítio, junto à rodovia conhecida 

como Estrada da Emespe e, no momento da medição não havia nenhum tráfego e nem atividade com 

emissão de ruído no local. Verifica-se também que os valores de LeqA medidos em todos os pontos, 

exceto nos pontos 7, 21, 27, 28, 29 e 31, ultrapassam o limite de 50,0 dB(A) estabelecido pela norma 

NR 10.151. Os demais pontos estão acima do limite estabelecido pela norma para as áreas específicas. 

Em relação aos valores de L1 encontrados e lembrando que o ruído estatístico L1 significa que 

somente 1% do ruído ambiente em dB(A) fica acima deste valor, nota-se também que somente os 

valores de L1 medidos nos pontos 7 e 27 não ultrapassam o limite de 50 dB(A). Todos os outros 

pontos apresentam valores acima dos valores limites de 50 dB(A) estabelecido pela norma NBR 

10.151.  
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Em relação aos valores de L10 encontrados e lembrando que o ruído estatístico L10 significa que 

10% do ruído ambiente em dB(A) fica acima deste valor, nota-se que, com exceção dos valores 

encontrados nos Pontos 7, 21, 27, 28, 30 e 31, todos os outros valores encontram-se acima dos valor 

limite de 50 dB(A) estabelecido pela norma vigente, para a área específica.  

Em relação aos valores de L50 encontrados e lembrando que o ruído estatístico L50 significa que 

50% do ruído ambiente em dB(A) fica acima deste valor, nota-se que os valores encontrados nos 

Pontos 1, 5, 7, 8, 21, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 encontram-se abaixo do valor limite de 50 dB(A). Todos 

os outros valores encontram-se acima deste valor limite.  

E ainda em relação aos valores de L90 encontrados e lembrando que o ruído estatístico L90 significa 

que 90% do ruído ambiente em dB(A) fica acima deste valor, verifica-se que os valores encontrados 

nos Pontos 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 32, 34 e 36, encontram-se acima do 

valor limite de 50 dB(A). Todos os outros valores encontram-se abaixo deste valor limite.  

Em relação às comparações com os ruídos estatísticos, deve-se levar em conta que a NBR 10151 

não trata de comparação entre ruído estatístico e valores limites e sim com ruído equivalente (Leq). 

Assim estas comparações foram feitas meramente para ilustrar as diferenças entre os valores 

encontrados e os valores limites da NBR 10151. 

 

4.2.8.6  Considerações Finais 

Os resultados das medições dos Níveis de Ruído diurno, na maioria dos pontos, nos dois 

municípios apresentaram-se entre 50,0 e 70,0 dB(A), valores que podem ser considerados muito 

elevado, visto que grande parte das localizações das medições constitui-se de área residencial.  

Observa-se também que os resultados das medições dos Níveis de Ruído noturno na grande 

maioria dos pontos de medição apresentaram-se entre 50,0 e 70,0 dB(A), níveis que também podem 

ser considerados demasiadamente elevados para os horários em que foram medidos. 

Conclui-se que, na situação atual, o nível de ruído nos pontos medidos é relativamente alto, 

devido, principalmente, ao nível de ruído gerado pelo trânsito de veículos leves (carros de passeio), 
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médios (camionetas e vans) e pesados (ônibus, caminhões e carretas) nas ruas e avenidas, assim como 

na Rodovia do Contorno (BR101).  

 

4.2.9 Condições Oceanográficas da Baia de Vitória 

4.2.9.1 Introdução  

A Baía de Vitória faz parte de um complexo sistema estuarino na região metropolitana da Grande 

Vitória, apresentando duas comunicações com o mar: o Canal da Passagem e a porção leste da Baía 

de Vitoria. Este complexo estuarino recebe contribuições das vazões dos rios Santa Maria da Vitória 

(rio Santa Maria), Formate-Marinho, Bubu e Aribiri; córrego Piranema e Canal da Costa (RIGO, 

2004). 

As correntes existentes na Baía de Vitória são consequências principalmente da morfologia, dos 

efeitos da maré, da vazão dos rios e dos ventos, uma vez que a baía apresenta um largo trecho 

orientado no sentido dos ventos predominantes (NE e SW). Entre estes forçantes da hidrodinâmica, 

o principal é a maré. O fluxo devido à maré pode apresentar maiores velocidades de correntes durante 

a maré vazante ou enchente, a depender da maré astronômica (épocas de sizígia ou quadratura) e 

localização dentro do sistema estuarino (RIGO, 2004). 

Dentro da concepção do projeto de construção da Quarta Ponte prevê-se a construção de 

infraestruturas de sustentação da ponte e execução de aterro na Baía de Vitória. Desta forma, serão 

apresentadas a seguir as principais características desta baía. 

Os aspectos que serão apresentados caracterizam a geologia, a morfologia, a sedimentologia e a 

hidrodinâmica da região, e assim, contribuem para a compreensão de processos físicos marinhos e 

das possíveis interferências sobre os mesmos frente à implantação do empreendimento projetado. 

As intervenções previstas pelo projeto serão em parte realizadas na Baía de Vitória, na cidade de 

Vitória, e na cidade de Cariacica, Espírito Santo, conforme apresentado no item 3 do Volume II do 

presente documento. 
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4.2.9.2 Principais Características do Ambiente Marinho 

4.2.9.2.1 Hidrodinâmica 

Na Baía de Vitória as correntes modulam-se com a variação do nível d'água de tal modo que, 

durante a enchente da maré, as correntes fluem para o interior da baía, e, durante a vazante, fluem em 

direção ao mar. Há uma pequena defasagem das estofas em relação aos níveis máximos e mínimos 

da maré, principalmente nas sizígias, configurando uma onda de maré estacionária, típica de regiões 

costeiras (RIGO, 2004). 

As marés da região de estudo são classificadas como micromarés (altura das marés menor que 2 

m) semidiurnas, apresentando oscilações médias de -0,67 m a 0,66 m em marés de sizígia e de -0,26 

m a 0,26 m para marés de quadratura, com relação ao nível médio do mar (NMM) no Porto de Vitória. 

Sua principal componente harmônica é a lunar (M2), com um período de 12,42 h e uma altura de 46,2 

cm no Porto de Vitória (FEMAR, 2000). 

Medições de maré feitas por Rigo (2004) nas regiões dos bairros de Maria Ortiz, Ilha das Caieiras 

e Santo Antônio, próximas ao local do empreendimento, apresentaram elevações de -0,4 m a 0,2 m 

em maré de quadratura e -1,2 m a 0,9 m em maré de sizígia. 

Rigo & Chacaltana (2004) e Rigo (2004) observaram que as áreas de manguezal na Baía de 

Vitória são responsáveis por um acréscimo das velocidades das correntes na baía, em se comparando 

as situações com e sem o manguezal. 

Estudo realizado por Santiago (2004) na região da desembocadura da Baía de Vitória e na região 

de Santo Antônio demonstrou o processo de inversão das correntes associada ao regime de maré. Este 

autor observou, na desembocadura da baía, que na quadratura a inversão da direção do escoamento é 

mais gradual, ocorrendo uma deflexão até que a inversão tenha se completado, enquanto que na 

sizígia a inversão tende a ser mais repentina. As velocidades máximas modeladas para as enchentes 

e vazantes de quadratura foram de 0,20 m/s e 0,30 m/s respectivamente, e 0,45 m/s e 0,65 m/s para 

as enchentes e vazantes de sizígia. 

Segundo Santiago (2004), dados de correntes registrados na região de Santo Antônio, próximo ao 

local da instalação do empreendimento, demonstraram velocidades máximas para as enchentes e 

vazantes de quadratura variando entre 0,43 m/s e 0,37 m/s respectivamente, e 0,72 m/s e 0,85 m/s 
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para as enchentes e vazantes de sizígia, sendo que na sizígia as velocidades mais intensas ocorrem no 

sentido de vazante, com um intervalo de enchente mais prolongado. 

Como exemplo do comportamento hidrodinâmico da região, a Figura 4-163 apresenta as 

elevações da maré (em relação ao NMM) e o módulo das velocidades das correntes medidas nas 

proximidades de Santo Antônio, onde se observa a modulação de sizígia e quadratura, e também, a 

diferença das correntes de enchente e vazante. 

 

Figura 4-163: Elevações de maré e velocidades na estação de Santo 

Antônio, próximo do local da instalação do empreendimento.  

Fonte: Santiago (2004). 

 

Em relação aos aportes dos rios na Baía de Vitória, a vazão média anual do rio Santa Maria, 

principal contribuinte de água doce para o sistema estuarino, é de 15,7 m³/s, com médias mensais 

variando entre 8,1 e 25,6 m³/s (SANTOS, 1994). Estima-se que a soma da vazão média anual de todos 

os outros contribuintes não ultrapasse 3 m³/s. Dentre estes, o rio Marinho é o que tem a maior 

contribuição, principalmente por receber a vazão do rio Formate; os rios Bubu e Aribiri são corpos 
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hídricos que desembocam na baía, com pequenas bacias contribuintes, bastante influenciados pela 

maré e com manguezais em suas desembocaduras (RIGO, 2004). 

Cabe ressaltar que para a definição completa do padrão de circulação hidrodinâmica na área de 

influência do empreendimento, abrangendo a preamar, baixamar, meia maré enchente e meia maré 

vazante de sizígia se faz necessária a utilização de modelagem computacional, que será tratada a 

seguir. 

 

4.2.9.2.2 Geomorfologia 

O sistema estuarino da Baía de Vitória tem como principais unidades geomorfológicas os 

Tabuleiros Costeiros do Grupo Barreiras, as Colinas e Maciços Cristalinos e as Planícies Costeiras 

(configuradas pelas Planícies de Manguezais) (D’AGOSTINI, 2005; VERONEZ, et al., 2009). 

De acordo com Amador e Dias (1978), a Formação Barreiras estende-se ao longo de todo litoral 

do Espírito Santo, com largura decrescendo rumo ao sul até Vitória. A partir desta região esta 

formação se apresenta de forma esparsa. Desta forma, na Baía de Vitória o Grupo Barreiras se 

restringe a um pequeno trecho ao norte da planície de inundação do sistema estuarino. 

Os maciços cristalinos estão presentes desde a embocadura do sistema estuarino até próximo ao 

rio Santa Maria, onde este tributário apresenta ramificações em seu encontro com a baía, 

caracterizando um depósito deltaico. As diversas intervenções antrópicas, associadas à presença 

constante dos maciços rochosos que formam o arquipélago de Vitória, tornaram os contornos da Baía 

de Vitória bastantes recortados, havendo a presença de enseadas, estreitamentos e ilhas neste 

ambiente (NUNES, 2005; VERONEZ, et al., 2009). 

Na região do canal de acesso ao Porto de Vitória as vertentes da Baía de Vitória são íngremes e 

seu canal estreito, limitando o desenvolvimento de planícies de inundação desde a boca da baía até 

as ilhas próximas ao Bairro Santo Antônio. A partir deste ponto, em direção ao delta do rio Santa 

Maria, os afloramentos rochosos diminuem de frequência e permitem o alargamento da baía e o 

desenvolvimento de extensos manguezais na planície costeira ao norte da Ilha de Vitória (VERONEZ, 

et al., 2009). 
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A porção noroeste da Baía de Vitória possui orientação NE-SW. A sul desta região a baía muda 

sua orientação no sentido E-W, formando a inflexão e o estreitamento observados na região a oeste 

do Porto de Vitória. A largura da baía varia desde 1,60 km na região da Ilha das Caieiras, local 

próximo à área de implantação do empreendimento, com profundidades inferiores a 2 m, até 160 m 

de largura em frente ao Morro do Penedo, onde as profundidades são superiores a 20 m. Desta forma, 

sua batimetria demonstra-se bastante complexa (RIGO, 2004; VERONEZ, et al., 2009). 

Ao longo de toda a baía observa-se a presença de um canal principal mais profundo cercado por 

áreas laterais de menor profundidade, sendo que este canal encontra-se artificialmente adaptado para 

navegação na região de acesso ao Porto de Vitória. 

Na região ao norte da Ilha das Caieiras o canal principal é estreito e apresenta até 8 metros de 

profundidade, enquanto suas margens, bastantes planas e rasas, não chegam a 0,50 m de profundidade 

na baixa-mar. Ao sul da Ilha das Caieiras o canal encontra-se em posição centralizada em relação às 

margens, desviando nas regiões com presença de ilhas. No trecho correspondente à inflexão da Baía 

de Vitória, ao sul do local de instalação do empreendimento, o canal principal se torna gradualmente 

mais profundo, com até 12 metros de profundidade, e a baía se estreita (nas proximidades da 

desembocadura do Rio Marinho). A partir desta região até a boca da baía os efeitos da morfologia, 

provocando estreitamentos, aumentam a profundidade do canal principal deste trecho, podendo 

chegar até a 24 m em alguns trechos (VERONEZ, et al., 2009). 

Diante das características geomorfológicas citadas, observa-se que as áreas de manguezal na 

região de estudo (Figura 4-164), como a leste e ao noroeste do empreendimento, são as áreas emersas 

mais sensíveis a alterações no meio físico, dada a maior suscetibilidade a erosão deste ambientes. 
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Figura 4-164: Localização da região de intervenção e batimetria da Baía de Vitória.  
 

4.2.9.2.3 Sedimentologia 

De maneira geral os sedimentos da Baía de Vitória são compostos de areia, areia lamosa, lama 

arenosa e lama, com presença de conchas e carapaças de organismos associados às frações mais 

grossas e/ou cascalhosas. Entretanto, a distribuição textural demonstra acentuadas irregularidades na 

área de estudo, como apresentado na Figura 4-165 (D’AGOSTINI, 2005; VERONEZ, et al., 2009). 

De acordo com Veronez et al., (2009), a Baía de Vitória possui presença dominante das texturas 

lama arenosa e lama, que são interrompidas por três expressivas faixas de areia lamosa: a primeira se 

encontra na região do delta do Rio Santa Maria, tendo seu formato associado ao mesmo; a segunda 

se inicia ao sul da foz do Rio Bubu, estendendo-se até a região da baía a oeste do Bairro Santo 

Antônio, e a terceira faixa encontra-se na área ao sul de Santo Antônio, estendendo-se até próximo 

ao Porto de Vitória (Figura 4-165).  

Na região prevista para o aterro do empreendimento encontra-se mais expressivamente a textura 

de areia lamosa cascalhosa. A distribuição das faixas de areia lamosa ao longo da baía está relacionada 
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a diferentes processos sedimentares, como é característico em sistemas estuarinos. A Figura 4-166 

indica os diferentes processos sedimentares identificados por Veronez et al. (2009). 

 

Figura 4-165: Distribuição textural na Baía de Vitória. 

Fonte: Veronez et al. (2009). 
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Figura 4-166: Mapeamento dos processos sedimentares predominantes na Baía de Vitória.  

Fonte: Veronez et al., (2009). 

 

Na região norte da Baía de Vitória, dominada por processos sedimentares fluviais e estuarinos, 

destaca-se a ocorrência de uma grande área com sedimento arenoso associada à desembocadura do 

Rio Santa Maria. Entre a Ilha das Caieiras e a região de Santo Antônio, dominada por processos 

estuarinos de transporte e erosão, ocorre uma complexa distribuição de texturas, com ocorrência de 

areia lamosa, areia cascalhosa e areia lamosa cascalhosa; a presença de frações mais grosseiras está 

associada à presença de estreitamento, como a inflexão da baía a oeste do Porto de Vitória, que 

intensificam as correntes e remobilizam os sedimentos mais finos (D’AGOSTINI, 2005; VERONEZ 

et al., 2009). 

Na região do canal de acesso ao Porto, onde foram realizadas as maiores alterações na morfologia 

da baía, inclusive dragagens, destaca-se a presença de sedimentos desde lama até areia grossa. 
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Observa-se que as constrições do canal de acesso ao Porto, tanto pela presença de aterros quanto 

pela ocorrência dos maciços cristalinos, propicia a seleção de material mais grosso 

(arenoso/cascalhoso). Além disso, devido às contribuições dos vários tributários, também ocorre 

material lamoso (DALMASCHIO et al., 2008). 

Na desembocadura da Baía de Vitória, dominada por processos sedimentares marinhos, destaca-

se uma grande área, ao sul da Ilha do Boi, de sedimentos arenosos, onde também são verificadas 

pequenas manchas cascalhosas e areno-lamosas associadas a fragmentos de conchas (D’AGOSTINI, 

2005; VERONEZ et al., 2009). 

Vale ressaltar que em toda a Baía de Vitória existe grande concentração de sedimentos coesivos, 

com média superior a 50% de lama. Este padrão dominante é interrompido por três faixas onde o teor 

de lama é inferior a 50%, sendo estas justificadas pelos processos sedimentares descritos. Como 

evidenciado por D’Agostini (2005) estas frações lamosas, apesar de inerentes aos ambientes 

estuarinos, apresentam altos teores de matéria orgânica associados à contaminação por esgotos 

domésticos. 

Diante das características sedimentológicas citadas observa-se que as áreas com maiores teores 

de lama na região de estudo (Figura 4-165) são as áreas submersas mais sensíveis a alterações no 

meio físico, dada a maior suscetibilidade a erosão desta classe textural. 

 

4.2.9.3 Metodologia 

Neste item são apresentados aspectos importantes dos métodos adotados para a elaboração da 

modelagem computacional. São descritos os modelos utilizados, a implantação da base de dados para 

a modelagem e a modelagem hidrodinâmica considerando: sua calibração, o Cenário Atual, que 

considera a situação atual do ambiente em estudo, e Cenário Futuro, que considera situação após a 

instalação do empreendimento. 

O principal objetivo da modelagem computacional é avaliar os efeitos da implantação da Quarta 

Ponte. Desta forma, serão avaliados os efeitos na circulação hidrodinâmica, no transporte sedimentar 

e na salinidade da Baía de Vitória. 
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4.2.9.3.1 Modelagem Computacional 

Para alcançar os objetivos do estudo foi utilizado o Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental 

(SisBaHiA®), um modelo computacional com alta confiabilidade e amplamente utilizado em estudos 

hidrodinâmicos acadêmicos e técnicos. 

A implementação do modelo e verificação da influência do empreendimento foi feita através de 

três cenários de simulação, contemplando, portanto, três diferentes domínios de modelagem. O 

primeiro cenário de simulação retrata a situação em 2002, quando da medição in situ de dados 

hidrodinâmicos (níveis d'água e correntes), usados para efeito de calibração dos modelos. O segundo 

cenário de simulação retrata a condição atual da Baía de Vitória, que difere da situação de 2002 pela 

construção dos aterros da Technip e da Prysmian. O terceiro cenário por sua vez retrata a condição 

futura da baía, considerando aterro e pilares para implantação da Quarta Ponte. Os domínios destes 

cenários de simulação são apresentados e detalhados no item 4.2.9.3.1.3. 

 

4.2.9.3.1.1 Sobre o sistema de modelagem adotado 

Os modelos utilizados para modelagem da hidrodinâmica e transporte de sedimentos na região de 

interesse fazem parte do SisBaHiA® – Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental. O SisBaHiA® 

encontra-se continuamente sendo ampliado e aperfeiçoado na COPPE/UFRJ desde 1987, através de 

várias teses de mestrado e doutorado, além de projetos de pesquisa. O sistema tem sido adotado em 

dezenas de estudos e projetos envolvendo modelagem de corpos de água naturais.  

No desenvolvimento do presente trabalho foram utilizados o Modelo Hidrodinâmico com Fundo 

Móvel, que consiste no modelo hidrodinâmico acoplado ao modelo de transporte de sedimentos e 

evolução morfológica do fundo, e o Modelo de Qualidade de Água. 

O Modelo Hidrodinâmico é um modelo de circulação hidrodinâmica 3D ou 2DH dominada por 

forçantes barotrópicos, e otimizado para corpos de água naturais, nos quais efeitos de densidade 

variável possam ser desprezados. No presente estudo foi utilizada a modelagem 3D, com 21 níveis 

de discretização vertical. “Otimizado” é usado no sentido de um modelo planejado para ótima 
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representação de escoamentos em domínios naturais com geometria complexa. Processos de 

calibração são minimizados devido fatores como: discretização espacial via elementos finitos 

quadráticos e transformação σ, permitindo ótimo mapeamento de corpos de água com linhas de costa 

e batimetrias complexas, campos de vento e atrito do fundo podendo variar dinamicamente no tempo 

e no espaço, e modelagem de turbulência multiescala baseada em Simulação de Grandes Vórtices 

(LES). 

Os Modelos de Transporte de Sedimentos e Evolução Morfológica do Fundo tratam-se de 

modelos que computam transporte de sedimentos e taxas de erosão e sedimentação no fundo. Pode 

funcionar dinamicamente acoplado a um modelo hidrodinâmico, permitindo assim realizar estudos 

de evolução morfológica de fundo. O modelo permite múltiplas opções de formulações de transporte, 

tais como van Rijn, Engelund-Hansen, Myer-Peter Muller, Nielsen e Yalin. Pode funcionar também 

de modo desacoplado, apenas para estimação de vazões sólidas. 

Os Modelos de Qualidade de Água e Eutrofização tratam-se de um conjunto de modelos de 

transporte Euleriano, para simulação acoplada de até 11 parâmetros de qualidade de água e 

indicadores de eutrofização: sal, temperatura, OD-DBO, nutrientes compostos de nitrogênio e de 

fósforo e biomassa. Tais modelos podem ser aplicados para escoamentos 2DH, ou em camadas 

selecionadas de escoamentos 3D. 

 

4.2.9.3.1.2 Sobre a formulação e confiabilidade dos modelos 

Amplos detalhes técnicos sobre o funcionamento do SisBaHiA® podem ser vistos através da 

Internet, na página www.sisbahia.coppe.ufrj.br. Uma vez na página, no título “Referência Técnica”, 

tem-se acesso a todos os detalhes da formulação matemática e numérica dos modelos do sistema, bem 

como sobre a imposição de condições de contorno. No título “O que é?”, no item "Atributos do 

SisBaHiA®" discute-se a confiabilidade geral dos modelos. Tal confiabilidade também pode ser 

inferida pela ampla lista de trabalhos já executados com o sistema, veja na página o título 

“Aplicações-Projetos”. 

 

http://www.sisbahia.coppe.ufrj.br./
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4.2.9.3.1.3 Domínios de modelagem considerados 

Foram considerados três domínios de modelagem, retratando diferentes cenários de simulação 

(situações geométricas distintas). Os domínios apresentados nas figuras a seguir representam uma 

pilha de 21 malhas de elementos finitos biquadráticos, geradas para propiciar a discretização vertical 

dos mesmos. 

A Figura 4-167 apresenta o domínio de modelagem retratando a situação em 2002, 

correspondente ao cenário intitulado "2002", usado para simular as condições existentes durante a 

medição de níveis d'água e correntes usados para calibração dos modelos; portanto simula a 

hidrodinâmica antes da construção dos aterros executados mais recentemente na Baía de Vitória. 

A Figura 4-168 apresenta o domínio de modelagem com os contornos atualizados para 2014, 

retratando o cenário intitulado "Atual". O modelo desta situação foi usado como base de comparação 

para avaliação de impactos na hidrodinâmica, pois considera os aterros executados mais recentemente 

na Baía de Vitória (Technip e Prysmian). 

A Figura 4-169 apresenta o domínio de modelagem com os contornos após a execução do aterro 

do projeto de instalação da Quarta Ponte, representando o cenário intitulado "Futuro". O modelo de 

tal situação foi usado como base de comparação para avaliação da hidrodinâmica depois das obras 

projetadas. 
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Figura 4-167: A) Domínio de modelagem com elementos finitos biquadráticos e contorno de terra 

retratando o cenário 2002.  
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Figura 4-168:A) Domínio de modelagem com elementos finitos biquadráticos e contorno de terra 

retratando o cenário Atual onde considerados os aterros realizados entre 2002 e 2014.  
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Figura 4-169: A) Domínio de modelagem com elementos finitos biquadráticos e contorno de terra 

retratando o cenário Futuro, onde se destaca o aterro a ser realizado para instalação da Quarta Ponte. 

 

4.2.9.3.1.4 Dados adotados 

Na presente seção serão descritos e apresentados os dados adotados nos modelos. Durante o 

processo de simulação foram utilizados dados coletados in situ para simular a hidrodinâmica forçada 

pela maré, assim como para auxiliar no processo de aferição e calibração dos modelos. A Figura 

4-170 apresenta a região de estudo e a localização das estações de medição. Os dados dos marégrafos 

de Tubarão e Caieiras foram considerados nas condições de contorno para os modelos, enquanto os 

dados do marégrafo e do correntógrafo de Santo Antônio foram usados para aferição e calibração. 
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Figura 4-170: Baía de Vitória e seu entorno com a localização dos pontos de medição dos dados utilizados 

durante o processo de modelagem.  

 

4.2.9.3.1.4.1 Dados de Maré 

Os dados de maré foram obtidos com registros de marégrafos digitais Global Water, a cada 10 

minutos, instalados nos locais indicados na Figura 4-170 em 2002 (Rigo, 2004). Os marégrafos de 

Tubarão, Caieiras e Santo Antônio coletaram dados no mesmo período, em agosto e setembro de 

2002. Os dados dos marégrafos de Caieiras e de Tubarão foram utilizados como condições de 

contorno para o modelo, sendo que os dados de Tubarão foram transferidos para a fronteira leste do 

modelo. Na Figura 4-171 e na Figura 4-172 são apresentados os dados de maré medidos na Estação 

Tubarão e na Estação Caieiras, referenciados ao Nível Médio do Mar (NMM) da região. Os dados do 

marégrafo e do correntógrafo da região de Santo Antônio serão apresentados no tópico sobre 

calibração do modelo. 
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Figura 4-171: Níveis de maré, referidos ao Nível Médio do Mar (NMM), registrados no marégrafo 

da estação Tubarão. 

 

 

Figura 4-172: Níveis de maré, referidos ao Nível Médio do Mar (NMM), registrados no marégrafo 

da estação Caieiras. 

 

4.2.9.3.1.4.2 Dados de batimetria 

A fim de contemplar toda a área do domínio de modelagem com dados mais atualizados possíveis 

de batimetria, principalmente para os cenários Atual e Futuro, foram obtidos dados batimétricos de 

várias fontes. 
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Os dados de batimetria da região foram obtidos das seguintes fontes: Carta Náutica 1401; Rigo 

(2001); GEARH (2002a); GEARH (2002b); GEARH (2002c); Rigo (2004); Folhas de Bordo NHo 

Taurus (2007) e levantamentos batimétricos recentes realizados entre as coordenadas 

20º18’4,36”S/40º21’23.73”O e 20°19’31.53”S/40º21’21’3.02”O, fornecidos pelo Consórcio EGT-

ENGESPRO. 

Após a obtenção dos dados, estes foram referenciados ao nível médio do mar (NMM) e 

interpolados a fim de se cobrir todo o domínio de modelagem. A metodologia utilizada na aquisição 

dos dados batimétricos da região compreendida entre as coordenadas 20º18’4,36”S/40º21’23.73”O e 

20°19’31.53”S/40º21’21’3.02”O, conforme solicitação do Termo de Referência do presente estudo 

em seu item 4.2.8.2, assim como a apresentação de seus resultados finais, encontra-se no ANEXO 

XIX. 

 

4.2.9.3.1.4.3 Dados do empreendimento 

Além dos dados do limite das áreas aterradas, utilizadas para delimitação do contorno de terra do 

cenário futuro, foram também consideradas a quantidade e dimensões dos tubulões de sustentação de 

cada estrutura da ponte (estacas). A Tabela 4-24 demonstra a posição de cada pilar, a quantidade de 

estacas e seus diâmetros. Através destas informações foram definidos coeficientes de arrastos de 

acordo com Franzini & Daugherty (1985), para cada estrutura de sustentação da ponte. Sendo o 

mesmo procedimento aplicado às demais pontes presentes no domínio do modelo. 

Tabela 4-24: Coordenadas e dimensões dos pilares da ponte. 

E N Número de Estacas Diâmetro (m) 

357448,73 7753324,45 4 2,5 

357527,39 7753355,36 12 2,5 

357718,16 7753430,32 12 2,5 

357796,82 7753461,23 4 2,5 

357850,00 7753470,8 4 2,5 

357843,20 7753488,11 4 2,5 

357916,84 7753492,12 4 2,0 

357911,48 7753505,73 4 2,0 

357906,14 7753519,34 4 2,0 

357965,06 7753507,5 4 2,0 

Continua...  
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Tabela 4-24 (continuação): Coordenadas e dimensões dos pilares da ponte. 

E N Número de Estacas Diâmetro (m) 

357958,71 7753524,69 4 2,0 

357951,55 7753541,88 4 2,0 

358005,60 7753515,12 4 1,4 

358022,74 7753539,67 4 2,0 

358015,71 7753557,57 4 2,0 

358003,89 7753573,48 4 2,0 

358061,17 7753531,69 2 2,0 

358082,40 7753604,27 4 2,0 

358111,20 7753574,32 4 2,0 

358104,00 7753592,63 4 2,0 

358161,67 7753581,76 4 2,0 

358200,88 7753508,56 4 2,0 

358207,11 7753424,01 4 2,0 

358199,41 7753609,56 4 2,0 

358189,22 7753634,52 4 2,0 

 

4.2.9.4 Resultados 

4.2.9.4.1 Calibração  

Os resultados apresentados nas figuras a seguir exemplificam a calibração do modelo 

hidrodinâmico, obtida com os dados medidos in situ em 2002. A Figura 4-173 representa o processo 

de comparação das marés simuladas e medidas na estação Santo Antônio e mostra que o modelo 

reproduz com boa acurácia os níveis medidos. Na Figura 4-174 apresenta-se a comparação dos dados 

das correntes geradas pelo modelo hidrodinâmico e correntes medidas com o correntógrafo em Santo 

Antônio. Ressalta-se que para dados de corrente não se pode esperar a mesma acurácia verificada 

para os dados de variação de maré, pois há incertezas na batimetria da região onde foram feitas as 

medições de correntes. Como as correntes dependem fortemente da topografia do fundo, as diferenças 

observadas possivelmente decorrem de imprecisões de batimetria na região de instalação do 

correntógrafo. Ademais é esperado que os dados medidos tenham maior dispersão por conta dos 

efeitos de ventos e outras variáveis que não estão incluídas na modelagem do presente estudo. 

Contudo, apesar destas limitações, observa-se (Figura 4-174) ao se contrastar os resultados do 

modelo com os dados medidos, que a modelagem representa bem o direcionamento e magnitude das 
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correntes da região em estudo, indicando que o modelo hidrodinâmico está adequadamente calibrado 

para a região.  

 

Figura 4-173: Níveis de maré medidos e simulados na Estação Maregráfica Santo Antônio. 

 

A localização desta estação é indicada no mapa da Figura 4-170. 
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Figura 4-174: Comparação entre dados de corrente medidos no correntógrafo da estação Santo 

Antônio e valores simulados com o SisBaHiA. 
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4.2.9.4.2 Padrões de circulação hidrodinâmica 

Para caracterização dos padrões de circulação hidrodinâmica atual e futura da região em estudo e 

avaliar possíveis alterações provocadas pela implementação do aterro foram simuladas, através do 

modelo hidrodinâmico com fundo móvel, a circulação hidrodinâmica ao longo de 28 dias. Os cenários 

modelados, denominados Atual e Futuro, representando respectivamente a situação antes e após a 

implantação dos pilares e construção do aterro da Quarta Ponte, estão representados Figura 4-168 e 

Figura 4-169, respectivamente.  

No intuito de dar maior objetividade às análises dos resultados, são apresentados os principais 

resultados referentes a preamar, baixamar, meia maré enchente e meia maré vazante de sizígia. Além 

disso, serão apresentados dados da região no entorno da área do aterro, contemplando a AID do meio 

físico marinho. A Figura 4-175 apresenta os pontos onde foram gerados resultados das simulações, 

para ambos os cenários, localizados em frente às áreas do aterro do projeto e ao norte (1N) e ao sul 

(1S) da região de implantação das estruturas de sustentação da ponte. 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

309 

 

 

Figura 4-175: Pontos onde foram gerados resultados da modelagem para todos 

os cenários simulados. 

 

As simulações de cada cenário utilizaram as mesmas condições de maré. O período simulado 

caracteriza as situações de marés de sizígia, de quadratura e intermediárias. A Figura 4-176 
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demonstra estas características e apresenta a comparação dos níveis d’água na região defronte ao 

aterro projetado (pontos de monitoramento) nos diferentes cenários. Nota-se que os aterros não 

provocam efeitos perceptíveis nos níveis de maré. 

 

Figura 4-176: Níveis de maré em frente às áreas de aterro e ao norte ao sul da estruturas da ponte 

nos cenários Atual e Futuro. 

 

Na Figura 4-177 apresenta-se a comparação do módulo da velocidade das correntes médias na 

coluna de água (H) no ponto 1S, para os diferentes cenários. Verifica-se que as correntes neste ponto, 

ao sul da região de implantação da ponte e defronte ao aterro sul do empreendimento, não apresentam 

diferenças perceptíveis entre os cenários simulados. 
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Figura 4-177: Magnitude das correntes médias na profundidade nos cenários Atual e Futuro no 

ponto 1S. 

 

Na Figura 4-178 apresenta-se a comparação do módulo da velocidade das correntes médias na 

coluna de água (H) no ponto de monitoramento 1N, para os diferentes cenários simulados. Verifica-

se que as correntes ao norte da região de implantação do empreendimento apresentam diferenças 
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importantes entre os cenários simulados, com aumento significativo da magnitude das correntes. Este 

efeito é explicado pela constrição do fluxo na área do canal em frente ao aterro norte, que restringe a 

passagem do fluxo em uma área menor, levando ao aumento das velocidades. 

 

Figura 4-178: Magnitude das correntes médias na profundidade nos cenários Atual e Futuro no 

ponto 1N. 

 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

313 

 

Os mapas a seguir exemplificam padrões de circulação hidrodinâmica média na vertical durante 

o ciclo de maré simulado. Os instantes para exemplificação foram selecionados de modo a representar 

condições típicas de preamar, meia maré vazante, baixa-mar e meia maré enchente de sizígia, sendo 

estes, respectivamente, os instantes 372h; 374,5h; 377,5h e 381h. 

A Figura 4-179 representa o cenários Atual e Futuro em condições típicas de preamar de sizígia. 

Observa-se na comparação entre cenários que não são verificadas variações significativas na 

intensidade e direção das correntes na região em estudo.  

A Figura 4-180 representa os cenários Atual e Futuro em condições típicas de meia maré vazante 

de sizígia. Observa-se que a região com constrição do canal junto ao aterro norte projetado apresenta 

correntes de maior magnitude.  

A Figura 4-181 e Figura 4-182 retratam o detalhamento dos dados na AID, respectivamente para 

os cenários Atual e Futuro. Observa-se na comparação entre cenários a intensificação das correntes 

na região em frente ao aterro norte, com valores de até 0,70 m/s, devido à constrição do fluxo 

provocada pela instalação do aterro. Na região sul do aterro, logo após as estruturas de sustentação 

da ponte, há redução da intensidade das correntes, o que está relacionado à presença das estruturas, 

que atuam como um redutor do fluxo da água. 
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Figura 4-179: Padrão de circulação hidrodinâmica representando instante de preamar de sizígia para 

os cenários Atual e Futuro (T= 372h). 
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Figura 4-180: Padrão de circulação hidrodinâmica representando instante de meia maré vazante de 

sizígia para os cenários Atual e Futuro (T=374,5h). 
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Figura 4-181: Padrão de circulação hidrodinâmica representando instante de 

meia maré vazante de sizígia para o cenário Atual (T=374,5h). 
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Figura 4-182: Padrão de circulação hidrodinâmica representando instante de 

meia maré vazante de sizígia para o cenário Futuro (T=374,5h). 
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A Figura 4-183 representa os cenários Atual e Futuro em condições típicas de baixa-mar de 

sizígia. Observa-se na comparação entre cenários que não há variações significativas na intensidade 

e direção das correntes na região em estudo.  

A Figura 4-184 representa os cenários Atual e Futuro em condições típicas de meia maré 

enchente de sizígia. Observa-se que as regiões com constrição do canal, assim como na meia maré 

vazante, apresentam correntes de maior magnitude. Contudo, as magnitudes das correntes são 

inferiores às observadas na meia maré vazante, com magnitudes de correntes inferiores a 0,5 m/s. 

A Figura 4-185 e Figura 4-186 retratam o detalhamento dos dados na AID, respectivamente para 

os cenários Atual e Futuro. Observa-se na comparação entre cenários a intensificação das correntes 

na região em frente ao aterro norte, devido à constrição do fluxo provocada pela instalação do aterro. 

Contudo, as magnitudes das correntes são inferiores às observadas na meia maré vazante. 
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Figura 4-183: Padrão de circulação hidrodinâmica representando instante de baixa-mar de sizígia 

para os cenários Atual e Futuro (T= 377,5h). 
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Figura 4-184: Padrão de circulação hidrodinâmica representando instante de meia maré enchente 

de sizígia para os cenários Atual e Futuro (T= 381h). 
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Figura 4-185: Padrão de circulação hidrodinâmica representando instante de 

meia maré enchente de sizígia para o cenário Atual (T=381h). 
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Figura 4-186: Padrão de circulação hidrodinâmica representando instante de 

meia maré enchente de sizígia para o cenário Futuro (T=381 h). 

 

A análise dos dados apresentados permite a determinação dos padrões de circulação da região em 

estudo antes e após a instalação do empreendimento. Os resultados da modelagem demonstram que 
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as maiores magnitudes de corrente ocorrem na parte central do canal, coincidindo com as regiões de 

maior profundidade observadas na Figura 4-164. Maiores magnitudes são também observadas em 

locais com estreitamento do canal.  

O fluxo das correntes se inverte com a alternância da maré e se intensifica durante as meias marés 

de enchente e vazante de sizígia, com maiores magnitudes de correntes durante a vazante. 

O aterramento de áreas marginais da baía, como na região junto ao aterro norte do 

empreendimento, provoca o desvio físico do curso natural da circulação, portanto, são esperadas 

mudanças de direcionamento do fluxo, que podem provocar aumento ou diminuição da magnitude 

das correntes, conforme observado na análise comparativa dos resultados das simulações. Desta 

forma, a comparação entre os cenários demonstrou alterações significativas nas correntes, contudo 

estas se restringem às proximidades do aterro norte.  

 

4.2.9.4.3 Mecanismos de Transporte e Deposição de Sedimentos e Estimativas de Volumes 

Transportados 

A análise dos padrões de circulação hidrodinâmica, realizados durante o processo de simulação 

do modelo hidrodinâmico, evidenciou que a principal alteração provocada pela implantação do 

empreendimento sobre as condições oceanográficas da Baía de Vitória são alterações na magnitude 

das correntes na região do entorno do aterro norte.  

Dependendo da magnitude das correntes, os sedimentos são mobilizados e transportados, ou 

tendem a se depositar. As características texturais do sedimentos da Baía de Vitória, com 

predominância de lama em grandes extensões, denota que a hidrodinâmica da região propicia 

ambientes favoráveis à deposição dos mesmos.  

Para a avaliação da deriva de sedimentos simulou-se durante 28 dias a tendência de deriva de 

areia fina, areia muito fina e silte para os cenários Atual e Futuro, através do modelo hidrodinâmico 

com fundo móvel, no qual há o balanço de massa de sedimentos no fundo, calculando ao longo do 

tempo o transporte de sedimentos devido à ação das correntes. As simulações de cada cenário 

utilizaram as mesmas condições de maré adotadas para avaliação da hidrodinâmica (conforme 

exemplificado na Figura 4-176). 
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A região analisada, que contempla toda a AID do meio físico marinho, foi preenchida com 

marcadores com comportamento semelhante à areia fina, areia muito fina e silte, com tensões críticas 

de mobilidade, propostas por Rosman (2013), respectivamente iguais a: oc = 0,170 N/m², oc = 0,164 

N/m² e oc = 0,160 N/m². Para uma determinada granulometria de sedimentos no leito, o processo de 

erosão e transporte, bem como o assoreamento, depende da tensão crítica de mobilidade (oc). 

Valores da tensão de arrasto no leito acima deste valor crítico podem promover a erosão e transporte 

de grãos, enquanto que, para valores inferiores a esta tensão, os grãos permanecem imóveis, ou, se 

em movimento, tenderão a depositar. 

A Figura 4-187 e Figura 4-188 apresentam os mapas de percentuais do tempo de simulação com 

ocorrência de tensão de fundo superior a 0,16 N/m², respectivamente, para os cenários Atual e Futuro 

A partir desta tensão os sedimentos finos, como silte e argila, já seriam susceptíveis a mobilização. 

Desta forma, observa-se que no cenário Futuro há aumento da tendência de mobilização na região em 

frente ao aterro norte (destacada na Figura 4-188) , com maior ocorrência de valores de tensão de 

fundo superiores a 0,16 N/m², corroborando com os dados da análise hidrodinâmica. 
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Figura 4-187: Percentual de tempo de simulação com ocorrência de tensões de fundo 

superiores a 0,16 N/m² no cenário Atual. 
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Figura 4-188: Percentual de tempo de simulação com ocorrência de tensões de fundo 

superiores a 0,16 N/m² no cenário Futuro, com destaque para área com maiores 

alterações. 
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Uma vez que há mobilização de sedimentos é possível estimar os volumes e massas de sedimento 

transportados ao longo de tempo, ou seja a vazão sólida.  

A Figura 4-189 e Figura 4-190 retratam o detalhamento dos dados na AID, respectivamente para 

os cenários Atual e Futuro em condições típicas de meia maré enchente de sizígia. Observa-se na 

comparação entre cenários a intensificação das vazões sólidas na região em frente ao aterro norte, 

devido à constrição do fluxo provocada pela instalação do aterro. Neste local as vazões sólidas 

aumentarem de aproximadamente 0,11 ton/d/m para 0,40 ton/d/m. 

A Figura 4-191 e Figura 4-192 retratam o detalhamento dos dados na AID, respectivamente para 

os cenários Atual e Futuro em condições típicas de meia maré vazante de sizígia. Observa-se na 

comparação entre cenários a intensificação das vazões sólidas na região em frente ao aterro norte, 

sendo esta ainda maior que na maré enchente, corroborando com a análise de padrões de circulação. 

Neste local as vazões sólidas aumentarem de aproximadamente 0,68 ton/d/m para 1,80 ton/d/m. 

Cabe ressaltar que o cenário Futuro evidenciou também reduções significativas na vazão sólida 

ao sul e no extremo norte do aterro norte, o que pode propiciar condições para a deposição de 

sedimento nestas áreas. 
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Figura 4-189: Vazão sólida para o cenário Atual - maré enchente. 
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Figura 4-190: Vazão sólida para o cenário Futuro - maré enchente. 
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Figura 4-191: Vazão sólida para o cenário Atual - maré vazante. 
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Figura 4-192: Vazão sólida para o cenário Futuro - maré vazante. 
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4.2.9.4.4 Modificações Topobatimétricas 

Com os resultados da vazão sólida, é possível determinar a alteração da batimetria do fundo 

acumulada ao longo do tempo, sendo que valores positivos representam erosão e valores negativos 

representam deposição de sedimentos. 

Para caracterização da modificação topobatimétrica da região em estudo foram utilizados os 

dados do modelo hidrodinâmico com fundo móvel previamente apresentados e características dos 

sedimentos superficiais da região, obtidos de D’AGOSTINI (2005), DALMASCHIO et al. (2008) e 

VERONEZ et al., (2009). 

Nas simulações foram consideradas marés de sizígia, uma vez que durante estas marés ocorrem 

as correntes de maior magnitude. Os cenários modelados representando a situação antes (cenário 

Atual) e após (cenário Futuro) a implantação dos pilares e construção do aterro da 4ª Ponte. 

A Figura 4-193 retrata o detalhamento dos dados na AID para os resultados do cenário Atual. 

Nota-se que extensas áreas da região em estudo apresentam tendência de deposição de sedimentos, 

corroborando com as características sedimentológicas apresentadas no presente documento. Ainda 

no cenário Atual observa-se na parte sul da Ilha Dr. Américo uma área com tendência a deposição 

um pouco maior, quando comparada ao entorno. 

A Figura 4-194 retrata o detalhamento dos dados na AID para os resultados do cenário Futuro. 

Observa-se que a tendência geral de deposição de sedimentos se mantém, e na parte sul da Ilha Dr. 

Américo há intensificação do processo deposicional. Contudo, na região do entorno do aterro norte 

do empreendimento formam-se duas áreas com maior tendência a alterações da batimetria. A primeira 

área localiza-se na região das estruturas da ponte próximo ao aterro norte, com a diminuição da 

profundidade devido ao aumento da tendência de deposição de sedimentos. A segunda área localiza-

se ao norte da primeira, onde há maior constrição do canal, com aumento da profundidade devido à 

tendência de erosão de sedimentos. Os resultados observados nestas duas áreas com maior tendência 

a alteração da batimetria estão de acordo com as correntes modeladas, que indicaram diminuição na 

primeira área e aumento na segunda área. 

Cabe ressaltar que modelos de transporte de sedimentos possuem elevado grau de incerteza 

quanto a seus valores absolutos, contudo suas informações indicam com boa precisão regiões com 
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tendência a erosão ou deposição de sedimentos. Portanto, os dados de alteração de batimetria devem 

ser visto como indicativos quanto a processos deposicionais e erosivos provocados ao 

empreendimento. 

 

Figura 4-193: Alteração da batimetria para o cenário Atual - simulação com maré de sizígia. 
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Figura 4-194: Alteração da batimetria para o cenário Futuro - simulação com maré de sizígia. 

 

4.2.9.4.5 Variação da linha de costa 

Os dados apresentados na análise dos padrões de circulação hidrodinâmica e transporte 

sedimentar evidenciaram que as principais áreas afetadas encontram-se principalmente no entorno do 
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aterro norte do empreendimento. Esta região tem sua linha de costa formada por promontórios 

rochosos, como a ilha Dr. Américo, e será modificada por promontórios artificiais construídos com 

pedras, como a saia do aterro projetado. Desta forma, não sendo susceptíveis a erosão. 

 

4.2.9.4.6 Geração da pluma de dragagem e aumento de turbidez 

De acordo com as informações dos métodos construtivos para a atividade de fixação da estrutura 

da ponte no fundo marinho a serem empregados (Item 3 do Volume II) não haverá atividades 

passíveis de formar significativa pluma de sedimentos, uma vez que o processo de fixação será através 

de cravação com bate-estacas e preenchimento dos tubulões com concreto, não havendo previsão de 

processos de dragagem. 

 

4.2.9.4.7 Variações da Salinidade 

Para a análise do impacto do empreendimento sobre a variação da salinidade na área de estudo 

foram feitas simulações considerando valores de salinidade não inferiores a 6 mg/L na região norte 

da Baía de Vitória e valores iguais a 35 mg/L na região da Terceira Ponte, com fontes de água doce 

e salobra ao longo da baía como: rio Santa Maria, Formate-Marinho, Bubu e Aribiri; córrego 

Piranema e Canal da Costa. Estes dados representam portanto condições típicas de estação chuvosa, 

uma vez que na estação de estiagem podem haver poucas variações de salinidades, devido à baixa 

contribuição de água doce dos tributários. Estas informações são corroboradas por estudo de 

salinidade da região (GARÇÃO, 2007 e NETO et al, 2006 apud GARÇÃO, 2007). 

Os mapas demonstrando os resultados dos cenários Atual e Futuro são apresentados na Figura 

4-195, Figura 4-196, Figura 4-197 e Figura 4-198. Estes representam, respectivamente, as 

condições de distribuição da concentração de sal na preamar, meia maré vazante, baixa-mar e meia 

maré enchente de sizígia. Observa-se que não houveram alterações significativas na distribuição de 

salinidade com a instalação do empreendimento. Estas informações são corroboradas pelo fato da 

forçante predominante sobre a hidrodinâmica ser a maré, que gera diariamente correntes que carreiam 

milhões de metros cúbicos de água marinha para dentro e para fora da baía. Desta forma, havendo 

influência muito pouco significativa do empreendimento sobre a salinidade da água na baía. 
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Figura 4-195: Salinidade para os cenários Atual e Futuro em instante de preamar de sizígia. 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

337 

 

 

Figura 4-196: Salinidade para os cenários Atual e Futuro em instante de meia maré vazante de 

sizígia. 
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Figura 4-197: Salinidade para os cenários Atual e Futuro em instante de baixa-mar de sizígia. 
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Figura 4-198: Salinidade para os cenários Atual e Futuro em instante de meia maré enchente de 

sizígia. 
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4.2.10 Qualidade da Água e Sedimento 

4.2.10.1 Qualidade da Água 

4.2.10.1.1 Introdução 

A Hidrologia é uma ciência interdisciplinar que tem tido evolução significativa em face aos 

problemas crescentes, resultados da ocupação das bacias, do incremento significativo da utilização 

da água e do resultante impacto sobre o meio ambiente do globo (TUCCI, 2002). Dentre as áreas 

afeitas à Hidrologia, e enfatizadas neste estudo, destacam-se a Potamologia (trata do estudo de arroios 

e rios) e a Hidrogeologia (campo específico que trata das águas subterrâneas). 

É fundamental que os recursos hídricos apresentem condições físicas e químicas adequadas para 

sua utilização pelos organismos. Eles devem conter substâncias essenciais à vida e estar isentos de 

outras substâncias que possam produzir efeitos deletérios aos organismos que compõem as cadeias 

alimentares (BRAGA et al., 2002). 

Há duas formas de caracterizar os recursos hídricos: avaliando-se a quantidade e a qualidade, 

estando essas características intimamente relacionadas. A qualidade da água depende diretamente da 

quantidade de água existente para dissolver, diluir e transportar as substâncias benéficas e maléficas 

para os seres que compõem as cadeias alimentares, incluindo os seres humanos (BRAGA et al., 2002). 

Nesse sentido, o presente estudo apresenta a caracterização qualitativa da região de estudo, o que 

fornecerá subsídios que visem à compatibilização da utilização dos recursos hídricos locais com a sua 

conservação, dentro dos padrões estabelecidos pela legislação ambiental vigente. 

 

4.2.10.1.2 Metodologia 

Para a caracterização qualitativa de recursos hídricos, foram coletadas amostras subsuperficiais 

para análises laboratoriais e aferidos alguns parâmetros in loco em campanha realizada em novembro 

de 2013. Na campanha foi elaborado registro fotográfico para caracterização atual das Áreas de 

Influência Direta e Indireta de recursos hídricos, definidas para este estudo. 
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Os pontos de amostragem foram definidos e alocados dentro dos limites da área de influência 

direta do empreendimento após à verificação de mapas, imagens aéreas e posterior validação in loco. 

O ANEXO XVIII apresenta a localização dos pontos de amostragem para análise da qualidade da 

água, bem como, as coordenadas geográficas de cada ponto. 

A campanha foi realizada com uso de embarcação, onde foram coletadas amostras subsuperficiais 

(a 50 cm da superfície da água) para análises laboratoriais, com uma garrafa do tipo Van Dorn e, 

aferidos alguns parâmetros in loco.  

As amostras de água foram acondicionadas em recipientes disponibilizados pela empresa 

responsável pelas análises laboratoriais, a saber, Bioagri Ambiental. Após a coleta, as amostras foram 

armazenadas em caixas térmicas com gelo e encaminhadas no mesmo dia da coleta para a supracitada 

empresa, a fim de que as análises laboratoriais pudessem ser realizadas. 

As figuras a seguir apresentam aspectos relacionados à coleta de água, destacando a coleta 

realizada com garrafa de Van Dorn (Figura 4-199) e os aparelhos utilizados para as medições in loco, 

a saber, Turbidímetro (Marca Hanna Instruments, Modelo HI 93703 - Figura 4-200), Aparelho 

Multiparâmetros (marca Hanna Instruments, modelo HI 9828) (Figura 4-201). 
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Figura 4-199: Coleta de amostras utilizando garrafa de Van Dorn. 

 

 

Figura 4-200: Turbidímetro utilizado para as análises in loco (Marca 

Hanna Instruments, Modelo HI 93703).  
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Figura 4-201: Aparelho Multiparâmetros utilizado para as análises in 

loco (marca Hanna Instruments, modelo HI 9828). 

 

As variáveis físicas, químicas e biológicas adotadas para realização do diagnóstico da qualidade 

da água neste estudo estão apresentadas no Quadro 4-40 que indica também o local da aferição (in 

loco ou laboratorial) e método/instrumento de detecção. Na escolha das variáveis, considerou-se as 

influências antrópicas da região de entorno, bem como a influência do empreendimento em suas fases 

de instalação e operação.   

As análises laboratoriais realizadas pela empresa Bioagri Ambiental seguiram a última versão do 

Standard Methods. Cópias digitalizadas dos resultados oficiais emitidos por tal empresa serão 

apresentadas em ANEXO XX.  

Os parâmetros pH, Temperatura, Condutividade, Salinidade e Oxigênio Dissolvido (mg/L e % 

saturação) foram aferidos in loco com o uso de aparelho Multiparâmetros (Marca Hanna Instruments, 

Modelo HI 9828 – Figura 4-201). O parâmetro Turbidez foi, também, aferido in loco com a utilização 

de Turbidímetro (Marca Hanna Instruments, Modelo HI 93703 - Figura 4-200). Por fim, alguns 

parâmetros foram investigados visualmente, sendo estes: Óleos e Graxas, Sólidos objetáveis, Odores 

e Materiais Flutuantes. 
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Quadro 4-40: Parâmetros considerados na caracterização qualitativa, com respectivos instrumentos e metodologias de 

detecção utilizadas. 

PARÂMETRO UNIDADE 
LOCAL DA 

AFERIÇÃO 

METODOLOGIA Standard 

Methods/INSTRUMENTO 

Condutividade  μS/cm in loco Multiparâmetro Hanna, Modelo HI 9828 

O.D. mg/L e % sat in loco Multiparâmetro Hanna, Modelo HI 9828 

pH - in loco Multiparâmetro Hanna, Modelo HI 9828 

Salinidade g/L ou %o in loco Multiparâmetro Hanna, Modelo HI 9828 

Temperatura °C in loco Multiparâmetro Hanna, Modelo HI 9828 

O.R.P.  - in loco Multiparâmetro Hanna, Modelo HI 9828 

Turbidez UNT in loco Turbidímetro, Modelo HI 93703 

Alumínio Dissolvido mg/L Análise laboratorial SMEWW 3125 B 

Arsênio mg/L Análise laboratorial SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 

Benzeno µg/L Análise laboratorial EPA 8260 C 

Benzo(a)antracito µg/L Análise laboratorial EPA 8270D,SMEWW 6410B 

Berílio mg/L Análise laboratorial SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 

Boro mg/L Análise laboratorial SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 

Cádmio mg/L Análise laboratorial SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 

Carbono Orgânico Total mg/L Análise laboratorial SMWW 5310 B e C 

Chumbo mg/L Análise laboratorial SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 

Cianeto mg/L Análise laboratorial OIA 1678 

Cobre Dissolvido mg/L Análise laboratorial SMEWW 3125 B 

Coliformes Totais NMP/100mL Análise laboratorial SMEWW 9223 A e B 

Coliformes 

Termotolerantes (E. coli) 
NMP/100mL Análise laboratorial SMEWW 9223 A e B 

Cor Verdadeira Pt/Co Análise laboratorial SMEWW 2120 C 

Cromo mg/L Análise laboratorial SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 

Fenóis Totais mg/L Análise laboratorial SMEWW 5530 D 

Ferro Dissolvido mg/L Análise laboratorial SMEWW 3125 B 

Fluoreto mg/L Análise laboratorial SMEWW 4500 F C 

Fósforo Total mg/L Análise laboratorial SMEWW 4500 P E 

Manganês mg/L Análise laboratorial SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 

Mercúrio mg/L Análise laboratorial EPA 245.7 

Níquel  mg/L Análise laboratorial SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 

Nitrato mg/L Análise laboratorial POP PA 117 

Nitrito mg/L Análise laboratorial POP PA 117 

Continua... 
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Quadro 4-40 (continuação): Parâmetros considerados na caracterização qualitativa, com respectivos instrumentos e 

metodologias de detecção utilizadas. 

PARÂMETRO UNIDADE 
LOCAL DA 

AFERIÇÃO 

Metodologia Standard 

Methods/INSTRUMENTO 

Nitrogênio Amoniacal mg/L Análise laboratorial SMEWW-4500-NH3-F 

Nitrogênio Orgânico mg/L Análise laboratorial SMEWW 4500 Norg C 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L Análise laboratorial SMEWW 4500 Norg C, NH3 E 

Prata mg/L Análise laboratorial SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 

Selênio mg/L Análise laboratorial SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L Análise laboratorial SMWW 2540 C e E 

Sólidos Suspensos Totais mg/L Análise laboratorial SMWW 2540 D e E 

Sólidos Totais mg/L Análise laboratorial SMWW 2540 B e E 

Tolueno µg/L Análise laboratorial EPA 6280 C 

Tributilestanho µg/L Análise laboratorial POP PA 167 

Xilenos µg/L Análise laboratorial EPA 8280 C 

Zinco mg/L Análise laboratorial SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 

 

4.2.10.1.3 Resultados 

Os resultados qualitativos obtidos nos seis pontos amostrados estão apresentados na Tabela 4-25. 

Por aferição in loco do parâmetro Salinidade, os quatro pontos foram classificadas como de água 

salina, com salinidade variando de 32,77 a 35,2 %o. Os resultados obtidos na campanha de coleta de 

água, quando possível, foram comparadas aos valores preconizados pela Resolução Conama 

357/2005, para água salina classe 1, conforme indicado no Artigo 42 da referida Resolução, uma vez 

que não há enquadramento definido para o corpo hídrico da área de estudo.  

Os valores destacados em vermelho, na Tabela 4-25, encontram-se em desacordo com os limites 

estabelecidos pela supracitada resolução. Ressalta-se que os laudos das análises laboratoriais são 

apresentados no ANEXO XX.   
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Tabela 4-25: Resultados dos parâmetros físico-químico das amostras de água coletadas na área de influência do 

empreendimento. 

Parâmetros Unidade 

Resolução 

Conama 357/05 

- Água Salina 

Classe 1. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Condutividade  μS/cm - 51550 49990 51620 52480 50160 53240 

O.D. mg/L 6 3,34 3,57 3,95 3,5 3,6 3,42 

Saturação de Oxigênio % - 47,2 49,7 53,6 49,1 52,5 41,1 

pH - 6,5-8,5 7,25 7,85 8,27 7,97 8,31 8,26 

Salinidade 
g/L ou 

%o 
30 33,90 32,77 34,04 34,63 32,90 35,20 

Temperatura ºC - 22,92 23,08 23,22 23,51 24 23,36 

Turbidez UNT - 14,48 23,43 9,64 32,5 27,39 34,61 

O.R.P - - -129,1 -121,1 -166,2 -169,7 -162,5 -179,5 

Alumínio Dissolvido mg/L 1,5 0,014 0,010 0,012 0,018 0,010 0,015 

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

Benzeno µg/L 700 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

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

Berílio µg/L 5,3 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Boro mg/L 5 2,3 2,5 2,4 2,6 1,8 1,4 

Cádmio mg/L 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Carbono Orgânico Total mg/L 3 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 

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

Cianeto mg/L 0,001 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

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

Coliformes Totais 
NMP/100

mL 
- 198.630 96.060 24.890 84.000 97.000 82.970 

Coliformes 

Termotolerantes (E. coli) 

NMP/100

mL 
1000 198.630 101.120 52.470 452.000 285.000 87.040 

Cor Verdadeira Pt/Co - < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

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

DBO mg/L - < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 

DQO mg/L - 10 12 13 5,3 14 10 

Fenóis Totais mg/L 0,06 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 

Ferro Dissolvido mg/L 0,3 0,137 0,104 0,237 0,211 0,102 0,180 

Fluoreto mg/L 1,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Fósforo Total mg/L 0,062 0,160 0,130 0,190 0,170 0,300 0,170 

Continua... 
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Tabela 4-25 (continuação): Resultados dos parâmetros físico-químico das amostras de água coletadas na área de 

influência do empreendimento. 

 

Parâmetros 
Unidade 

Resolução 

Conama 357/05 

- Água Salina 

Classe 1. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Manganês mg/L 0,1 0,0624 0,0576 0,0562 0,0570 0,0547 0,0588 

Mercúrio mg/L 0,0002 
< 

0,00007 

< 

0,00007 

< 

0,00007 

< 

0,00007 

< 

0,00007 

< 

0,00007 

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

Nitrato mg/L 0,40 0,12 0,16 0,15 0,24 0,11 0,32 

Nitrito mg/L 0,07 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,40 0,30 0,70 0,20 0,20 0,50 0,20 

Nitrogênio Orgânico mg/L - 0,45 4,1 0,29 0,16 1,3 0,58 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L - 0,75 4,82 0,49 0,36 1,77 0,78 

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

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

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L - 33342 31336 31947 32696 31027 30757 

Sólidos Suspensos Totais mg/L - 84 88 74 125 142 99 

Sólidos Totais mg/L - 37124 34852 35537 36456 33632 34203 

Tolueno µg/L 215 < 1 < 1 < 1 < 1 1,4 < 1 

Tributilestanho µg/L 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Xileno µg/L - < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 

Zinco mg/L 0,09 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Nota 1: (-) não apresenta valores de referência Resolução Conama 357/05 – Água Salina Classe 1. 

 

Entre os parâmetros avaliados na água apenas Oxigênio Dissolvido (O.D), Coliformes 

Termotolerantes (E. coli), Fósforo Total e Nitrogênio Amoniacal apresentaram valores fora dos 

seus respectivos padrões, em pelo menos um ponto analisado.  

Cabe salientar que o elemento Cianeto apresentou-se resultados abaixo do limite mínimo de 

quantificação do método analítico utilizado (LQ = 0,005 mg/L) em todos os pontos amostrais (Tabela 

4-25), no entanto, este limite é maior que o padrão estabelecido pela Resolução Conama 357/05 para 

água salina classe 1. Soluções de Cianeto são geralmente utilizadas em indústrias metalúrgicas e em 

eletrodeposição de metais (galvanoplastia), o que não é escopo do empreendimento em tela. 
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O parâmetro Oxigênio Dissolvido apresentou, em todos os pontos amostrais, concentrações 

abaixo do valor mínimo preconizado na Resolução Conama 357/05, conforme apresentado no Figura 

4-202 e Tabela 4-25. Os resultados deste parâmetro podem estar relacionados à baixa maré durante 

o período de coleta e alta atividade biológica, próprio de ambientes estuarinos, em função da 

abundância em matéria orgânica. A elevada carga orgânica despejada no canal de Vitória também é 

outro fator que pode estar relacionado aos baixos teores de oxigênio dissolvido na água.  

 

Figura 4-202: Concentrações de Oxigênio Dissolvido (mg/L) nos pontos de 

amostragem. 

 

Os valores obtidos de Coliforme Termotolerantes variaram de 24.890 NMP/100mL no ponto 

P3 a 19.8630 NMP/100mL no ponto P1. Todos os pontos apresentaram valores superiores ao padrão 

preconizado na Resolução Conama 357/05 para água salina classe 1, sendo este 1.000NMP/100 mL, 

como pode ser observado no Figura 4-203 e na Tabela 4-25. Ressalta-se que as elevadas 

concentrações deste parâmetro podem estar relacionadas aos despejo de esgotos in natura no Rio 

Santa Maria da Vitória, situação intensificada na região Metropolitana. 
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Figura 4-203: Valores de Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) nos pontos de 

amostragem. 

 

O elemento Fósforo Total apresentou concentrações variando de 0,13 mg/L no ponto P2 a 0,3 

mg/L no ponto P5 (Figura 4-204 e Tabela 4-25). Portanto, em todos os pontos amostrais as 

concentrações de fósforo foram superiores ao limite máximo preconizado pela Resolução Conama 

357/05 para água salina classe 1 (0,062 mg/L). O fósforo aparece em águas naturais devido, 

principalmente, às descargas de esgotos sanitários. A matéria orgânica fecal e os detergentes em pó 

empregados em larga escala domesticamente constituem a principal fonte. Alguns efluentes 

industriais, como os de indústrias de fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, conservas 

alimentícias, abatedouros, frigoríficos e laticínios, apresentam fósforo em quantidades excessivas 

(CETESB, 2009). 
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Figura 4-204: Concentrações de Fósforo Total (mg/L) nos pontos de amostragem. 

 

O parâmetro Nitrogênio Amoniacal apresentou concentrações variando entre 0,2 mg/L nos 

pontos P3, P4 e P6 a 0,7 mg/L no ponto P2. Os pontos P2 e P5 apresentaram concentrações acima 

do limite máximo preconizado pela Resolução Conama 357/05 para água salina classe 1 (Figura 

4-205 e Tabela 4-25). Vale ressaltar que os ecossistemas estuarinos são considerados ambientes 

eutróficos, devido a alta produtividade primária conduzindo uma relação direta com os nutrientes 

fornecidos por várias fontes (naturais: lixiviação, fluxo de águas de rios, intemperismo, e 

antropogênicas: esgotos domésticos), que repõem os nutrientes perdidos por morte, degradação 

ou transporte da matéria orgânica (ESCHRIQUE, 2003). 
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Figura 4-205: Concentrações de Nitrogênio Amoniacal (mg/L) nos pontos de 

amostragem. 

 

4.2.10.2 Qualidade do Sedimento 

4.2.10.2.1 Introdução 

O sedimento é um compartimento que reflete todos os processos que ocorrem em um ecossistema 

aquático, desempenhando um papel de destaque na dinâmica funcional do meio, participando de 

processos internos que incluem a sedimentação, ciclagem de nutrientes e decomposição da matéria 

orgânica, podendo ainda armazenar informações sobre as formas e uso da bacia de drenagem 

(FAIRBRIDGE, 1989). O sedimento é ainda um compartimento com grande capacidade de acumular 

compostos, tornando-os mais importantes na avaliação do nível de contaminação de ecossistemas 

aquáticos. 

Segundo D’Agostini (2005), a região costeira brasileira apresenta um quadro preocupante em 

relação à degradação ambiental, especialmente em regiões próximas aos grandes centros. Inúmeras 

baías e estuários estão com seus habitats naturais comprometidos pela poluição e exploração dos 

recursos naturais.  

Os crescentes níveis de urbanização exercida na região estuarina que circunda a Baía de Vitória 

se devem, principalmente, a aterros nas suas margens, modificando assim, suas características. 

Consequentemente, com o aumento da densidade populacional, o despejo de esgoto e lixo se tornou 
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maior, modificando, portanto, a qualidade dos sedimentos e das águas que chegavam à Baía 

(D’AGOSTINI, 2005). 

A área de estudo envolve a desembocadura de rios e influência da maré, no qual o ambiente recebe 

aporte de água doce e salgada, com intensas trocas de nutrientes e energia entre eles, fazendo com 

que esse ecossistema apresente características peculiares. Sendo assim, foi avaliada a qualidade do 

sedimento a partir de análises dos parâmetros físico-químicos na Área de Influência Direta do 

empreendimento. 

 

4.2.10.2.2 Metodologia 

Quanto à caracterização qualitativa do sedimento, foram coletadas amostras para análises 

laboratoriais em campanha realizada em novembro de 2013. Na campanha foi elaborado registro 

fotográfico para caracterização atual das Áreas de Influência Direta definidas para este estudo. 

Os pontos de amostragem foram definidos e alocados dentro dos limites da área de influência 

direta do empreendimento após à verificação de imagens aéreas e posterior validação in loco. O 

ANEXO XVIII apresenta a localização dos pontos de amostragem para análise da qualidade do 

sedimento, bem como, as coordenadas geográficas de cada ponto. As amostras foram coletadas com 

auxílio de equipamento de “busca fundo”, denominado draga, do tipo Petersen (Figura 4-206), 

acondicionadas em recipientes apropriados (Figura 4-207), armazenadas em caixas térmicas com 

gelo e encaminhadas no mesmo dia da coleta para o laboratório, a fim de que as análises pudessem 

ser realizadas. 
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Figura 4-206: Coleta de sedimento com draga do tipo Petersen. 

 

 

Figura 4-207: Acondicionamento das amostras de sedimento. 

 

As variáveis físicas e químicas adotadas para realização do diagnóstico da qualidade do sedimento 

deste estudo estão apresentadas no Quadro 4-41, o qual também indica o método de detecção 

utilizado na análise de cada parâmetro. Foram considerados parâmetros preconizados na Resolução 

Conama Nº 454/2012. Da mesma forma que as análises de água, na escolha das variáveis, considerou-
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se as influências antrópicas da região de entorno, bem como a influência do empreendimento em suas 

fases de instalação e operação. 

Quadro 4-41: Parâmetros considerados na caracterização qualitativa do sedimento e metodologias analíticas. 

PARÂMETRO UNIDADE MÉTODOS 

2-metilnaftaleno µg/kg EPA 8270 D, 3550 C 

Acenafteno µg/kg EPA 8270 D, 3550 C 

Acenaftileno µg/kg EPA 8270 D, 3550 C 

Antraceno µg/kg EPA 8270 D, 3550 C 

Benzo(a)antraceno µg/kg EPA 8270 D, 3550 C 

Benzo(a)pireno µg/kg EPA 8270 D, 3550 C 

Criseno µg/kg EPA 8270 D, 3550 C 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/kg EPA 8270 D, 3550 C 

Fenantreno µg/kg EPA 8270 D, 3550 C 

Fluoranteno µg/kg EPA 8270 D, 3550 C 

Fluoreno µg/kg EPA 8270 D, 3550 C 

Granulometria g/kg ISO 13320 

Naftaleno µg/kg EPA 8270 D, 3550 C 

Pireno µg/kg EPA 8270 D, 3550 C 

Soma de HPA’s µg/kg EPA 8270 D, 3550 C 

Arsênio mg/kg SMEWW 3120 B, EPA 6010 C 

Cádmio mg/kg SMEWW 3120 B, EPA 6010 C 

Carbono Orgânico Total  % p/p POP PA 182 

Chumbo  mg/kg SMEWW 3120 B, EPA 6010 C 

Cobre mg/kg SMEWW 3120 B, EPA 6010 C 

Cromo mg/kg SMEWW 3120 B, EPA 6010 C 

Mercúrio mg/kg EPA 245.7 

Níquel mg/kg SMEWW 3120 B, EPA 6010 C 

Zinco mg/kg SMEWW 3120 B, EPA 6010 C 

Nitrogênio Total Kjeldhal mg/kg POP PA 113 

Porcentagem de Sólidos % p/p POP PA 058 

Fósforo mg/kg SMEWW 3120 B, EPA 6010 C 

Tributilestanho µg/kg POP PA 167 

 

As análises laboratoriais realizadas pela empresa Bioagri Ambiental seguiram a última versão do 

Standard Methods. Cópias digitalizadas dos resultados oficiais emitidos por tal empresa serão 

apresentadas em ANEXO XXI. 
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4.2.10.2.3 Resultados 

A seguir são apresentados os resultados das análises laboratoriais, referentes a cada ponto 

amostral. Os resultados são apresentados em formato descritivo e gráfico, à exceção dos parâmetros 

que apresentaram resultados abaixo do limite mínimo de quantificação do método analítico utilizado 

pelo laboratório. Em vermelho são destacados os resultados que não atendem aos padrões (Nível 1 e 

Nível 2) estabelecidos na Resolução Conama Nº 454/2012. Ressalta-se que o ANEXO XXI apresenta 

os laudos das análises laboratoriais, referentes as amostragens de sedimento realizadas. 

Tabela 4-26: Resultados analíticos do sedimento. 

Parâmetros Unidade 

Limite 

Máximo 

da 

Resolução 

Conama 

454/2012 - 

Nível 1 

Limite  

Máximo 

da 

Resolução 

Conama 

454/2012 - 

Nível 2 

LQ P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Carbono Orgânico Total %p/p 10 10 0,05 1,2 3,4 3 1,8 2,3 2,7 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/kg 4800 4800 3,4 280 690 740 882 443 353 

Fósforo mg/kg 2000 2000 1 927 1612 1344 1503 1167 1683 

Arsênio mg/kg 19 70 1 <1 9,8 9,3 9,1 <1 <1 

Cádmio mg/kg 1,2 7,2 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Chumbo mg/kg 46,7 218 1 4,9 22 17 18 33 18 

Cobre mg/kg 34 270 1 11 34 28 28 22 31 

Cromo mg/kg 81 370 1 19 59 56 55 33 38 

Mercúrio mg/kg 0,3 1 0,05 <0,05 0,26 0,21 0,26 <0,05 <0,05 

Níquel mg/kg 20,9 51,6 1 3 20 20 19 11 9,7 

Zinco mg/kg 150 410 1 35 107 97 289 85 119 

Benzo(a)antraceno µg/kg 280 690 0,36 0,369 1,1 2,8 1,4 0,781 1,1 

Benzo(a)pireno µg/kg 230 760 0,36 0,541 1,5 3,8 2,1 1 1,5 

Criseno µg/kg 300 850 0,36 0,36 1,1 3,5 1,2 0,719 1,3 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/kg 43 140 0,97 <0,36 <0,97 <1,1 <0,91 <0,62 <0,44 

Acenafteno µg/kg 16 500 0,97 <0,36 <0,97 <0,83 <0,91 <0,62 <0,44 

Acenaftileno µg/kg 44 640 0,97 <0,36 <0,97 <0,83 <0,91 <0,62 <0,44 

Antraceno µg/kg 85,3 1100 0,97 <0,36 <0,97 <0,83 <0,91 <0,62 <0,44 

Fenantreno µg/kg 240 1500 0,36 0,36 0,97 1,7 1,3 0,855 1,2 

Fluoranteno µg/kg 600 5100 0,36 0,557 1,9 4,4 2,3 1,3 2,2 

Fluoreno µg/kg 19 540 0,97 <0,36 <0,97 <0,83 <0,91 <0,62 <0,44 

2-Metilnaftaleno µg/kg 70 670 0,97 <0,36 <0,97 <0,83 <0,91 <0,62 <0,44 

Naftaleno µg/kg 160 2100 0,97 <0,36 <0,97 <0,83 <0,91 <0,62 <0,44 

Pireno µg/kg 665 2600 <0,36 0,506 1,6 3,5 2,2 1,3 2,4 

Somatório de HPAs µg/kg 4000 - 5,99 <5,99 <16,4 35 18 <10,4 15 

Tributilestanho µg/kg 100 1000 4 <1 <4 <3 <4 <2 <2 
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Como pode ser observado na Tabela 4-26, entre os parâmetros analisados na área de estudo, 

apenas o elemento Zinco apresentou concentrações acima do limiar nível 1 (150 mg/kg) da Resolução 

Conama nº 454/12, tendo sido aferido de 289 mg/kg no ponto P04. As demais amostragens 

apresentaram valores condizentes com os padrões preconizado pela referida norma. A contaminação 

por Zinco está geralmente relacionada às atividades industriais que geram resíduos não degradáveis 

e que contêm, em sua composição, esse metal pesado. 

 

4.2.10.2.3.1 Granulometria 

4.2.10.2.3.1.1 Introdução 

A dimensão das partículas que compõem uma amostra sedimentar é uma das suas características 

mais importantes, pois traz informações sobre a sua origem ou proveniência, a energia durante o 

transporte e a intensidade do retrabalhamento (DIAS 2004). Desta forma a as informações relativas 

ao tamanho dos sedimentos são utilizadas para avaliar as condições do transporte e o ambiente 

deposicional (POPPE et al. 2000). O tamanho dos sedimentos, entretanto, apresenta uma alta 

variabilidade e, às vezes a heterogeneidade dos sedimentos que compõe os depósitos é muito elevada 

revelando uma deposição dinâmica e com grandes variações de energia (MCCAVE & SYVITSKI, 

1991). 

A análise granulométrica consiste na determinação das dimensões das partículas que constituem 

as amostras representativas dos sedimentos e no tratamento estatístico dessa informação (SUGUIO, 

1973). Para isto, após a determinação das dimensões das partículas por classes de tamanho, avalia-se 

a sua distribuição e a sua variabilidade dimensional. Medidas de tendência central como a média, o 

desvio padrão, a assimetria e a curtose trazem informações sobre a contribuição de cada fração 

granulométrica e das condições de energia reinantes à época da deposição. A partir da comparação 

de diversas amostras é possível fazer inferências sobre as condições do fluxo e da dinâmica do 

ambiente deposicional (BLOTT & PYE, 2001). 
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4.2.10.2.3.1.2 Metodologia  

Para determinação da granulometria do sedimento foram utilizadas peneiras granulométricas com 

aberturas variando de 2 mm a 0,0002 mm (Tabela 4-27). O tamanho de cada fração granulométrica 

também é expresso em Phi (Ф) que corresponde ao logaritmo negativo de base 2 da medida do 

diâmetro da partícula do sedimento dado em milímetros. Os valores de Ф são números inteiros e 

coincidem com os limites das classes da escala de Wentworth (KRUMBEIN, 1934).  

Tabela 4-27: Frações utilizadas na análise granulométrica dos sedimentos e a abertura Phi (Ф) correspondente. 

Fração Abertura (mm) Abertura (Ф) 

Areia muito grossa 2 a 1 -1 a 0 

Areia grossa 1 a 0,5 0 a 1 

Areia média 0,5 a 0,25 1 a 2 

Areia fina 0,25 a 0,125 2 a 3 

Areia muito fina 0,125 a 0,0625 3 a 4 

Silte 0,0625 a 0,0039 4 a 8 

Argila 0,0039 a 0,0002 8 a 12 

 

Para a classificação dos sedimentos foram utilizadas medidas de tendência central como a média, 

o desvio padrão, a assimetria e a curtose. As análises estatísticas foram realizadas no programa 

Gradistat 8.0 e a classificação dos parâmetros foi realizada de acordo com FOLK & WARD (1957) 

e FOLK (1974). A média traz informações sobre o tamanho dos sedimentos e da energia do meio 

durante o transporte e a deposição (FOLK & WARD, 1957). O desvio padrão (Tabela 4-28) é uma 

medida de dispersão e informa o grau de seleção, sendo que a dispersão dos sedimentos em torno da 

média indica uma menor seletividade do meio e variações na energia do ambiente deposicional. A 

assimetria (Tabela 4-29) permite avaliar a contribuição das frações finas e grossas na composição 

dos sedimentos. A assimetria é positiva quando a contribuição das frações finas é mais importante e 

negativa quando as frações mais grossas são predominantes (SUGUIO, 1973). A curtose (Tabela 

4-30) retrata o grau de agudez e a dispersão nas curvas de distribuição informando sobre as condições 

do fluxo durante a deposição dos sedimentos. Para a textura, os sedimentos foram classificados com 

o diagrama triangular Areia-Lama-Cascalho.  
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Tabela 4-28: Escala qualitativa para a descrição do grau de seleção dos sedimentos segundo FOLK & WARD (1957). 

Grau de seleção Phi (Φ) 

Muito bem selecionado 0 a 0,35 

Bem selecionado 0,35 a 0,50 

Moderadamente bem selecionado 0,50 a 0,71 

Moderadamente selecionado 0,71 a 1 

Mal selecionado 1 a 2 

Muito mal selecionado 2 a 4 

Extremamente mal selecionado >4 

 

Tabela 4-29: Escala qualitativa utilizada na descrição do grau de assimetria dos sedimentos segundo FOLK & WARD 

(1957). 

Assimetria Phi (Φ) 

Muito positiva 1 a 0,3 

Positiva 0,3 a 0,1 

Aproximadamente simétrica 0,1 a -0,1 

Negativa -0,1 a -0,3 

Muito negativa -0,3 a -1 

 

Tabela 4-30: Valores de curtose para a classificação da curva de distribuição das frações granulométricas segundo FOLK 

& WARD (1957). 

Classificação Phi (Φ) 

Muito Platicúrtica 0,41 a 0,67 

Platicúrtica 0,67 a 0,90 

Mesocúrtica 0,90 a 1,11 

Leptocúrtica 1,11 a 1,50 

Muito Leptocúrtica 1,50 a 3 

Extremamente Leptocúrtica >3 

 

4.2.10.2.3.1.3 Resultados 

A análise granulométrica revelou pouca diversidade textural para os sedimentos localizados na 

área de influência do empreendimento. Os sedimentos podem ser classificados como areia lamosa 

(P1 e P6) e lama arenosa (P2, P3, P4 e P5). As frações lamosas (quando silte e argila são consideradas 

em conjunto) são as mais importantes em termos volumétricos perfazendo mais de 50% do peso total 

em cinco dos pontos de coleta (Figura 4-208).  

Apenas o ponto P1 apresentou o predomínio das frações arenosas indicando uma maior energia 

durante a deposição dos sedimentos. Como resultado desta maior energia o tamanho médio dos 
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sedimentos em P1 situa-se na fração areia média e areia grossa. Nas demais amostras a fração silte 

foi a mais importante apresentando volumes superiores a areia e a argila (Tabela 4-31). A energia do 

ambiente marinho desta área, apesar de variável e responsável pela baixa seleção granulométrica, não 

apresentou grandes oscilações capazes de depositar volumes significativos de areia muito grossa e 

cascalho. 

 

Figura 4-208: Classificação dos sedimentos de acordo com o diagrama triangular 

Cascalho-Lama-Areia. 
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Tabela 4-31: Teores das frações granulométricas dos sedimentos e principais medidas de tendência central utilizando-se Φ (FOLK & WARD, 1957). 

Amostras 
Medidas de Tendência Central 

A.mt.gros A.grossa Areia média A. fina A.mt. fina Silte Argila  Média Desvio padrão Assimetria Curtose 

P1 56 314 257 97 39 237 0  2,16 1,92 0,45 0,74 

P2 0 0 14 92 129 763 2  4,55 1,05 -0,25 1,10 

P3 0 0 16 105 140 735 4  4,49 1,10 -0,26 1,04 

P4 0 0 26 139 177 656 2  4,31 1,18 -0,23 0,85 

P5 0 0 7 72 114 806 1  4,68 0,95 -0,22 1,09 

P6 99 125 59 99 115 503 0  3,28 2,08 -0,42 0,66 

 

Tabela 4-32: Descrição das principais medidas de tendência central (FOLK & WARD, 1957). 

 Medidas de Tendência Central 

Amostra Média Desvio padrão Assimetria Curtose 

P1 Areia Fina Pobremente selecionado Assimetria muito positiva Platicúrtico 

P2 Silte Muito Grosso Pobremente selecionado Assimetria negativa Mesocúrtico 

P3 Silte Muito Grosso Pobremente selecionado Assimetria negativa Mesocúrtico 

P4 Silte Muito Grosso Pobremente selecionado Assimetria negativa Platicúrtico 

P5 Silte Muito Grosso Moderadamente selecionado Assimetria negativa Mesocúrtico 

P6 Areia Muito Fina Muito Pobremente selecionado Assimetria muito negativa Muito Platicúrtico 
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4.3  CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DO MEIO BIÓTICO 

4.3.1 Ecossistemas 

Este item será abordado no decorrer dos itens que se seguem (Flora e Fauna) em função da 

interface entre tais, facilitando a apresentação e o entendimento dos aspectos diagnósticos do meio 

biótico. 

 

4.3.2 Fauna 

4.3.2.1 Introdução 

Numerosas fontes de atividades humanas afetam direta e indiretamente sistemas costeiros. Essas 

perturbações humano-induzidas afetam a abundância, composição, estrutura, crescimento, 

fecundidade, reprodução e mortalidade da fauna costeira (DEFEO & DE ALAVA, 1995; DEFEO, 

1998; LERCARI & DEFEO, 1999; BARROS et al., 2001). Estas modificações na comunidade podem 

ser observadas através de estudos relacionados com a substituição, surgimento e dominância de 

espécies, ou seja, com a variação espaço-temporal dos organismos constituintes (PEARSON & 

ROSENBERG, 1978; CORBISIER, 1991; HALL & FRID, 1998; ELIAS; BREMEC & 

VALLARINO, 2001; GHESKIERE et al., 2005). 

O Estudo de Impacto Ambiental referente a construção da ponte entre Vitória e Cariacica, 

denominada de 4ª Ponte, visa identificar e mitigar os impactos ambientais desse empreendimento 

sobre o meio ambiente. Atualmente, os fluxos na Região Metropolitana da Grande Vitória são 

suportados por três ligações existentes entre a Ilha e as aglomerações urbanas situadas ao Sul e 

Sudoeste da Ilha (Vila Velha, Cariacica, Viana e Guarapari). As três pontes existentes são 

denominadas como Ponte Florentino Ávidos (1ª Ponte), Ponte do Príncipe (2ª Ponte) e Ponte Darcy 

Castelo de Mendonça (3ª Ponte). A 1ª Ponte, muito antiga, com restrições de tráfego, vem sendo 

pouco utilizada. Os fluxos gerados em Vila Velha, Cariacica e cidades do sul do Estado, em termos 

de veículos diários que circulam nos dois sentidos, nas três pontes, são superiores à capacidade total 

das pontes que operam, ocorrendo congestionamentos crônicos nas vias de acesso e nas pontes. 

Diante da necessidade de melhorar o fluxo viário na Região da Grande Vitória, são descritos nesse 

capítulo o diagnóstico da biota aquática e terrestre sob influência do empreendimento. 
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O primeiro grupo a ser estudado é a comunidade planctônica, que consiste de uma grande 

variedade de organismos desde bactérias até ovos e larvas de peixes. O fitoplâncton é importante uma 

vez que estes organismos são, em sua grande maioria, dotados de pigmentos fotossintetizantes, como 

a clorofila a, constituindo-se o primeiro elo das cadeias alimentares aquáticas (ODUM, 1971). Assim, 

a produção primária é transferida para níveis tróficos superiores através do zooplâncton. O plâncton 

estuarino precisa ser capaz de responder às grandes mudanças físico-químicas do ambiente, o que 

impõe padrões diários e sazonais de distribuição, influenciando assim a dinâmica das populações. 

Todos esses fatores ambientais e biológicos restringem a variedade de espécies do zooplâncton 

quando comparado com áreas marinhas, mas os elevados níveis de produção primária fazem com que 

essas espécies de zooplâncton sejam abundantes. O zooplâncton de estuário é composto basicamente 

por Copepoda e por outros grupos menos abundantes como Chaetognatha, Appendicularia e larvas 

meroplanctônicas (SUMMERHAYES & THORPE, 1998).  

Além disso, muitas das espécies de peixe de importância comercial que desovam no oceano 

possuem larvas que entram nos estuários para alcançarem áreas de criação (os berçários estuarinos). 

Portanto, a compreensão dos mecanismos responsáveis pelo recrutamento das espécies, enquanto 

ainda no estágio larval, através das entradas dos estuários, são essenciais para compreender a variação 

anual no recrutamento dessas espécies (HETTLER, 1998). Movimentos de larvas de peixe entre áreas 

de berçário e oceano são eventos críticos que influenciam na sobrevivência e consequentemente no 

recrutamento das espécies que habitam essas áreas, sendo esses movimentos fortemente afetados 

pelas características ambientais que prevalecem nas entradas de áreas de berçários (SÁNCHEZ-

VELASCO, 1996). Devido às diversas espécies de peixes estuarino-dependentes possuírem 

diferentes locais de desova e diferentes mecanismos de transportes larvais, a imigração do 

ictioplâncton do oceano para o estuário pode diferir entre as entradas de um mesmo estuário em 

relação à composição da comunidade em espécies e no padrão sazonal (HETTLER & BARKER, 

1993). 

Uma das comunidades que também sofrem diretamente ou indiretamente os efeitos destas 

atividades são os bentos, que são compostos por aqueles organismos que vivem associados ao fundo, 

podendo estar fixos aos substratos duros (ex.: algas, esponjas, hidrozoários, corais, briozoários, 

moluscos, equinodermos), enterrados nos sedimentos (ex.: moluscos, anelídeos poliquetos), 

locomovendo-se sobre o fundo dos oceanos (ex.: moluscos, crustáceos, equinodermos) ou mesmo em 
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associações biológicas entre uns e outros (animais sobre algas, animais sobre animais). Desta 

maneira, o tipo de substrato afeta diretamente a distribuição dos organismos que compõem a 

comunidade bentônica (NYBAKKEN, 1995). 

As comunidades bentônicas são componentes importantes, seja pela presença das próprias 

espécies como agentes estruturadores do ambiente e/ou modificadoras da qualidade da matéria 

orgânica presente no ambiente, ou pela sua participação efetiva na cadeia trófica (PEARSON, 1982; 

ALLER & YINGST, 1985; BILYARD, 1987; GASTON et al., 1998; SMALLWOOD et al., 1999; 

PALOMO & IRIBARNE, 2000). 

A fauna bentônica é utilizada em uma variedade de programas de monitoramento de ecossistemas 

aquáticos submetidos a impactos antropogênicos, podendo ser considerada como um importante 

indicador da qualidade da água e dos níveis de perturbação ecológica. O monitoramento ambiental 

através do estudo das comunidades bentônicas apresenta três aspectos positivos: 1) os organismos 

bentônicos são relativamente sedentários e têm certa longevidade; 2) ocupam uma importante posição 

trófica intermediária ou são produtores secundários; 3) respondem diferentemente às variações das 

condições ambientais (Pearson & Rosenberg, 1978). 

Em relação aos vertebrados, uma vez que vias urbanas subdividem paisagens naturais, removendo 

uma porção de habitat, ela inibe a dispersão e migração de espécies, e facilita a propagação de 

distúrbios (p. ex. fogo, poluentes e caça) para o interior dessas áreas. De acordo com 

SCHONEWALD-COX & BUECHNER (1992), a fragmentação de fragmentos florestais por estradas 

afeta negativamente as espécies que: i) não se adaptam em habitats de borda, ii) são sensíveis ao 

contato humano, iii) ocorrem em baixas densidades, iv) são improváveis ou incapazes de atravessar 

estradas, e v) procuram estradas para se aquecer ou se alimentar. 

Diante do exposto, o presente Estudo de Impacto Ambiental procura identificar a as características 

da biota na área de influência do empreendimento, listar os impactos sobre a mesma e propor medidas 

de correção e/ou mitigação para os impactos negativos sobre a biota. 
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4.3.2.2 Metodologias 

As atividades pertinentes ao inventário da fauna e seu respectivo diagnóstico foram realizadas de 

forma que abrange as etapas seguintes. 

Na consulta a referências pretéritas sobre a fauna local foram compiladas informações existentes 

na literatura científica e, principalmente, em relatórios técnicos referentes a empreendimentos 

localizados no entorno da área em questão. Foi utilizado também o sistema Species Link 

(http://splink.cria.org.br) para acesso a bases de dados onde se encontram depositados exemplares da 

fauna referente ao município de Vitoria e Cariacica. 

A amostragens in situ foram realizadas para os diversos grupos de fauna nas áreas de influência 

do empreendimento com um período mínimo de duração de seis dias, podendo se estender por mais 

ou menos tempo, conforme sua necessidade. O ANEXO XXII apresenta a Autorização nº 019/2013 

para captura e manejo de fauna silvestre, expedida pelo IEMA.  

Para estimar a efetividade dos trabalhos de campo foi empregado o teste Jackknife de 1ª ordem, 

que com base nas amostras de campo, relaciona a curva do coletor encontrada com a curva do coletor 

esperada para o sítio de coleta. 

As metodologias de amostragens e tratamento dos dados são descritas a seguir por grupo estudado 

para este EIA. 

 

4.3.2.2.1 Fauna Aquática  

4.3.2.2.1.1 Área de estudo 

A área de estudo de fauna aquática compreendeu a área de influência do empreendimento, onde 

foram dispostos cinco pontos de coleta para os organismos planctônicos, bentos de substrato 

inconsolidado e ictiofauna (Estações E1 a E5). Para os organismos bentônicos de substrato 

consolidado foram dispostos quatro pontos (EC1 a EC4), enquanto que para carcinofauna e 

malacofauna, na área de manguezal, foram dispostos quatros pontos (EM1 a EM4), conforme 

http://splink.cria.org.br/
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apresenta o ANEXO XXIII. As coordenadas dos pontos de amostragens são apresentadas no referido 

anexo. 

 

4.3.2.2.1.2 Plâncton 

4.3.2.2.1.2.1 Amostragem 

A área de estudo e pontos amostrais utilizados para coleta de amostras para análise do Plâncton 

estão apresentados no mapa do ANEXO XXIII. 

As amostras quantitativas de fitoplâncton foram coletadas utilizando-se uma garrafa de Van Dorn 

na superfície de todos os pontos amostrais para análise quantitativa (Figura 4-209). Para as amostras 

qualitativas foram realizados arrastos horizontais na sub-superfície de cada ponto amostral com uma 

rede de plâncton do tipo cilíndrico-cônica com abertura de malha de 30 micrômetros de diâmetro de 

boca durante 2 minutos (Figura 4-209). Todas as amostras foram imediatamente fixadas com solução 

de formol a 2%.  

   

Figura 4-209: Amostragem quantitativa (Garrafa de Van Dorn) e qualitativa (rede) do fitoplâncton 

ao longo dos 5 pontos amostrais em campanha de caracterização do ambiente estuarino da área de 

influência do empreendimento (Janeiro/2014). 
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Para as coletas do zooplâncton foi utilizada uma rede cilindro-cônica com 200 micrômetros, 

dotada de fluxômetro mecânico, para estimar a quantidade de água filtrada pela rede em m3 

(KRAMER et al., 1994; OMORI & IKEDA, 1992). As amostras foram coletadas nos 5 pontos 

amostrais para análise qualitativa e quantitativa. Em cada ponto amostral foi realizado um arrasto 

oblíquo ao longo da coluna d'água, com o auxílio de um peso amarrado à rede, para obtenção de 

amostras integradas, com o barco em velocidade em torno de dois nós, durante cinco minutos (Figura 

4-210). O material biológico coletado foi acondicionado em frascos de 500ml de polietileno e fixado 

em solução aquosa de Formaldeído 5%, tamponado com tetraborato de sódio, para ser analisado 

posteriormente em laboratório. 

 

Figura 4-210: Amostragem quantitativa e qualitativa (rede) do 

zooplâncton ao longo dos 5 pontos amostrais em campanha de 

caracterização do ambiente estuarino da área de influência do 

empreendimento (Janeiro/2014). 

 

As amostras de Ictioplâncton foram coletadas em todos os pontos amostrais para análise 

qualitativa e quantitativa. Foi utilizada uma rede do tipo bongô, composta por dois aros de 60 cm de 

diâmetro de boca, duas redes cilindro-cônica com 2,5 metros de comprimento e malhas de 330 e 500 

micrômetros. As redes estavam dotadas de fluxômetro mecânico, para estimar a quantidade de água 

filtrada pela rede em m3. Em cada ponto amostral foi realizado um arrasto oblíquo ao longo da coluna 
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d'água, com o auxílio de um peso amarrado à rede, para obtenção de amostras integradas, com o barco 

em velocidade em torno de dois nós, durante cinco minutos (Figura 4-211). O material biológico 

coletado foi acondicionado em frascos de 500ml de polietileno e fixado em solução aquosa de 

Formaldeído 5%, tamponado com tetraborato de sódio, para ser analisado posteriormente em 

laboratório. 

 

Figura 4-211: Amostragem quantitativa e qualitativa (rede de bongô) 

do ictioplâncton ao longo dos 5 pontos amostrais em campanha de 

caracterização do ambiente estuarino da área de influência do 

empreendimento (Janeiro/2014). 

 

4.3.2.2.1.2.2 Tratamento dos resultados 

A observação qualitativa do fitoplâncton, para obtenção da lista de espécies foi realizada em 

microscópio óptico, equipado com câmara clara e ocular de medição. Os organismos serão 

identificados analisando-se as suas características morfológicas e morfométricas, utilizando-se 

bibliografia especializada, destacando: PRESCOTT (1975), KOMARÉK & FOTT (1983), 

SANT’ANNA (1984), BALECH (1988), PARRA & BICUDO (1995) e TOMAS (1997).  

A contagem do fitoplâncton foi feita utilizando-se câmaras de sedimentação de Uthermöhl 

(UTHERMÖHL, 1958) em microscópio invertido com aumento de 400 vezes. O procedimento de 

contagem escolhido será o dos campos aleatórios descritos por UEHLINGER (1964).  
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Para cada amostra foram contadas duas réplicas, tendo como resultado final uma média entre as 

duas contagens. Os resultados serão expressos em indivíduos por unidade de volume (ml), calculado 

pela fórmula modificada de WETZEL E LIKENS (1979): 

N = n . A/a . 1/V                           (1) 

Onde:  N = Número de células (ou indivíduos) por ml  

n = Número de células (ou indivíduos) contadas 

a = Área contada (no de campos x área do campo) 

A = Área total da câmara 

V = Volume total sedimentado 

 

Para o zooplâncton, em laboratório, foram feitos alíquotas com um subamostrador do tipo 

“Folson” de acordo com o seu grau de concentração. Os indivíduos da alíquota foram identificados e 

contados na sua totalidade. As espécies dominantes no plâncton foram identificadas no menor nível 

taxonômico possível, seguindo a literatura pertinente (BOLTOVSKOY, 1981, 1999; MONTÚ & 

GLOEDEN, 1986, entre outros), utilizando-se estereomicroscópio e microscópio óptico.  

Para este grupo faunístico, o número de indivíduos coletados foi convertido em densidade e os 

valores encontrados expressos em indivíduos/m3 com base no volume de água filtrada pela rede, 

segundo as fórmulas a seguir:  

 

 Volume de Água Filtrada (V): 

V = A x R x C 

Onde:  V = volume de água filtrada em m3; 

A = área da boca da rede em m2 (0,28274 m2);  

R = número de rotações do fluxômetro durante o arrasto;  
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C = fator de aferição após calibração do aparelho em metros por rotações.  

 

 Abundância dos organismos (N): 

N = ni / V 

Onde:  N = abundância total da espécie em cada amostra;  

ni = número de indivíduos da espécie i observados na amostra;  

V = volume de água filtrado pela rede (m3). 

Para complementar a análise qualitativa do zooplâncton foram analisados 2 mL de amostras 

coletadas pela rede de fitoplâncton para inventário do microzooplâncton. 

No caso do ictioplâncton, para as amostras que apresentaram uma grande quantidade de larvas e 

ovos de peixes foram feitos alíquotas com um subamostrador do tipo “Folson” de acordo com o seu 

grau de concentração. Os indivíduos da alíquota foram identificados e contados na sua totalidade. As 

espécies dominantes no ictioplâncton serão identificadas no menor nível taxonômico possível 

seguindo a literatura pertinente (BARLETTA & CORRÊA, 1992; CARVALHO-FILHO, 1999; 

FAHAY, 1983; FIGUEIREDO & MENEZES, 1978, 1980; 2000; LEIS & TRINSKI, 1989; 

MENEZES & FIGUEIREDO, 1980; MOSER et al., 1984; entre outros), utilizando-se 

estereomicroscópio e microscópio óptico.  

O número de indivíduos coletados foi convertido em densidade para um volume padrão (100 m3) 

e os valores encontrados expressos em indivíduos.100m3 com base no volume de água filtrada pela 

rede, segundo as fórmulas a seguir: 

 

 Volume de Água Filtrada: 

V= A*R*C 

Onde:  V= volume de água filtrada em m3; 
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A= área da boca da rede em m2 (0,28274 m2); 

R= número de rotações do fluxômetro durante o arrasto; 

C= fator de aferição após calibração do aparelho em metros por rotações.  

 

 Abundância dos organismos: 

N = (ni / V).100 

Onde:  N = número de ovos ou larvas por 100 m3 em cada amostra 

ni = número de ovos ou larvas observados na amostra 

V = volume de água filtrado pela rede (m3) 

 

Para o estudo de diversidade da comunidade planctônica foi aplicado o índice de diversidade de 

Shannon-Wiener. 

H’= (ni/N) log (ni/N) 

Onde: ni: valor de importância de cada espécie; e 

N: total dos valores de importância. 

A riqueza de espécies foi calculada através do número total de espécies encontras (S). 

Já o índice de equitabilidade (J) foi calculado através da fórmula: 

J = H/log(S) 

Onde:  H é o índice de Shannon-Wiener; e 

S o número total de espécies. 
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Após a determinação das espécies foi realizada a análise para a determinação da curva do coletor. 

Para tal, foi utilizado o número total de amostras coletadas ao longo dos pontos e o quantitativo de 

espécies encontradas. A análise foi realizada pelo método de permutação de amostras através de 

rotinas do programa Primer 6.0. 

Para o estabelecimento de grupos de amostras, com composição semelhante, foi aplicado o índice 

de similaridade de Bray-Curtis (CLARKE & WARWICK, 1994) aos dados de número de indivíduos 

por espécie, transformados em log (x+1). Para este cálculo foram utilizadas somente as amostras e 

pontos com organismos presentes. 

A análise de ordenação MDS (“non-metric Multi Dimensional Scaling”) (Kruskal & Wish, 1978) 

foi utilizada, a partir dos dados de abundância das espécies transformados em log (x+1)., utilizando 

novamente o índice de similaridade de BRAY & CURTIS (1957), entre os locais de coleta e grupos 

formados.  

Os resultados foram plotados num diagrama de ordenação e quanto mais próximos dois pontos 

estiverem, mais similares eles são. Em geral existe um grau de distorção ou “stress” entre os postos 

de similaridade e os correspondentes postos de distâncias no diagrama. Valores menores que 0,2 

indicam uma boa representação do diagrama em duas dimensões (CLARKE & WARWICK, 2001). 

Para verificar se as diferenças na composição da fauna dos grupos entre os pontos amostrais, 

obtidos na análise de agrupamento são significativas, foi realizada uma Análise de Similaridade 

(ANOSIM) unifatorial. Quanto maior o valor de R, maior a similaridade de amostras de um mesmo 

grupo e, caso o nível de significância tenha sido menor que 5%, a hipótese nula de que não existem 

diferenças significativas entre os grupos será rejeitada.  

Todos esses procedimentos descritos acima foram realizados a partir das rotinas do programa 

PRIMER 6.0 for Windows.  
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4.3.2.2.1.3 Zoobentos (Substrato não Consolidado) 

4.3.2.2.1.3.1 Amostragem 

As amostras de sedimento foram coletadas com pegador de fundo tipo Petersen, com área de 

0,0682m2 (Figura 4-212). Para a comunidade bentônica de fundo, em cada um dos pontos de 

amostragem (N=5) foram efetuados três lançamentos (triplicatas). O material foi fixado em formol 

10%, acondicionado em sacolas plásticas e, posteriormente, enviados ao laboratório para lavagem, 

triagem e identificação (Figura 4-212). 

No laboratório, o material foi pré-triado em bandejas iluminadas utilizando-se o processo de 

elutriação e lavado. Após este procedimento, o sedimento foi levado ao estereomicroscópio 

PZOLabimex para separação dos organismos. 

Os organismos separados foram contados e identificados ao menor nível taxonômico com auxílio 

de estereomicroscópio PZO-Labimex e microscópio Studar lab e de chaves de identificação, sendo 

posteriormente armazenados em frascos com álcool 70%. 

As chaves taxonômicas utilizadas na identificação foram Day (1967) e Amaral & Nonato (1996) 

para os poliquetos; Melo (1996) para caranguejos; Moreira (1972) para isópodas; Rios (1994) para 

os moluscos; Tommasi (1970) para os equinodermos e Amaral, Rizzo, Arruda (2006a) para os grupos 

Annelida (Polychaeta), Mollusca (Polyplacophora e Bivalvia) e Echinodermata (Classe 

Ophiuroidea). 

   

Figura 4-212: Amostragem de zoobentos de substrato inconsolidado por meio de amostrador de fundo do 

tipo Petersen (à esquerda) e acondicionamento em sacolas das amostras coletadas (à direita).  
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4.3.2.2.1.3.2 Tratamento dos dados 

Os valores de densidade animal (DA) para a comunidade de macroinvertebrados de fundo foram 

obtidos através do uso da regra de três simples, entre a área do amostrador busca-fundo do tipo 

Petersen e o valor do número de organismos nos pontos amostrais, obtendo-se conforme a fórmula a 

seguir: 

DA = NI / AD 

Onde: NI = número de indivíduos do táxon presente na amostra; 

AD = área da abertura do amostrador busca-fundo do tipo Petersen. 

A comunidade bentônica foi estudada quanto à abundância média (número de indivíduos) e total, 

diversidade média (Shannon-Wiener- H’), Dominância de Simpson e riqueza média e total de 

espécies (S) (Clarke & Warwick, 1994) em cada ponto amostral. Todos esses procedimentos foram 

realizados a partir das rotinas do programa PRIMER 6.0. 

O índice de Shannon-Wiener (H’) é relativamente independentemente do tamanho da amostra e 

apresenta uma distribuição normal, além de atribuir um peso maior às espécies raras (ODUM, 1988). 

A diversidade foi calculada utilizando o logaritmo na base e. 

A riqueza de espécies foi calculada através do número total de espécies encontradas (S). 

Após a determinação das espécies foi realizada a análise para a determinação da curva do coletor. 

Para estimar a efetividade dos trabalhos de campo foi empregado o teste Jackknife de 1ª ordem que, 

com base nas amostras de campo, relaciona a curva do coletor encontrada com a curva do coletor 

esperada para o sítio de coleta. 

Para tal, foi utilizado o número total de amostras coletadas ao longo dos pontos e o quantitativo 

de espécies encontradas. A análise foi realizada pelo método de permutação de amostras através de 

rotinas do programa Primer 6.0. 

Já a Dominância de Simpson se refere ao padrão de distribuição dos indivíduos entre diferentes 

espécies. A medida de dominância compara o índice de Shannon-Wiener observado contra a 
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distribuição dos indivíduos entre as espécies observadas, a qual pode maximizar a diversidade 

(HENDERSON & SEABY, 1997). 

Para o estabelecimento de grupos de amostras, com composição semelhante, foi aplicado o índice 

de similaridade de Bray-Curtis (CLARKE; WARWICK, 1994) aos dados de número de indivíduos 

por espécie, transformados em raiz quadrada. Para este cálculo foram utilizadas somente as amostras 

e pontos com organismos presentes. 

A análise de ordenação nMDS (“non-metric Multi Dimensional Scaling”) (KRUSKAL & WISH, 

1978) foi utilizada, a partir dos dados de abundância das espécies transformados em raiz quadrada, 

utilizando novamente o índice de similaridade de Bray & Curtis (1957), entre os locais de coleta e 

grupos formados.  

Os resultados foram plotados num diagrama de ordenação e quanto mais próximos dois pontos 

estiverem, mais similares eles são. Em geral existe um grau de distorção ou “stress” entre os postos 

de similaridade e os correspondentes postos de distâncias no diagrama. Valores menores que 0,2 

indicam uma boa representação do diagrama em duas dimensões (CLARKE & WARWICK, 2001). 

Para verificar se as diferenças na composição da fauna dos grupos entre os pontos de amostragem, 

obtidas na análise de agrupamento, foram significativas, foi realizada a análise multivariada 

permutacional de variância (PERMANOVA: Anderson, 2001, 2005) utilizando os fatores da 

ANOVA (ponto de amostragem). A distância de similaridade de Bray-Curtis foi escolhida como base 

para todas as PERMANOVAs e os dados foram permutados 9999 vezes por análises a um α-nível de 

0,05 (MANLY, 1997). Quando diferenças significativas foram encontradas, comparações post-hoc 

par a par foram realizadas usando 9999 permutações (Anderson, 2005). Os dados para as 

PERMANOVAs foram transformados utilizando raiz quadrada. A detecção de diferenças 

significativas entre fatores foi seguida pelo cálculo das porcentagens de similaridade (SIMPER) para 

identificar os táxons que mais contribuíram (75%) para as dissimilaridades. As análises multivariadas 

foram realizadas utilizando o pacote estatístico PRIMER versão 6.0 for Windows (CLARKE & 

WARWICK, 2001; CLARKE et al., 2006).  

A distribuição dos organismos bentônicos (endofauna) e suas relações com os pontos de 

amostragem e as características geoquímicas do sedimento foram analisadas através de Análise de 
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Correspondência Canônica (CCA). Para a análise foram utilizadas as espécies que representaram 80% 

da abundância total da fauna avaliada. 

 

4.3.2.2.1.4 Bentos (Substrato Consolidado) 

4.3.2.2.1.4.1 Amostragem 

O diagnóstico da comunidade bentônica de substrato consolidado foi realizado em quatro pontos 

amostrais localizados na área de influência do empreendimento, conforme apresentado no mapa do 

ANEXO XXIII. 

Os grupos de organismos encontrados no costão rochoso foram identificados por meio de 

procedimentos não-interventivos (fotografia – fotoquadrat) e procedimentos interventivos (coleta de 

exemplares). A identificação dos diversos grupos contou com o auxílio das chaves específicas: Day 

(1967) e Amaral & Nonato (1996) para os poliquetos; Melo (1996) para caranguejos; Moreira (1972) 

para isópodas; Rios (1994) para os moluscos; Tommasi (1970) para os equinodermos e Amaral, 

Rizzo, Arruda (2005) para os grupos Annelida (Polychaeta), Mollusca (Polyplacophora e Bivalvia) e 

Echinodermata (Classe Ophiuroidea). 

Para o levantamento da comunidade de costão rochoso (fito e zoobentos não fital), foram 

realizadas amostras qualitativas e quantitativas em quatro pontos e três faixas do costão rochoso 

(Mesolitoral Superior, Mesolitoral Inferior e Infralitoral). Em cada uma das faixas do costão, três 

réplicas foram extraídas, totalizando em 9 quadrantes por área (3 áreas no total).  

As amostragens quantitativas do zoobentos foram realizadas via quadrantes de 50 cm de lado 

(total de 2.500 cm2). Já as amostras quantitativas do fitobentos foram coletadas a partir de um 

quadrante com 25 cm de lado (Figura 4-213 e Figura 4-214).  
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Figura 4-213: Amostragem do zoobentos no costão rochoso por meio 

de quadrats. 

 

 

Figura 4-214: Amostragem do zoobentos no costão rochoso por meio 

de quadrats (2). 

 

As amostras quantitativas da comunidade de costão rochoso (fito e zoobentos não fital) foram 

extraídas utilizando a metodologia não interventiva por meio de Fotoquadrat. Esse método permite 

retirar amostras do costão por meio de imagens digitais para posterior identificação em laboratório 

(KOHLER & GILL, 2006). Coletas aleatórias ao longo do costão rochoso também foram realizadas 
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com objetivo de inventariar o maior número de espécies possível (amostras qualitativas), assim como 

para auxiliar no processo de identificação das imagens digitais. 

Todas as algas presentes foram coletadas, posteriormente à retirada da amostra digital por meio 

de Fotoquadrat, para análise dos zoobentos associados às algas (fital). Essas amostras foram 

acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificados com seu respectivo ponto de coleta e 

faixa do costão, e enviadas ao laboratório para processamento. No laboratório, as amostras coletadas 

foram lavadas usando-se peneira de 500 μm e triadas macroscopicamente. O material retido na 

peneira foi triado com o auxílio de um estereomicroscópio e fixado com formol 5%. 

 

4.3.2.2.1.4.2 Tratamento dos dados 

A caracterização das comunidades bentônicas foi realizada através da identificação da 

composição específica, da representatividade dos táxons que compõem estas comunidades, assim 

como por indicadores da estrutura de comunidades, como diversidade específica (Shannon & Weaver, 

1949), riqueza e abundância e dominância de indivíduos. 

Foram calculadas a diversidade pelo índice de Shannon (Shannon & Weaver, 1949, descrito em 

Margalef, 1982), a riqueza de Margalef (d’) e a equitatividade de Pielou (J’), considerando apenas as 

amostras quantitativas.  

Para a verificação da ocorrência de diferenças significativas na variação espacial da densidade 

total, riqueza, diversidade e equitatividade, foi feita uma análise de variância (ANOVA). Para se 

equalizar a variância e normalizar a distribuição, todos os dados usados na ANOVA foram 

transformados em log (x + 1). Quando diferenças significativas foram encontradas na ANOVA, o 

teste de Tukey’s Honestly Significantly Different (HDS) foi aplicado para identificar fontes de 

variação. As análises foram realizadas utilizando o programa estatístico STATISTICA 7.0.  

A análise de ordenação MDS (“non-metric Multi Dimensional Scaling”) (Kruskal & Wish, 1978) 

foi utilizada, a partir dos dados de abundância dos táxons transformados em log10 (x+1), utilizando 

o índice de similaridade de Bray-Curtis (1957). Os resultados foram plotados num diagrama de 

ordenação e, quanto mais próximos dois pontos estiverem, mais similares eles são.  
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A análise de porcentagem de similaridade (SIMPER) também foi utilizada com a finalidade de 

reconhecer quais táxons mais contribuíram para a formação dos agrupamentos de pontos de coleta 

(Clarke & Warwick, 2001).   

Os métodos de análise univariados e multivariados foram realizados com a utilização dos pacotes 

estatísticos Biostat® e PRIMER®. 

 

4.3.2.2.1.5 Ictiofauna 

4.3.2.2.1.5.1 Amostragem 

A ictiofauna presente na região do empreendimento foi amostrada por meio de arrasto rebocado 

com portas, em cinco pontos na área de Influência do empreendimento. A rede padrão empregada na 

pesca foi a do tipo semi-balão, com algumas variações em suas dimensões. A mais empregada e a 

mais comum, possui relinga inferior de 20 m, superior com 18 m, e malha do corpo, do saco e do 

sobre-saco de 25 mm, portanto dentro da legislação vigente. Cada lance foi realizado em uma linha 

reta a partir de um ponto inicial, marcado por Sistema de Posicionamento Global (GPS), com duração 

de 5 (cinco) minutos cada, em triplicata, a uma velocidade reduzida.  

As coletas foram realizadas em embarcações de pesca devidamente regulamentadas para cada 

uma das artes de pesca citadas. Após cada despesca o material coletado em cada arrasto foi 

previamente triado em grandes grupos e armazenados em sacos de ráfia identificados por estação e 

arte de pesca utilizada, e armazenada no gelo para posterior transporte ao laboratório, onde foram 

triadas e analisadas. 

Além disso, os organismos foram submetidos à contagem numérica e pesagem. Os peixes foram 

mensurados em seu comprimento total (mm) e massa (g) utilizando balança eletrônica digital com 

divisão de um (01) g. A identificação taxonômica utiliza como referência são as propostas por: 

Figueiredo & Menezes (1978); Figueiredo & Menezes (1980); Menezes & Figueiredo (1980); 

Menezes & Figueiredo (1985); e Figueiredo & Menezes (2000). 
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A abundância total e a relativa de cada espécie foram calculadas por meio dos dados das capturas 

com redes de cada malha e avaliadas com a equação da Captura por Unidade de Esforço (CPUE), em 

biomassa. 

 

4.3.2.2.1.5.2 Tratamento dos dados 

A análise da diversidade ictiofaunística (H’) foi realizada com base nos resultados obtidos pelo 

índice de diversidade de Shannon (Pielou, 1975).  

H’= -  (ni/N) . log (ni/N) 

Onde, ni: valor de importância de cada espécie e N: total dos valores de importância. 

A equitabilidade (J) de distribuição das capturas pelas espécies, estimada para cada estação, foi 

baseada na seguinte equação (PIELOU, 1975):  

E = H’/log S 

onde:  H’ = índice de Diversidade de Shannon;  

S= número de espécies.  

A riqueza de espécies foi calculada através do número total de espécies encontradas (S). Para o 

estabelecimento de grupos de amostras com composição semelhante foi aplicado o índice de 

similaridade de Bray-Curtis (Clarke & Warwick, 2001) para os dados de número de indivíduos por 

espécie transformados em log (x+1). Para este cálculo foram utilizadas somente as amostras e pontos 

das áreas com organismos presentes. Todos esses procedimentos também foram realizados a partir 

das rotinas do programa PRIMER 6.0 for Windows. 
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4.3.2.2.1.6 Carcinofauna 

4.3.2.2.1.6.1 Amostragem 

Para amostragem de carcinofauna foram demarcadas parcelas em cada um dos quatro pontos 

amostrais (E1 a E4) com área de 25m², conforme indicado no ANEXO XXIII. As amostragens foram 

dispostas em três réplicas, sendo contados o número de aberturas de galerias habitadas e o diâmetro 

das mesmas com o auxílio de um paquímetro de aço com extensões de 10 cm em forma de espátula. 

Adicionalmente, coletas aleatórias foram realizadas para identificação das espécies que ocorrem na 

área de estudo. 

 

4.3.2.2.1.6.2 Tratamento dos dados 

Os dados de diâmetro de galeria foram transformados em comprimento de caranguejo com base 

no modelo linear determinado por SCHMIDT (2006), com a seguinte equação de reta: 

Abertura de Galeria = 0,36 + 1,04 * Comprimento do Caranguejo 

Considerando o menor diâmetro da abertura da galeria, que equivale ao comprimento do 

respectivo caranguejo. Também foi realizada, dentro de cada quadrado amostrado, uma estimativa da 

inundação local durante a preamar com base na altura de algas incrustadas nos manguezais 

(SCHMIDT, 2006) e uma breve descrição da vegetação presente. 

Para as análises estatísticas dos dados foram utilizadas médias de comprimento, densidade e 

densidade comercial, sendo comparadas através de Análises de Variância. As distribuições das 

amostras foram comparadas e testadas quanto à sua normalidade através do Teste de Kolmogorov & 

Smirnov e, mesmo quando as amostras não apresentarem distribuição normal e/ou não apresentarem 

variâncias homogêneas, haverá a opção por efetuar testes não-paramétricos.  
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4.3.2.2.1.7 Malacofauna 

4.3.2.2.1.7.1 Amostragem 

Para amostragem de malacofauna foram demarcadas parcelas em cada um dos um dos quatro 

pontos amostrais (E1 a E4) com área de 25m², conforme indicado no ANEXO XXIII. As 

amostragens foram dispostas em três réplicas, onde foram coletados os moluscos dispostos nelas 

inseridas dispostos sobre o sedimento, árvores e troncos apodrecidos. Todo o material coletado foi 

acondicionado em sacos plásticos rotulados. Adicionalmente, coletas aleatórias foram realizadas para 

identificação das espécies que ocorrem na área de estudo. 

 

4.3.2.2.1.7.2 Tratamento dos dados 

Para a análise dos dados referentes à malacofauna foram calculadas: a abundância total, pelo 

somatório dos moluscos nos pontos amostrais; a frequência, calculada pelo somatório dos moluscos 

das estações amostrais dividido pelo somatório total dos moluscos coletados; e abundância relativa 

em número de moluscos por metro quadrado (m2). 

Foram verificados ainda os índices ecológicos de riqueza de espécies, diversidade de Shannon-

Wiener (H’) e a equitabilidade de Pielou (J’), por meio do pacote estatístico PAST (HAMMER et. al, 

2001). Complementarmente foram feitas análises de agrupamentos (UPGMA) baseadas na distância 

Euclidiana para avaliar as possíveis similaridades nas abundâncias da malacofauna nas estações 

amostrais. 

 

4.3.2.2.1.8 Quelônios  

4.3.2.2.1.8.1 Levantamento de Dados Secundários 

As informações presentes nesse documento são compostas por dados secundários existentes para 

a área de influência do empreendimento advindos de estudos de impacto ambiental, monitoramentos 

ambientais, trabalhos científicos e, predominantemente, de informações das atividades do Projeto 

TAMAR. 
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4.3.2.2.2 Fauna terrestre 

4.3.2.2.2.1 Área de estudo 

A área de estudo de fauna terrestre compreende a área diretamente afetada do empreendimento 

onde se encontram diferentes formações vegetais, as quais incluem áreas de manguezal, fragmentos 

florestais e áreas de pastagens, as quais, serão amostradas através de pontos amostrais e transectos. 

As coordenadas do início de fim destes, bem como, as localizações são apresentado no ANEXO 

XXIII. O tamanho de cada transecto amostrado é apresentado na Tabela 4-33. 

Tabela 4-33: Tamanho do transectos. 

Transectos Tamanho (metros) 

Transecto 1 302,1 

Transecto 2 300,6 

Transecto 3 304,5 

Transecto 4 304,6 

 

4.3.2.2.2.2 Herpetofauna 

4.3.2.2.2.2.1 Amostragem 

Para a caracterização das comunidades de répteis e anfíbios da área de influência do 

empreendimento foram utilizados os métodos de amostragem relacionados abaixo: 

 

 Armadilha de Interceptação e Queda (AIQ) 

As armadilhas de queda (Pitfalls traps whit drift fences) foram utilizadas em cada um dos 

transectos pré-determinados. Esta metodologia consiste na amostragem por meio de uma linha de 

armadilhas montadas com quatro baldes de 50 litros enterrados no solo (pitfalls traps) com uma cerca 

guia construída com lona plásticapreta com aproximadamente 40 cm de altura, com a extremidade 

inferior enterrada no solo (cerca de 5cm), para evitar que os animais passem por baixo do anteparo, 

direcionada aos baldes, para interceptação e captura dos espécimes. Os Pitfalls foram dispostos 

linearmente nos transectos, distantes a cada cinco a seis metros entre si, e para evitar o acúmulo de 

água devido à precipitação, os baldes foram perfurados (Figura 4-215). 
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Figura 4-215: Detalhe dos pitfalls montados linearmente nos transectos. 

 

Foi possível a instalação dos pitfalls apenas no transecto T03. Neste, foram obtidos um total 

aproximado de 96 horas de coleta passiva através da AIQ, tendo estas sido abertas dia 09 de janeiro 

de 2014 por volta das 10h e fechadas no dia 13 de janeiro de 2014 também por volta das 10h. Estas 

foram verificadas duas vezes ao dia, durante a manhã e no final da tarde. Durante a amostragem foi 

disponibilizada água nos baldes para evitar a desidratação dos animais eventualmente capturados. 

 

 Procura Visual Limitada por Tempo (PVLT) 

Este método consiste em percorrer deslocamentos não sistemáticos nas unidades amostrais, 

registrando todos os espécimes avistados (CRUMP & SCOTT, 1994). Esta técnica utiliza o método 

do censo de visualização - VES (Visual Encounter Survey) que cobre um terreno significativamente 

maior e mais diversificado que a AIQ, pois nos permite buscar em microambientes (e.g. debaixo de 

pedras, buracos no chão, copa de árvores, tronco de árvores) oferecendo assim a possibilidade de 

registrar espécies diferentes, que poderiam eventualmente cair na AIQ, mas que poderiam escapar 

facilmente (e.g. serpentes de grande porte ou anuros da família Hylidae que podem escalar os baldes 

devido aos seus discos adesivos). 

A PVLT nas transecções amostrais foi realizada no período matutino entre 08h às 12h, e no 

período noturno, a partir do crepúsculo, por volta das 18h, estendendo-se até 23h. O período de 
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amostragem através da PVLT foi ampliado para maximizar o índice de captura de espécimes. Os 

horários foram previamente selecionados para evitar o período mais quente do dia, quando é 

extremamente raro encontrar qualquer anfíbio ou réptil e também para acompanhar o fotoperíodo de 

um maior número de espécies. Os transectos foram realizados durante seis dias consecutivos, 

totalizando 9 horas de esforço diário.  

 

 Ponto de escuta (AST - Audio Strip Transect) 

Para ampliar o registro de anfíbios foram percorridos durante duas horas os principais ambientes 

aquáticos da área de estudo, registrando as espécies em atividade de vocalização. Esta metodologia 

consiste em censos de audição (AST - Audio Strip Transect), ou seja, realização de transecções 

lineares de 900 m, com intervalos de 100 m entre cada ponto amostral. Em cada um desses pontos, 

faz-se o registro das vocalizações de anfíbios durante dez minutos. Foram selecionados transectos 

capazes de representar a diversidade de habitats presente na área de estudo. Os exemplares registrados 

foram fotografados e identificados através da visualização e da gravação de suas vocalizações não 

sendo necessária a captura de exemplares e seu eventual manuseio. 

 

 Encontros Ocasionais e por Terceiros (EOT) 

Neste método foram considerados os exemplares de anfíbios e de répteis encontrados fora dos 

métodos de amostragem normalmente utilizados, como PVLT, AIQ e AST. Especificamente, foram 

incluídos os registros efetuados durante os deslocamentos dos pesquisadores para chegar aos pontos 

de amostragem (a pé ou de carro), e aqueles feitos por pesquisadores de outros grupos de vertebrados 

(e.g. mamíferos e aves) atuando no mesmo monitoramento. Foi realizada também, entrevistas com 

os moradores nas áreas do estudo (Figura 4-216). 
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Figura 4-216: Entrevista realizada com Apílio Nolasco, 62 anos, 

morador da área próxima ao T04, a aproximadamente 56 anos. 

 

4.3.2.2.2.2.2 Tratamentos dos dados 

A estimativa da riqueza das espécies de anfíbios e répteis foi obtida através da combinação dos 

métodos de amostragem – AIQ, PVLT, EOT e AST. A combinação de diferentes métodos de 

amostragem é essencial para capturar uma parcela significativa da biodiversidade, uma vez que cada 

método possui seu viés próprio. 

Para cada transecto, os dados coletados foram analisados em termos de riqueza (número) e 

composição (lista) das espécies de anfíbios e répteis registradas durante a campanha. 

 

 Diversidade específica e Riqueza de espécies: 

A partir dos dados obtidos de abundância específica o Índice de Diversidade de Shannon foi 

calculado através da seguinte fórmula: 

H = -  pi log2 pi 

Sendo:  H = Diversidade específica da amostra (bits/indivíduos) 
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pi = n / N 

n = porcentagem da espécie na comunidade 

N = densidade total da amostra 

 

A partir do número de espécie coletados e dos valores de densidade dos organismos foram 

calculados os índices de riqueza de espécies (índice de Simpson), através da seguinte fórmula:  

D = S - 1 / log N 

Onde:   D = Riqueza de espécies da amostra 

S = Número total de espécies da amostra 

N = Número total de indivíduos 

 

 Índice de Equitabilidade (Pielou, 1966):  

J = H'/Hmax ou H'/log S 

Onde: H'= índice de diversidade de Shannon;  

Hmax= log S = valor máximo de H'. 

 

Para determinação do status de conservação das espécies foram utilizadas a lista estadual 

(IPEMA, 2007; ES, 2005) e Lista Nacional (MMA, 2008) das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada 

de Extinção. A classificação taxonômica e sequência sistemática seguem a Sociedade Brasileira de 

Herpetologia, sendo (BÉRNILS & COSTA, 2012) para o grupo dos répteis e (SEGALLA et al., 2012) 

para o grupo dos anfíbios. 
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4.3.2.2.2.3 Avifauna 

4.3.2.2.2.3.1 Amostragem 

A coleta de dados primários foi realizada em uma única campanha de campo, que aconteceu entre 

os dias 02 a 13 de janeiro de 2014, totalizando 84 horas de amostragem direta na AID e AII da Quarta 

Ponte, que ligará Vitória e Cariacica, ES. 

A metodologia utilizada para a coleta de dados primários foi de pontos fixos, também conhecida 

como senso por ponto (ROBBINS, 1978; VIELLIARD & SILVA, 1990; BIBBY et al., 1992; 

VIELLIARD et al., 2010), sendo este método frequentemente utilizado para levantamentos dessa 

natureza. Tal procedimento permite a obtenção de dados robustos em curto espaço de tempo, 

incluindo um levantamento acurado da riqueza de espécies, bem como, dados de composição e 

abundância relativa, que podem ser relacionados às variáveis ambientais (O’DEA et al., 2004).  

Foram distribuídos 4 transectos (T1, T2, T3 e T4) de 200 m nas proximidades onde o 

empreendimento será construído. Dentre eles, 2 estão localizados numa área de Manguezal, uma vez 

que, esta fitofisionomia é classificada como Área de Preservação Permanente, segundo o novo código 

florestal (Lei 12.651/2012). Nas extremidades de cada transecto foram considerados um ponto, 

totalizando 8 pontos de amostragem. Os pesquisadores permaneceram 20 minutos em cada um desses 

pontos (BIBBY et al., 1992), registrando todas as espécies de aves observadas e/ou ouvidas, assim 

como o número de indivíduos de cada espécie. Foram tomados os devidos cuidados para evitar a 

pseudo-replicação, quando indivíduos são contados mais de uma vez (SALLIE et al., 1990). Em cada 

ponto só foram consideradas as aves que estiveram dentro de um raio de detecção de 100 m. 

Em cada ponto foram realizadas amostragens ao amanhecer (5h30 a 10h) e ao entardecer (15h30 

a 18h), sendo esses os horários de maior atividade das aves (STRELKE& DICKSON, 1980; 

DAWSON, 1981; ROBBINS, 1981; SKIRVIN, 1981; KROODSMA, 1984). Adicionalmente, foram 

realizadas atividades durante a noite (18h30 a 22h), visando o registro de espécies estritamente 

noturnas como bacuraus, urutaus e corujas. Foi respeitado o horário natural, desprezando a convenção 

do horário de verão. 

Juntamente com o método dos pontos fixos, foi utilizada também a técnica do playback, que 

consiste na reprodução da vocalização de uma determinada espécie como forma de confirmação da 
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identificação visual da mesma. As espécies que possuem comportamento “territorialista” respondem 

bem ao seu canto, especialmente na estação reprodutiva. No caso de dúvidas na identificação dos 

espécimes registrados, recorreu-se ao auxílio de bibliografia especializada (RIDGELY & TUDOR, 

1994; SIGRIST, 2009). Após o encerramento das amostragens por pontos fixos a equipe se deslocava 

por trilhas pré-existentes a pé e de carro nas áreas adjacentes ao local de estudo para realização de 

amostragem não sistemática, caracterizada pela observação aleatória de aves (ad libitum), visando o 

enriquecimento da listagem de espécies. Desta forma completando as horas de registro de espécies 

por cada transecto, aumentando o tempo de amostragem. 

As observações foram realizadas com o auxílio de binóculos 8x42 e, quando possível, as espécies 

avistadas foram documentadas com câmera fotográfica e/ou tiveram suas vocalizações gravadas com 

o auxílio de um gravador digital (Figura 4-217). As gravações foram comparadas com acervos 

sonoros pessoais e em bancos de sons disponíveis na internet (XENO-CANTO, 2014). 

 

Figura 4-217: Pesquisador realizando as observações durante os estudos na área de influência do 
empreendimento. A: Observações no transecto T3; B: Observações no transecto T2. 

 

As aves registradas foram classificadas de acordo com a sua dependência de ambientes arbóreos 

densos (adaptado de SILVA, 1995), sendo classificadas da seguinte forma: 

 Independente: Espécies que ocorrem predominantemente em vegetação aberta (e.g. campo 

hidromórfico, campo aberto, restinga aberta arbustiva, pasto, restinga arbórea aberta e 

restinga subarbustiva); 

 Semidependente: Espécies que ocorrem em vegetação aberta, florestas e ambientes 

aquáticos; 
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 Dependente: Espécies encontradas principalmente em habitats florestais (e.g. floresta 

estacional semidecidual, matas ciliares e restinga arbórea sem entre moitas). 

As aves registradas foram classificadas de acordo com seu hábito alimentar (MOTTA JÚNIOR, 

1990; SICK, 1997; LOPES et al., 2005; TELINO-JÚNIOR et al., 2005) e foram divididas nas 

seguintes categorias: 

 Insetívoros: predomínios de insetos e outros artrópodes na dieta; 

 Inseto-carnívoros: insetos, outros artrópodes e pequenos vertebrados, em proporções 

similares; 

 Onívoros: insetos/artrópodes e/ou pequenos vertebrados e/ou frutos e/ou sementes; 

 Frugívoros: predomínio de frutos; 

 Granívoros: predomínio de grãos; 

 Nectarívoros: predomínio de néctar, complementado por pequenos insetos/artrópodes; 

 Carnívoros: predomínio de vertebrados vivos e/ou mortos na dieta; 

 Piscívoros: predomínio de peixes. 

A nomenclatura científica e popular adotada seguiu a 10ª edição da Lista de Aves do Brasil 

(CBRO, 2011). A definição do status de ameaça de extinção considerou as listas de espécies 

ameaçadas em nível global (IUCN, 2013), nacional (MACHADO et al., 2008) e estadual (DECRETO 

ESTADUAL, 2005; SIMON et al., 2009). O status de endemismo foi definido com base em BROOKS 

e colaboradores (1999) para espécies endêmicas da Mata Atlântica, e CBRO (2011) para as restritas 

ao território brasileiro. Foram consideradas aves cinegéticas aquelas que possuem valor de caça e 

alimentação, e como xerimbabos aquelas que possuem valor de criação ou comercialização de acordo 

com lista de SIMON e colaboradores (2009). 

 

4.3.2.2.2.3.2 Tratamento dos dados 

Os dados quantitativos obtidos através do censo por ponto foram analisados com auxílio do 

software PAST v. 2.17 (HAMMER et al., 2001), utilizando-se o índice de diversidade de Shannon 

proposto por MAGURRAN (1988), que fornece uma relação entre o número de espécies e suas 

abundâncias relativas (MARTINS & SANTOS, 1999). Foram obtidos os índices de Shannon para 
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cada um dos 4 transectos utilizados, sendo que este índice estatístico que se baseia nestas duas 

variáveis apresenta sua definição através da seguinte fórmula: 

H' = - Σpi . log PI 

Onde: H'= Índice de Shannon; pi = ni/N; ni = valor de importância de cada espécie ou grupo; N 

= total dos valores de importância. 

Também foi calculado a equitabilidade das amostras que expressa a maneira pela qual o número 

de indivíduos está distribuído entre as diferentes espécies, isto é, indica se as diferentes espécies 

possuem abundância (número de indivíduos) semelhante ou divergente. A equitabilidade é mais 

comumente expressada pelo Índice de Pielou: 

J’ = H' (Observado)/H' (Máximo) 

Onde: H’ máximo = diversidade máxima possível que pode ser observada se todas as espécies 

apresentarem igual abundância. H’ máximo = log S. Onde: S = número total de espécies. 

A partir das espécies observadas foram traçadas as curvas de rarefação (ou curva do coletor) e o 

Estimador de Riqueza Jackknife de 2° ordem.  

Com a finalidade de estimar a abundância relativa das espécies foi calculado o Índice Pontual de 

Abundância (IPA). O IPA corresponde ao número total de contatos obtidos para uma determinada 

espécie (número de indivíduos visualizados ou ouvidos) dividida pelo número total de amostras. Cada 

contato de uma amostra corresponde à ocupação de um território ou presença de um indivíduo ou 

grupo no raio de detecção da espécie naquele ponto (VIELLIARD & SILVA, 1990; VIELLIARD et 

al., 2010). Cada unidade amostral correspondeu à realização de um ponto fixo de 20 min de duração 

(24 unidades amostrais no total). O Índice Pontual de Abundância é expresso pela seguinte fórmula: 

IPA =Nti/Nta 

Onde: IPA = Índice Pontual de Abundância; Nti = número total de indivíduos da espécie i 

encontrados; Nta = número total de amostras de observação. 
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Foi analisada também a Frequência de Ocorrência (FO) das espécies pela área de estudo que 

expressa a quantidade de vezes que uma espécie foi registrada por cada fitofisionomia. (POZZA, 

2002). A Frequência de Ocorrência é dada pela seguinte fórmula: 

FO = (Na x 100)/Nta 

Onde: FO = Frequência de Ocorrência; Nai = número de amostras em que a espécie i foi 

encontrada; Nat = número total de amostras de observação. 

Além do software já mencionado, PAST v. 2.17 (HAMMER et al., 2001), as análises de dados 

também foram realizadas através dos programas Microsoft Excel 2007; Systat v. 11.0 e a interface 

gráfica foi melhorada no programa Adobe Illustrator CS5.1. 

 

4.3.2.2.2.4 Mastofauna 

4.3.2.2.2.4.1 Amostragem 

O estudo de campo para caracterizar a fauna de mamíferos foi conduzido em seis dias de campo, 

consistindo na aplicação das metodologias de busca ativa, armadilhas de interceptação e queda 

(pitfalls traps), armadilhas de captura, redes de neblina e entrevistas com a comunidade local. Cada 

uma das metodologias está descrita a seguir. 

 

 Busca Ativa 

Este métodos foi adotado para verificar a ocorrência de mamíferos de médio e grande porte por 

meio de registros diretos e indiretos (CULLEN JR. & RUDRAN, 2003) e consiste em percorrer 

trilhas, estradas e caminhos em ambientes propícios para fauna, vasculhando-se possíveis abrigos, 

como pedras, troncos caídos, cascas de árvores, folhiço e tocas. Sempre que identificado algum 

vestígio como carcaça, pegadas, tocas ou fezes, o ponto foi fotografado e georreferenciado. As 

observações ocorreram nos horários de 05h30 às 08h e das 18h às 20h, uma vez que, estes são os 

horários com maiores picos de atividades dos mamíferos (EISENBERG & REDFORD, 1999), com 

esforço total de 27 horas de amostragens. As transecções foram percorridas durante seis dias 
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consecutivos, procurando-se avistamentos ou evidências da utilização da área de estudo por 

mamíferos silvestres. As transecções forma efetuadas em trajetos com uma distância aproximada de 

4 km onde o pesquisador deslocou-se caminhando, a uma velocidade de 1 a 2 km/h, levando em torno 

de duas horas para percorrer todo o transecto. Quando avistado algum mamífero foi registrado a 

espécie e o ângulo de avistamento, além de todas as demais informações pertinentes, de modo a 

possibilitar estimativas de densidade de algumas espécies. 

 

 Armadilhas de interceptação e queda (Pitfalls traps) 

As armadilhas live traps foram instaladas em dois transectos da área do trabalho, excluindo as 

duas áreas de mangue (Figura 4-218). Cada transecto continha 15 estações de captura, com distância 

aproximada de 15 metros entre as armadilhas. A isca utilizada nas armadilhas foi composta por uma 

mistura contendo diferentes ingredientes (banana, aveia, creme de amendoim e óleo de sardinha) com 

o intuito de atrair pequenos mamíferos com diferentes hábitos alimentares e sustentar os animais 

capturados durante a noite. As armadilhas foram montadas e iscadas no primeiro dia, permanecendo 

armadas durante quatro dias consecutivos, totalizando 96 horas de esforço amostral. Estas foram 

conferidas diariamente pela manhã e as iscas trocadas quando necessário. 

 

Figura 4-218: Armadilha de interceptação-e-queda (pitfall traps) disposta em transecto linear. 
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A armadilha de interceptação e queda (pitfall traps) foi instalada em um transecto para 

amostragem. O transecto continha uma linha de armadilha com quatro baldes de 50 litros, enterrados 

no solo, distantes cinco a seis metros entre si e unidos por uma cerca-guia de lona plástica de 1 metro 

de altura, cuja base foi enterrada no solo. A cerca apoia-se em estacas de madeiras dispostas nas 

laterais dos baldes e a cada metro de distância, mantendo a lona esticada. Para evitar o acúmulo de 

água devido à precipitação, os baldes foram perfurados. 

O pitfall foi destampado no primeiro dia e conferido diariamente pela manhã. Ele permaneceu 

aberto durante cinco dias onde foi obtido um total aproximado de 96 horas de coleta passiva, tendo 

este sido aberto dia 9 de janeiro de 2014 por volta das 10h e fechado no dia 13 de janeiro de 2014 

também por volta das 10h. 

A utilização de pitfall traps para a amostragem da mastofauna aumenta o esforço de coleta deste 

grupo, além de permitir também o registro de espécies dificilmente capturadas em gaiolas, como 

animais semifossoriais, ou que não são atraídos por iscas (PAGLIA et al., 2005; GEISE et al., 2008). 

A combinação destas técnicas de amostragem de pequenos mamíferos não-voadores tem sido 

utilizada em outros estudos para assegurar a amostragem da diversidade destes animais (PEREIRA 

et al., 2001), apesar de VOSS & EMMONS (1996) enfatizam também a necessidade de amostragens 

por períodos mais prolongados (PASSAMANI et al., 2005). 

Foi obtido um total aproximado de 96 horas de coleta passiva através da armadilha de 

interceptação e queda e 30 armadilhas-noite para live trap, o que seria aproximadamente 96 horas por 

live trap, totalizando 1.440 horas por transecto. 

 

 Armadilha de captura 

Para registro de mamíferos de pequeno porte foram utilizadas armadilhas do tipo live trap 

organizadas nos transectos dispostas em pontos diferentes (ANEXO XXIII). Nos transectos, foram 

selecionados 20 pontos fixos de captura, distantes 20 m entre si. Em cada ponto, foi instalada uma 

armadilha do tipo Sherman (30 cm x 08 cm x 09 cm) no solo ou estrato médio da vegetação (entre 1 

e 2 m de altura) (Figura 4-219). As armadilhas foram iscadas com uma mistura de banana, pasta de 

amendoim, fubá e óleo de fígado de bacalhau.  
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Figura 4-219: Armadilhas live trap do tipo Sherman. 

 

As armadilhas ficaram abertas por um período de 5 dias e foram vistoriadas todos os dias no turno 

da manhã. Durante as vistorias os exemplares capturados foram triados, marcados com brincos 

metálicos, na orelha direita, e soltos no mesmo local. A triagem envolveu a anotação de dados 

referentes ao local de captura, estrato da vegetação, tipo de armadilha, sexo, condição reprodutiva 

(fêmeas lactantes e presença de filhotes no marsúpio, no caso dos Didelphimorphia), peso corporal, 

comprimento da cauda e comprimento cabeça-corpo. A cada dois dias as armadilhas tiveram as iscas 

renovadas.  

 

 Redes de Neblina 

Para a captura de mamíferos voadores foram utilizadas cinco redes de neblina “mist-nets” (7m e 

12m de comprimento x 2m de altura), malha 25 mm, distantes 50m uma da outra, armadas por volta 

das 16h e abertas ao entardecer, permanecendo assim até 2h (Figura 4-220). As redes foram armadas 

em 4 pontos diferentes na área de estudo e vistoriadas a cada 30 minutos durante 6 horas/noite. Os 

espécimes foram capturados com auxílio de luvas de couro para a retirada das redes de neblina.  

Posteriormente, foram fotografados e identificados através de REIS et al. (2006), e em seguida 

libertados. 
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Figura 4-220: Rede de neblina montada para captura de 

mamíferos voadores. 

 

 Entrevistas 

O método de entrevistas é comumente utilizado em estudos de fauna, por ser de fácil 

aplicabilidade e importante para o conhecimento local, principalmente em estudos rápidos, onde o 

esforço amostral nem sempre revela todas as espécies ocorrentes na região. Essa metodologia mostra-

se importante, tanto para a obtenção de resultados quanto para o conhecimento prévio da área de 

estudo, o que ajuda o pesquisador no direcionamento da metodologia, otimizando os esforços em 

campo. Além disso, algumas espécies são difíceis de serem avistadas devido a fatores como: hábitos 

discretos, baixa densidade populacional, grandes áreas de vida ou ainda raridade natural, o que faz 
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das entrevistas ferramenta extremamente útil para o registro de possíveis ocorrências e até para 

orientar a procura pelas espécies. 

Ao longo de toda a área de estudo foram realizadas entrevistas com moradores e trabalhadores 

locais para registro de mamíferos de médio e grande porte. As espécies terrestres de pequeno porte 

são mais difíceis de serem visualizadas e identificadas e, portanto, são menos conhecidas 

popularmente. As entrevistas foram realizadas sem uma metodologia padrão, apenas de modo 

informal, enfocando principalmente as espécies que são visualizadas atualmente. Guias de 

identificação, com fotos e desenhos das espécies de provável ocorrência e outras que certamente não 

ocorrem na região de estudo foram utilizados durante as entrevistas, de forma a confirmar através da 

identificação visual os relatos fornecidos pelos entrevistados. Para isso, foi elaborada uma lista com 

as espécies de possível ocorrência, obtidas através do levantamento de dados secundários para a 

verificação do pesquisador onde as espécies citadas pelo entrevistado foram destacadas. 

Durante a aplicação desta metodologia o devido cuidado foi tomado de não induzir o entrevistado, 

de selecionar pessoas que realmente tenham conhecimento da fauna local e de fazer uma triagem dos 

dados coletados com os dados secundários obtidos por pesquisa bibliográfica, sendo excluídas 

espécies que não ocorrem na região ou que o entrevistado descreve de maneira claramente incorreta. 

Para as entrevistas foi utilizado um pequeno guia ilustrativo com figuras da mastofauna local. 

 

 Arranjo sistemático e status 

Os mamíferos foram identificados com auxílio de Eisenberg & Redford, (1999); Emmons & Feer, 

(1997); Moojen (1952); Reis (2006) e visita a coleção zoológica do Museu de Biologia Prof. Mello 

Leitão Santa Teresa/ES. O arranjo sistemático segui Fonseca et al. (1996) e Wilson & Reeder (2005). 

 

4.3.2.2.2.4.1 Tratamento dos dados 

O levantamento das espécies de mamíferos foi obtido através da combinação dos métodos de 

amostragem, sendo essa combinação essencial para captura de uma parcela significativa da 

biodiversidade, uma vez que cada método possui seu próprio viés. 
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Para cada transecto, os dados coletados foram analisados para formar a composição das espécies 

de mamíferos presentes nas áreas do estudo. 

 

 Diversidade específica e Riqueza de espécies 

A partir dos dados obtidos de abundância específica o Índice de Diversidade de Shannon foi 

calculado através da seguinte fórmula: 

H = -  pi log2 pi 

Sendo:  H = Diversidade específica da amostra (bits/indivíduos) 

pi = n / N n = porcentagem da espécie na comunidade 

N = densidade total da amostra 

A partir do número de espécie coletados e dos valores de densidade dos organismos foram 

calculados os índices de riqueza de espécies (índice de Simpson), através da seguinte fórmula: 

D = S - 1 / log N 

Onde:   D = Riqueza de espécies da amostra 

S = Número total de espécies da amostra 

N = Número total de indivíduos 

 

 Índice de Equitabilidade (Pielou, 1966) 

J = H'/Hmax ou H'/log S 

Onde: H'= índice de diversidade de Shannon;  

Hmax= log S = valor máximo de H'. 
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4.3.2.3 Resultados, discussões e considerações finais 

4.3.2.3.1 Plâncton 

4.3.2.3.1.1 Ictioplâncton 

Ao longo dos cinco pontos de amostragem foram identificadas um total de 7 famílias de peixes, 

6 espécies e 1 gênero (Tabela 4-34). 

Tabela 4-34: Inventário do ictioplâncton e densidade média de ovos e larvas de peixes (Larvas.100m-3) coletadas nos 5 

pontos amostrais em campanha de caracterização na região estuarina da área de influência do empreendimento 

(Janeiro/2014). 

Táxons 

Pontos de amostragem 

E1 E2 E3 E4 E5 

Família Achiridae      

Achirus lineatus 0,0 0,5 0,6 0,0 0,0 

Família Carangidae      

Oligoplites saurus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

Família Hemiramphidae      

Hemiramphus brasiliensis 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 

Família Engraulidae      

Anchoviella sp 0,0 5,8 1,6 0,0 0,7 

Família Haemulidae      

Orthopristes ruber 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 

Família Syngnathidae      

Hippocampus reidi  0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 

Família Tetraodontidae      

Lagocephalus laevigatus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

Total de Larvas 0,0 7,2 2,8 0,6 1,9 

Total de Ovos  0,0 28,0 63,8 46,3 55,3 

 

A curva de acumulo de espécies do ictioplâncton é apresentada na Figura 4-221. A mesma atingiu 

um total de 7 espécies/taxa utilizando 12 amostras. Os resultados do índice de Jacknife mostram que 

este valor pode chegar a 12 espécies/taxa. 
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Figura 4-221: Curva de acúmulo de espécie/taxa do ictioplâncton coletado ao longo dos 5 pontos 

amostrais em campanha de caracterização do ambiente estuarino da área de influência do 

empreendimento (Janeiro/2014). 

 

Dentre as amostras analisadas foi contado um total de 193,5 Ovos.100m-3. A maior densidade de 

ovos de peixes foi encontrada no ponto E3, com 63,8 Ovos.100m-3. Os menores valores registrados 

ocorreram no ponto E2, com 28,0 Ovos.100m-3. Não foram encontrados ovos no ponto E1 (Figura 

4-222 e Tabela 4-34).  

 

Figura 4-222: Densidade média de ovos de peixes (Ovos.100m-3) coletados nos 5 pontos amostrais 

em campanha de caracterização do ictioplâncton na região estuarina da área de influência do 

empreendimento (Janeiro/2014). 

0 2 4 6 8 10

Samples

0

5

10

15
S

p
e
c
ie

s
 C

o
u
n
t

Sobs

Jacknife1



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

400 

 

 

 

Em relação à abundância larval, as maiores densidades foram encontradas nos pontos E2 (7,2 

Larvas.100m-3) e E3 (2,8 Larvas. 100m-3) (Figura 4-223 e Tabela 4-34). Nestes pontos amostrais, 

os principais responsáveis por essa maior densidade foram as larvas de Anchoviella sp, com 5,8 

Larvas. 100m-3 no ponto E2 e 1,6 Larvas.100m-3 no ponto E3, respectivamente. Dentre as outras 

espécies, Achirus lineatus foi abundante no ponto amostral E3 (0,6 Larvas. 100m-3); Orthopristes 

ruber no ponto E4 (0,6 Larvas. 100m-3); e Hemiramphus brasiliensis no ponto E2 (0,9 Larvas. 100m-

3) (Figura 4-224 e Tabela 4-34).  

 

Figura 4-223: Densidade média de larvas de peixes (Larvas.100m-3) coletadas nos 5 pontos 

amostrais em campanha de caracterização do ictioplâncton na região estuarina da área de influência 

do empreendimento (Janeiro/2014). 
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Figura 4-224: Densidade relativas de larvas de peixes (%) coletadas nos 5 pontos amostrais em 

campanha de caracterização do ictioplâncton na região estuarina da área de influência do 

empreendimento (Janeiro/2014). 

 

Em relação à diversidade de larvas os valores variaram de 0,00 bits.ind-1 no ponto amostral E4 a 

1,10 bits.ind-1 no ponto amostral E5. Não foi possível calcular o índice no ponto E1 devido à ausência 

de larvas. A riqueza de táxons variou de 1 no ponto E4 a 3 nos pontos E2, E3 e E5 (Figura 4-225).  
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Figura 4-225: Diversidade (H'), equitabilidade (J’) e riqueza de táxons (S) das larvas de peixes coletadas 

nos 5 pontos amostrais em campanha de caracterização do ictioplâncton na região estuarina da área de 

influência do empreendimento (Janeiro/2014). 

 

4.3.2.3.1.1.1 Análises multivariadas 

A análise de similaridade de Bray-Curtis apresentada no cluster e MDS (Figura 4-226 e Figura 

4-227) mostrou uma tendência de separação entre os pontos de amostragem, com a tendência de 

agrupamento entre os pontos E2 e E3 e separação dos pontos E4 e E5.  
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Figura 4-226: Dendrograma resultante da análise de agrupamentos para os 5 pontos amostrais em 

campanha de caracterização do ictioplâncton na região estuarina da área de influência do empreendimento 

(Janeiro/2014). 

 

 

Figura 4-227: MDS resultante da análise de agrupamentos para os 5 pontos amostrais em campanha de 

caracterização do ictioplâncton na região estuarina da área de influência do empreendimento 

(Janeiro/2014). 

 

 

Group average

E
4

E
5

E
2

E
3

Samples

100

80

60

40

20

0

S
im

ila
ri
ty

Transform: Log(X+1)

Resemblance: S17 Bray Curtis similarity

Pontos de Amostragem
E2

E3

E4

E5

Transform: Log(X+1)

Resemblance: S17 Bray Curtis similarity

Pontos de Amostragem
E2

E3

E4

E5

E2 E3

E4

E5
2D Stress: 0



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

404 

 

 

 

A tendência de agrupamento foi confirmada pela análise do ANOSIM (R=0,30; p=3,3%) cujo 

resultado foi significativo, demonstrando elevada dissimilaridade entre os pontos de amostragem. A 

análise do SIMPER mostrou que os pontos E2 e E3 foram similares devido a maior abundância de 

Anchoviella sp nos mesmos. O ponto amostral E4 se destacou por apresentar apenas larvas de 

Orthopristes ruber. No ponto amostral E5 houve a ocorrência de mais espécies, com valores de 

densidade semelhantes, dentre elas: Anchoviella sp, Orthopristes ruber e Lagocephalus laevigatus, 

este último com ocorrência exclusiva no ponto E5. 

 

4.3.2.3.1.1.2 Discussão e considerações finais  

A seguir apresenta-se uma discussão e um diagnóstico dos dados primários e secundários 

encontrados para o ictioplâncton da região de estudo. A caracterização dessa comunidade baseou-se 

no levantamento dos dados atualmente disponíveis na literatura, além da identificação das espécies 

chave, as indicadoras da qualidade ambiental, as de interesse econômico e/ou científico, as raras, as 

endêmicas, além daquelas ameaçadas de extinção. Considerou-se nesse levantamento a área de 

influência direta no entorno do empreendimento, localizada na baía de Vitória.  

Dentre os trabalhos de ictioplâncton, na baía de Vitória destacam-se os estudos de ALMEIDA et 

al. (2000) e JOYEUX et al. (2004) os quais durante os anos de 1999 e 2000, realizaram coletas durante 

a noite, em maré enchente a fim de estudar a migração das larvas ictioplanctônicas no estuário. 

 

Status de conservação 

Analisando os dados, observa-se um predomínio de famílias Carangidae, Engraulidae e 

Haemulidae. Os táxons encontrados na região são de habitats costeiros e comuns no litoral brasileiro, 

tanto em regiões costeiras como em baías e estuários, já registrados em outros estuários capixabas, 

como na baía de Vitória e canal da Passagem (ALMEIDA et al., 2000; JOYEUX et al., 2004), baía 

do Espírito Santo (BONECKER et al., 1991), estuário do rio Piraquê-Açu (CASTRO et al., 2001), 

além de outros estados (BONECKER, 1997; CASTRO & BONECKER, 1996; CASTRO et al., 2005). 

A maioria destes organismos comumente usa os estuários e zonas de praia como área de alimentação 

de larvas e juvenis (FIGUEIREDO & MENEZES, 1978, 1980, 2000; MENEZES & FIGUEIREDO, 
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1980, 1985). Esses ambientes apresentam características semelhantes e funcionam como “berçários” 

para as larvas de peixes, pois fornecem alimento em abundância e proteção. 

A maior abundância larval ocorreu na porção superior do estuário (E2 e E3), onde as 

profundidades são menores. Em geral os valores de densidade foram baixos quando comparados a 

outros estudos de ambientes estuarinos do Espírito Santo (CASTRO et al. 2001) e na baia de Vitória 

(ALMEIDA et al., 2000 e JOYEUX et al., 2004), onde já foram registrados valores entre zero e 1.100 

Larvas.100m-3. Já a riqueza de espécies de larvas de peixes foi baixa. Estudos pretéritos no canal da 

Passagem mostraram a ocorrência de 53 táxons (JOYEUX et al., 2004). 

Padrão similar foi observado para a densidade de ovos na presente campanha, qual foi baixa, 

quando comparada com outros estudos na região, onde já foram registrados até 4.000 Ovos.100m-3 

(JOYEUX et al., 2004). Deve-se destacar que a presente campanha foi realizada uma semana após 

fortes chuvas, as quais provocaram uma das maiores enchentes da história do Espírito Santo. O 

lançamento de grandes volumes de água doce na baia de Vitória não só provocou a redução dos 

valores de salinidade, como alterou as condições de turbidez e oxigenação da água, o que certamente 

afetou o desenvolvimento do ictioplâncton na região. 

Dados secundários na região mostram um predomínio de famílias de larvas pelágicas, em que as 

larvas mais abundantes na área de influência são da família Gobiidae (Microgobius meeki), Gerreidae 

e Haemulidae (ALMEIDA et al., 2000 e JOYEUX et al., 2004). Na presente campanha a família 

Engraulidae apresentou as maiores densidades, corroborando com os resultados encontrados por 

JOYEUX et al. (2004), os quais encontraram a predominância desta família nas coletas de verão. 

Segundo COSER (2003) a variação sazonal da abundância total no canal da passagem não mostra um 

padrão muito bem definido e esta variação se torna peculiar a cada taxa, onde Engraulidae e 

Microgobius meeki são mais abundantes durante o verão e outono. 

Quanto às famílias encontradas, em geral os peixes pelágicos costumam ser mais abundantes em 

regiões costeiras que os de hábitos demersais devido à dominância de larvas de Engraulidae. Os 

Engraulidae são conhecidos como manjubas e sardinhas boca-torta e possuem hábito de vida 

epipelágico. A desova e o ciclo de vida desses organismos dependem da intensidade de penetração 

de águas subtropicais acima do fundo na plataforma continental e a formação de áreas de retenção ou 

estabilidade na coluna d’água (FREITAS & MUELBERT, 2004). Apresentam ampla distribuição 
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geográfica, sendo encontradas predominantemente em águas tropicais e subtropicais das Américas 

em regiões costeiras semiabertas como baías as quais funcionam como berçários (SILVA et al., 2003). 

Esta família é considerada r-estrategistas, isto é, apresentam um ciclo de vida curto e alta capacidade 

reprodutiva, permitindo uma rápida expansão populacional (KATSURAGAWA et al., 1993). 

Pode-se concluir que o ictioplâncton da região é composto por larvas de famílias principalmente 

pelágicas estuarinas e marinhas, sendo as famílias Achiridae, Carangidae, Engraulidae e Haemulidae, 

as mais abundantes na região. A região apresentou baixa densidade de ovos e larvas na presente 

campanha.  

 

Ocorrência de espécies raras, endêmicas, em extinção ou exóticas 

Não foram registradas famílias de larvas de peixes raras ou endêmicas dessa região. Entretanto a 

espécie Hippocampus reidi Ginsgurg, 1933 (Cavalo-marinho) aparece na Lista Estadual da Fauna 

Ameaçada de extinção (IEMA, 2005) classificada como “Vulnerável”. Deve-se destacar a relevância 

das larvas mesopelágicas, que apesar de não terem valor para consumo, são consideradas um elo 

trófico importante no mar e podem representar uma fonte potencial para a exploração humana. 

A Tabela 4-35 apresenta o inventário do ictioplâncton com dados primários da presente 

campanha e secundários disponíveis para a área de estudo. 

Tabela 4-35: Inventário taxonômico dos organismos ictioplanctônicos presentes na baía de Vitória/canal da Passagem. 

Os táxons marcados em vermelho estão na lista estadual de espécies ameaçadas de extinção (IEMA, 2005). Fonte: 

JOYEUX et al., 2004; COSER, 2003. 

Ictioplâncton 

Filo Chordata 

   Subfilo Vertebrata (Craniata) 

      Superclasse Gnasthostomata  

         Classe Actinopterygii 

            Subclasse Neopterygii 

               Divisão Teleostei 

                  Subdivisão Elopomorpha 

Continua...  
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Tabela 4-35 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos ictioplanctônicos presentes na baía de Vitória/canal 

da Passagem. Os táxons marcados em vermelho estão na lista estadual de espécies ameaçadas de extinção (IEMA, 2005). 

Fonte: JOYEUX et al., 2004; COSER, 2003. 

Ictioplâncton 

Ordem Elopiformes 

   Família Elopidae (Ubarana) 

Elops saurus Linnaeus, 1766 (Ubarana) 

Ordem Atheriniformes 

   Família Atherinidae 

Asterionella brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1825)  

Ordem Anguilliformes 

   Família Ophichthidae (Muçum) 

Myrophis punctatus Lütken, 1852 

                  Subdivisão Clupeomorpha 

Ordem Clupeiformes 

   Família Clupeidae 

   Família Engraulidae (Manjuba) 

Anchoviella sp 

                  Subdivisão Euteleostei 

Ordem Mugiliformes 

   Família Mugilidae 

Ordem Beloniformes 

   Família Hemiramphidae  

Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 1758) 

   Família Exocoetidae (Voador) 

Hyporamphus sp 

Ordem Gasterosteiformes 

   Família Syngnathidae (Peixe-cachimbo)  

Pseudophallus mindi (Meek & Hildebrand, 1923) 

Syngnathus dunckeri (Metzelaar, 1919) 

Syngnathus sp 

Hippocampus reidi Ginsgurg, 1933 (Cavalo-marinho) 

Ordem Scorpaeniformes 

   Família Triglidae 

Prionotus punctatus (Bloch, 1797) (Cabrinha) 

Continua...  



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

408 

 

 

 

Tabela 4-35 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos ictioplanctônicos presentes na baía de Vitória/canal 

da Passagem. Os táxons marcados em vermelho estão na lista estadual de espécies ameaçadas de extinção (IEMA, 2005). 

Fonte: JOYEUX et al., 2004; COSER, 2003. 

Ictioplâncton 

   Família Scorpaenidae 

Ordem Perciformes 

   Família Centropomidae 

Centropomus sp 

   Família Eleotridae 

Eleotris pisonis (Gmelin, 1789) (Peixe macaco) 

   Família Ephippidae 

Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782) 

   Família Carangidae  

Naucrates ductor (Linnaeus, 1758) 

Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 1801) (Guaivira) 

   Família Gerreidae 

   Família Haemulidae (Pomadasydae) 

Orthopristes ruber (Cuvier, 1830) 

   Família Sparidae (Sargo-de-dente) 

Archosargus sp 

   Família Sciaenidae (Sargentinhos) 

Cynoscion leiarchus (Cuvier, 1830) 

Bairdiella ronchus (Cuvier, 1830)  

Menticirrhus sp 

Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823) (Corvina) 

Paralonchurus brasiliensis (Steindachner, 1875) 

Stellifer lanceolatus  (Holbrook, 1855)  

Stellifer rastrifer (Jordan, 1889) (Cangoá) 

Stellifer sp 

   Família Labrisomidae 

Labrisomus sp  

   Família Blenniidae  

   Família Gobiidae (Maria-da-toca) 

Awaous tajasica (Lichtenstein, 1822) 

Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837) (Emborê) 

Gobionellus oceanicus (Pallas, 1770) 

Gobionellus stomatus Starks, 1913 

Continua...  
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Tabela 4-35 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos ictioplanctônicos presentes na baía de Vitória/canal 

da Passagem. Os táxons marcados em vermelho estão na lista estadual de espécies ameaçadas de extinção (IEMA, 2005). 

Fonte: JOYEUX et al., 2004; COSER, 2003. 

Ictioplâncton 

Ctenogobius boleosoma (Jordan & Gilbert, 1882) (Rondon) 

Ctenogobius smaragdus (Valenciennes, 1837) 

Gobiosoma sp (Maria-da-toca) 

Microgobius meeki Evermann & Marsh 1900 

Microgobius sp 

Ordem Pleuronectiformes (Heterosomata) 

   Família Paralichthyidae 

Paralichthys brasiliensis (Ranzani, 1842) 

   Família Achiridae 

Achirus declivis Chabanaud, 1940 

Achirus lineatus (Linnaeus, 1758) 

Trinectes microphthalmus (Chabanaud, 1928) 

Trinectes sp1 

Trinectes sp2 

   Família Cynoglossidae 

Symphurus tessellatus (Quoy & gaimard, 1824) 

Ordem Tetraodontiformes (Plectognathi) 

   Família Tetraodontidae 

Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766) 

Sphoeroides greeleyi (Gilbert, 1900) 

Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758) 

Sphoeroides sp (Baiacu) 

 

4.3.2.3.1.2 Zooplâncton 

A campanha de caracterização do zooplâncton realizada em janeiro de 2014 apresentou 44 taxa 

zooplanctônicos ao longo dos cinco pontos amostrais. O menor número de táxons ocorreu no ponto 

E5, com 12 táxons, enquanto que o ponto amostral E1, com 29 táxons, apresentou a maior riqueza. 

Das amostras coletadas nos 5 pontos amostrais foram identificadas espécies e grupos taxonômicos 

pertencentes a 7 Filos. Dentre esses Filos foi possível identificar 19 espécies da Classe Copepoda, 4 

da Classe Cladocera, 5 do Filo Rotifera, 5 do Filo Protozoa e 1 da Ordem Decapoda (Tabela 4-36). 
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Tabela 4-36: Inventário do zooplâncton coletado nos 5 pontos amostrais em campanha de caracterização do zooplâncton 

na região estuarina da área de influência do empreendimento (Janeiro/2014). 

Zooplâncton 

Filo Rotifera 

Colurella adriatica 

Trichocerca sp 

Filinia terminalis 

Polyarthra sp 

Lepadella sp 

Filo Protozoa 

Stylonichia sp 

Arcella hemisphaerica hemisphaerica 

Arcella hemisphaerica undulata 

Arcella discoides 

Arcella conica 

Filo Arthropoda 

         Classe Copepoda 

Nauplius 

Notodiaptomus sp (copepodito) 

Paracalanus sp (copepodito) 

Paracalanus quasimodo 

Parvocalanus crassirostris 

Pseudodiaptomus sp (copepodito) 

Calanopia americana (copepodito) 

Temora turbinata (copepodito) 

Acartia sp (copepodito) 

Acartia lilljeborgi 

Acartia tonsa 

Oithona sp (copepodito) 

Oithona hebes 

Oithona nana 

Oithona oswaldocruzi 

Mesocyclops sp (copepodito) 

Halicyclops sp 

Corycaeus sp 

Euterpina acutifrons 

Continua...  
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Tabela 4-36 (continuação): Inventário do zooplâncton coletado nos 5 pontos amostrais em campanha de caracterização 

do zooplâncton na região estuarina da área de influência do empreendimento (Janeiro/2014). 

Zooplâncton 

         Classe Cirripedia (nauplius) 

         Classe Ostracoda 

         Classe Branchiopoda (Cladocera) 

Diaphanossoma brevireme 

...Família Moinidae  

Moina micrura 

Moina minuta 

Ordem Decapoda  

Uca sp 

Filo Annelida 

         Classe Polychaeta (trochophore) 

         Classe Polychaeta (metatrochophore) 

Filo Nematoda 

Filo Mollusca 

Superordem Pteropoda 

         Classe Bivalvia 

Filo Chordata 

Ovos de Peixe 

Larvas de Peixe 

 

A curva de acumulo de espécies do zooplâncton é apresentada na Figura 4-228. A mesma atingiu 

um total de 44 espécies/taxa utilizando 5 amostras. Os resultados do índice de Jacknife mostram que 

este valor pode chegar a 58 espécies/taxa. 
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Figura 4-228: Curva de acúmulo de espécie/taxa do zooplâncton coletado ao longo dos 5 pontos 

amostrais em campanha de caracterização do ambiente estuarino da área de influência do 

empreendimento (Janeiro/2014). 

 

Dentre os grupos encontrados, o Filo mais abundante foi o Arthropoda, sendo a Classe Copepoda 

dominante nas amostras. A Classe Copepoda representou 72,1% do total de indivíduos e variou de 

51,8% do total de indivíduos no ponto E4 a 88,3% do total dos indivíduos no ponto E2. A Ordem 

Decapoda representou 4,0% do total, e variou de 1,5% no ponto E5 a 6,6% do total de indivíduos no 

ponto E4. A Classe Cirripedia representou 17,1% do total e variou de 1,5% no ponto E2 a 32,8% em 

E4. Já a Classe Branchiopoda (Cladocera) representou 2,2% da abundância total e chegou a 

representar 24,5% do total de indivíduos no ponto amostral E1. O Filo Mollusca chegou a representar 

7,7% no ponto E4, e os outros grupos somados representaram juntos 3,5% do total de indivíduos no 

ponto E1 (Figura 4-229 e Figura 4-230). 
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Figura 4-229: Abundância relativa dos grupos que ocorreram em todos os 5 pontos amostrais em 

campanha de caracterização do zooplâncton na região estuarina da área de influência do 

empreendimento (Janeiro/2014). 

 

 

Figura 4-230: Abundância relativa dos grupos que ocorreram em todos os 5 pontos amostrais em 

campanha de caracterização do zooplâncton na região estuarina da área de influência do 

empreendimento (Janeiro/2014). 

 

Em relação à abundância total do zooplâncton a maior abundância ocorreu nos pontos amostrais 

E3 (852,2 Ind.m-3) e E4 (448,6 Ind.m-3). O menor valor foi registrado no ponto E5 (123,7 Ind.m-3) e 

no ponto E1, com 162,5 Ind.m-3 (Figura 4-231).  
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Figura 4-231: Densidade (Ind.m-3) do zooplâncton coletado nos 5 pontos amostrais em campanha 

de caracterização do zooplâncton na região estuarina da área de influência do empreendimento 

(Janeiro/2014). 

 

Dentre as espécies mais abundantes de Copepoda, destaque para copepodito de Paracalanus 

(268,8 Ind.m-3), Parvocalanus crassirostris (124,6 Ind.m-3), copepodito de Acartia (98,3 Ind.m-3), e 

Oithona oswaldocruzi (101,6 Ind.m-3), ambos no ponto E3 (Tabela 4-37). 

Dentre os cladóceros, Diaphanossoma brevireme foi abundante principalmente no ponto E1, com 

15,2 Ind.m-3. Outros táxons abundantes foram: larvas de Cirripedia (143,7 Ind.m-3), larvas de 

Decapoda Uca sp (29,5 Ind.m-3), e larvas de Bivalvia (29,5 Ind.m-3), ambos no ponto amostral E4 

(Tabela 4-37). 

Tabela 4-37: Abundância do zooplâncton (Ind.m-3) em todos os 5 pontos amostrais em campanha de caracterização do 

zooplâncton na região estuarina da área de influência do empreendimento (Janeiro/2014). Em negrito grupos principais. 

Táxons 

Pontos de amostragem 

E1 E2 E3 E4 E5 

         Classe Copepoda      

Nauplius 1,1 2,6 3,3 0,0 0,0 

Notodiaptomus sp (copepodito) 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Paracalanus sp (copepodito) 40,9 259,0 268,8 22,9 13,1 

Paracalanus quasimodo 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 

Continua...  
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Tabela 4-37 (continuação): Abundância do zooplâncton (Ind.m-3) em todos os 5 pontos amostrais em campanha de 

caracterização do zooplâncton na região estuarina da área de influência do empreendimento (Janeiro/2014). Em negrito 

grupos principais. 

Táxons 

Pontos de amostragem 

E1 E2 E3 E4 E5 

Parvocalanus crassirostris 2,3 33,7 124,6 95,0 48,7 

Pseudodiaptomus sp (copepodito) 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 

Calanopia americana (copepodito) 0,0 0,0 3,3 4,9 0,0 

Temora turbinata (copepodito) 0,0 0,0 9,8 8,2 0,0 

Acartia sp (copepodito) 26,9 15,5 98,3 26,2 11,2 

Acartia lilljeborgi 0,0 0,0 0,0 14,7 7,5 

Acartia tonsa 0,4 1,3 3,3 0,0 0,0 

Oithona sp (copepodito) 1,5 9,1 29,5 9,8 0,0 

Oithona hebes 0,4 0,0 19,7 16,4 1,9 

Oithona nana 0,0 0,0 6,6 18,0 0,0 

Oithona oswaldocruzi 2,3 11,7 101,6 11,5 0,0 

Mesocyclops sp (copepodito) 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Halicyclops sp 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Corycaeus sp 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 

Euterpina acutifrons 0,0 1,3 0,0 3,3 11,2 

         Classe Cirripedia (nauplius) 21,2 15,5 134,4 147,3 16,9 

         Classe Ostracoda 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

         Classe Cladocera      

Diaphanossoma brevireme 15,2 1,3 0,0 0,0 0,0 

...Família Moinidae (juvenil) 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Moina micrura 12,9 1,3 0,0 0,0 0,0 

Moina minuta 8,7 1,3 0,0 0,0 0,0 

Ordem Decapoda 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 

Uca sp  10,2 19,4 16,4 29,5 1,9 

         Classe Polychaeta (trochophore) 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 

         Classe Polychaeta (metatrochophore) 0,4 0,0 3,3 0,0 0,0 

Superordem Pteropoda 0,0 0,0 0,0 4,9 3,7 

         Classe Bivalvia 0,0 1,3 22,9 29,5 3,7 

Ovos de Peixe 0,0 0,0 3,3 1,6 0,0 

Larvas de Peixe 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 162,5 375,5 852,2 448,6 123,7 
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Com relação à diversidade do zooplâncton, os valores encontrados variaram de 1,26 no ponto E2 

a 2,30 bits.Ind.-1 no ponto E1. Já os valores de equitabilidade variaram de 0,46 no ponto E2 a 0,80 no 

ponto E5 (Figura 4-232). 

 

Figura 4-232: Diversidade, riqueza e equitabilidade do zooplâncton (bits.ind-1) coletado nos 5 

pontos amostrais em campanha de caracterização do zooplâncton na região estuarina da área de 

influência do empreendimento (Janeiro/2014). 

 

4.3.2.3.1.2.1 Análises multivariadas 

A análise de similaridade de Bray-Curtis apresentada no cluster e MDS (Figura 4-233 e Figura 

4-234) mostraram uma tendência de separação entre os pontos de amostragem, com a formação de 

dois grupos principais: 

 Grupo G1 (Pontos Amostrais E1 e E2); 

 Grupo G2 (Pontos Amostrais E3, E4 e E5).  
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Figura 4-233: Dendrograma resultante da análise de agrupamentos para os 5 pontos amostrais em 

campanha de caracterização do zooplâncton na região estuarina da área de influência do 

empreendimento (Janeiro/2014). 

 

 

Figura 4-234: MDS resultante da análise de agrupamentos para os 5 pontos amostrais em campanha 

de caracterização do zooplâncton na região estuarina da área de influência do empreendimento 

(Janeiro/2014). 
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Embora a tendência de agrupamento não tenha sido confirmada pela análise do ANOSIM (R=0,5; 

p=20,0%) cujo resultado não foi significativo, a análise do SIMPER mostrou que os dois grupos 

apresentaram uma dissimilaridade de 50%. O Grupo G1 se destacou pelas maiores densidades dos 

cladóceros Diaphanossoma brevireme, Moina micrura e Moina minuta e do copepodito de 

Notodiaptomus. Já o Grupo G2 se destacou pelas maiores densidades de larvas de Bivalvia, Acartia 

lilljeborgi, Oithona hebes, Oithona oswaldocruzi, Oithona nana e Parvocalanus crassirostris.  

 

4.3.2.3.1.2.2 Discussão e considerações finais 

A seguir apresenta-se uma discussão e um diagnóstico dos dados primários desta campanha e 

secundários encontrados para o zooplâncton da região de estudo. Para o diagnóstico da comunidade 

zooplanctônica foram analisados os trabalhos produzidos e publicados sob a forma de trabalhos 

científicos. 

Os estudos com zooplâncton na baía de Vitória se iniciaram entre os anos de 1997 e 1999, onde 

STERZA et al. (2000) realizaram estudo sobre a distribuição dos quetognatos na baía de Vitória e no 

canal da Passagem. Em 1999, LOUREIRO et al. (1999) descreveram as alterações morfológicas no 

copépode Acartia lilljeborgi. Estudos mais recentes foram realizados na mesma área, onde STERZA 

(2002) e STERZA & LOUREIRO FERNANDES (2006, 2008) estudaram a composição quali-

quantitativa do zooplâncton e sua distribuição em função da hidroquímica estuarina.  

 

Status de conservação 

De uma forma geral, para toda comunidade planctônica, as variações quantitativas e qualitativas 

na região estão fortemente associadas aos processos físicos costeiros como vazão de rios, lançamento 

de nutrientes e processos climáticos, como ocorrência de chuvas, os quais influenciam o plâncton na 

região (STERZA & LOUREIRO FERNANDES, 2008). 

Nos estudos citados acima a comunidade zooplanctônica foi composta pelos seguintes grupos: 

Copepoda, Appendicularia, Pteropoda, Ictioplâncton, Decapoda, Bryozoa, Bivalve, Polychaeta, 

Cirripedia, Mysidacea, Luciferidae, Euphausiacea, Cumacea, Cladocera, Rotifera, Ostracoda, 
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Isopoda, Amphipoda, Scyphozoa, Hydrozoa, Sifonofora, Ctenophora, Chaetognatha, Salpidae, 

Ascidiacea, Stomatopoda, Nematoda, Echinodermata, Phoronida, Acarina e Foraminifera. 49 

espécies de Copepoda já foram identificadas na baia de Vitória/canal da Passagem, sendo Acartia 

lilljeborgi, A. tonsa, Temora turbinata, Oithona hebes, O. oculata, Paracalanus quasimodo e 

Parvocalanus crassirostris as espécies mais representativas (STERZA & LOUREIRO 

FERNANDES, 2006), corroborando com os resultados encontradas nesta campanha de 

caracterização. 

A caracterização do zooplâncton na presente campanha mostrou a porção noroeste do estuário 

(Pontos Amostrais E1 e E2) estava sob maior influência da vazão fluvial, uma vez que foram 

encontradas espécies de água doce dominantes nesta porção estuarina. Já nos demais ponto amostrais 

(E3, E4 e E5) as espécies estuarinas e costeiras foram as dominantes, mostrando uma maior influência 

da maré nesta porção do estuário. Resultados de variação sazonal mostram que no período chuvoso 

o zooplâncton é composto por espécies estuarinas e no período seco, sob maior influência da maré, 

espécies costeiras, como Paracalanus quasimodo e Temora turbinata dominam a porção estuarina 

(STERZA & LOUREIRO FERNANDES, 2006). 

Entre os taxa encontrados nesta campanha, a maioria é característica de ambientes costeiros com 

forte influência continental. Entre as espécies mais abundantes estão as típicas de ambientes 

estuarinos (BOLTOVSKOY, 1981; 1999) como: Acartia lilljeborgi, Acartia tonsa, Oithona hebes, 

Oithona oswaldocruzi e Parvocalanus crassirostris; e as espécies tipicamente costeiras como: 

Paracalanus quasimodo e Temora turbinata.  

Também foi registrada a ocorrência de espécies tipicamente límnicas, como: Trichocerca sp, 

Filinia terminalis, Polyarthra sp, Lepadella sp, Stylonichia sp, Arcella hemisphaerica 

hemisphaerica, Arcella hemisphaerica undulata, Arcella discoides, Arcella conica, Notodiaptomus 

sp, Diaphanossoma brevireme e Moina micrura (MATSUMURA-TUNDISI & ROCHA, 1983; 

ELMOOR-LOUREIRO, 1997; SOUZA, 2008). 

Em termos de densidade, os valores encontrados estão abaixo dos valores médios para o verão na 

baía de Vitoria. Dados secundários mostram valores elevados no período de maior vazão fluvial 

(período chuvoso) em torno de 6.000 Ind.m-3 (STERZA & LOUREIRO FERNANDES, 2006). A 

maior abundância de organismos zooplanctônicos na região da baía de Vitória são encontradas na 
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primavera e no verão, padrão comum em sistemas costeiros brasileiros, onde o verão é a época de 

maior abundância zooplanctônica, devido à maior disponibilidade de nutrientes nas águas costeiras 

(STERZA, 2002). Deve-se destacar que a presente campanha foi realizada uma semana após fortes 

chuvas, as quais provocaram uma das maiores enchentes da história do Espírito Santo. O lançamento 

de grandes volumes de água doce na baia de Vitória não só provocou a redução dos valores de 

salinidade, como alterou as condições de turbidez e oxigenação da água, o que certamente afetou o 

desenvolvimento do zooplâncton na região. 

A diversidade média encontrada nas estações amostrais (1,94) esteve próximo do esperado para 

a região costeira, que é de 2,00 bits.ind-1. A região também apresentou moderada riqueza de 

espécies/gêneros (44 identificadas), refletidos nos valores de equitabilidade. Dados secundários 

mostram valores médios de diversidade variando de 1,30 bits.ind-1 a 1,80 bits.ind-1 nas campanhas de 

verão e um total de 64 táxons já identificados na região (STERZA & LOUREIRO FERNANDES, 

2006). De acordo com os autores supracitados, o zooplâncton da região apresenta varrições sazonais 

em geral com grandes abundâncias ocorrendo no verão, e os maiores valores de diversidade 

observados nos locais com maior salinidade. 

Pode-se concluir que o zooplâncton da baia de Vitória nesta campanha foi composto por espécies 

límnicas, estuarinas e costeiras. Dentre essas espécies estão: Acartia lilljeborgi, Acartia tonsa, 

Oithona hebes, Oithona oswaldocruzi, Parvocalanus crassirostris, Paracalanus quasimodo, Temora 

turbinata, Filinia terminalis, Polyarthra sp, Lepadella sp, Stylonichia sp, Arcella hemisphaerica 

hemisphaerica, Arcella hemisphaerica undulata, Arcella discoides, Arcella conica, Notodiaptomus 

sp, Diaphanossoma brevireme e Moina micrura. 

 

Ocorrência de espécies raras, endêmicas, em extinção ou exóticas 

Não foram registradas espécies raras e endêmicas dessa região, ou que estejam em processo de 

extinção (IBAMA, 2008, IPEMA, 2005). As espécies encontradas não são endêmicas da área de 

estudo em questão, sendo frequentes na maioria dos ambientes estuarinos e costeiros ao longo do 

litoral das regiões sudeste do Brasil. Na baía de Vitória já foi registrada a ocorrência de um copépode 

exótico, Bestiolina sp, vindo provavelmente por água de lastro. Este espécie já se estabeleceu e faz 

parte da comunidade dominante (STERZA & LOUREIRO FERNANDES, 2006). 
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As figuras abaixo apresentam o registro fotográfico de algumas espécies do zooplâncton coletadas 

na presente campanha. 

 

  

Figura 4-235: Registro fotográfico dos organismos zooplanctônicos presentes na área de estudo na presente 

campanha (Fotos: Jordana C. Féres). 
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Figura 4-236: Registro fotográfico dos organismos zooplanctônicos presentes na área de estudo na presente 

campanha (2) (Fotos: Jordana C. Féres). 

 

Apresenta-se, na Tabela 4-38, o inventário taxonômico dos organismos zooplanctônicos 

presentes na área de estudo obtidos através de dados primários (presente campanha) e secundários da 

Baia de Vitória/canal da Passagem. 

Tabela 4-38: Inventário taxonômico dos organismos zooplanctônicos presentes na baía de Vitória. Fontes: STERZA et 

al. (2000); LOUREIRO et al. (1999); STERZA (2002); STERZA & LOUREIRO FERNANDES (2006). 

Zooplâncton 

Filo Sarcomastigophora 

         Classe Granuloreticulosea 

Ordem Foraminiferida  

         Classe Acantharea  

         Classe Polycystinea  

Filo Protozoa 

   Família Arcellidae 

Arcella conica (Playfair, 1918) 

Arcella discoides Ehrenberg, 1843 

Continua...  
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Tabela 4-38 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos zooplanctônicos presentes na baía de Vitória. Fontes: 

STERZA et al. (2000); LOUREIRO et al. (1999); STERZA (2002); STERZA & LOUREIRO FERNANDES (2006). 

Zooplâncton 

Arcella hemispherica hemispherica Perty, 1852 

Arcella hemisphaerica undulata Deflandre, 1928 

   Família Oxytrichidae 

Stylonichia sp 

Filo Rotifera 

   Família Lepadellidae 

Colurella adriatica Ehrenberg, 1831 

Lepadella sp 

   Família Synchaetidae 

Polyarthra sp 

   Família Trichocercidae 

Trichocerca sp 

   Família Trochosphaeridae 

Filinia terminalis (Plate, 1886) 

Filo Cnidaria  

         Classe Hydroidomedusae  

         Classe Siphonophora (sifonóforos) 

Filo Ctenophora  

Filo Nematoda  

Filo Annelida 

         Classe Polychaeta  

Filo Mollusca 

         Classe Gastropoda 

Ordem Thecosomata (Pteropoda) 

         Classe Bivalvia 

Filo Phoronida (lofoforados) 

Filo Arthropoda 

   Subfilo Crustacea 

         Classe Branchiopoda (Cladocera) 

Ordem Ctenopoda (=Sidoidea) 

   Família Podonidae  

Pleopsis polyphaemoides (Leuckart, 1859) 

   Família Sididae  

Continua...  
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Tabela 4-38 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos zooplanctônicos presentes na baía de Vitória. Fontes: 

STERZA et al. (2000); LOUREIRO et al. (1999); STERZA (2002); STERZA & LOUREIRO FERNANDES (2006). 

Zooplâncton 

Diaphanosoma brevireme Sars, 1901 

   Família Moinidae 

Moina micrura Kurz, 1874 

Moina minuta Hansen, 1899 

         Classe Copepoda 

Ordem Calanoida 

   Família Acartiidae 

Acartia lilljeborgi Giesbrecht, 1892 

Acartia tonsa Dana, 1948 

   Família Centropagidae 

Centropages velificatus (Oliveira, 1947) 

   Família Clausocalanidae 

Clausocalanus furcatus (Brady, 1883) 

   Família Eucalanidae 

Subeucalanus pileatus (Giesbrecht, 1888) 

Subeucalanus subtenuis (Giesbrecht, 1888) 

   Família Lucicutiidae 

Lucicutia flavicornis (Claus, 1863) 

   Família Notodiaptomidae 

Notodiaptomus sp 

   Família Paracalanidae 

Bestiolina sp (Sewell, 1912)  

Calocalanus pavoninus Farran, 1936 

Paracalanus parvus (Claus, 1863) 

Paracalanus quasimodo Bowman, 1971 

Parvocalanus crassirostris (Dahl, 1894) 

   Família Pontellidae 

Calanopia americana Dahl, 1894 

   Família Pseudodiaptomidae 

Pseudodiaptomus acutus (Dahl, 1894) 

Pseudodiaptomus marshi Wright, 1936 

Pseudodiaptomus richardi Dahl, 1894 

   Família Temoridae 

Continua...  
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Tabela 4-38 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos zooplanctônicos presentes na baía de Vitória. Fontes: 

STERZA et al. (2000); LOUREIRO et al. (1999); STERZA (2002); STERZA & LOUREIRO FERNANDES (2006). 

Zooplâncton 

Temora stylifera (Dana, 1849) 

Temora turbinata (Dana, 1849) 

Ordem Cyclopoida 

   Família Oithonidae 

Oithona hebes Giesbrecht, 1891 

Oithona nana Giesbrecht, 1892 

Oithona oculata Farran, 1913 

Oithona setigera Dana, 1852 

Oithona similis Claus, 1866 

Oithona plumifera Baird, 1843 

Oithona oswaldocruzi Oliveira, 1945 

   Família Clausididae 

Hemicyclops thalassius Vervoort & Ramirez, 1966 

   Família Cyclopidae 

Cletocamptus deitersi (Richard, 1897). 

Halicyclops sp 

Mesocyclops sp 

Microcyclops anceps (Richard, 1897). 

Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853) 

Thermocyclops minutus (Lowndes, 1934) 

Ordem Poecilostomatoida 

   Família Corycaeidae 

Corycaeus amazonicus Dahl, 1894 

Corycaeus giesbretchi Dahl, 1894 

Corycaeus speciosus Dana, 1849 

Farranula gracilis (Dana, 1853) 

   Família Oncaeidae 

Oncaea venusta Philippi, 1843 

   Família Sapphirinidae 

Sapphirina sp 

Ordem Harpacticoida 

   Família Canthocamptidae 

Mesochra lilljeborgi Boeck, 1865   

   Família Clytemnestridae 

Continua...  
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Tabela 4-38 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos zooplanctônicos presentes na baía de Vitória. Fontes: 

STERZA et al. (2000); LOUREIRO et al. (1999); STERZA (2002); STERZA & LOUREIRO FERNANDES (2006). 

Zooplâncton 

Clytemnestra rostrata (Brady, 1883) 

Clytemnestra scutellata Dana, 1847 

   Família Euterpinidae 

Euterpina acutifrons (Dana, 1847) 

   Família Ectinosomatidae 

Macrosetella gracilis (Dana, 1847) 

Microsetella norvergica Boeck, 1864 

Microsetella rosea Dana, 1847 

   Família Miraciidae 

Miracia efferata Dana, 1849 

Ordem Monstrilloida 

Cimabassoma gracilis Thompson, 1887 

Cimbassoma rigidum Thompson, 1887 

Ordem Siphonostomatoida 

   Família Caligidae 

Caligus sp 

         Classe Cirripedia 

         Classe Ostracoda 

         Classe Malacostraca 

Ordem Cumacea 

Ordem Amphipoda 

Ordem Isopoda 

Ordem Mysidacea 

Promysis atlantica (Tattersall, 1923) 

Ordem Euphausiacea 

Ordem Decapoda 

   Subordem Dendrobranchiata 

   Infraordem Penaeidae 

   Família Luciferidae 

Lucifer faxoni Borradaile, 1915 

   Família Penaeidae 

   Infraordem Anomura 

   Família Diogenidae 

Continua...  
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Tabela 4-38 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos zooplanctônicos presentes na baía de Vitória. Fontes: 

STERZA et al. (2000); LOUREIRO et al. (1999); STERZA (2002); STERZA & LOUREIRO FERNANDES (2006). 

Zooplâncton 

   Família Paguridae 

   Família Porcellanidae 

   Infraordem Caridae 

   Família Alpheidae 

Infraordem Brachyura (caranguejos) 

   Família Ocypodidae 

Uca sp 

   Família Sergestidae 

Filo Chaetognatha (quetognatos) 

   Família Sagittidae  

Mesosagitta minima Grassi, 1881 

Parasagitta friderici Ritter – Zahony, 1911 

Parasagitta tenuis (Conant, 1896) 

Decipisagitta decipiens (Fowler, 1905) 

Flaccisagitta enflata (Grassi, 1881) 

Ferosagitta hispida (Conant, 1895) 

Filo Bryozoa 

Filo Echinodermata 

Filo Chordata 

   Subfilo Urochordata 

         Classe Appendicularia (apendiculárias) 

   Família Oikopleuridae 

Oikopleura dioica (Fol, 1872) 

Oikopleura fusiformis Fol, 1872 

Oikopleura longicauda (Vogt, 1854) 

Oikopleura rufescens (Fol, 1872) 

         Classe Ascidiacea 

         Classe Thaliacea 

Filo Chordata 

   Subfilo Vertebrata 

         Classe Osteichthyes (ovos e larvas de peixes) 
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4.3.2.3.1.3 Fitoplâncton 

Ao longo dos pontos cinco pontos de amostragem foram identificadas 99 táxons pertencentes a 7 

classes fitoplanctônicas: 54 para Bacillariophyceae (Diatomáceas), 11 para Chlorophyceae, 8 para 1 

para Chrysophyceae, 3 para Cyanophyceae 11 para Dinophyceae, 11 para Euglenophyceae e 8 para 

Zygnemaphyceae (Figura 4-237 e Tabela 4-39). 

Tabela 4-39: Inventário do fitoplâncton ao longo dos 5 pontos amostrais em campanha de caracterização na região 

estuarina da área de influência do empreendimento (Janeiro/14).  

Táxon 
Pontos de amostragem 

E1 E2 E3 E4 E5 

CLASSE BACILLARIOPHYCEAE           

Actinoptychus trilingulatus (Brightwell) Ralfs   X X X X 

Asterionella japonica Cleve X X X X X 

Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen X X   X X 

Bacillaria paxillifera (O.F.Müller) T.Marsson   X X X X 

Biddulphia tridens (Ehrenberg) Ehrenberg       X X 

Campylodiscus sp   X       

Campyloneis grevillei Petit    X       

Campylosira cymbelliformis (A.Schmidt) Grunow ex Van Heurck        X X 

Chaetoceros curvisetus Cleve X X X X X 

Chaetoceros cf. decipiens X         

Chaetoceros laciniosus Schütt    X   X   

Chaetoceros sp1   X     X 

Chaetoceros sp2     X     

Corethron criophilum Castracane            X   

Coscinodiscus jonesianus (Greville) Ostenfeld X   X     

Coscinodiscus radiatus Ehrenberg   X X X X 

Cymbella affinis Kützing  X         

Diploneis bombus (Ehrenberg) Ehrenberg X X X X   

Diploneis crabro (Ehrenberg) Ehrenberg       X   

Encyonema silesiacum (Bleisch) D.G.Mann X X       

Entomoneis alata (Ehrenberg) Ehrenberg   X X   X 

Eucampia sp1       X   

Guinardia striata (Stolterfoth) Hasle       X X 

Continua...  
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Tabela 4-39 (continuação): Inventário do fitoplâncton ao longo dos 5 pontos amostrais em campanha de caracterização 

na região estuarina da área de influência do empreendimento (Janeiro/14).  

Táxon 
Pontos de amostragem 

E1 E2 E3 E4 E5 

Gyrosigma cf. fasciola (Ehrenberg) J.W.Griffith & Henfrey   X X     

Gyrosigma sp X X   X X 

Helicotheca tamesis (Shrubsole) M.Ricard      X X X 

Melosira nummuloides C. Agardh X X X X X 

Melosira varians C. Agardh X X       

Navicula sp   X       

Nitzschia longissima (Brébisson) Ralfs       X   

Nitzschia punctata (W.Smith) Grunow       X   

Nitzschia reversa W.Smith X X       

Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) W.Smith   X       

Odontella longicruris (Greville) M.A.Hoban   X X X X 

Odontella mobiliensis (J.W.Bailey) Grunow   X X X X 

Paralia sulcata (Ehrenberg) Cleve   X X X X 

Pleurosigma angulatum (Queckett) W.Smith  X X   X X 

Pleurosigma elongatum W.Smith          X 

Pleurosigma sp       X   

Podocystis sp X         

Podosira stelligera (Bailey) A.Mann       X X 

Pseudo-nitzschia seriata (Cleve) H.Peragallo   X   X   

Rhabdonema adriaticum Kützing       X   

Rhizosolenia imbricata Brightwell X X X     

Rhizosolenia setigera Brightwell        X X 

Skeletonema sp     X X   

Surirella biseriata Brébisson       X   

Surirella sp   X X   X 

Synedra goulardii Brébisson       X   

Terpsinoë musica Ehrenberg X X       

Thalassionema frauenfeldii (Grunow) Hallegraeff X       X 

Thalassionema nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky  X X   X X 

Triceratium favus Ehrenberg      X X X 

Triceratium favus var. quadrata Grunow     X X X 

CLASSE CHLOROPHYCEAE           

Continua...  
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Tabela 4-39 (continuação): Inventário do fitoplâncton ao longo dos 5 pontos amostrais em campanha de caracterização 

na região estuarina da área de influência do empreendimento (Janeiro/14).  

Táxon 
Pontos de amostragem 

E1 E2 E3 E4 E5 

Desmodesmus maximus (West & West) Hegewald X     X X 

Desmodesmus opoliensis (P. Richter) Hegewald         X 

Desmodesmus sp X         

Desmodesmus sp 1       X   

Monoraphidium arcuatum (Korshikov) Hindák    X       

Pandorina sp X   X     

Pediastrum duplex var. duplex Meyen X X   X   

Pediastrum duplex var. gracillimum W. West & G.S. West   X       

Scenedesmus javanensis R. Chodat X         

Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing X X       

Tetrastrum heteracanthum (Nordstedt) Chodat X         

CLASSE CHRYSOPHYCEAE           

Dinobryon sp X X       

CLASSE CYANOPHYCEAE           

Phormidium sp1 X X       

Phormidium sp2 X X   X   

Synechocystis sp X X X X X 

CLASSE DINOPHYCEAE           

Alexandrium affine (H.Inoue & Y.Fukuyo) Balech          X 

Ceratium hircus Schröder X X   X X 

Ceratium tripos (O.F.Müller) Nitzsch    X       

Gonyaulax spinifera (Claparède & Lachmann) Diesing       X   

Peridinium sp   X       

Podolampas palmipes Stein         X 

Prorocentrum gracile Schütt    X       

Prorocentrum micans Ehrenberg    X   X X 

Protoperidinium divergens (Ehrenberg) Balech   X   X X 

Protoperidinium pallidum (Ostenfeld) Balech   X   X X 

Protoperidinium sp X         

CLASSE EUGLENOPHYCEAE           

Euglena spirogyra Ehrenberg var. fusca Klebs   X       

Euglena acus Ehrenberg var. acus X X X X   

Continua...  
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Tabela 4-39 (continuação): Inventário do fitoplâncton ao longo dos 5 pontos amostrais em campanha de caracterização 

na região estuarina da área de influência do empreendimento (Janeiro/14).  

Táxon 
Pontos de amostragem 

E1 E2 E3 E4 E5 

Euglena oxyuris Schmarda X       X 

Euglena sp X         

Phacus acuminatus Stokes X X   X   

Phacus hamatus Pochmann X         

Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin X X X     

Strombomonas sp   X       

Trachelomonas armata (Ehrenberg) F.Stein X   X     

Trachelomonas hispida var. duplex Deflandre X         

Trachelomonas sp  X         

CLASSE ZYNEMAPHYCEAE           

Closterium moniliferum Ehrenberg ex Ralfs X   X     

Closterium ralfsii Brébisson ex Ralfs X X       

Closterium setaceum Ehrenberg X X   X X 

Cosmarium sp     X     

Micrasterias pinnatifida Ralfs X         

Pleurotaenium sp     X     

Staurastrum polymorphum Brébisson X         

Xanthidium sp X         

 

 

Figura 4-237: Número de táxons fitoplanctônicos encontradas para cada classe nos 5 pontos 

amostrais em campanha de caracterização na região estuarina da área de influência do 

empreendimento (Janeiro/2014). 
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A curva de acumulo de espécies do fitoplâncton é apresentada na Figura 4-238. A mesma atingiu 

um total de 99 espécies/taxa utilizando 5 amostras. Os resultados do índice de Jacknife mostram que 

este valor pode chegar a 133 espécies/taxa. 

 

Figura 4-238: Curva de acúmulo de espécie/taxa do fitoplâncton coletado ao longo dos 5 pontos 

amostrais em campanha de caracterização do ambiente estuarino da área de influência do 

empreendimento (Janeiro/2014). 

 

Em termos de densidade fitoplanctônica, os valores variaram de 31,0 Ind./ml no ponto E3 a 135 

Ind./ml no ponto E1 (Figura 4-239).  

 

Figura 4-239: Distribuição da densidade fitoplanctônica (Ind./ml) nos 5 pontos amostrais em 

campanha de caracterização na região estuarina da área de influência do empreendimento 

(Janeiro/2014).  
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A Figura 4-240 mostra a composição quantitativa do fitoplâncton ao longo dos pontos amostrais. 

Em todos eles a Classe Bacillariophyceae foi a mais abundante. As diatomáceas atingiram a sua 

densidade máxima no ponto E4, com 95,3%. Dentre as outras Classes menos abundantes, as 

cianofíceas chegaram a 48,3% no ponto E3. As demais classes foram pouco representativas.  

 

Figura 4-240: Composição quantitativa do fitoplâncton nos 5 pontos amostrais em campanha de 

caracterização na região estuarina da área de influência do empreendimento (Janeiro/2014). 

 

A diversidade específica variou de 0,89 no ponto E3 a 1,94 bits.ind-1 no ponto E5. Os valores de 

equitabilidade variaram de 0,65 no ponto E1 a 0,93 no ponto E5 (Figura 4-241).  

 

Figura 4-241: Diversidade específica (H), equitabilidade (J’) e riqueza (S) do fitoplâncton nos 5 

pontos amostrais em campanha de caracterização na região estuarina da área de influência do 

empreendimento (Janeiro/2014). 
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Com relação à escala de tamanho (Figura 4-242), o microfitoplâncton (>20 μ) predominou 

amplamente sobre o nanoplâncton (<20 μ) em todos os pontos de amostragem, exceto no ponto 

amostral E3. 

 

Figura 4-242: Distribuição da relação percentual entre nanoplâncton e microfitoplâncton nos 5 

pontos amostrais em campanha de caracterização na região estuarina da área de influência do 

empreendimento (Janeiro/2014). 

 

4.3.2.3.1.3.1 Análises multivariadas 

A análise de similaridade de Bray-Curtis apresentada no cluster e MDS (Figura 4-243 e Figura 

4-244) mostrou uma tendência de separação entre os pontos de amostragem, com a formação de três 

grupos principais: 

 Grupo G1 (Pontos Amostrais E1 e E2); 

 Grupo G2 (Ponto Amostral E3); 

 Grupo G3 (Pontos Amostrais E4 e E5). 

Esta tendência de agrupamento não foi confirmada pela análise do ANOSIM (R=1,0; p=6,7%) 

cujo resultado não foi significativo. Porém a análise do SIMPER confirmou a dissimilaridade entre 

os grupos formados. O grupo G1 se caracterizou pelas maiores densidades de Nitzschia reversa, 

Melosira varians e Aulacoseira granulata. Já o grupo G2 se caracterizou pelas maiores densidades 
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de Triceratium favus e Coscinodiscus jonesianus, enquanto que o grupo G3 se caracterizou pelas 

maiores densidades de Pseudo-nitzschia seriata, Chaetoceros curvisetus, Chaetoceros sp e 

Aulacoseira granulata. 

 

Figura 4-243: Dendrograma resultante da análise de agrupamentos para os 5 pontos amostrais em 

campanha de caracterização do fitoplâncton na região estuarina da área de influência do 

empreendimento (Janeiro/2014). 
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Figura 4-244: MDS resultante da análise de agrupamentos para os 5 pontos amostrais em campanha 

de caracterização do fitoplâncton na região estuarina da área de influência do empreendimento 

(Janeiro/2014). 

 

4.3.2.3.1.3.2 Discussão e considerações finais 

A seguir apresenta-se uma discussão a respeito das informações obtidas a partir da análise dos 

dados primários e secundários do fitoplâncton relativos à região de estudo. Estudos com fitoplâncton 

na baía de Vitória, localizada na Área de Influência Direta (AID), se iniciaram a partir do ano de 

1997. Entre 1997 a 1999 foram realizadas coletas trimestrais, em 10 pontos ao longo do canal da 

Passagem e baía de Vitória para se avaliar a composição quali-quantitativa do fitoplâncton (DIAS Jr. 

et al., 2000). FIGUEIREDO (2000) estudou a comunidade fitoplanctônica em dois pontos do trecho 

final do Canal da Passagem. Já LUCAS (2002) avaliou a influência do fitoplâncton e dos nutrientes 

originários de uma estação de tratamento de esgoto sobre o sistema estuarino do Canal da Passagem, 

enquanto que SCHAEFFER & DIAS-JUNIOR (2005) estudaram a distribuição espacial quali-

quantitativa do fitoplâncton no canal da passagem, baía de Vitória e baía do Espírito Santo. 

 

Transform: Log(X+1)

Resemblance: S17 Bray Curtis similarity (+d)

Grupos
G1

G2

G3

Similarity
50

E1

E2

E3

E4

E5

2D Stress: 0



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

437 

 

Status de conservação 

De uma forma geral, para toda comunidade planctônica, as variações quantitativas e qualitativas 

na região estão fortemente associadas aos processos físicos costeiros como vazão de rios, lançamento 

de nutrientes e processos climáticos, como ocorrência de chuvas, os quais influenciam o plâncton na 

região. Em termos de densidade fitoplanctônica, o pontos localizados a montante do estuário (E1 e 

E2), apresentaram os maiores valores, indicando a forte influência das águas continentais na região.  

Quanto à composição fitoplanctônica, observa-se que, além das diatomáceas, os únicos grupos de 

algas a apresentar dominância ou codominância foram os das clorofíceas e cianofíceas, resultados 

semelhantes aos encontrados em estudos anteriores na região (DIAS Jr. et al., 2000). Dados 

secundários da baía de Vitória mostram que o fitoplâncton apresenta uma diversidade baixa e a sua 

composição é influenciada pelo aumento do volume de água lançada pelos rios. Os grupos mais 

representativos já registrados são: clorofíceas, diatomáceas e dinoflagelados (DIAS Jr. et al., 2000). 

Na presente campanha foram registradas muitos táxons de água doce, principalmente de clorofíceas, 

euglenofíceas e zignemafíceas. Deve-se destacar que a presente campanha foi realizada uma semana 

após fortes chuvas, as quais provocaram uma das maiores enchentes da história do Espírito Santo. O 

lançamento de grandes volumes de água doce na baia de Vitória não só provocou a redução dos 

valores de salinidade, como alterou as condições de turbidez e oxigenação da água, o que certamente 

afetou o desenvolvimento do fitoplâncton na região 

A comunidade fitoplanctônica é caracterizada pela ocorrência de espécies típicas de ambientes 

líminicos, estuarinos e costeiros, que são regularmente influenciados pela dinâmica da maré, aporte 

continental e/ou pelas águas da região costeira adjacente, conforme já observado em estudos 

anteriores (DIAS Jr. et al., 2000; FIGUEIREDO, 2000; LUCAS, 2002; SCHAEFFER & DIAS-

JUNIOR, 2005).  

O registro de cianofíceas, euglenofíceas e zignemafíceas indica a influência de águas de origem 

continental sobre a região estudada, pois esses grupos são frequentemente referenciados como 

característicos de águas doces ou pouco salinas, e sob condições meso a eutróficas (LACKEY, 1968; 

RAVEN et al., 1996). A Classe Chlorophyceae, costuma ser abundante em lagoas costeiras do 

Espírito Santo, chegando a ser predominância em alguns locais (DIAS JR., 1994, MARTINS & 

FERNANDES, 2006; DELAZARI-BARROSO et al., 2011), bem como na maior parte dos 
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ecossistemas de águas continentais, mas sua presença em números muito elevados, também pode ser 

indicativo de eutrofização (MARIANI et al., 2006). 

A diversidade média encontrada nos pontos amostrais (1,47 bits.ind-1) esteve abaixo do esperado 

para a região costeira, que é de 2,00 bits.ind-1. Porém na presente campanha foram encontradas uma 

elevada riqueza de espécies/gêneros (99), resultados estes semelhantes aos encontrados na região por 

SCHAEFFER & DIAS-JUNIOR (2005), os quais encontraram 96 táxons.  

Espacialmente, observa-se que a região apresenta um gradiente de distribuição bem definido em 

função do lançamento da água doce na baia de Vitória, com os pontos mais a montante E1 e E2 se 

destacando principalmente daqueles na porção mais sujeita a influência da maré (E4 e E5). 

Pode-se concluir que a comunidade fitoplanctônica da região é composta por espécies dulcícolas, 

estuarinas e marinhas, sendo as classes cianofícea, clorofícea e bacilariofícea as mais abundantes. As 

maiores densidades fitoplanctônicas foram encontradas nos pontos E1 e E2, onde houve a dominância 

de Nitzschia reversa, Melosira varians e Aulacoseira granulata e Synechocystis sp. 

 

Ocorrência de espécies raras, endêmicas, em extinção ou exóticas 

As espécies de algas fitoplanctônicas identificadas na área são comuns nas regiões estuarinas e 

costeira do Espírito Santo, não tendo sido identificada nenhuma espécie cuja ocorrência já não tenha 

sido anteriormente registrada nestas águas. Não foram encontradas espécies raras, endêmicas, em 

processo de extinção ou exóticas (IBAMA, 2008, IPEMA, 2005). 

A Figura 4-245 apresenta o registro fotográfico de algumas espécies do fitoplâncton coletadas na 

presente campanha. 
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Figura 4-245: Registro fotográfico dos organismos fitoplanctônicos presentes na área de estudo na presente 

campanha (Fotos: Ranyelle Caretta Santos). 
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A Tabela 4-40 apresenta o inventário taxonômico dos organismos fitoplanctônicos presentes na 

área de estudo, obtido através de dados primários e dados secundários da baia de Vitória/canal da 

Passagem. 

Tabela 4-40: Inventário taxonômico dos organismos fitoplanctônicos presentes na baía de baía de Vitória/canal da 

Passagem. Fonte: DIAS Jr. et al. (2000); FIGUEIREDO (2000); LUCAS (2002); SCHAEFFER & DIAS-JUNIOR (2005). 

Fitoplâncton 

Classe Dinophyceae  

Alexandrium affine (H.Inoue & Y.Fukuyo) Balech 

Ceratium furca Ehrenberg  

Ceratium hircus Schröder 

Ceratium longinum Karsten 

Ceratium tripos (Müller) Nitzsch 

Dinophysis acuminata Cleparéde & Lachmann 

Dinophysis minutis Saville-Kent 

Dinophysis caudata Saville Kent 

Dinophysis punctata Jörgensen 

Dinophysis spp  

Gonyaulax spinifera (Claparède & Lachmann) Diesing 

Gymnodinium sp1 

Peridinium sp 

Podolampas palmipes Stein 

Prorocentrum gracile Schütt 

Prorocentrum micans Ehrenberg 

Prorocentrum triangulatum Martin 

Protoperidinium cerasus (Paulsen) Balech 

Protoperidinium claudicans (Pulsen) Balech 

Protoperidinium depressum (Bailey)  

Protoperidinium pentagonum (Gran) Balech 

Protoperidinium divergens (Ehrenberg)  

Protoperidinium oceanicum (Vanhöfen) Balech 

Protoperidinium ovatum (Pouchet) Balech 

Protoperidinium cf pallidum (Ostenfeld) Balech 

Protoperidinium sp1 

Protoperidinium sp2 

Protoperidinium sp3 

Continua...  
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Tabela 4-40 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos fitoplanctônicos presentes na baía de baía de 

Vitória/canal da Passagem. Fonte: DIAS Jr. et al. (2000); FIGUEIREDO (2000); LUCAS (2002); SCHAEFFER & DIAS-

JUNIOR (2005). 

Fitoplâncton 

Protoperidinium sp4 

Classe Bacillariophyceae (diatomáceas) 

Actinoptychus splendens (Chadbolt) 

Actinoptychus trilingulatus (Brightwell) Ralfs 

Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 

Amphiprora alata Kützing 

Anomeoneis serians (Brébisson) 

Asterionella japonica Cleve 

Bacillaria paradoxa Gmel. (= Nitzschia paradoxa) 

Bacillaria paxillifera (O.F.Müller) T.Marsson 

Bacteriastrum delicatulum Cleve 

Bacteriastrum hyalinum (Launder) 

Bellerochea malleus (Brightwell) 

Biddulphia aurita (Lyngbye) Brebisson & Godey 

Biddulphia longicruris Greville 

Biddulphia mobiliensis Bailey 

Biddulphia obtusa Kützing 

Biddulphia pulchella Gray 

Biddulphia tridens Ehrenberg 

Cerataulina pelagica (Cleve) Hendey 

Chaetoceros affinis Lauder 

Chaetoceros atlanticus Cleve 

Chaetoceros coarctatus Lauder 

Chaetoceros curvisetus Cleve 

Chaetoceros decipiens Cleve 

Chaetoceros diadema (Ehren.) Gran 

Chaetoceros eibenii (Grunow) 

Chaetoceros laciniosus Schütt 

Chaetoceros lorenzianus Grunow 

Chaetoceros mitra (Bailey) Cleve 

Chaetoceros peruvianus Brightwell 

Chaetoceros socialis Launder 

Continua...  
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Tabela 4-40 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos fitoplanctônicos presentes na baía de baía de 

Vitória/canal da Passagem. Fonte: DIAS Jr. et al. (2000); FIGUEIREDO (2000); LUCAS (2002); SCHAEFFER & DIAS-

JUNIOR (2005). 

Fitoplâncton 

Chaetoceros sp1 

Chaetoceros sp2 

Chaetoceros sp3 

Chaetoceros sp4 

Chaetoceros sp5 

Compylodiscus sp 

Campyloneis grevillei Petit 

Campylosira cymbelliformis (A.Schmidt) Grunow ex Van Heurck 

Cocconeis sp 

Corethron criophilum Castracane  

Corethron hystrix Hensen 

Coscinodiscus lineatus Ehrenberg 

Coscinodiscus centralis Ehrenberg 

Coscinodiscus marginatus Ehrenberg 

Coscinodiscus jonesianus (Greville) Ostenfeld 

Coscinodiscus radiatus Ehrenberg 

Cyclotella kutzingiana Thwaites 

Cymbella affinis Kützing 

Cymbella minuta Hilse ex. Rabenhorst 

Cymbella tumida (Brébisson) Van Heurck 

Cymbella sp 

Denotula pumila (Castracane) (= Schrodella delicatula) 

Diploneis bombus (Ehrenberg) 

Diploneis crabo Ehrenberg 

Diploneis sp1  

Diploneis sp2 

Ditylum brightwelli (West) 

Encyonema silesiacum (Bleisch) D.G.Mann 

Entomoneis alata (Ehrenberg) Ehrenberg 

Eucampia cornuta (Cleve) 

Eucampia sp1 

Guinardia striata (Stolterfoth) Hasle 

Continua...  
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Tabela 4-40 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos fitoplanctônicos presentes na baía de baía de 

Vitória/canal da Passagem. Fonte: DIAS Jr. et al. (2000); FIGUEIREDO (2000); LUCAS (2002); SCHAEFFER & DIAS-

JUNIOR (2005). 

Fitoplâncton 

Grammatophora marina (Lyngbye) Kützing 

Gyrosigma sp1 

Gyrosigma balticum (Ehrenberg) Cleve 

Gyrosigma fasciola (Ehrenberg) Cleve 

Helicotheca tamesis (Shrubsole) M.Ricard 

Hemiaulus membranaceus Cleve 

Hemiaulus sinensis Greville 

Lauderia annulata Cleve (= Lauderia borealis) 

Leptocylindrus danicus Cleve 

Licmophora sp  

Melosira moniliformis (O. Muller) 

Melosira nummuloides Agardh 

Melosira sulcata (Ehrenberg) Kützing 

Melosira varians Agardh 

Navicula sp1 

Navicula sp2 

Navicula sp3 

Navicula sp4 

Navicula sp5 

Nitzschia acicularis W. Smith 

Nitzschia closterium (Ehrenberg) 

Nitzschia longissima (Brébisson) Grunow 

Nitzschia longissima var. reversa  

Nitzschia panduriformis Gregory 

Nitzschia punctata (W.Smith) Grunow 

Nitzschia reversa W.Smith 

Nitzschia seriata Cleve 

Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) W.Smith 

Nitzschia sp1 

Nitzschia sp2 

Odontella longicruris (Greville) M.A.Hoban 

Odontella mobiliensis (J.W.Bailey) Grunow 

Continua...  
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Tabela 4-40 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos fitoplanctônicos presentes na baía de baía de 

Vitória/canal da Passagem. Fonte: DIAS Jr. et al. (2000); FIGUEIREDO (2000); LUCAS (2002); SCHAEFFER & DIAS-

JUNIOR (2005). 

Fitoplâncton 

Paralia sulcata (Ehrenberg) Cleve 

Pennales sp1 

Pennales sp2 

Pennales sp3 

Pennales sp4 

Pennales sp5 

Pennales sp6 

Pennales sp7 

Pennales sp8 

Pennales sp9 

Pennales sp10 

Pennales sp11 

Pennales sp12 

Pennales sp13 

Pennales sp14 

Pennales sp15 

Pennales sp16 

Pinnularia sp1 

Pinnularia sp2 

Pleurosigma angulatum (Queckett) W.Smith 

Pleurosigma elongatum W. Smith 

Pleurosigma normanii Ralfs 

Pleurosigma sp  

Podocystis sp 

Podosira stelligera (Bailey) A.Mann 

Pseudo-nitzschia delicatissima (Cleve) 

Pseudo-nitzschia seriata (Cleve) H.Peragallo 

Rhabdonema adriaticum Kützing 

Rhabdonema punctatum (Harvey & Bailey) Stodder 

Rhizosolenia alata Brightwell 

Rhizosolenia calcaravis Schultze 

Rhizosolenia delicatula Cleve 

Continua...  



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

445 

 

Tabela 4-40 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos fitoplanctônicos presentes na baía de baía de 

Vitória/canal da Passagem. Fonte: DIAS Jr. et al. (2000); FIGUEIREDO (2000); LUCAS (2002); SCHAEFFER & DIAS-

JUNIOR (2005). 

Fitoplâncton 

Rhizosolenia fragilissima Bergh 

Rhizosolenia imbricata Brightwell 

Rhizosolenia robusta Norman 

Rhizosolenia setigera Brightwell 

Rhizosolenia shrubsolei Cleve (= Rhizosolenia imbricata var. shrubsole) 

Rhizosolenia stolterfothi H. Péragallo 

Skeletonema costatum (Greville) 

Skeletonema sp 

Stephanopyxis palmerians (Greville) 

Sternopterobia intermedia (Lewis) 

Surirella biseriata Brébisson 

Surirella fastuosa var. recedens Schmidt 

Surirella febigerii Lewis 

Surirella striatula Turpin 

Surirella sp 

Synedra goulardii Brébisson 

Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg 

Tabellaria sp 

Thalassionema frauenfeldii (Grunow) Hallegraeff 

Thalassionema nitzschioides Grunow 

Thalassiosira decipiens Grunow 

Terpsinoë musica Ehrenberg 

Thalassiosira subtilis (Ostenfeld) 

Thalassiothrix frauenfeldii Grunow 

Triceratium antediluvianum (Ehrenberg) Grunow 

Triceratium favus Ehrenberg 

Triceratium favus var. quadrata Grunow 

Cocolitoforideo sp1 

Cocolitoforideo sp2 

Coccolithus sp Schwarz 

Classe Chlorophyceae  

Ankistrodesmus falcatus (Corda) Turpin 

Chlorella cf minutissima Fott et Nováková 

Continua...  
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Tabela 4-40 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos fitoplanctônicos presentes na baía de baía de 

Vitória/canal da Passagem. Fonte: DIAS Jr. et al. (2000); FIGUEIREDO (2000); LUCAS (2002); SCHAEFFER & DIAS-

JUNIOR (2005). 

Fitoplâncton 

Chlorella sp1 

Closteriopsis acicularis (G. M. Smith) Belcher & Swale 

Chlorococcales sp1 

Chlorococcales sp2 

Chlorococcales sp3 

Chlorococcales sp4 

Chlorococcales sp5 

Chlorococcales sp6 

Chlorococcales sp7 

Chlorococcales sp8 

Chlorococcales sp9 

Chlorococcales sp10 

Chlorococcales sp11 

Chlorococcales sp12 

Chlorococcales sp13 

Chlorococcales sp14 

Desmodesmus maximus (West & West) Hegewald 

Desmodesmus opoliensis (P. Richter) Hegewald 

Desmodesmus sp1 

Desmodesmus sp2 

Kirchneriella lunaris (Kirchner) Möbius 

Koliella sp 

Monoraphidium arcuatum (Korshikov) Hindák 

Monoraphidium contortum (Thur.) Komárkova- Legnerova 

Monoraphidium irregulare (C. M. Smith) Komárkova- Legnerova 

Monoraphidium sp 

Oedogonium sp 

Pandorina sp 

Pediastrum duplex Meyn 

Pediastrum duplex var. gracillimum W. West & G.S. West 

Scenedesmus bicaudatus (Hansgirg) Chodat 

Scenedesmus bijugus (Turpin) Kützing 

Continua...  
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Tabela 4-40 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos fitoplanctônicos presentes na baía de baía de 

Vitória/canal da Passagem. Fonte: DIAS Jr. et al. (2000); FIGUEIREDO (2000); LUCAS (2002); SCHAEFFER & DIAS-

JUNIOR (2005). 

Fitoplâncton 

Scenedesmus denticulatus Lagerheim 

Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing 

Scenedesmus opoliensis Richter 

Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson 

Scenedesmus javanensis R. Chodat 

Tetrastrum heteracanthum (Nordstedt) Chodat 

Tetraëdron trigonum (Nägeli) Hansgirg 

Classe Dictyochophyceae  

Dyctiocha fibula Ehrenberg 

Classe Chrysophyceae 

Dinobryon sp 

Mallomonas sp 

Classe Cryptophyceae 

Criptofícea Tipo 1 

Criptofícea Tipo 2 

Criptomonas Tipo 1 

Criptomonas Tipo 2 

Criptomonas Tipo 3 

Criptomonas Tipo 4 

Criptomonas Tio 5 

Criptomonas Tipo 6 

Classe Zygnemaphyceae 

Closterium moniliferum Ehrenberg ex Ralfs 

Closterium ralfsii Brébisson ex Ralfs 

Closterium setaceum Ehrenberg 

Closterium sp 

Cosmarium sp 

Micrasterias pinnatifida Ralfs 

Pleurotaenium sp 

Staurastrum polymorphum Brébisson 

Xanthidium sp 

Classe Cyanophyceae  

Continua...  
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Tabela 4-40 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos fitoplanctônicos presentes na baía de baía de 

Vitória/canal da Passagem. Fonte: DIAS Jr. et al. (2000); FIGUEIREDO (2000); LUCAS (2002); SCHAEFFER & DIAS-

JUNIOR (2005). 

Fitoplâncton 

Lynbya sp1 

Merismopedia glauca (Ehrenberg) Naegeli 

Merismopedia tenuissima Lammermann 

Merismopedia sp1 

Oscillatoria sp1 

Oscillatoria sp2 

Phormidium sp1 

Phormidium sp2 

Synechocystis aquatilis Sauvageou 

Synechocystis sp 

Classe Euglenophyceae 

Euglena acus Ehrenberg 

Euglena oxyuris Schmarda 

Euglena spirogyra Ehrenberg var. fusca Klebs 

Euglena sp1 

Euglena sp2 

Euglena sp3 

Phacus acuminatus Stokes 

Phacus hamatus Pochmann 

Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin 

Strombomonas sp 

Trachelomonas armata (Ehrenberg) F.Stein 

Trachelomonas hispida var. duplex Deflandre 

Trachelomonas sp 

 

Zoobentos (Substrato não-consolidado) 

4.3.2.3.1.4 Resultados 

Foram encontrados indivíduos pertencentes aos grupos Annelida (Polychaeta), Arthropoda 

(Crustacea), Mollusca (Gastropoda e Bivalvia), Echinodermata (Holoturoidea e Ophiuroidea), 

Cnidaria, Sipuncula e Nemertea tendo sido encontrados um total de 1575 indivíduos, distribuídos em 

84 espécies ao longo dos cinco (05) pontos de amostragem, onde os maiores valores médios do 
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número de indivíduos e espécies foram encontrados nos pontos de amostragem E4 (Ntotal: 1280ind e 

Nmédio 427±108; Stotal: 70 e Smédio:46±6) e E3 (Ntotal: 228ind e Nmédio 76±22; Stotal: 32 e Smédio: 18±2), 

e os menores em E2 (Ntotal: 18ind e Nmédio 6±2; Stotal: 70 e Smédio: 4±1) e E5 (Ntotal: 20ind e Nmédio 7±1; 

Stotal: 70 e Smédio: 4±1) (Figura 4-246). Foram observadas diferenças para os valores do número 

de espécies (S) (ANOVA - F: 40,307; p<0,0001) e de indivíduos (N) (ANOVA - F: 13,731; 

p<0,001), com os valores de E4 sendo significativamente maiores aos demais, e com E3 maiores que 

E2 e E5 (Figura 4-246). 

 

Figura 4-246: Número médio (±erro padrão) de indivíduos (N) e espécies (S) 

coletados nos pontos de amostragem do zoobentos de fundo inconsolidado na área de 

influência do empreendimento (janeiro/2014). 

 

Os valores médios de densidade apresentaram variação semelhante ao encontrado para o número 

de indivíduos, com maiores valores médios do número de indivíduos e espécies encontrados nos 

pontos de amostragem E4 (Dens. média: 6256±1580) e E3 (Dens. média: 1114±319), e os menores 

em E2 (Dens. média: 88±31) e E5 (Dens. média: 98±18) (Figura 4-247). 
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Figura 4-247: Número médio (±erro padrão) de densidade (ind/m ) coletados nas 

estações amostrais do zoobentos de fundo inconsolidado na área de influência do 

empreendimento (janeiro/2014).  

 

Em relação aos grupos que ocorreram, Annelida (Polychaeta) apresentou o maior número de 

indivíduos no total (1408ind.), equivalente a 89,4% dos organismos encontrados, seguido por 

Echinodermata (56ind; 3,6%), Nemertea (38ind.; 2,4%), Mollusca (37ind.; 2,3%) e Arthropoda 

(Crustacea - 31 ind; 2%), enquanto que os demais grupos apresentaram valores menores do que 1% 

do total de organismos encontrados nesta amostragem (Figura 4-248A). 

Em relação aos pontos de amostragem, também foi observada a predominância dos três principais 

filos (Annelida (Polychaeta), Echinodermata e Nemertea), com E4 apresentando o maior valor para 

Polychaeta (1139 indivíduos), Echinodermata (56 indivíduos) e Nemertea (37 indivíduos). Os demais 

filos também apresentaram os maiores em E4, sendo que Echinodermata, Cnidaria e Sipuncula foram 

encontrados somente neste ponto de amostragem (Figura 4-248B). 

Annelida, Mollusca e Arthropoda foram os únicos filos encontrados em todos os pontos de 

amostragem na área de influência do empreendimento (Figura 4-248B). 
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Figura 4-248: Número (A) e Percentual total (B) de indivíduos dos grupos de 

organismos coletados nos pontos de amostragem do zoobentos de fundo 

inconsolidado na área de influência do empreendimento (janeiro/2014). 

 

Neste trabalho, Polychaeta (Stotal: 55), Mollusca (Stotal: 13) e Crustacea (Stotal: 11) 

apresentaram a maior variedade de espécies encontradas nos pontos de amostragem, demonstrando 

que estes filos foram os mais representativos em termos específicos para a caracterização da 

comunidade no ambiente avaliado (Tabela 4-41). 

Dentro do grupo Polychaeta, as Familias Cirratulidae (521ind.), Capitellidae (278 ind.), 

Paraonidae (96ind.), Spionidae (83 ind.) e Trochochaetidae (83ind.) apresentaram os maiores valores 

de organismos, onde estes apresentaram tamanho corporal reduzido. Tharyx filibranchia (295 ind.), 

Capitella capitata (172 ind.), Cirratulus sp. (108 ind.) (Figura 4-249) e Notomastus sp. (106 ind.), 

foram os táxons com os maiores valores entre os poliquetos e dentre a comunidade zoobentônica 

identificada, com todas estas espécies apresentando seus maiores valores no ponto de amostragem E4 

(Tabela 4-41). 
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A 

 

B 

 

C 

Figura 4-249: Espécies de zoobentos de substratos inconsolidado da área de influência do empreendimento, coletados 

em janeiro/2014: Tharyx filibranchia (A), Capitella capitata (B) e Cirratulus sp. (C). 

 

O filo Echinodermata foi o segundo com maior abundância dentro da área estudada, com a 

holoturia da família Synaptidae, Leptsosynapta sp. (Figura 4-250A), também encontrada somente no 

E4, apresentando os maiores valores de abundância (55 ind.) (Tabela 4-41) 

Arthropoda apresentou Crustacea com maiores abundâncias. A Ordem Amphipoda, seguida de 

Isopoda e Decapoda foram as mais abundantes para o subfilo Crustacea na área amostral, com um 

total de 31 indivíduos. O isópoda Amakuzanthura sp. (6 ind.) e o anfípoda Dulichiella sp. (6 ind.) 

(Figura 4-250B) foram os crustáceos mais abundantes. Destaca-se que o grupo de crustáceos também 

apresentou a ocorrência de organismos de tamanho corpóreo reduzido, que podem indicar ambientes 

sujeitos a alterações na estrutura e composição de seu substrato, ou sob estresse ambiental, natural ou 

antrópico, como Ericthonius e Photis. 

 

A 

 

B 

Figura 4-250: Espécies de zoobentos de substratos inconsolidado da área de 

influência do empreendimento, coletados em janeiro/2014: Leptsosynapta sp. (A) e 

Dulichiella sp. (B). 
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Estes principais táxons encontrados apresentam a característica de serem depositívoros, como os 

poliquetos Spionidae, Cirratulidae e Capitellidae, ou com características de predadores, como 

Lumbrineris, alimentando-se principalmente de outros poliquetos, ou serem comedores de depósito 

e onívoros. Também foram encontrados no ambiente de fundo, organismos com características de 

depositívoros ou suspensívoros, como Synaptidae, Veneridae, Nereididae e Ampharetidae, 

demonstrando a variedade de grupos tróficos encontrados nos pontos de amostragem do fundo 

estuarino. Porém na área de estudo o grupo trófico com maiores abundâncias foram os depositívoros.  

As curvas do coletor utilizadas (espécies observadas (Sobs) e do estimador de Jacknife 1 – 

primeira ordem), não demonstraram tendência a atingir uma assíntota, indicando que a comunidade 

encontrada na amostragem de janeiro/2014, não estaria estabilizada em relação ao número de espécies 

observadas ou passíveis de serem encontradas na Baía de Vitória (Figura 4-251). 

Desta forma, durante o estudo foi registrado um total de 84 espécies, sendo que em outros estudos 

realizados na Baía de Vitória foram encontrados um total de 87 espécies (DTA, 2013) e 114 espécies 

(NALESSO et al., 2005), demonstrando que o número de espécies encontrado no atual estudo 

encontrou o número de espécies próximo ao observado por outros autores (ANEXO XXIV). 

 

Figura 4-251: Curva do coletor utilizando os dados de riqueza observada (Sobs) e Estimativa de 

riqueza Jacknife de primeira ordem para os dados da comunidade de invertebrados bentônicos dos 

pontos de amostragem da Baia de Vitória na área de influência do empreendimento (Janeiro/2014).  
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Tabela 4-41: Número de indivíduos das espécies relacionadas a caracterização da comunidade zoobentônica de substrato 

inconsolidado encontrados nos pontos de amostragem na área de influência do empreendimento. Janeiro/2014. 

Táxon  E1 E2 E3 E4 E5 Total 

ANNELIDA         

Classe Polychaeta         

Família Dorvilleidae Dorvillea sp. (Pettibone, 1961) 2 0 9 45 0 56 

Família Phyllodocidae Eteone sp. (Savigny, 1818) 0 0 1 2 0 3 

 Eumida sp. Malmgren, 1865  0 0 4 9 0 13 

 Phyllodoce sp. (Lamarck, 1818) 0 0 0 2 0 2 

 Phyllodoce mucosa Örsted, 1843 0 1 1 0 0 2 

Família Goniadidae Goniadides carolinae (Day, 1973) 0 0 0 1 0 1 

 Glycinde multidens (Muller, 1858) 1 2 4 6 1 14 

Família Syllidae Syllis sp. (Lamarck, 1818) 0 0 0 33 0 33 

 Odontosyllis sp. (Claparède, 1863) 0 0 0 2 0 2 

Família Magelonidae Magelona sp1 (F. Müller, 1858)  0 9 0 0 0 9 

Família Paraonidae Aedicira sp. (Hartman, 1957) 1 0 0 75 0 76 

 Aricidea sp. (Webster, 1879)  0 0 0 20 0 20 

Família Nereidae Neanthes bruaca (Lana & Sovierzovsky, 1987 ) 0 0 0 1 0 1 

 Nereis riisei (Grube, 1857) 0 0 0 0 1 1 

 Gymnonereis crosslandi (Monro, 1933) 0 0 10 18 0 28 

Família Capitellidae Capitella capitata (Fabricius, 1780) 1 1 2 168 0 172 

 Notomastus sp. (Sars, 1850) 2 0 5 98 1 106 

Família Spionidae Scolelepis sp. (Blainville, 1828) 0 0 0 1 0 1 

 Spiophanes sp. (Grube, 1860) 1 0 0 0 0 1 

 Prionospio steenstrupi (Malmgren, 1867) 0 0 0 7 0 7 

 Prionospio sp. (Malmgren, 1867) 0 0 0 58 0 58 

 Paraprionospio pinnata (Ehlers, 1901)  0 0 10 3 1 14 

 Polydora sp. Bosc, 1802 0 0 0 2 0 2 

Família Hesionidae Hesione sp. Savigny in Lamarck, 1818  0 0 0 4 0 4 

 Gyptis sp. (Marion & Bobretzky in Marion, 1874 ) 0 0 0 1 0 1 

 Podarke sp. (Ehlers, 1864) 0 0 0 1 0 1 

Família Lumbrineridae Lumbrineris sp1. (Blainville, 1828 ) 0 0 0 4 0 4 

 Lumbrineris sp2. (Blainville, 1828 ) 0 0 1 3 0 4 

Família Ampharetidae Amphicteis sp. (Grube, 1850) 0 0 0 11 0 11 

 Schitocomus sp. Grube, 1877 0 0 1 17 0 18 

Continua...  
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Tabela 4-41 (continuação): Número de indivíduos das espécies relacionadas a caracterização da comunidade 

zoobentônica de substrato inconsolidado encontrados nos pontos de amostragem na área de influência do 

empreendimento. Janeiro/2014. 

Táxon  E1 E2 E3 E4 E5 Total 

Família Pilargidae Parandalia sp. (Emerson & Fauchald, 1971) 0 0 0 1 0 1 

 Sigambra sp. (Müller, 1858) 0 0 1 6 2 9 

Família Sternaspidae Sternaspis capillata Nonato, 1966 0 0 2 0 0 2 

Família Onuphidae Nothria sp. (Malmgren, 1866) 0 0 4 2 0 6 

 Onuphis sp. (Audouin & Milne Edwards, 1833) 0 0 2 1 0 3 

 Mooreonuphis sp. (Fauchald, 1982) 0 0 0 7 0 7 

 Kinbergonuphis difficilis (Fauchald, 1982) 0 0 24 6 0 30 

Família Orbiniidae Naineris setosa (Verrill, 1900) 2 0 2 0 8 12 

Família Trichobranchidae Terebellides sp. (Sars, 1835) 0 0 2 1 0 3 

Família Terebellidae Pista macrolobata (Hessle, 1917) 0 0 2 24 0 26 

 Pista cristata (Müller, 1776) 0 0 0 13 0 13 

 Polycirrus sp. (Grube, 1850) 0 0 0 3 0 3 

Família Flabelligeridae Pherusa sp. (Oken, 1807) 0 0 0 4 0 4 

Família Amphinomidae Hipponoe sp. (Kinberg, 1867) 0 0 0 2 0 2 

Família Maldanidae Euclymene sp. (Verrill, 1900) 0 0 2 4 0 6 

 Potamilla sp. (Malmgren, 1866) 0 0 0 1 0 1 

Família Sabellidae Megalomma sp. (Johansson, 1926) 0 0 0 6 0 6 

 Branchiomma sp. Kölliker, 1858 0 0 1 0 0 1 

Família Ciratullidae Cirratulus sp. (Lamarck, 1801) 9 0 3 96 0 108 

 Caulleriella sp. Chamberlin, 1919 1 0 2 61 0 64 

 Tharyx filibranchia (Day, 1961) 5 1 41 247 1 295 

 Tharyx sp. (Webster & Benedict, 1887) 0 0 7 47 0 54 

Família Trochochaetidae Disoma sp. (Örsted, 1844) 0 0 71 12 0 83 

Família Sigalionidae Sthenelanella sp. (Moore, 1910) 0 0 0 2 0 2 

Família Polynoidae Eunöe sp. (Malmgren, 1866) 1 0 0 1 0 2 

MOLLUSCA         

Classe Bivalvia         

Família Semellidae Abra aequalis (Say, 1822) 0 0 2 7 0 9 

Família Corbulidae Corbula contracta (Say, 1822) 0 0 0 3 0 3 

 Corbula swiftiana C. B. Adams, 1852 0 0 0 1 0 1 

Família Mactridae Mactra janeiroensis (Smith, 1915) 0 0 3 0 0 3 

Continua...  
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Tabela 4-41 (continuação): Número de indivíduos das espécies relacionadas a caracterização da comunidade 

zoobentônica de substrato inconsolidado encontrados nos pontos de amostragem na área de influência do 

empreendimento. Janeiro/2014. 

Táxon  E1 E2 E3 E4 E5 Total 

Família Arcidae Anadara brasiliana (Lamarck, 1819) 0 0 0 0 1 1 

Família Veneridae Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791) 0 2 3 5 0 10 

Família Lyonsiidae Lyonsia alvarezii d´Orbigny, 1846 0 0 0 2 0 2 

Família Tellinidae Eurytellina nitens (C. B. Adams, 1845) 0 0 2 0 0 2 

 Temnoconcha rasiliana Dall, 1921 0 0 0 1 0 1 

 Macoma uruguayensis (Smith,1885) 0 0 1 0 0 1 

 Macoma tenta (Say,1834) 1 0 0 1 0 2 

Classe Gastropoda         

Família Nassariidae Nassarius polygonatus (Lamarck, 1822) 0 0 0 1 0 1 

Família Naticidae Natica menkeana Philippi, 1852 0 0 0 1 0 1 

ARTHROPODA         

Crustacea         

Ordem Isopoda        

Família Anthuridae Amakuzanthura sp. (Nunomura, 1977) 0 0 0 6 0 6 

Ordem Amphipoda        

Família Melitidae Dulichiella sp. Stout, 1912 0 0 0 6 0 6 

Família Photidae Photis sp. Krøyer, 1842 0 0 0 2 0 2 

Família Ischyroceridae Ericthonius sp. 0 0 0 3 0 3 

Família Leucothoidae Leucothoe sp. Leach, 1814  0 0 0 1 0 1 

Ordem Decapoda        

Família Pinnotheridae Pinnixa cristata (Rathbun, 1900) 0 0 0 1 0 1 

Família Portunidae Portunus ordwayi (Stimpson 1860) 0 0 3 0 0 3 

Família Pinnotheridae Tumidotheres maculatus (Campos, 1989) 0 0 0 1 0 1 

Família Diogenidae Calibanarius sp. (Dana, 1852) 0 0 0 1 0 1 

Família Alpheidae Alpheus sp. (Fabricius, 1798) 0 2 0 0 0 2 

Família Sergestidae Acetes sp. (H. Milne Edwards, 1830) 2 0 0 0 3 5 

ECHINODERMATA         

Classe Ophiuroidea         

Família Amphiuridae Amphiodia atra (Stimpson, 1852) 0 0 0 1 0 1 

Classe Holoturoidea        
 

Continua...  
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Tabela 4-41 (continuação): Número de indivíduos das espécies relacionadas a caracterização da comunidade 

zoobentônica de substrato inconsolidado encontrados nos pontos de amostragem na área de influência do 

empreendimento. Janeiro/2014. 

Táxon  E1 E2 E3 E4 E5 Total 

Família Synaptidae Leptosynapta sp. (Verrill, 1867) 0 0 0 55 0 55 

CNIDARIA         

Classe Anthozoa         

SubClasse Hexacorallia  0 0 0 0 0  

Família Renillidae Renilla reniformis (Pallas, 1766) 0 0 0 4 0 4 

SIPUNCULA         

Família Aspidosiphonidae Aspidosiphon sp. (muelleri Diesing, 1851)   0 0 0 1 0 1 

NEMERTEA         

 Nemertea (Schultze, 1851) 0 0 0 37 1 38 

 N-Total 29 18 228 1280 20 1575 

 S-total 13 7 32 70 10 84 

 

Índices Ecológicos 

Os pontos de amostragem E4 (2,91±0,07 bits.ind-1) e E3 (2,32±0,16 bits.ind-1) de acordo com os 

valores de dominância (E4: 0,09 e E3: 0,15) e riqueza de espécies, apresentaram os maiores valores 

de diversidade média do ambiente de fundo inconsolidado na área de influência, enquanto em E5 

(1,04±0,52 bits.ind-1) e E2 (1,06±0,31 bits.ind-1) foram encontrados os menores valores para a 

diversidade (Tabela 4-42 e Figura 4-252).  

Foram observados valores de diversidade (Anova: F - 7,386; p=0,005) significativamente 

diferentes entre os pontos de amostragem, com os valores encontrados em E3 e E4 maiores que os 

demais, enquanto para dominância (Anova: F -  1,687; p = 0,229) não foram encontradas diferenças 

significativas entre os pontos de amostragem.  
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Tabela 4-42: Valores médios (± erro padrão (EP) de riqueza de espécies (S), número de indivíduos (N), densidade 

(ind/m2), diversidade (H’), Equitabilidade e Dominância de Simpson da comunidade zoobentônica de substrato 

inconsolidado encontrados nos pontos de amostragem na área de influência do empreendimento, janeiro/2014. 

Pontos de amostragem E01 E02 E03 E04 E05 

S 
Média 6 4 18 46 4 

EP 1 1 2 6 1 

N 
Média 10 6 76 427 7 

EP 2 2 22 108 1 

Densidade (ind/m2) 
Média 142 88 1114 6256 98 

EP 27 31 319 1580 18 

J' 
Média 0,93 0,89 0,81 0,76 0,65 

EP 0,02 0,09 0,08 0,02 0,33 

H'(loge) 
Média 1,69 1,06 2,32 2,91 1,04 

EP 0,21 0,31 0,16 0,07 0,52 

Dominância de Simpson 
Média 0,22 0,42 0,15 0,09 0,48 

EP 0,04 0,11 0,04 0,01 0,26 

 

 

Figura 4-252: Valores dos índices de diversidade (H’), equitabilidade (J’) e 

dominância encontrados nos pontos de amostragem na área de influência do 

empreendimento. Janeiro/2014. 

 

Análises Multivariadas 

Em relação à similaridade entre pontos de amostragem, foi possível observar diferenças 

significativas na composição e abundância das espécies na área de influência do empreendimento, 
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corroborada pela PERMANOVA (p = 0,0001) (Tabela 4-43). A análise par a par entre os pontos de 

amostragem identificou dissimilaridades significativas entre E1 e os pontos E2, E3 e E4; de E2 para 

E3 e E4; e entre E4 com E3 e E5. Desta forma, E5 apresentou dissimilaridade significativa somente 

com E4 (PERMANOVA) (Tabela 4-44), indicando quanto a característica da composição e estrutura 

da comunidade bentônica de fundo com substrato inconsolidado na área de influência, uma clara 

separação entre os ambientes de coleta (Figura 4-253).  

Os pontos de amostragem apresentaram diferenças significativas (PERMANOVA) em relação a 

composição e abundância de sua fauna bentônica, com E1 e E2 apresentando os maiores valores de 

dissimilaridade para os demais pontos, em resposta aos menores valores de abundância e riqueza de 

espécies encontrados nestes dois pontos, sendo que as principais espécies associadas a estas 

diferenças foram Tharyx filibranchia, Tharyx sp., Capitella capitata, Notomastus sp., Cirratulus sp., 

Disoma sp., Gymnonereis crosslandi, Paraprionospio pinnata, Glycinde multidentis, Aedicira sp., 

Magelona sp1 e a holotúria Leptosynapta sp.e que apresentaram importante contribuição na 

dissimilaridade entre os pontos de amostragem pela análise de SIMPER (Tabela 4-45). 

A análise de SIMPER demonstrou que os pontos de amostragem apresentaram valores altos de 

dissimilaridade, com as maiores diferenças sendo encontradas entre E2 x E4 (97,03%), sendo estas 

diferenças resultantes das diferenças na ocorrência de espécies dos filos Annelida, Echionodermata, 

Mollusca e Crustacea nos pontos de amostragem. 
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Figura 4-253: nMDS entre os pontos de amostragem da área de influência do empreendimento, 

Janeiro/2014, 

 

Tabela 4-43: Resultados da análise PERMANOVA da endofauna entre os pontos de amostragem da área de influência 

do empreendimento. (d.f) graus de liberdade; p(MC) significância da permutação de Monte Carlo. 

Source df Pseudo-F p(perm) Unique perms p(MC) 

Pt 4 4,2062 0,0001 9829 0,0001 

Res 10     

Total 14     

 

Tabela 4-44: Resultados da análise post hoc par a par da Permanova entre os pontos de amostragem. Teste t: t; p e p(MC) 

significância da permutação de Monte Carlo. 

Grupos t p(perm) Unique perms p(MC) 

E1 x E2 2,177 0,094 10 0,030 

E1 x E3 2,096 0,101 10 0,030 

E1 x E4 2,653 0,100 10 0,011 

E1 x E5 1,130 0,405 10 0,323 

E2 x E3 2,676 0,107 10 0,012 

E2 x E4 3,227 0,101 10 0,006 

E2 x E5 1,580 0,108 7 0,105 

E3 x E4 2,523 0,097 10 0,016 

E3 x E5 1,685 0,106 10 0,072 

E4 x E5 1,981 0,097 10 0,044 

 

Transform: Square root

Resemblance: S17 Bray Curtis similarity

Ptos de amostragem
E1

E2

E3

E4

E5E1

E2

E3

E4

E5

2D Stress: 0
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Tabela 4-45: Análise de SIMPER dos pontos de amostragem com diferença significativa demonstrada pelo Permanova, 

com a contribuição percentual das espécies para a dissimilaridade entre os pontos de amostragem do zoobentos de 

substrato não consolidado na área de influência do empreendimento. Ab.: abundância. Diss: dissimilaridade; DP: desvio 

padrão; Contrib: percentagem de contribuição; Cum: cumulativa. 

E1  x  E2       

Diss.média (%) = 92,01 E1 E2     

Espécies Av.média Av.média Dis.média Diss/DP Contrib% Cum.% 

Cirratulus sp. (Lamarck, 1801) 1,69 0,00 14,98 2,78 16,28 16,28 

Magelona sp1 (F. Müller, 1858) 0,00 1,66 14,14 2,97 15,37 31,65 

Tharyx filibranchia (Day, 1961) 1,05 0,33 7,73 1,26 8,40 40,05 

Notomastus sp. (Sars, 1850) 0,67 0,00 5,86 1,19 6,37 46,42 

Glycinde multidens (Muller, 1858) 0,33 0,67 5,50 0,98 5,98 52,40 

Naineris setosa (Verrill, 1900) 0,67 0,00 5,32 1,25 5,78 58,18 

Acetes sp. (H. Milne Edwards, 1830) 0,67 0,00 5,32 1,25 5,78 63,97 

Alpheus sp. (Fabricius, 1798) 0,00 0,67 5,22 1,27 5,67 69,64 

Dorvillea sp. (Pettibone, 1961) 0,47 0,00 4,23 0,65 4,60 74,23 

Capitella capitata (Fabricius, 1780) 0,33 0,33 4,07 0,77 4,43 78,66 

E1  x  E3       

Diss.média (%) = 83,48 E1 E3     

Espécies Av.média Av.média Dis.média Diss/DP Contrib% Cum.% 

Disoma sp. (Örsted, 1844) 0,00 4,49 11,25 3,32 13,48 13,48 

Kinbergonuphis difficilis (Fauchald, 1982) 0,00 2,82 7,46 5,38 8,94 22,42 

Tharyx filibranchia (Day, 1961) 1,05 3,56 6,32 2,12 7,57 29,99 

Gymnonereis crosslandi (Monro, 1933) 0,00 1,79 4,71 4,73 5,64 35,63 

Tharyx sp. (Webster x Benedict, 1887) 0,00 1,47 4,10 2,07 4,91 40,54 

Paraprionospio pinnata (Ehlers, 1901) 0,00 1,41 3,91 1,25 4,68 45,22 

Dorvillea sp. (Pettibone, 1961) 0,47 1,39 3,00 1,33 3,60 48,82 

Eumida sp. Malmgren, 1865 0,00 1,14 3,00 4,65 3,60 52,41 

Cirratulus sp. (Lamarck, 1801) 1,69 0,80 2,59 1,02 3,11 55,52 

Continua...  
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Tabela 4-45 (continuação): Análise de SIMPER dos pontos de amostragem com diferença significativa demonstrada 

pelo Permanova, com a contribuição percentual das espécies para a dissimilaridade entre os pontos de amostragem do 

zoobentos de substrato não consolidado na área de influência do empreendimento. Ab.: abundância. Diss: dissimilaridade; 

DP: desvio padrão; Contrib: percentagem de contribuição; Cum: cumulativa. 

E1  x  E3       

Diss.média (%) = 83,48 E1 E3     

Espécies Av.média Av.média Dis.média Diss/DP Contrib% Cum.% 

Mactra janeiroensis (Smith, 1915) 0,00 0,80 2,39 1,17 2,86 58,38 

Glycinde multidens (Muller, 1858) 0,33 0,94 2,36 1,22 2,83 61,21 

Portunus ordwayi (Stimpson 1860) 0,00 0,80 2,28 1,12 2,73 63,94 

Notomastus sp. (Sars, 1850) 0,67 1,00 1,98 1,21 2,37 66,32 

Abra aequalis (Say, 1822) 0,00 0,67 1,83 1,25 2,19 68,51 

Naineris setosa (Verrill, 1900) 0,67 0,47 1,80 1,32 2,16 70,66 

Acetes sp. (H. Milne Edwards, 1830) 0,67 0,00 1,72 1,27 2,06 72,72 

Nothria sp. (Malmgren, 1866) 0,00 0,67 1,66 0,67 1,99 74,71 

Pista macrolobata (Hessle, 1917) 0,00 0,67 1,56 1,32 1,87 76,58 

E2  x  E3       

Diss.média (%) = 93,52 E2 E3     

Espécies Av.média Av.média Dis.média Diss/DP Contrib% Cum.% 

Disoma sp. (Örsted, 1844) 0,00 4,49 12,24 3,43 13,09 13,09 

Tharyx filibranchia (Day, 1961) 0,33 3,56 8,92 3,77 9,54 22,62 

Kinbergonuphis difficilis (Fauchald, 1982) 0,00 2,82 8,16 4,92 8,72 31,34 

Gymnonereis crosslandi (Monro, 1933) 0,00 1,79 5,14 4,42 5,50 36,84 

Magelona sp1 (F. Müller, 1858) (roxo) 1,66 0,00 4,76 2,67 5,09 41,93 

Tharyx sp. (Webster x Benedict, 1887) 0,00 1,47 4,51 1,99 4,82 46,75 

Paraprionospio pinnata (Ehlers, 1901) 0,00 1,41 4,28 1,26 4,58 51,33 

Dorvillea sp. (Pettibone, 1961) 0,00 1,39 3,47 1,31 3,71 55,04 

Eumida sp. Malmgren, 1865 0,00 1,14 3,28 4,42 3,51 58,55 

Mactra janeiroensis (Smith, 1915) 0,00 0,80 2,63 1,16 2,82 61,36 

Portunus ordwayi (Stimpson 1860) 0,00 0,80 2,51 1,11 2,69 64,05 

Notomastus sp. (Sars, 1850) 0,00 1,00 2,46 1,21 2,63 66,68 

Glycinde multidens (Muller, 1858) 0,67 0,94 2,07 1,47 2,21 68,89 

Cirratulus sp. (Lamarck, 1801) 0,00 0,80 2,05 1,23 2,20 71,09 

Continua...  
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Tabela 4-45 (continuação): Análise de SIMPER dos pontos de amostragem com diferença significativa demonstrada 

pelo Permanova, com a contribuição percentual das espécies para a dissimilaridade entre os pontos de amostragem do 

zoobentos de substrato não consolidado na área de influência do empreendimento. Ab.: abundância. Diss: dissimilaridade; 

DP: desvio padrão; Contrib: percentagem de contribuição; Cum: cumulativa. 

E1  x  E4       

Diss.média (%) = 90,18 E1 E4     

Espécies Av.média Av.média Dis.média Diss/DP Contrib% Cum.% 

Tharyx filibranchia (Day, 1961) 1,05 9,01 7,04 6,00 7,81 7,81 

Capitella capitata (Fabricius, 1780) 0,33 7,34 6,07 14,62 6,74 14,55 

Leptosynapta sp. (Verrill, 1867) 0,00 4,26 4,00 2,57 4,43 18,98 

Notomastus sp. (Sars, 1850) 0,67 5,29 3,74 2,56 4,15 23,13 

Aedicira sp. (Hartman, 1957) 0,33 4,59 3,52 2,38 3,91 27,03 

Caulleriella sp. Chamberlin, 1919 0,33 4,40 3,50 5,87 3,88 30,92 

Tharyx sp. (Webster x Benedict, 1887) 0,00 3,92 3,48 7,36 3,86 34,78 

Cirratulus sp. (Lamarck, 1801) 1,69 5,40 3,01 2,66 3,33 38,11 

Nemertea (Schultze, 1851) 0,00 3,41 2,93 12,24 3,25 41,36 

Dorvillea sp. (Pettibone, 1961) 0,47 3,81 2,90 4,14 3,21 44,58 

E1  x  E4       

Diss.média (%) = 90,18 E1 E4     

Espécies Av.média Av.média Dis.média Diss/DP Contrib% Cum.% 

Syllis sp. (Lamarck, 1818) 0,00 3,23 2,81 9,74 3,11 47,69 

Prionospio sp. (Malmgren, 1867) 0,00 3,36 2,47 1,18 2,73 50,42 

Pista macrolobata (Hessle, 1917) 0,00 2,77 2,41 27,92 2,67 53,09 

Gymnonereis crosslandi (Monro, 1933) 0,00 2,39 2,14 3,80 2,38 55,47 

Aricidea sp. (Webster, 1879) 0,00 2,39 1,99 4,27 2,21 57,68 

Schitocomus sp. Grube, 1877 0,00 2,26 1,95 4,65 2,17 59,85 

Disoma sp. (Örsted, 1844) 0,00 1,99 1,78 5,46 1,98 61,82 

Pista cristata (Müller, 1776) 0,00 1,96 1,63 5,47 1,81 63,63 

Eumida sp. Malmgren, 1865 0,00 1,62 1,42 3,09 1,58 65,21 

Amphicteis sp. (Grube, 1850) 0,00 1,52 1,37 1,33 1,52 66,73 

Prionospio steenstrupi (Malmgren, 1867) 0,00 1,47 1,32 3,20 1,46 68,20 

Kinbergonuphis difficilis (Fauchald, 1982) 0,00 1,41 1,29 3,70 1,44 69,63 

E2  x  E4       

Diss.média (%) = 97,03 E2 E4     

Espécies Av.média Av.média Dis.média Diss/DP Contrib% Cum.% 

Tharyx filibranchia (Day, 1961) 0,33 9,01 7,93 6,51 8,17 8,17 

Capitella capitata (Fabricius, 1780) 0,33 7,34 6,27 9,81 6,46 14,63 

Cirratulus sp. (Lamarck, 1801) 0,00 5,40 4,68 6,70 4,82 19,45 

Notomastus sp. (Sars, 1850) 0,00 5,29 4,47 3,60 4,61 24,06 

Continua...  
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Tabela 4-45 (continuação): Análise de SIMPER dos pontos de amostragem com diferença significativa demonstrada 

pelo Permanova, com a contribuição percentual das espécies para a dissimilaridade entre os pontos de amostragem do 

zoobentos de substrato não consolidado na área de influência do empreendimento. Ab.: abundância. Diss: dissimilaridade; 

DP: desvio padrão; Contrib: percentagem de contribuição; Cum: cumulativa. 

E2  x  E4       

Diss.média (%) = 97,03 E2 E4     

Espécies Av.média Av.média Dis.média Diss/DP Contrib% Cum.% 

Leptosynapta sp. (Verrill, 1867) 0,00 4,26 4,12 2,51 4,25 28,31 

Aedicira sp. (Hartman, 1957) 0,00 4,59 3,93 2,89 4,05 32,36 

Caulleriella sp. Chamberlin, 1919 0,00 4,40 3,91 14,05 4,03 36,39 

Tharyx sp. (Webster x Benedict, 1887) 0,00 3,92 3,58 6,92 3,69 40,08 

Dorvillea sp. (Pettibone, 1961) 0,00 3,81 3,43 10,96 3,53 43,62 

Nemertea (Schultze, 1851) 0,00 3,41 3,02 12,55 3,11 46,73 

Syllis sp. (Lamarck, 1818) 0,00 3,23 2,89 9,38 2,98 49,71 

Prionospio sp. (Malmgren, 1867) 0,00 3,36 2,52 1,18 2,60 52,31 

Pista macrolobata (Hessle, 1917) 0,00 2,77 2,48 23,37 2,55 54,86 

Gymnonereis crosslandi (Monro, 1933) 0,00 2,39 2,21 3,74 2,28 57,14 

Aricidea sp. (Webster, 1879) 0,00 2,39 2,05 4,36 2,11 59,25 

Schitocomus sp. Grube, 1877 0,00 2,26 2,01 4,63 2,07 61,32 

Disoma sp. (Örsted, 1844) 0,00 1,99 1,84 5,25 1,89 63,22 

Pista cristata (Müller, 1776) 0,00 1,96 1,68 5,67 1,73 64,95 

Magelona sp1 (F. Müller, 1858) 1,66 0,00 1,56 2,32 1,60 66,55 

Eumida sp. Malmgren, 1865 0,00 1,62 1,47 3,07 1,51 68,06 

Amphicteis sp. (Grube, 1850) 0,00 1,52 1,41 1,33 1,46 69,52 

E3  x  E4       

Diss.média (%) = 70,12 E3 E4     

Espécies Av.média Av.média Dis.média Diss/DP Contrib% Cum.% 

Capitella capitata (Fabricius, 1780) 0,47 7,34 4,93 6,56 7,03 7,03 

Tharyx filibranchia (Day, 1961) 3,56 9,01 3,94 3,86 5,62 12,64 

Leptosynapta sp. (Verrill, 1867) 0,00 4,26 3,24 2,91 4,63 17,27 

Cirratulus sp. (Lamarck, 1801) 0,80 5,40 3,19 3,11 4,55 21,82 

Aedicira sp. (Hartman, 1957) 0,00 4,59 3,18 2,67 4,53 26,35 

Notomastus sp. (Sars, 1850) 1,00 5,29 2,91 1,94 4,15 30,50 

Caulleriella sp. Chamberlin, 1919 0,67 4,40 2,63 5,22 3,76 34,26 

Nemertea (Schultze, 1851) 0,00 3,41 2,42 8,64 3,45 37,71 

Syllis sp. (Lamarck, 1818) 0,00 3,23 2,31 9,27 3,30 41,01 

Prionospio sp. (Malmgren, 1867) 0,00 3,36 2,10 1,17 3,00 44,01 

Disoma sp. (Örsted, 1844) 4,49 1,99 1,83 1,22 2,61 46,62 

Tharyx sp. (Webster x Benedict, 1887) 1,47 3,92 1,74 6,58 2,48 49,10 

Continua...  
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Tabela 4-45 (continuação): Análise de SIMPER dos pontos de amostragem com diferença significativa demonstrada 

pelo Permanova, com a contribuição percentual das espécies para a dissimilaridade entre os pontos de amostragem do 

zoobentos de substrato não consolidado na área de influência do empreendimento. Ab.: abundância. Diss: dissimilaridade; 

DP: desvio padrão; Contrib: percentagem de contribuição; Cum: cumulativa. 

E3  x  E4       

Diss.média (%) = 70,12 E3 E4     

Espécies Av.média Av.média Dis.média Diss/DP Contrib% Cum.% 

Dorvillea sp. (Pettibone, 1961) 1,39 3,81 1,74 1,79 2,48 51,58 

Aricidea sp. (Webster, 1879) 0,00 2,39 1,65 3,68 2,36 53,94 

Pista macrolobata (Hessle, 1917) 0,67 2,77 1,50 3,08 2,14 56,08 

Schitocomus sp. Grube, 1877 0,33 2,26 1,37 2,46 1,96 58,04 

Pista cristata (Müller, 1776) 0,00 1,96 1,36 4,43 1,93 59,97 

Amphicteis sp. (Grube, 1850) 0,00 1,52 1,12 1,33 1,60 61,57 

Prionospio steenstrupi (Malmgren, 1867) 0,00 1,47 1,08 3,46 1,54 63,11 

Kinbergonuphis difficilis (Fauchald, 1982) 2,82 1,41 1,05 3,51 1,49 64,60 

Amakuzanthura sp. (Nunomura, 1977) 0,00 1,38 0,99 15,42 1,41 66,01 

E4  x  E5       

Diss.média (%) = 96,41 E4 E5     

Espécies Av.média Av.média Dis.média Diss/DP Contrib% Cum.% 

Tharyx filibranchia (Day, 1961) 9,01 0,33 7,90 6,88 8,20 8,20 

Capitella capitata (Fabricius, 1780) 7,34 0,00 6,56 22,02 6,80 15,00 

Cirratulus sp. (Lamarck, 1801) 5,40 0,00 4,67 6,70 4,85 19,84 

Notomastus sp. (Sars, 1850) 5,29 0,33 4,15 2,95 4,30 24,15 

Leptosynapta sp. (Verrill, 1867) 4,26 0,00 4,12 2,52 4,27 28,41 

Aedicira sp. (Hartman, 1957) 4,59 0,00 3,92 2,89 4,06 32,48 

Caulleriella sp. Chamberlin, 1919 4,40 0,00 3,90 14,29 4,05 36,53 

Tharyx sp. (Webster x Benedict, 1887) 3,92 0,00 3,58 6,98 3,71 40,24 

Dorvillea sp. (Pettibone, 1961) 3,81 0,00 3,42 11,13 3,55 43,79 

Syllis sp. (Lamarck, 1818) 3,23 0,00 2,88 9,48 2,99 46,78 

Nemertea (Schultze, 1851) 3,41 0,33 2,70 4,63 2,80 49,58 

Prionospio sp. (Malmgren, 1867) 3,36 0,00 2,52 1,18 2,61 52,20 

Pista macrolobata (Hessle, 1917) 2,77 0,00 2,47 24,83 2,56 54,76 

Gymnonereis crosslandi (Monro, 1933) 2,39 0,00 2,20 3,75 2,29 57,05 

Aricidea sp. (Webster, 1879) 2,39 0,00 2,05 4,36 2,12 59,17 

 

As diferenças encontradas na estrutura da comunidade em relação aos pontos de amostragem, 

apresentadas pela análise de similaridade (nMDS) apresentaram tendência de correlação com as 

características granulométricas do sedimento, que irão determinar a estrutura do sedimento, 

influenciando a estrutura da comunidade bentônica. Esse fato foi verificado no trabalho atual, uma 
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vez que a Análise de Correlação Canônica revelou a formação de grupos, semelhantes ao encontrado 

na análise de similaridade (nMDS), como por exemplo, evidenciando diferenças entre o os pontos E2 

e E4: 

 E2 e E3 apresentaram associação com o percentual de lama, e a ocorrência da fauna presente 

no ambiente sendo caracterizada pela ocorrência dos poliquetos Glycinde multidens, Disoma 

sp., Sigambra sp., Magelona sp1, Kinbergonuphis difficilis e Paraprionospio pinnata, além 

do molusco bivalve Anomalocardia brasiliana; 

 E1 e E5 associação com teores de areia média e grossa com os poliquetos Gymnonereis 

crosslandi; e 

 E4 com areia fina e a maior riqueza e abundância dos organismos da comunidade bentônica, 

principalmente os poliquetos Aedicira sp., Tharyx filibranchia, Pista macrolobata, Pista 

cristata, Amphicteis sp., Caulleriella sp., Cirratulus sp., Schitocomus sp., Prionospio 

steenstrupi, Dorvillea sp., Notomastus sp., Syllis sp., Capitella capitata, Aricidea sp., 

Prionospio sp., Tharyx sp. e Eumida sp. 

Porém, a correspondência entre composição granulométrica do sedimento e a composição da 

fauna bentônica nos pontos de amostragem não foi significativa, com o teste de Monte Carlo não 

demonstrando correlação significativa do eixo 1 (p=0,6467) e eixo 2 (p=0,8545) entre os critérios 

citados, com uma explicação dos eixos 1 e 2 de 38,14%, indicando que a fauna estaria dentre outros 

fatores, respondendo as diferenças na granulometria entre pontos de amostragem, porém com outros 

fatores influenciando mais fortemente a distribuição, ocorrência e abundância da fauna na área de 

influência do empreendimento (Figura 4-254). 
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Figura 4-254: Análise de Correlação Canônica (CCA) entre os dados de granulometria e abundância dos principais organismos (85% indivíduos) do zoobentos de fundo inconsolidado 

nos pontos de amostragem da área de influência do empreendimento (janeiro/2014). 

Legenda: AF – areia fina, AM – areia média, AG – areia grossa, LA – lama.  - pontos de amostragem;  - espécies encontradas;  - fatores edáficos (granulometria). As siglas 

e suas respectivas espécies estão identificadas nos quadros presentes na CCA. 
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Ae – Aedicira sp.; 
Aae – Abra aequalis. 
Tf – Tharyx filibranchia; 
Pm – Pista macrolobata; 
Ne – Nemertea; 
Pc – Pista cristata; 
Am – Amphicteis sp.  
Ca – Caulleriella sp.; 
Ci – Cirratulus sp.; 
Sc – Schitocomus sp.; 
Os – Prionospio steenstrupi; 
Do – Dorvillea sp.; 
Nt – Notomastus sp.; 
Sy – Syllis sp.; 
Lp – Leptosynapta sp.; 
Cc – Capitella capitata.; 
Ar – Aricidea sp.; 
Pr – Prionospio sp.; 
Th – Tharyx sp.; 
Eu – Eumida sp. 

Gc – Gymnonereis crosslandi. 
Ns – Naineres setosa; 

Gm – Glycinde multidens. 
Di – Disoma sp.; 
Ab – Anomalocardia brasiliana; 
Si – Sigambra sp.; 
Syllis – Syllis sp.; 
M1 – Magelona sp1.; 
Kd – Kinbergonuphis difficilis; 
Pp – Paraprionospio pinnata. 
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4.3.2.3.1.5 Discussão 

Destaca-se que Polychaeta, Crustacea e Mollusca apresentaram os maiores números de espécies 

dentre os grandes grupos encontrados. Amaral et al. (1998) caracterizaram que a macroendofauna 

das praias paulistas também era dominada significativamente, em termos qualitativos e quantitativos 

pelo grupo Polychaeta. A característica da dominância de Polychaeta, Mollusca e Crustacea em 

ambiente marinho de fundo inconsolidado também foi encontrada em ambientes de praia, baías, 

estuários e plataforma continental (Blake & Kudenov, 1978; Barros, Borzone & Rosso, 2001; Guerra-

García, Corzo & García-Gomes, 2003; Netto & Gallucci, 2003; Soares-Gomes & Pereira, 2002; 

Gusso, Gravina & Maggiore, 2001), sendo que o grupo dominante estaria relacionado com as 

características físicas, químicas e biológicas apresentadas pela coluna d'água e principalmente pelo 

sedimento da região objeto de estudo (Rosa-Filho & Bemvenuti, 1998; Corbisier, 1991; Palacin et al. 

1991; Jaramillo & Mclachlan, 1993; Hall & Frid, 1998; Reis et al., 2000; Barros, Borbozone & Rosso, 

2001; Rizzo & Amaral, 2001; Martins, 2011). 

Segundo Giangrande et al., (1994), a alta diversidade dos poliquetos está provavelmente 

relacionada às diferentes estratégias de alimentação e hábitos de vida que este grupo pode apresentar, 

representada neste trabalho da Baía de Vitória por carnívoros, depositívoros, onívoros e 

suspensívoros de acordo com Fauchald & Jumars (1979). 

Denadai et al. (2001) também encontraram como grupo dominante os poliquetos, seguido por 

Mollusca e Crustacea, o mesmo tendo sido verificado por Monteiro (2009) em estudo caracterizando 

a região Norte do Brasil, semelhante ao observado por Barreto et al. (2007), Nalesso et al. (2005) no 

estuário da Baía de Vitória, e por Habitec (2005), Equilibrium (2005) e Environlink (2005; 2006a; 

2006b; 2006c) ao longo de setores do estuário da Baía de Vitória, que também apresentaram 

Polychaeta, Mollusca e Crustacea como principais grupos em termos de abundância e riqueza, sendo 

que os organismos pertencentes aos moluscos e poliquetos que ocorreram em maior abundância no 

estudo da área de influência da 4ª Ponte, têm como característica a associação com teores de matéria 

orgânica e salinidade, sendo característicos de ambientes estuarino-marinhos (Amaral et al., 2005; 

Barros, 2008). Equilibrium (2005) e DTA (2013), semelhante ao observado no estudo atual, também 

encontrou Echinodermata com elevada abundância, corroborando os valores encontrados para este 

grupo na atual amostragem. 
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Em relação à composição da fauna dos principais grupos, os dados atuais estão de acordo com a 

literatura, uma vez que em trabalhos desenvolvidos ao longo da costa brasileira, os grupos 

predominantes foram carnívoros e suspensívoros (Amaral et al., 2004) e/ou deposítivos (Ruta, 1999; 

Paiva, 1993), ou ambos (Santos & Pires-Vanin, 2004; Rohr & Almeida, 2006). Porém, é importante 

mencionar que após um distúrbio (natural ou antrópico) a colonização do ambiente acontecerá por 

organismos oportunistas (Pacheco et al., 2012), podendo ocorrer com predomínio arbitrário de 

carnívoros, o que poderia explicar a ocorrência local e a abundância de Nemertea no E4. A presença 

também com elevada abundância pontual de Capitella capitata, Notomastus, Prionospio, Cirratulus, 

Caulleriella, Tharyx filibranchia e Aedicira no E4 também confirmaria a entrada de elevada matéria 

orgânica no sistema, uma vez que estas espécies são reconhecidamente oportunistas, podendo 

aproveitar-se da presença e entrada da matéria orgânica (Amaral et al, 2010). 

Barros et al. (2008) estudando o sistema estuarino do Paraguaçu também encontraram espécies 

oportunistas abundantes no sedimento, com relação inversa entre metais pesados e número de 

espécies, apresentando elevada densidade em locais com altos teores de matéria orgânica, estando a 

família Cirratulidae entre as famílias com maiores valores de abundância na região. De acordo com 

Pires-Vanin et al. (2011), Amaral et al. (2010) e Pearson & Rosenberg (1978) esta família seria 

oportunista, estando associado ao enriquecimento orgânico, podendo ser utilizado como indicador de 

poluição orgânica no ambiente, como observado por Joydas et al. (2011), que encontraram a 

comunidade bentônica da Baía de Manifa-Tanajib com elevados valores de abundância para as 

espécies oportunistas, dentre elas a família Cirratulidae, Capitellidae e Spionidae, estando estas 

associadas a elevados valores de nutrientes. 

Mudanças na composição da comunidade resultam tanto de efeitos diretos sobre a sobrevivência 

das espécies quanto de efeitos indiretos, tais como mudanças nas características sedimentares e 

modificações das atividades de bioturbação. Entretanto, os efeitos sobre o bentos podem variar em 

função da duração de eventos relativos ao recrutamento e da história de vida dos organismos. 

Os ambientes de sedimentos não consolidados estão sujeitos a defaunação total ou parcial de seus 

sedimentos, a qual pode ocorrer como resultado de distúrbios naturais (hidrodinamismo) e/ou 

antropogênicos, como por exemplo, dragagem, lavagem de embarcações (que acabam lançando 

produtos no ambiente), construção de estruturas artificiais ou poluição (Hall & Frid, 1998; Amaral et 
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al., 1998), não só pelas características intrínsecas do ambiente, o que poderia explicar de certa forma 

a variação na composição e abundância da comunidade nos locais de estudo. 

Paiva (1993) avaliando a estrutura trófica de uma taxocenose na região da plataforma do sudeste 

do Brasil, mencionou que os distúrbios frequentes na região seriam responsáveis por manter a 

taxocenose com baixa abundância e alta diversidade, o que poderia explicar os altos valores de 

diversidade encontrados em E4 e E3. 

Desta forma, o estudo atual indicou que a comunidade zoobentônica da área de influência da 4ª 

Ponte que ligará os Municípios de Vitória a Cariacica, apresenta diferenças significativas em relação 

a sua abundância e composição. Sendo assim, alterações nas características do ambiente poderá 

provocar modificações na estrutura da comunidade, promovendo alterações na sua abundância e 

riqueza. Bertasi et al., (2007), Ambrose & Anderson (1990), Wilding (2006) e Galvan et al., (2008) 

encontraram alterações na estrutura e composição de espécies da fauna associada ao sedimento após 

a instalação de estruturas artificiais, indicando desta forma, a importância desta comunidade para o 

monitoramento do impacto da instalação e operação de estruturas introduzidas pelo homem no 

ambiente marinho-estuarino. 

 

4.3.2.3.1.6 Considerações finais 

Na área de estudo foram encontradas espécies com elevada abundância, porém com distribuição 

restrita, tendo características de serem oportunistas, indicando que o ambiente estaria sob estresse, 

uma vez que as mesmas encontram-se dentro de um estuário sujeito a alterações ambientais naturais 

e induzidas pelo homem. De forma geral, os pontos de amostragem apresentaram diferenças 

significativas em relação a composição e abundância de espécies, e dos índices ecológicos, de forma 

que alterações nestes parâmetros durante as fases de instalação e operação do empreendimento 

indicarão impacto direto ou em resposta a atividade, principalmente nos pontos E3 e E4. Não foram 

encontradas espécies raras, endêmicas ou em processo de extinção na área de estudo. 
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4.3.2.3.2 Bentos (Substrato Consolidado) 

4.3.2.3.2.1 Resultados 

No presente estudo foi registrado um total de 19 táxons entre dados primários e secundários. A 

partir dos dados primários foram registradas sete espécies (Tabela 4-46), sendo que, em relação aos 

dados secundários, 12 espécies foram registradas no único estudo encontrado para espécies de bentos 

de substrato consolidado na baía de Vitória (ZALMON, et al., 2011) (Tabela 4-47). 

Tabela 4-46: Lista de espécies registrada na área de influência do empreendimento, a partir da coleta de dados primários. 

Espécies 
Estações de coleta 

EC01 EC02 EC03 EC04 

ARTHROPODA     

CRUSTACEA     

Família Balanidae     

Balanus sp. (Costa, 1778)  x x x 

Família Tetraclitidae      

Tetraclita sp. Schumacher, 1817   x x 

Família Grapsidae     

Pachygrapsus transversus (Gibbes, 1850)  x   

MOLLUSCA     

BIVALVIA     

Família Ostreidae     

Crassostrea rizophorea (Guilding, 1828) x x x x 

Família Mytilidae     

Mytella charruana (d'Orbigny, 1842) x x x x 

GASTROPODA     

Família Littorinidae     

Littoraria angulifera (Lamarck, 1822) x x  x 

Littoraria flava (King & Broderip, 1832) x x  x 
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Tabela 4-47: Lista de espécies registradas por ZALMON et al., (2011) na baía de Vitória. 

Táxons Espécies presentes na Área de 

Influência 

PORIFERA  

Demospongiae sp1 x 

Clathrina aurea (Solé-Cava, Klautau, Boury-Esnault, Borojevic & Thorpe, 

1991) 

 

Cliona dioryssa (Laubenfels, 1950) x 

Hymeniacidon heliophila (Parker, 1910) x 

Mycale angulosa (Duchassaing & Michelotti, 1864)  

Tedania ignis (Duchassaing & Michelotti, 1864) x 

CNIDARIA  

Astrangia sp x 

Carijoa riisei (Duchassaing & Michelotti, 1860) x 

Dynamena sp  

Gorgoniidae x 

Lophogorgia sp x 

Pennariidae  

Sertulariidae sp1 (Hincks, 1862)  

Sertulariidae sp2 (Hincks, 1862)  

BRYOZOA  

Schizoporella sp (Hincks, 1877)  

Scrupocellaria cornigera (Pourtales, 1863)  

Polychaeta  

Sabellidae x 

Cirripedia  

Megabalanus tintinnabulum (Linnaeus, 1758)  

ECHINODERMATA  

Crinoidea  

Echinaster brasiliensis (Uller & Troschel, 1880)  

Lytechinus variegatus (Leske, 1778)  

Tunicata  

Clavelina sp x 

Didemnium sp x 

Distaplia sp  

Lissoclinum fragile (Van name, 1902)  

Polysyncraton amethysteum (Van Name, 1902)  

Styela plicata (Lesueur, 1823)  

OUTROS  

Sedimento x 

“Tufo” x 
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Em relação à frequência de organismos, foi possível observar que apenas M. charruana e 

Littoraria sp não estavam presentes em todas as estações amostrais, sendo que a craca Balanus sp foi 

a espécie mais frequente (25,4%) (Figura 4-255 e Figura 4-256). 

A presença de espaços vazios apresentou pequena variação entre as estações amostrais, sendo que 

a frequência de espaços não colonizados foi de 19,1% em média. A segunda espécie mais frequente 

foi o sururu M. charruana (17,2%), seguida da ostra C. rizophorea (15,6%), ambas de importância 

comercial na região. 

 

EC1 

 

EC2 

 

EC3 

 

EC4 

Figura 4-255: Padrão de zonação encontrada entre as estações amostrais na área de influência do empreendimento. 
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Figura 4-256: Frequência das espécies entre as estações amostrais (porcentagem de cobertura) na 

área de influência do empreendimento. 

 

Em relação aos índices ecológicos a Riqueza Absoluta de espécies foi igual em todas as estações, 

a exceção da estação EC3. A diversidade foi superior na estação EC1, seguida de EC4, EC3 e por 

último a Estação EC2, enquanto que a equitabilidade foi superior na estação EC3, seguido das 

estações EC1 e EC4, e por fim EC2, novamente (Figura 4-257 e Tabela 4-48). Quanto a composição 

de espécies, analisando em termos de similaridade, não foi possível observar a formação de grupos, 

indicando que as estações amostrais são semelhantes entre si, confirmado pelo teste estatístico 

(ANOSIM: R Global – 0,026 e p=0,39) (Figura 4-258). 
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Figura 4-257: Riqueza Absoluta, diversidade de Shannon e equitabilidade entre as estações 

amostrais na área de influência do empreendimento. 

 

Tabela 4-48: Riqueza Absoluta, diversidade de Shannon e equitabilidade entre as estações amostrais na área de influência 

do empreendimento. 

Estação Amostral Riqueza Absoluta (S) Equitabilidade (J') Diversidade de Shannon (H' - loge) 

EC1 5 0,82 1,21 

EC2 3 0,78 0,98 

EC3 5 0,85 1,05 

EC4 5 0,82 1,07 
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Figura 4-258: Distribuição das estações amostrais em termos de similaridade a partir de uma análise 

multidimensional (Multidimensional Scaling) na área de influência do empreendimento. 

 

4.3.2.3.2.2 Discussão 

No presente estudo foi registrado um número reduzido de espécies bentos de substrato 

consolidado. OIGMAN-PSZCZOL et al. (2004), afirmam que comunidades de invertebrados em 

costões rochosos apresentam reduzido número de espécies. O fato da área de estudo se encontrar em 

uma porção interna do estuário da baía de Vitória também contribui para a limitação da riqueza de 

espécies de costão rochoso, visto que a salinidade apresenta uma drástica redução em relação ao 

ambiente marinho costeiro. Adicionalmente, a região do Porto de Vitória recebe uma descarga de 

poluição crônica (JESUS et al., 2004). Além disso, as galerias de águas pluviais provenientes da 

cidade de Vitória, através de ligações clandestinas, despejam esgoto orgânico in natura na Baía de 

Vitória (DONATELLI, 1998). 

As condições ambientais encontradas dentro da baía de Vitória, associado aos fatores limitantes 

como a salinidade, provavelmente influenciaram em uma média de 19% de espaço não colonizado 

nos costões estudados. Segundo XAVIER et al. (2008) em comunidades incrustantes marinhas o 

espaço livre no substrato é um dos principais recursos limitantes para o estabelecimento de novos 

organismos. Em costões rochosos, distúrbios físicos que removam biomassa se mostram importantes 
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agentes para a estruturação e dinâmica dessas comunidades, ou seja, o espaço vazio é sempre 

colonizado por novas espécies, de modo que a extensão do distúrbio é uma característica que parece 

afetar os padrões de recolonização e, consequentemente, a diversidade de espécies.  

A sedimentação também pode ser um fator importante na limitação de espécies de costão rochoso 

(BAX et al., 2003), de forma que o monitoramento dos espaços vazios em um futuro programa de 

monitoramento pode avaliar o impacto da construção do empreendimento em sua fase de instalação, 

especialmente no que se refere as espécies do gênero Mytella e da espécie C. rizophorea, usualmente 

utilizados em programas de monitoramento ambiental (WILSON et al. 2005; ONODERA, 2012). 

A espécie Crassostrea rhizophorae, também conhecida como ostra-do-mangue, ocorre em 

praticamente todo o litoral brasileiro (RIOS, 1994), sendo típica em regiões tropicais, onde são 

encontradas incrustadas nas raízes da Rhizophora mangle, o mangue vermelho, ou sobre zonas 

entremarés e costões rochosos (DUÉ et al., 2010). Esta espécie é de relevante importância econômica 

para os pescadores da região, pois serve tanto de alimento, como fonte de renda (ERSE & 

BERNARDES, 2008). Por ser um animal filtrador, é muito utilizado para avaliar as condições do 

ambiente aquático, como por exemplo, biorremediadores, minimizando os impactos causados pela 

carcinocultura (VASCONCELOS et al., 2006). Também são amplamente utilizados como 

bioacumuladores de metais pesados, indicando a contaminação ambiental na região estudada 

(AMADO-FILHO et al., 2008). 

A Mytella charruana (sururu) é outra espécie de bivalve que também tem importância econômica, 

que colonizam substratos rochosos em zonas estuarinas, podendo ser encontrado também em 

ambientes marinhos. Esta espécie possui grande capacidade de dispersão e colonização em diferentes 

ambientes, constituindo uma espécie invasora em várias regiões do mundo (PUYANA et al., 2012), 

entretanto, é considerada nativa da costa atlântica sul-americana. M. charruana também é utilizada 

como indicadores de metais pesados em ambientes contaminados (HIGINO et al., 2012). 

Em relação a estrutura de comunidades, foi observado que a única estação amostral em que os 

valores de riqueza, diversidade e equitabilidade foram todos inferiores foi a EC2. Entretanto, de 

acordo com a análise de similaridade aplicada foi possível observar que as estações amostrais são 

significativamente semelhantes em relação a composição de espécies. Nesse sentido, quaisquer 

alterações no gradiente de qualidade ambiental encontrados na fase de instalação do empreendimento 
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poderão ser identificadas na área de estudo em futuros programa de monitoramento. XAVIER et al. 

(2008) estudaram o efeito de distúrbios sobre comunidades incrustantes na baía de Guanabara – RJ e 

verificaram a importância do monitoramento dessas comunidades em longo prazo após um evento de 

distúrbio, como por exemplo, o revolvimento de sedimento e demais desdobramentos da instalação 

de um empreendimento como a 4ª Ponte que ligará os municípios de Vitória e Cariacica. 

 

4.3.2.3.2.3 Considerações finais 

Na área de estudo poucas espécies de bentos de substrato consolidado foram registradas, pois a 

área se encontra dentro de um estuário sujeito, não só a alterações ambientais, mas poluição antrópica. 

De maneira geral, as estações amostrais foram significativamente semelhantes em relação a 

composição de espécies, de forma que quaisquer alterações no gradiente de qualidade ambiental 

promovidos pelas atividades na fase de instalação do empreendimento poderão ser identificadas em 

futuros programa de monitoramento. Não foram encontradas espécies raras, endêmicas ou em 

processo de extinção na área de estudo. 

 

4.3.2.3.3 Ictiofauna 

4.3.2.3.3.1 Resultados 

Na área de influência do empreendimento foram registradas 155 espécies de peixes entre dados 

primários e secundários (Tabela 4-49). As amostragens da ictiofauna na área de influência do 

empreendimento registraram a ocorrência de 55 espécies de espécies-alvo da pesca, sendo que três se 

encontram ameaçadas de sobre-exploração e uma ameaçada de extinção, de acordo com a IN05/2005 

do Ibama. Dentre as espécies registradas a partir de dados primários (N=300 e S=28), M. furnieri 

(Corvina) foi predominante na composição das espécies (27%), seguido de C. gracilicirrhus (Pescada 

– 16%), S. rastrifer (Cabeça-dura – 11%) e T. lepturus (Espada – 8%) (Figura 4-259 e Figura 4-260). 
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Figura 4-259: Composição faunística registrada nas amostragens da ictiofauna 

presente na área de influência do empreendimento. 

 

  

  

Figura 4-260: Espécies capturadas na campanha de caracterização da área de influência do 

empreendimento: A - M. furnieri, B – C. gracilicirrhus, C – S. rastrifer e D – T. lepturus.  
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Tabela 4-49: Lista de espécies encontradas no monitoramento de ictiofauna na área de influência do empreendimento. 

Espécies destacadas em vermelho se encontram na lista de espécies ameaçadas de extinção (marcadas com AE) e sobre-

exploradas ou ameaçadas de sobre-exploração (destacadas com ASE) de acordo com IN05/2005. Espécies destacadas 

com asterisco correspondem as de importância comercial. Legenda: 1 – Dados primários, 2 – CODESA (2013), 3 -  

ARAUJO et al. (2008) e 4 – FONSECA (2003). 

Família Espécie 1 2 3 4 Nome Comum 

Achiridae Achirus declivis Chabanaud, 1940 x x x  Linguado 

Achiridae Achirus lineatus (Linnaeus, 1758) x x x  Linguado 

Achiridae Trinectes microphthalmus (Chabanaud, 1915)   x  Linguado 

Achiridae Trinectes paulistanus (Ribeiro, 1915)  x x  Linguado* 

Albulidae Albula vulpes (Linnaeus, 1758)   x x Ubarana-focinho-de-rato 

Antennariidae Phrynelox scaber (Cuvier, 1817)  x   - 

Atherinopsidae Atherinella brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1825)    x Peixe-rei 

Batrachoididae Porichthys porosissimus (Cuvier, 1829) x x   Mangangá, Bagre-sapo 

Bothidae Bothus ocellathus (Agassiz, 1831)  x   Linguado 

Bothidae Bothus robinsi  Topp & Hoff, 1972  x   Linguado 

Carangidae Caranx latus (Agassiz, 1831)   x  Xarelete 

Carangidae Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766)  x x  Palombeta* 

Carangidae Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 1801)  x  x Guaivira* 

Carangidae Pseudocaranx dentex (Bloch & Schneider, 1801)    x Garapoá 

Carangidae Selene vomer (Linnaeus, 1758) x x x x Peixe-Galo-de-Penacho* 

Carangidae Trachinotus carolinus (Linnaeus, 1766)    x Pampo 

Carangidae Trachinotus falcatus (Linnaeus, 1758)    x Sernambiguara 

Centropomidae Centropomus ensiferus Poey, 1860  x   Robalo, Camuri* 

Centropomidae Centropomus parallelus (Poey, 1860)  x x  Robalo, Camuri* 

Centropomidae Centropomus undecimalis (Bloch, 1792)  x x  Robalo, Camuri* 

Chaetodontidae Chaetodon sedentarius  Poey, 1860  x   Peixe-Borboleta 

Chaetodontidae Chaetodon striatus (Linnaeus, 1758)   x  Peixe-borboleta 

Clupeidae Chirocentrodon bleeckerianus (Poey, 1867)  x   Sardinha* 

Clupeidae Harengula clupeola (Cuvier, 1829)  x  x Sardinha-cascuda 

Clupeidae Jenkinsia lamprotaenia (Gosse, 1851)    x - 

Clupeidae Lile piquitinga (Schreiner & Ribeiro, 1903)   x  - 

Clupeidae Odontognatus mucronatus (Lacepède, 1800)  x   Sardinha* 

Clupeidae Opisthonema oglinum (Lesueur, 1818)  x   Sardinha-bandeira* 

Cynoglossidae Symphurus diomendianus (Goode & Bean, 1885)  x x  Língua-de-mulata 

Cynoglossidae Symphurus sp2   x  - 

Continua...  

http://www.fishbase.org/summary/speciessummary.php?genusname=Opisthonema&speciesname=oglinum
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Tabela 4-49 (continuação): Lista de espécies encontradas no monitoramento de ictiofauna na área de influência do 

empreendimento. Espécies destacadas em vermelho se encontram na lista de espécies ameaçadas de extinção (marcadas 

com AE) e sobre-exploradas ou ameaçadas de sobre-exploração (destacadas com ASE) de acordo com IN05/2005. 

Espécies destacadas com asterisco correspondem as de importância comercial. Legenda: 1 – Dados primários, 2 – 

CODESA (2013), 3 -  ARAUJO et al. (2008) e 4 – FONSECA (2003). 

Família Espécie 1 2 3 4 Nome Comum 

Cynoglossidae Symphurus tessellatus (Quoy & Gaimard, 1824) x x x  Língua-de-mulata 

Dactylopteridae Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758)  x x  Coió, Voador 

Dactyloscopidae Dactyloscopussp. x    - 

Dactyloscopidae Dactyloscopus crossotus (Starks, 1913)  x   - 

Dasyatidae Dasyatis guttata  (Bloch & Schneider, 1801)  x   Raia 

Diodontidae 
Chilomycterus spinosus spinosus  (Linnaeus, 

1758) 
 x x x Baiacu-de-espinho 

Engraulidae Anchoa tricolor (Agassiz, 1829)  x   Manjuba* 

Engraulidae Anchovia clupeoide (Swainson, 1839)  x x x Manjuba* 

Engraulidae Anchoviella brevirostris (Günther, 1868)  x   Manjuba* 

Engraulidae Anchoviella lepidentostole (Fowler, 1911)   x  Manjuba 

Engraulidae Cetengraulis edentulus (Cuvier, 1828)   x  - 

Ephipididae Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782)  x x x Paru, Enxada* 

Fistulariidae Fistularia petimba Lacepède, 1803    x Trombeta 

Gerreidae Diapterus auratus Ranzani, 1842 x x x  Carapeda* 

Gerreidae Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829)   x  Carapeda* 

Gerreidae Eucinostomus argenteus (Baird & Girard, 1854)  x   Carapicu* 

Gerreidae Eucinostomus gula (Cuvier, 1830) x x   Carapicu* 

Gerreidae Ulaema lefroyi  (Goode, 1874)    x Carapicu* 

Gerreidae Eucinostomus spp. (Cuvier, 1830)   x  Carapicu* 

Gerreidae Eugerres brasiliensis (Cuvier, 1830)  x   Caratinga* 

Gobiesocidae Gobiesox strumosus  Cope, 1870    x - 

Gobiidae Gobionellus oceanicus (Pallas, 1770)  x x  - 

Gobiidae Gobionellus smaragdus (Valenciennes, 1837)   x  - 

Gobiidae Gobionellus stigmaticus (Poey, 1861)   x  - 

Gobiidae Gobionellus stomatus (Starks, 1913)   x  - 

Gobiidae Microgobius meeki (Evermann & Marsh, 1900)   x  - 

Gymnuridae Gymnura altavela (Linnaeus, 1758)  x   Raia-manteiga, Raia-borboleta* 

Haemulidae Anisotremus surinamensis  (Bloch, 1791)  x   Sargo-de-beiço 

Haemulidae Haemulon aurolineatum Cuvier, 1829  x   Corcoroca* 

Haemulidae Haemulon steindachneri (Jordan &Gilbert, 1882)  x  x Corcoroca-boca-larga* 

Continua...  
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Tabela 4-49 (continuação): Lista de espécies encontradas no monitoramento de ictiofauna na área de influência do 

empreendimento. Espécies destacadas em vermelho se encontram na lista de espécies ameaçadas de extinção (marcadas 

com AE) e sobre-exploradas ou ameaçadas de sobre-exploração (destacadas com ASE) de acordo com IN05/2005. 

Espécies destacadas com asterisco correspondem as de importância comercial. Legenda: 1 – Dados primários, 2 – 

CODESA (2013), 3 -  ARAUJO et al. (2008) e 4 – FONSECA (2003). 

Família Espécie 1 2 3 4 Nome Comum 

Haemulidae Orthopristis ruber (Curvier, 1830)  x   Corcoroca* 

Hemiramphidae Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 1758)    x Agulha-preta 

Holocentridae Holocentrus adscensionis (Osbeck, 1765)  x   Jaguareça* 

Labrisomidae Labrisomus sp.    x - 

Lutjanidae Lutjanus analis (Cuvier, 1828) AE x x x  Caranho-vermelho* 

Lutjanidae Lutjanus cyanopterus (Cuvier, 1828)    x Caranha 

Lutjanidae Lutjanus jocu (Bloch & Schneider, 1801)  x x x Vermelho* 

Lutjanidae Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758) x x x x Vermelho, Vermelho-henrique* 

Lutjanidae Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791)    x Guaiuba 

Monacanthidae Cantherhines pullus (Ranzani, 1842)  x   Peixe-porco 

Monacanthidae Monacanthus ciliatus  (Mitchill, 1818)  x  x Peixe-porco 

Mugilidae Mugil curema (Valenciennes, 1836) x  x  Tainha* 

Mugilidae Mugil liza Valenciennes, 1836  x x  Tainha* 

Mugilidae Mugil platanus (Gunther, 1880)   x  Tainha* 

Mugilidae Mugil sp.   x  Tainha* 

Mullidae Upeneus parvus Poey, 1852  x   - 

Muraenidae Gymnothorax ocellatus (Agassiz, 1831) x x x  Moréia-pintada 

Muraenidae Gymnothorax funebris (Ranzani, 1840)   x  Moréia, Caramuru 

Ogcocephalidae Ogcocephalus vespertilio (Linnaeus, 1758) x x x  Peixe-Morcego 

Ophichthidae Myrophis punctatus (Lutken, 1851)   x x - 

Ophidiidae Ophidion holbrooki (Putman, 1874)  x   - 

Ostraciidae Acanthostracion polygonius (Poey, 1876)  x x  Peixe-Cofre 

Ostraciidae Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758)  x x  Peixe-de-Chifre 

Ostraciidae Acanthostracion sp.    x Peixe-de-Chifre 

Ostraciidae Lactophrys trigonus (Linnaeus, 1758)   x  Peixe-cofre 

Paralichthyidae 
Citharichthys arenaceus Evermann & Marsh, 

1902 
 x x x Linguado* 

Paralichthyidae Citharichthys macrops (Dresel, 1889) x x x  Linguado* 

Paralichthyidae Citharichthys sp.   x  Linguado* 

Paralichthyidae Citharichthys spilopterus (Günther, 1862)  x x  Linguado* 

Paralichthyidae Etropus crossotus (Norman, 1933)  x x  Linguado 

Continua...  
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Tabela 4-49 (continuação): Lista de espécies encontradas no monitoramento de ictiofauna na área de influência do 

empreendimento. Espécies destacadas em vermelho se encontram na lista de espécies ameaçadas de extinção (marcadas 

com AE) e sobre-exploradas ou ameaçadas de sobre-exploração (destacadas com ASE) de acordo com IN05/2005. 

Espécies destacadas com asterisco correspondem as de importância comercial. Legenda: 1 – Dados primários, 2 – 

CODESA (2013), 3 -  ARAUJO et al. (2008) e 4 – FONSECA (2003). 

Família Espécie 1 2 3 4 Nome Comum 

Paralichthyidae Etropus longimanus Norman, 1933  x x  Linguado 

Paralichthyidae Paralichthys brasiliensis (Ranzani, 1840)  x x x Linguado* 

Paralichthyidae Paralichthys patagonicus  Jordan, 1889  x   Linguado 

Paralichthyidae Syacium micrurum (Ranzani, 1840)  x   Linguado 

Paralichthyidae Syacium papillosum (Linnaeus, 1840)  x   Linguado 

Polynemidae Polydactylus oligodon (Gunther, 1860)    x Parati-barbudo 

Pomadasyidae Genyatremus luteus (Bloch, 1795)  x   Caicanha* 

Pomadasyidae 
Haemulon steindachneri (Jordan & Gilbert, 

1882) 
 x   Corcoroca-boca-larga* 

Pomadasyidae Orthopristis ruber (Cuvier, 1830)   x  Corcoroca 

Pomadasyidae Pomadasys croco (Cuvier, 1830)   x  Corcoroca 

Priacanthidae Priacanthus arenatus  Cuvier, 1829  x   Peixe-Olho-de-Cão 

Priacanthidae Priacanthus cruentatus (Lacepède, 1802)  x   Peixe-Olho-de-Cão* 

Pristigasteridae  Pellona harroweri (Fowler, 1917) x x   Sardinha* 

Pristigasteridae Chirocentrodon bleekerianus (Poey, 1867) x    - 

Scaridae Sparisoma axillare (Steindachner, 1878)   x  Budião 

Sciaenidae Cynoscion leiarchus (Cuvier, 1830)   x  Pescada-branca 

Sciaenidae Larimus breviceps (Cuvier, 1830)   x  Oveva 

Sciaenidae 
Ophioscion punctatissimus (Meek & Hildebrand, 

1925) 
  x x Canguá, Cangauá 

Sciaenidae Stellifer sp.    x - 

Sciaenidae Umbrina coroides (Cuvier, 1830)    x 
Castanha-riscada, Corvina-

riscada 

Scianidae Bardiella ronchus (Cuvier, 1830) x x x  Cangauá, Roncador* 

Scianidae Ctenosciaena gracilicirrhus (Metzelaar, 1919) x x   Pescada* 

Scianidae 
Cynoscion jamaicensis (Vaillant & Bocourt, 

1883) 
x x   Goete* 

Scianidae Cynoscion microlepidotus (Cuvier, 1830)  x x  
Pescada-dentão, Pescada-de-

dente* 

Scianidae Cynoscion virescens  (Cuvier, 1830)  x   Pescada-cambucu 

Scianidae Isopisthus parvipinnis (Cuvier, 1830) x x   Tortinha, Pescadinha* 

Scianidae 
Macrodon ancylodon (Bloch & Schneider, 1801) 

ASE 
 x   Pescada-foguete, Pescada* 

Scianidae Menticirrhus americanus (Linnaeus, 1758)  x  x Papa-terra, Betara* 

Continua...  
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Tabela 4-49 (continuação): Lista de espécies encontradas no monitoramento de ictiofauna na área de influência do 

empreendimento. Espécies destacadas em vermelho se encontram na lista de espécies ameaçadas de extinção (marcadas 

com AE) e sobre-exploradas ou ameaçadas de sobre-exploração (destacadas com ASE) de acordo com IN05/2005. 

Espécies destacadas com asterisco correspondem as de importância comercial. Legenda: 1 – Dados primários, 2 – 

CODESA (2013), 3 -  ARAUJO et al. (2008) e 4 – FONSECA (2003). 

Família Espécie 1 2 3 4 Nome Comum 

Scianidae Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823) ASE x x x  Corvina* 

Scianidae 
Paralonchururus brasiliensis (Steindachner, 

1875) 
 x x  Maria-Luisa* 

Scianidae Stellifer brasiliensis (Schultz, 1945) x x   Cabeça-dura 

Scianidae Stellifer rastrifer (Jordan, 1889) x x  x Cabeça-dura 

Scianidae Stellifer stellifer (Jordan, 1889)  x   Cabeça-dura 

Scorpaenidae Pontinus rathbuni (Goode & Bean, 1896)  x   - 

Scorpaenidae Scorpaena brasiliensis (Cuvier, 1829)  x x  Mangangá, Beatinha 

Scorpaenidae Scorpaena calcarata (Poss, 2002)  x   Mangangá, Beatinha 

Scorpaenidae Scorpaena dispar (Longley & Hildebrand, 1940)  x   Mangangá, Beatinha 

Scorpaenidae 
Scorpaena isthmensis (Meek & Hildebrand, 

1928) 
 x   Mangangá, Beatinha 

Scorpaenidae Scorpaena plumieri (Bloch,1789)  x x x Mangangá, Beatinha 

Scorpaenidae Scorpaena sp.   x  - 

Serranidae Diplectrum formosum (Linnaeus, 1766)  x   Michole-de-areia 

Serranidae Dipletrum radiale (Quoy & Gaimard)  x x  Michole-de-areia 

Serranidae Mycteroperca bonaci (Poey, 1860)   x x Badejo-quadrado 

Serranidae Rypticus bistrispinus  (Mitchill, 1818)  x   Peixe-sabão 

Serranidae Serranus atrobranchus (Cuvier, 1829)  x   - 

Serranidae Serranus flaviventris (Evermann & Marsh, 1900)  x   Mariquita 

Serranidae Serranus phoebe Poey, 1851  x   - 

Sparidae Archosargus probatocephalus  (Walbaum, 1792)  x x x Sargo-de-dente 

Sparidae Archosargus rhomboidalis  (Linnaeus, 1758)  x x x Sargo-de-dente 

Sparidae Calamus penna  (Valenciennes, 1830)  x  x Peixe-pena 

Sparidae Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758)  x   Pargo 

Sphyraenidae Sphyraena guachancho (Cuvier, 1829)  x   Bicuda* 

Syngnathidae Hippocampus erectus  Perry, 1810  x   Cavalo-Marinho* 

Syngnathidae Hippocampus reidi (Ginsburg, 1933) ASE  x x x Cavalo-Marinho* 

Syngnathidae 
Syngnathus scovelli (Evermann & Kendall, 

1896) 
   x Peixe-cachimbo 

Synodontidae Saurida brasiliensis (Norman, 1935)  x   - 

Synodontidae Synodus foetens (Linnaeus, 1766)  x x  Peixe-Lagarto 

Synodontidae Synodus intermidius (Spix & Agassiz, 1829)  x   Peixe-Lagarto 

Continua...  
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Tabela 4-49 (continuação): Lista de espécies encontradas no monitoramento de ictiofauna na área de influência do 

empreendimento. Espécies destacadas em vermelho se encontram na lista de espécies ameaçadas de extinção (marcadas 

com AE) e sobre-exploradas ou ameaçadas de sobre-exploração (destacadas com ASE) de acordo com IN05/2005. 

Espécies destacadas com asterisco correspondem as de importância comercial. Legenda: 1 – Dados primários, 2 – 

CODESA (2013), 3 -  ARAUJO et al. (2008) e 4 – FONSECA (2003). 

Família Espécie 1 2 3 4 Nome Comum 

Synodontidae Trachinocephalus myops (Forster, 1801)  x   Peixe-lagarto 

Tetraodontidae Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766)   x  Baiacu* 

Tetraodontidae Sphoeroides greeleyi (Gilbert, 1900) x x x x Baiacu 

Tetraodontidae Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785)  x x x Baiacu 

Tetraodontidae Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758) x x x x Baiacu 

Trichiuridae Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758) x x x  Peixe-espada* 

Triglidae Prionotus punctatus (Bloch, 1797) x x x x Cabrinha 

 

Em relação à abundância entre os pontos de amostragem foi possível observar o número médio 

de indivíduos foi superior na Estação E05, seguido da Estação E03, E04, E01 e E02. Em termos de 

rendimento das capturas considerando a biomassa, a partir dos dados de captura por unidade de 

esforço, foi possível observar que a Estação E05 e E04 apresentaram os maiores valores, seguido das 

estações E01 e E03, e por último a estação E02 (Figura 4-261 e Tabela 4-50). Quando aplicado o 

teste de hipótese de igualdade através de uma análise variância foi observada diferença significativa 

entre as áreas em termos de número médio de indivíduos (F=3,83 e p=0,05), entretanto, em termos 

de captura por unidade de esforço utilizando a biomassa como referência, não foi encontrada 

diferença significativa entre as Estações de amostragem (F=2,49 e p=0,13). 
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Figura 4-261: Média da abundância numérica e captura por unidade de esforço (CPUE) em gramas 

por hora de arrasto da ictiofauna registrada nas amostragens da área de influência do 

empreendimento. 
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Tabela 4-50: Média da abundância numérica e captura por unidade de esforço (CPUE) em gramas por hora de arrasto da ictiofauna registrada nas amostragens da área de influência 

do empreendimento. 

Espécies 
Número de Indivíduos CPUE (g/h) Frequência (%) 

Total E01 E02 E03 E04 E05 Total E01 E02 E03 E04 E05 Total E01 E02 E03 E04 E05 

Achirus declivis 5 5 0 0 0 0 0,454 0,454 0,000 0,000 0,000 0,00 1,67 9,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

Achirus lineatus 7 1 3 1 1 1 0,258 0,022 0,089 0,046 0,056 0,05 2,33 1,85 8,11 1,12 1,28 2,38 

Porichthys porosissimus 1 1 0 0 0 0 0,011 0,011 0,000 0,000 0,000 0,00 0,33 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

Selene vomer 2 0 2 0 0 0 0,080 0,000 0,080 0,000 0,000 0,00 0,67 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 

Harengula clupeola 2 2 0 0 0 0 0,092 0,092 0,000 0,000 0,000 0,00 0,67 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Symphurus tessellatus 17 7 1 2 0 7 5,064 1,007 0,106 1,039 0,000 2,91 5,67 12,96 2,70 2,25 0,00 16,67 

Dactyloscopussp. 4 4 0 0 0 0 0,312 0,312 0,000 0,000 0,000 0,00 1,33 7,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diapterus auratus 3 0 0 2 1 0 2,974 0,000 0,000 1,441 1,533 0,00 1,00 0,00 0,00 2,25 1,28 0,00 

Eucinostomus gula 3 0 0 1 2 0 0,946 0,000 0,000 0,184 0,762 0,00 1,00 0,00 0,00 1,12 2,56 0,00 

Lutjanus analis 2 0 0 0 0 2 1,302 0,000 0,000 0,000 0,000 1,30 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 

Lutjanus synagris 7 2 3 2 0 0 6,848 2,305 2,898 1,645 0,000 0,00 2,33 3,70 8,11 2,25 0,00 0,00 

Mugil curema 1 1 0 0 0 0 3,660 3,660 0,000 0,000 0,000 0,00 0,33 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gymnothorax ocellatus 12 7 2 3 0 0 17,194 10,878 1,346 4,969 0,000 0,00 4,00 12,96 5,41 3,37 0,00 0,00 

Ogcocephalus vespertilio  5 0 0 0 4 1 5,848 0,000 0,000 0,000 2,054 3,79 1,67 0,00 0,00 0,00 5,13 2,38 

Citharichthys macrops 8 1 2 4 0 1 1,799 1,128 0,416 0,173 0,000 0,08 2,67 1,85 5,41 4,49 0,00 2,38 

Chirocentrodon bleekerianus 1 0 1 0 0 0 0,022 0,000 0,022 0,000 0,000 0,00 0,33 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 

Pellona harroweri 2 0 0 1 1 0 0,060 0,000 0,000 0,000 0,060 0,00 0,67 0,00 0,00 1,12 1,28 0,00 

Bairdiella ronchus 4 1 2 1 0 0 5,468 1,243 2,893 1,332 0,000 0,00 1,33 1,85 5,41 1,12 0,00 0,00 

Continua...  
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Tabela 4-50 (continuação): Média da abundância numérica e captura por unidade de esforço (CPUE) em gramas por hora de arrasto da ictiofauna registrada nas amostragens da área 

de influência do empreendimento. 

Espécies 
Número de Indivíduos CPUE (g/h) Frequência (%) 

Total E01 E02 E03 E04 E05 Total E01 E02 E03 E04 E05 Total E01 E02 E03 E04 E05 

Ctenosciaena gracilicirrhus 48 0 0 37 8 3 8,201 0,000 0,000 5,983 1,674 0,54 16,00 0,00 0,00 41,57 10,26 7,14 

Cynoscion jamaicensis 3 0 0 0 3 0 0,125 0,000 0,000 0,000 0,125 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 

Isopisthus parvipinnis 2 0 0 2 0 0 0,323 0,000 0,000 0,323 0,000 0,00 0,67 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 

Micropogonias furnieri 80 3 11 21 35 10 42,316 0,362 0,739 9,087 29,070 3,06 26,67 5,56 29,73 23,60 44,87 23,81 

Stellifer brasiliensis 8 4 0 0 3 1 1,122 0,096 0,000 0,000 0,468 0,56 2,67 7,41 0,00 0,00 3,85 2,38 

Stellifer rastrifer 35 4 0 0 16 15 2,620 0,172 0,000 0,000 2,060 0,39 11,67 7,41 0,00 0,00 20,51 35,71 

Sphoeroides greeleyi 3 0 2 0 0 1 0,096 0,000 0,034 0,000 0,000 0,06 1,00 0,00 5,41 0,00 0,00 2,38 

Sphoeroides testudineus 9 3 5 1 0 0 2,515 0,668 1,576 0,271 0,000 0,00 3,00 5,56 13,51 1,12 0,00 0,00 

Trichiurus lepturus 24 8 3 10 3 0 8,471 6,130 0,061 1,987 0,293 0,00 8,00 14,81 8,11 11,24 3,85 0,00 

Prionotus punctatus 2 0 0 1 1 0 0,112 0,000 0,000 0,020 0,092 0,00 0,67 0,00 0,00 1,12 1,28 0,00 

Total 300 54 37 89 78 42 118,29 28,54 10,26 28,50 38,24 12,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Em relação ao comprimento médio dos espécimes, os maiores indivíduos foram registrados na 

estação E01 (Figura 4-262), sendo que em relação ao peso médio o mesmo padrão foi observado. Na 

estação E01, localizada na porção mais interior do estuário, as capturas foram compostas de peixes 

de maior porte, como o espada (T. lepturus), a moreia (G. ocellatus) e a tainha (M. curema) (Tabela 

4-51). As duas primeiras espécies também foram encontradas na estação 03. Na estação E05, em 

contrapartida, o menor comprimento e peso médio foi observado em função da predominância de 

peixes de menor porte, representado principalmente pelas espécies A. lineatus (linguado), o Gênero 

Stellifer e indivíduos juvenis de M. furnieri (corvina). Entretanto, a estação 05 foi a que apresentou 

maior CPUE, em função principalmente do número de indivíduos encontrados, e não pelo peso, 

oposto ao registrados nas estações E01 e E03, onde foi observado um número menor de indivíduos, 

mas com maior comprimento e peso. 

 

Figura 4-262: Comprimento médio (A), em milímetros e peso médio 

(B), em gramas dos espécimes capturados em cada uma das estações 

de amostragem na área de influência do empreendimento.   
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Tabela 4-51: Média de comprimento (mm) e peso (g) e seus respectivos valores de desvio padrão, mínimo e máximo dos 

espécimes registrados na área de influência do empreendimento por Estação Amostral. 

Espécies 
Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

mm g mm g mm g mm g 

E01         

Achirus declivis 72,80 7,56 10,78 2,91 55,00 3,00 83,00 10,30 

Achirus lineatus 54,00 1,80 - - 54,00 1,80 54,00 1,80 

Harengula clupeola 74,50 3,85 21,92 2,90 59,00 1,80 90,00 5,90 

Symphurus tessellatus 114,43 11,99 26,85 8,77 77,00 3,10 157,00 29,00 

Dactyloscopus sp. 90,50 6,50 7,72 2,80 80,00 4,00 98,00 9,40 

Lutjanus synagris 183,00 96,05 18,38 28,07 170,00 76,20 196,00 115,90 

Mugil curema 340,00 305,00 - - 340,00 305,00 340,00 305,00 

Gymnothorax ocellatus 418,43 129,50 57,38 63,94 330,00 52,50 483,00 225,00 

Citharichthys macrops 103,00 94,00 - - 103,00 94,00 103,00 94,00 

Bairdiella ronchus 200,00 103,60 - - 200,00 103,60 200,00 103,60 

Micropogonias furnieri 81,33 10,07 51,73 15,27 49,00 1,00 141,00 27,70 

Stellifer brasiliensis 57,25 2,00 16,26 1,66 38,00 0,40 77,00 4,30 

Stellifer rastrifer 60,00 3,58 20,30 3,76 45,00 0,50 89,00 8,80 

Sphoeroides testudineus 105,00 18,57 17,44 12,17 85,00 10,90 117,00 32,60 

Trichiurus lepturus 444,13 63,85 156,71 46,07 207,00 3,30 573,00 116,40 

E02         

Achirus lineatus 53,33 3,27 10,50 1,50 43,00 2,30 64,00 5,00 

Selene vomer 59,50 3,35 20,51 2,76 45,00 1,40 74,00 5,30 

Symphurus tessellatus 138,00 17,60 - - 138,00 17,60 138,00 17,60 

Lutjanus synagris 170,00 80,50 15,39 17,82 153,00 60,50 183,00 94,70 

Gymnothorax ocellatus 337,00 56,10 7,07 0,14 332,00 56,00 342,00 56,20 

Citharichthys macrops 117,00 17,35 21,21 10,96 102,00 9,60 132,00 25,10 

Chirocentrodon bleekerianus 74,00 1,80 - - 74,00 1,80 74,00 1,80 

Bairdiella ronchus 197,50 120,55 17,68 55,37 185,00 81,40 210,00 159,70 

Micropogonias furnieri 84,00 11,19 44,49 20,78 53,00 1,10 192,00 70,10 

Sphoeroides greeleyi 41,00 1,40 1,41 0,00 40,00 1,40 42,00 1,40 

Sphoeroides testudineus 106,17 29,70 21,06 19,00 80,00 1,10 130,00 51,70 

Trichiurus lepturus 165,00 1,70 16,70 0,70 150,00 1,00 183,00 2,40 

E03         

Achirus lineatus 63,00 3,80 - - 63,00 3,80 63,00 3,80 

Symphurus tessellatus 171,50 43,30 19,09 17,96 158,00 30,60 185,00 56,00 

Continua...  
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Tabela 4-51 (continuação): Média de comprimento (mm) e peso (g) e seus respectivos valores de desvio padrão, mínimo 

e máximo dos espécimes registrados na área de influência do empreendimento por Estação Amostral. 

Espécies 
Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

mm g mm g mm g mm g 

Diapterus auratus 145,50 60,05 37,48 56,21 119,00 20,30 172,00 99,80 

Eucinostomus gula 105,00 15,30 - - 105,00 15,30 105,00 15,30 

Lutjanus synagris 166,50 68,55 6,36 6,29 162,00 64,10 171,00 73,00 

Gymnothorax ocellatus 420,33 138,03 58,19 75,36 368,00 74,50 483,00 221,30 

Citharichthys macrops 72,75 3,60 19,70 2,29 47,00 0,80 95,00 6,40 

Chirocentrodon bleekerianus 87,00 3,20 - - 87,00 3,20 87,00 3,20 

Bairdiella ronchus 202,00 111,00 - - 202,00 111,00 202,00 111,00 

Ctenosciaena gracilicirrhus 94,28 13,49 19,83 11,15 51,00 5,20 154,00 63,10 

Isopisthus parvipinnis 91,50 13,45 33,23 2,76 68,00 11,50 115,00 15,40 

Micropogonias furnieri 133,27 37,58 61,15 35,50 30,00 0,30 228,00 122,30 

Sphoeroides testudineus 99,00 22,60 - - 99,00 22,60 99,00 22,60 

Trichiurus lepturus 308,30 16,56 83,03 10,31 168,00 1,50 390,00 28,70 

Prionotus punctatus 54,00 1,70 - - 54,00 1,70 54,00 1,70 

E04         

Achirus lineatus 58,00 3,70 - - 58,00 3,70 58,00 3,70 

Diapterus auratus 192,00 102,20 - - 192,00 102,20 192,00 102,20 

Eucinostomus gula 127,50 25,40 21,92 15,84 112,00 14,20 143,00 36,60 

Ogcocephalus vespertilio  113,50 34,23 43,15 45,05 89,00 11,50 178,00 101,80 

Pellona harroweri 79,00 4,00 - - 79,00 4,00 79,00 4,00 

Ctenosciaena gracilicirrhus 92,75 13,95 22,59 14,42 78,00 5,80 140,00 47,00 

Cynoscion jamaicensis 65,33 2,77 9,71 1,46 57,00 1,40 76,00 4,30 

Micropogonias furnieri 157,71 55,37 50,09 54,12 79,00 5,10 265,00 210,40 

Stellifer brasiliensis 92,67 10,40 19,50 8,24 79,00 5,20 115,00 19,90 

Stellifer rastrifer 75,56 8,58 22,26 10,12 45,00 0,70 128,00 34,20 

Trichiurus lepturus 221,00 6,50 87,58 8,05 166,00 1,80 322,00 15,80 

Prionotus punctatus 81,00 6,10 - - 81,00 6,10 81,00 6,10 

E05         

Achirus lineatus 51,00 2,30 - - 51,00 2,30 51,00 2,30 

Symphurus tessellatus 130,57 20,80 30,82 18,06 97,00 6,20 184,00 53,50 

Lutjanus analis 113,50 32,55 65,76 40,38 67,00 4,00 160,00 61,10 

Ogcocephalus vespertilio  220,00 189,70 - - 220,00 189,70 220,00 189,70 

Citharichthys macrops 80,00 4,10 - - 80,00 4,10 80,00 4,10 

Ctenosciaena gracilicirrhus 85,67 9,07 15,95 4,35 68,00 4,70 99,00 13,40 

Continua...  
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Tabela 4-51 (continuação): Média de comprimento (mm) e peso (g) e seus respectivos valores de desvio padrão, mínimo 

e máximo dos espécimes registrados na área de influência do empreendimento por Estação Amostral. 

Espécies 
Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

mm g mm g mm g mm g 

Micropogonias furnieri 61,40 15,29 62,74 46,53 28,00 0,05 237,00 147,70 

Stellifer brasiliensis 128,00 27,90 - - 128,00 27,90 128,00 27,90 

Stellifer rastrifer 48,47 1,30 17,00 2,09 30,00 0,05 88,00 8,10 

Sphoeroides greeleyi 56,00 3,10 - - 56,00 3,10 56,00 3,10 

 

Em relação aos índices ecológicos, podemos destacar o a estação E01, localizada na parte mais 

interna do estuário, como a que apresentou maior riqueza absoluta de espécies, diversidade e 

equitabilidade.  Esses valores diminuíram em direção a estação E05, próxima área de navegação do 

Porto de Vitória, a exceção da estação E03, que apresentou maior riqueza que a estação E02 (Figura 

4-263 e Tabela 4-52).  

 

Figura 4-263: Diversidade de Shannon, equitabilidade e riqueza absoluta de espécies registrada nas 

amostragens da ictiofauna presente na área de influência do empreendimento.  



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

493 

 

Tabela 4-52: Diversidade de Shannon, equitabilidade e riqueza absoluta de espécies registrada nas amostragens da 

ictiofauna presente na área de influência do empreendimento. 

Estação Amostral S J' H'(loge) 

E01 16 0,9182 2,546 

E02 12 0,8958 2,226 

E03 15 0,6827 1,849 

E04 12 0,7098 1,764 

E05 10 0,7759 1,786 

 

Analisando a similaridade na composição de espécies entre as estações amostrais foi possível 

observar a separação entre as estações E01 e E03, E01 e E04, além das estações E02 e E04 (Figura 

4-264 e Tabela 4-53), indicando que a porção mais interna do estuário apresentou maior distinção 

entre as áreas amostrais, servindo como Estação Controle em um futuro programa de monitoramento 

ambiental. 

 

Figura 4-264: MDS (Multidimensional Scaling) da composição de espécies registrada nas 

amostragens da ictiofauna presente na área de influência do empreendimento.  
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Tabela 4-53: Resultados de uma análise de Permanova da composição de espécies registrada nas amostragens da 

ictiofauna presente na área de influência do empreendimento. 

Estações Amostrais t p(perm) perms p(MC) 

E01 x E02 1,0175 0,5028 10 0,4002 

E01 x E03 1,7319 0,1061 10 0,0459 

E01 x E04 1,7546 0,1036 10 0,0437 

E01 x E05 1,0882 0,5013 4 0,3856 

E02 x E03 1,3798 0,1986 10 0,1774 

E02 x E04 1,6314 0,0971 10 0,046 

E02 x E05 1,0701 0,4924 4 0,4042 

E03 x E04 1,4437 0,0983 10 0,1285 

E03 x E05 1,3887 0,2425 4 0,2266 

E04 x E05 0,98711 0,753 4 0,4577 

 

4.3.2.3.3.2 Discussão 

As amostragens da ictiofauna na área de influência do empreendimento registraram a ocorrência 

de 155 espécies. Das espécies registradas, 55 apresentam importância comercial para a atividade 

pesqueira artesanal local, especialmente as pescadas, que foram espécies abundantes no 

monitoramento, enquanto que três se encontram ameaçadas de sobre-exploração e uma ameaçada de 

extinção, de acordo com a Instrução Normativa nº 05/2005 do Ibama. 

Em relação à riqueza da ictiofauna, foi observado um elevado número de espécies na região. 

CHAGAS et al., (2006), na mesma área (baía de Vitória), registraram um total de 77 taxa e 31 

famílias. As famílias Sciaenidae, Gobiidae e Paralichthyidae apresentaram maior número de espécies 

(6), seguidas por Achiridae (5). As famílias Gerreidae, Achiridae, Tetraodontidae e Lutjanidae foram 

as famílias dominantes com relação ao número de indivíduos. Os taxa mais abundantes foram 

Eucinostomus spp., Achirus lineatus, Sphoeroides testudineus, Lutjanus synagris e Symphurus 

tessellatus.  

Os autores supracitados concluíram que a utilização do espaço estuarino pelas espécies de peixes 

ocorreu de acordo o gradiente de salinidade e profundidade, onde as espécies que utilizam 

preferencialmente as áreas mais profundas não apresentam um padrão estuarino marcado, enquanto 

que as espécies que se distribuem nas áreas rasas se distribuem marcadamente no gradiente estuarino. 

CHAGAS et al. (2006) atribuíram isso provavelmente à presença do canal ao longo do estuário, que 

permitiria a persistência de condições mais estáveis em zonas de maior profundidade. 
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No presente estudo a maior parte dos organismos coletados apresentavam pequeno comprimento. 

SANTOS et al. (2002), estudando a ictiofauna em duas planícies de maré em um estuário também 

observaram que as capturas caracterizaram-se pela presença de peixes pequenos e de poucas espécies. 

Em seu estudo, nas áreas sujeitas às maiores correntes predominou a espécie Atherinella brasiliensis, 

seguida por Harengula clupeola, Sphoeroides testudineus, Stellifer rastrifer e Sphoeroides greeleyi, 

enquanto que nas áreas mais protegidas a dominância foi de H. clupeola, A. brasiliensis, S. greeleyi 

e S. testudineus. GRAÇA LOPES et al. (2002) também observaram que é grande a participação de 

juvenis na composição das capturas da pesca com arrasto rebocado (balão) no litoral do Estado de 

São Paulo.  

Em relação à abundância entre os pontos de amostragem foi possível observar que o estuário 

interno apresentou uma menor abundancia, entretanto, peixes de maior porte e maiores índices de 

riqueza, diversidade e equitabilidade, sendo observado uma alteração desses valores em direção a 

estação 05, mais próxima do complexo portuário do Canal de Vitória. A partir de uma análise 

similaridade na composição de espécies foi possível observar esse padrão através da formação de 

grupos claros e significativos quando aplicado os testes estatísticos, de forma que a estação 01, na 

parte mais interior do estuário, pode servir como estação controle em futuros programas de 

monitoramento. 

 

4.3.2.3.3.3 Considerações finais 

O estudo da ictiofauna na área de influência do empreendimento apresentou uma alta riqueza de 

espécies, sendo que os índices ecológicos foram superiores na estação mais interna do estuário, 

decrescendo em direção a área portuária. Quando analisada a similaridade entre as estações amostrais 

o mesmo padrão foi observado, sendo esses resultados significativos quando aplicados os testes 

estatísticos, indicando que a estação 01 pode servir como Estação Controle em futuros programas de 

monitoramento da ictiofauna. 

No presente monitoramento, foram registradas 55 espécies que apresentam importância comercial 

para a atividade pesqueira artesanal, enquanto que três se encontram ameaçadas de sobre-exploração 

e uma ameaçada de extinção, de acordo com a IN05/2005 do Ibama. Não foram encontradas espécies 

raras ou endêmicas.  
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4.3.2.3.4 Carcinofauna 

4.3.2.3.4.1 Resultados 

A partir de dados primários e secundários foi possível identificar oito espécies de crustáceos 

Brachyura, distribuídos em cinco Famílias ao longo das quatro áreas de amostragem no manguezal 

(Tabela 4-54 e Figura 4-265). No manguezal presente na área de influência do empreendimento foi 

observado vegetação com predominância de mangue-vermelho (Rhizophora mangle), com linha de 

maré atingindo aproximadamente 30 centímetros. Espécies do gênero Avicennia e Laguncularia 

também são observadas na área. Cabe destacar que apesar da carcinofauna ainda se distribuir nessa 

área (Figura 4-266), existe uma grande quantidade de resíduos sólidos dentro do bosque de 

manguezal, incluindo esqueletos de animais domésticos (Figura 4-267). Dentro do bosque ainda são 

encontradas espécies vegetais exóticas (Figura 4-268), assim como no seu entorno, onde novamente 

são encontrados depósitos de lixo (Figura 4-269). 

Tabela 4-54: Lista de espécies de crustáceos registrados na área de influência do empreendimento. 

Família Espécies Nome Comum 

Grapsidae Goniopsis cruentata (Latreille, 1803)  Maria-mulata, Aratú 

Ocypodidae Uca uruguayensis Nobili, 1901 Chama-maré 

Ocypodidae Uca victoriana (von Hagen, 1987) Chama-maré 

Portunidae Callinectes danae Smith, 1869 Siri 

Portunidae Callinectes ornatus Ordway, 1863 Siri 

Sesarmidae Aratus pisonii (H. Milne Edwards, 1837) Marinheiro 

Sesarmidae Sesarma rectum Randall, 1840  - 

Ucididae Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) Caranguejo Uça 
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Figura 4-265: Principais espécies de crustáceos registrados na área de influência do empreendimento. 

 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

498 

 

 

 

 

Figura 4-266: Espécime de Aratu (G. cruentata) observada na área de 

estudo 

 

   

Figura 4-267: Lixo dentro do bosque de mangue.  
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Figura 4-268: Espécies exóticas de plantas dentro do bosque de 

mangue. 

 

   

Figura 4-269: Depósitos de lixo nas bordas do manguezal. 

 

Em relação à densidade de crustáceos em termos de número de galerias (tocas) por metro 

quadrado, foi possível observar que a estação amostral EM04 apresentou maior concentração de 

galerias, enquanto que a estação EM01 apresentou a menor concentração de tocas por metro 

quadrado, entretanto, quando aplicado o teste estatístico (ANOVA) foi observado que a diferença de 

densidade não foi significativa entra as estações amostrais (F=0,68 e p=0,58). 

Quando os valores de diâmetro dessas tocas foram transformados, a partir da equação linear de 

SCHMIDT (2006), foi possível observar que o tamanho médio estimado dos crustáceos em 

milímetros foi maior na estação amostral EM03, seguido da estação EM02, enquanto que o menor 

comprimento médio foi observado na estação EM01, sendo que esses resultados foram confirmados 

pelo teste estatístico como significativamente distintos entre as estações amostrais (F=16,06 e 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

500 

 

 

 

p=0,01.1010) (Figura 4-270 e Tabela 4-55). Cabe ressaltar que esses dados não se distribuíram de 

maneira Normal, segundo Teste de Kolmogorov & Smirnov.  

 

Figura 4-270: Comprimento médio de caranguejos a partir da equação linear de 

SCHMIDT (2006) e densidade média (número de tocas.m2) na área de influência 

do empreendimento. 

 

Tabela 4-55: Comprimento médio e desvio padrão de caranguejos a partir da equação linear de SCHMIDT (2006) e 

densidade média (número de tocas.m2) na área de influência do empreendimento. 

Estação Amostral EM01 EM02 EM03 EM04 

Comprimento médio (mm) 42,56 43,83 56,41 43,62 

Densidade (Toca.m²) 7,00 7,67 8,33 11,00 

Desvio Padrão Comprimento 6,82 7,02 9,78 8,36 

Desvio Padrão Densidade 3,46 5,51 1,53 3,00 

 

4.3.2.3.4.2 Discussão 

Em relação densidade de tocas de Ucides cordatus (Caranguejo-uçá) na área de estudo, foi 

possível observar que a estação EM01 apresentou a menor concentração de tocas e tamanho médio 

deste caranguejo. Essa estação se localiza em mais próximo do Canal da baía de Vitória, influenciada 

pela ação da maré e de fácil acesso à comunidade local. Em contra partida, a estação EM03 apresentou 

o maior tamanho médio de Ucides cordatus, seguido de EM02 e EM04. A estação EM03 apresenta 

maior desenvolvimento de vegetação de manguezal e o acesso é mais difícil, pois se encontra no 

centro da área de manguezal, ou seja, o efeito de borda é menor sobre a comunidade de caranguejos, 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

501 

 

em comparação as demais estações amostrais. A dificuldade de acesso a esse tipo de manguezal, onde 

o sedimento inconsolidado dificulta a cata do caranguejo, também foi um fator levantado por 

CASTRO et al., (2008) em um estudo sobre os aspectos bioecológicos de U. cordatus, na ilha de São 

Luís – MA.  

Em relação à densidade de tocas, quando comparamos o presente estudo com manguezais das 

regiões Norte/Nordeste do Brasil, notamos que a densidade local é inferior. COSTA (1979) encontrou 

densidade de 4 tocas.m2. BLANKENSTEYN et al., (1997) registraram no rio Ceará 5,17 tocas.m2, e 

na Paraíba 6 tocas.m2 (Curuçá). O mesmo autor no Paraná chegou a encontrar 2 tocas.m2. Nota-se 

que esses estudos foram realizados antes do ano 2000. Na Paraíba, por exemplo, DIELE (2000) já 

encontrou 1,7 tocas.m2 no rio Caeté no ano de 2000. No Maranhão CASTRO (1985) encontrou 

densidades de 5,58 tocas.m2 em 1985, enquanto que em 2008 a densidade alcançou no máximo de 4 

e mínimo de 2 tocas.m2 (CASTRO et al., 2008), indicando uma redução das densidades ao longo do 

tempo. 

Na região sudeste e sul, as densidades observadas foram inferiores as encontradas nas regiões 

norte/nordeste, com densidades de 2,6 tocas.m2 na baía de Sepetiba (RJ) (SOUZA, 1999), 2,01 

tocas.m2 baía das Laranjeiras (PR) (BLANKENSTEYN et al., 1997) e 1,11 tocas.m2 em Itacorubi 

(SC) (BRANCO, 1993), indicando uma variação latitudinal na densidade de caranguejos. No presente 

estudo, como pode ser observado, as densidades foram inferiores aos estudos supracitados. Quando 

comparado com um ambiente antropizado como a baía de Guanabara, onde as densidades foram de 

no máximo 0,2 tocas.m2, o manguezal em Cariacica se manteve um pouco superior em número de 

tocas.m2.  

Em relação ao tamanho médio dos caranguejos, todas as estações amostrais ficaram abaixo do 

padrão estabelecido pelo IBAMA, que de acordo com a Portaria n.34/2003-N, de 24 de julho de 2003, 

que proíbe a comercialização de qualquer indivíduo da espécie Ucides cordatus, caranguejo-uçá, cuja 

largura da carapaça seja inferior a 6,0cm. Comparando a região de estudo com estudos realizados por 

CASTRO et al. (2008) em São Luís – MA, é possível observar que os valores de comprimento de 

carapaça da estação EM03 foi a que mais se aproximou dos valores encontrados pelos autores 

supracitados (Machos 66,6 e fêmeas 60,3 mm). 
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Em relação às espécies do gênero Uca, grupo com ampla distribuição na área de estudo, 

CASTIGLIONI et al. (2006) demonstram sua plasticidade aos diversos tipos de ambientes, pois 

mesmo habitando uma área impactada, a sua estrutura populacional e o tamanho dos animais na 

maturidade sexual não são afetados. Os aspectos biológicos investigados nesse trabalho não 

apresentaram diferenças marcantes quando comparados com outras duas populações provenientes de 

manguezais sujeitos à pequena ou nenhuma ação antrópica (CASTIGLIONI e NEGREIROS-

FRANSOZO, 2006). Segundo esses autores, os caranguejos provavelmente estão obtendo energia de 

outras fontes alternativas de alimento, como bactérias, algas e outros organismos existentes no 

substrato, as quais são suficientes para a realização das funções vitais e para a manutenção de suas 

populações. MOREIRA et al. (2010), por exemplo, encontraram no município da Serra seis espécies 

desse Gênero (Uca cumulanta, U. leptodactyla, U. mordax, U. rapax, U. thayeri e U. vocator) em 

uma alta abundancia. 

Em relação à distribuição da espécie Goniopsis cruentata no manguezal, SANTOS et al. (2001) 

observaram no litoral sul de Pernambuco que em períodos de maior precipitação pluviométrica ocorre 

uma diminuição de aratus no manguezal, que evitam se deslocar em ambientes muito lamosos e áreas 

alagadas em épocas de chuvas. De acordo com OSHIRO et al. (1998), a Superfamília Grapsoidae 

encontra-se distribuída basicamente entre a borda e o meio do manguezal, evidenciando uma nítida 

preferência ecológica para cada espécie. 

Em relação aos sesarmídeos A. pisonii e S. rectum, FRUSHER et al. (1994), afirmam que a 

tolerância à salinidade e habilidade de osmorregulação não refletem adequadamente a distribuição de 

caranguejos sesarmídeos nos manguezais, sendo fatores como a competição intraespecífica e 

predação, que influenciam a abundância da espécie nesse ambiente. O caranguejo guaiamu (C. 

guanhumi) é associada às regiões do manguezal mais próximas ao apicum (SCHAEFFER-

NOVELLI,1995), razão pela qual não foi registrado nas amostragens de campo, pois, conforme 

mencionado anteriormente, as áreas de Apicum são inexistentes na área de estudo. Em relação aos 

siris do gênero Callinectes, segundo os pescadores locais, esses são abundantes na região e fazem 

parte da produção de pesca artesanal local. De acordo com MANTELATTO e FRANSOZO (1999), 

estes siris são comuns em estuários ao longo de toda a costa do Brasil.  
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4.3.2.3.4.3 Considerações Finais 

Na área de influência do empreendimento foi observado que a maior densidade e tamanho de 

crustáceos de importância comercial, ou seja, do caranguejo-uçá (Ucides cordatus), ocorreu na 

estação amostral mais protegida do efeito de borda (EM03), onde o impacto urbano se manifestou, 

principalmente, através do lançamento de lixo nas bordas e dentro do bosque de mangue. Em relação 

ao tamanho médio dos caranguejos nas estações amostrais, todas ficaram abaixo do padrão 

estabelecido pelo IBAMA, que de acordo com a Portaria nº 34/2003-N, de 24 de julho de 2003, que 

proíbe a comercialização de qualquer indivíduo da espécie Ucides cordatus, caranguejo-uçá, cuja 

largura da carapaça seja inferior a 6,0cm. 

No presente estudo não foram registradas espécies endêmicas, raras ou exóticas, entretanto, o 

caranguejo-uçá (Ucides cordatus) se encontra na lista do Anexo II da Instrução Normativa 5 de 21 

de maio de 2004, como espécie sobre-explotada ou ameaçada de sobre-explotação. 

 

4.3.2.3.5 Malacofauna 

4.3.2.3.5.1 Resultados 

Foram registrados três espécies de moluscos, distribuídos em três Famílias ao longo das estações 

amostrais (Tabela 4-56 e Figura 4-271). Conforme escrito anteriormente, nos locais de amostragem 

o ambiente se encontrava impactado por despejo de lixo doméstico. Em relação à distribuição dos 

moluscos na área de estudo, foi possível observar que M. coffea se distribuiu em todas as estações 

amostrais, desde a franja até a borda intermediária do manguezal, enquanto que a ostra C. rhizophorae 

também se distribuiu em todas as estações (exceto EM04) apenas na franja no mangue, devido a sua 

dependência da inundação da maré. L. anguilifera se distribuiu apenas nas estações EM01 e EM02, 

também influenciada pela presença de variação da maré.  

Tabela 4-56: Lista de espécies de moluscos registrados na área de influência do empreendimento. 

Família Espécie EM01 EM02 EM03 EM04 

Ellobiidae Melampus coffea (Linnaeus, 1758) X X X X 

Littorinidae Littorina angulifera (Lamarck, 1822) X X   

Ostreidae Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828) X X X  
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Figura 4-271: Espécies de moluscos registrados na área de influencia do empreendimento. 

 

Em relação à densidade de moluscos coletados na área dos quadrats, M coffea foi o único molusco 

registrado a partir dessa metodologia. Os demais foram registrados a partir e busca aleatória. A 

densidade média de M. coffea foi superior na estação EM03, seguido de EM02, EM04 e EM01, sendo 

que quando aplicado o teste estatístico (ANOVA) foi observado que a diferença significativa de 

densidade desta espécie entre as estações amostrais (F=7,79 e p=0,009) (Figura 4-272). 
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Figura 4-272: Densidade de M. coffea (Ind.m2) na área de influência do 

empreendimento. 

 

Quando os valores de comprimento e peso médio foi possível observar que os maiores valores 

foram observados na estação EM02, seguido de EM03, enquanto que o menor valor médio foi 

observado na estação EM01. Entretanto, o teste estatístico não indicou como significativamente 

distintas as estações amostrais, tanto para o comprimento médio (F=0,07 e p=0,97) quanto para o 

peso médio (F=0,53 e p=0,66) (Figura 4-273 e Tabela 4-57). 

 

Figura 4-273: Comprimento médio (cm) e peso médio (g) de M. coffea no 

manguezal da área de influência do empreendimento. 
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Tabela 4-57: Comprimento médio (cm) e peso médio (g) de M. coffea no manguezal da área de influência do 

empreendimento. 

Estação Amostral EM01 EM02 EM03 EM04 

Comprimento médio (cm) 1,35 1,44 1,41 1,40 

Peso médio (g) 0,70 0,96 0,78 0,70 

Desvio Padrão Comprimento 0,07 0,33 0,24 0,07 

Desvio Padrão Peso 0,14 0,56 0,32 0,16 

 

4.3.2.3.5.2 Discussão 

De acordo com LERCARI e DEFEO (2006), a riqueza de espécies de moluscos diminui em um 

gradiente entre o oceano e águas com baixa salinidade, atingindo riquezas mais baixas em salinidades 

próximas de 4-6, crescendo novamente em direção as condições de água doce, com espécies 

adaptadas ao ambiente dulcícola. No presente estudo, além de apenas três espécies terem sido 

registradas, apenas M. coffea se distribuiu em todas as áreas e faixas do manguezal, considerando que 

o Apicum está descaracterizado pelos centros urbanos vizinhos. C. rhizophorae também se distribuiu 

em todas as áreas, mas apenas na franja. L. angulifera só se distribuiu nas estações EM01 e EM02, 

próximas ao canal da baía de Vitória. PETRAGLIA-SASSI (1986) observou que a malacofauna no 

estuário do rio Paraíba do Norte (PB) apresentou maior diversidade em áreas de maior influência 

marinha, com diminuição progressiva na riqueza à medida que se aproximava do extremo estuarino 

superior. Em um trabalho mais recente, BARROSO e MATTHEWS-CASCON (2009) também 

observaram o mesmo padrão no estuário do rio Ceará (CE). 

Em relação a espécies de interesse econômico, a ostra Crassostrea rhizophorae é um molusco 

que ocorre comumente em raízes de Rhizophora mangle (mangue-vermelho), rochas e substratos 

duros ao longo da costa do Espírito Santo (ALVARENGA e NALESSO, 2006), por isso só foi 

registrada na franja no estuário. ALVARENGA e NALESSO (2006) registraram uma alta 

mortalidade em cultivos da espécie no estuário do rio Piraquê-açú, atribuída a altas salinidades, entre 

outros fatores. PEREIRA et al. (1988) afirmam que o melhor crescimento da espécie ocorre em 

ambientes com menores valores de salinidade. BARROSO e MATTHEWS-CASCON (2009) não 

registraram a espécie no estuário do rio Ceará, atribuindo o fato a pequena tolerância que esta espécie 

possui a baixas salinidades, fenômeno observado também por VILANOVA e CHAVES (1988).  
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Espécies de mexilhão e sururu, que também apresentam importância comercial no Estado do 

Espírito Santo, não foram registradas neste levantamento, embora o sururu Mytella chrrouana tenha 

sido registrada em abundância nos costões estudados. Segundo PEREIRA e GRAÇA LOPES (1995), 

a espécie Mytella falcata (mexilhão) se distribui da zona infralitoral até a zona entremarés, enquanto 

que M. guyanensis (sururu) é encontrado em bosques de mangue, situados na zona entre marés de 

ambientes estuarinos (NISHIDA e LEONEL, 1995; MARQUES, 1998). De acordo com PEREIRA 

et al., (2003) ambas as espécies se distribuem nesse ecossistema heterogeneamente, em manchas de 

ocupação. Esse padrão pode ter influenciado na ausência desses organismos no presente estudo, não 

necessariamente indicando que a espécie não ocorre na área de manguezal estudada.  

De maneira geral, SANTOS (2004), em seus estudos no estuário do rio Jaboatão (PE), concluiu 

que a salinidade e o tipo de sedimento foram os parâmetros ambientais que mais influenciaram na 

distribuição das espécies de molusco no estuário. Já PETRAGLIA-SASSI (1986), YSEBAERT et al. 

(2003) e BARROSO e MATTHEWS-CASCON (2009), concluíram que a salinidade foi o fator 

principal no controle da distribuição dos moluscos ao longo de um estuário, sendo que o padrão de 

riqueza de espécies e a diversidade declinaram com a diminuição da salinidade.  

Em termos de variação de densidade nas áreas de estudo, apenas M. coffea pôde ser analisada. 

Foi observado que a estação EM03, apresentou maior densidade, seguido de EM02, indicando que a 

espécie tem preferência por áreas menos salinas, conforme observado por FERNANDES (1990) e 

RIOS (1994). O tamanho e peso médio desses espécimes também foi maior em EM03 e EM02. Esse 

padrão pode ser explicado pela estratégia da população em relação ao ambiente que ele se encontra. 

Segundo MAIA (2010), em condições limitantes os caramujos adultos investem em crescimento, 

cessando a reprodução, enquanto grande parte dos indivíduos jovens e os pertencentes às maiores 

classes de tamanho, possivelmente os mais velhos, não resistem, enquanto que em condições 

favoráveis a reprodução reflete em uma alta densidade.  

De acordo com MAIA (2010) a espécie M. coffea tem potencial para ser utilizada como 

bioindicador no estado de degradação de manguezais, principalmente com relação ao grau de 

desmatamento, já que sua existência está condicionada à presença de árvores, tanto como refúgio 

contra afogamento, como recurso alimentar. No presente estudo as menores densidade ocorreram na 

estação EM01 (alta salinidade e baixa proteção das copas das árvores contra luminosidade), de acordo 

com o exposto pelo autor supracitado. Segundo FERNANDES (1990) e RIOS (1994), Melampus 
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coffea se distribui em regiões onde a salinidade máxima atinge 30, não suportando salinidades de 35 

ou mais, preferindo, aparentemente, ambientes de água salobra. Finalmente, MAIA (2010) afirma 

que esta espécie apresenta algumas das características importantes para escolha de um bioindicador, 

como tamanho, abundância e facilidade de coleta. 

 

4.3.2.3.5.3 Considerações Finais 

Em relação a malacofauna, foram registradas três espécies sendo que M. coffea se distribuiu em 

todas as áreas desde a franja até a borda intermediária do manguezal, enquanto que a ostra C. 

rhizophorae também se distribuiu em todas as áreas, apenas na franja, devido a sua dependência da 

inundação da maré. L. anguilifera se distribuiu apenas nas áreas inundáveis. Em termos de variação 

de densidade nas estações amostrais, apenas M. coffea pôde ser analisada, sendo que a estação EM03, 

mais protegida do efeito de borda, também apresentou maior densidade. A espécie M. coffea tem 

potencial para ser utilizada como bioindicador no estado de degradação de manguezais, 

principalmente com relação ao grau de desmatamento, já que sua existência está condicionada à 

presença de árvores, tanto como refúgio contra afogamento, como recurso alimentar. 

No presente estudo, não foram registradas espécies endêmicas, raras ou exóticas. 

 

4.3.2.3.6 Quelônios 

4.3.2.3.6.1 Resultados 

No Brasil ocorrem cinco das oito espécies de tartarugas marinhas existentes no mundo: tartaruga-

cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartaruga-oliva (Lepidochelys 

olivacea), tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) e a tartaruga-de-pente (Eretmochelys 

imbricata) (TAMAR, 2005). O período de desova dessas espécies ocorrem, preferencialmente, entre 

setembro e março, quando as fêmeas selecionam nas praias arenosas áreas para escavação dos ninhos 

e postura dos ovos (SANCHES, 1999). Ilhas oceânicas como as de Trindade, Fernando de Noronha 

e Atol das Rocas também são sítios de desovas de tartarugas marinhas (MMA, 2002).  
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O Estado do Espírito Santo é uma importante área de reprodução e alimentação para as tartarugas 

marinhas no Brasil. Nas praias do Espírito Santo são reportadas desovas das cinco espécies de 

tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, sendo a única concentração de áreas de desova da 

tartaruga-de-couro (D. coriacea) e o segundo maior ponto de desova da tartaruga-cabeçuda (C. 

caretta). A tartaruga-verde (C. mydas), também utiliza o litoral do Espírito Santo como uma 

importante área de alimentação. Segundo o Projeto TAMAR, principal Instituição de pesquisa e 

conservação de quelônios da região desde a década de 1980, há diversas áreas de desova entre a região 

da Barra do Riacho até a divisa com o Estado da Bahia (MARCOVALDI E MARCOVALDI, 1999). 

A seguir, apresenta-se a descrição das cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no 

litoral do Espírito Santo: 

 TARTARUGA-VERDE (Chelonia mydas): 

Quando filhote é uma espécie onívora, tornando-se basicamente herbívora quando juvenil e 

adulta, podendo alimentar-se eventualmente de moluscos, esponjas e ovos de peixes. A espécie é 

considerada cosmopolita e as principais áreas de nidificação e alimentação estão nos trópicos. 

Normalmente são encontradas em profundidades rasas de até 20 m. A espécie se reproduz, 

preferencialmente, nas áreas oceânicas brasileiras, mas há alguns registros de desovas em pontos no 

litoral dos estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe e Espírito Santo. A Ilha de Trindade (ES) 

é considerada o maior sítio de reprodução desta espécie no Brasil. O Atol das Rocas abriga a segunda 

maior colônia. Enquanto em Fernando de Noronha está a população mais ameaçada, com um número 

anual de desovas muito inferior ao registrado nas outras áreas (Figura 4-274) (TAMAR, 2005). 
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Figura 4-274: Espécie Chelonia mydas (Foto: TAMAR). 

 

 TARTARUGA-CABEÇUDA (Caretta caretta): 

A tartaruga-cabeçuda é uma espécie onívora, podendo se alimentar de crustáceos, moluscos, 

águas-vivas, hidrozoários, ovos de peixes e algas. Habitam normalmente profundidades rasas até 

cerca de 20 m. Quanto à reprodução das tartarugas marinhas no litoral do Brasil, observa-se que o 

maior número de ninhos é dessa espécie. Foram registradas áreas de desova na Bahia, Sergipe, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina (Figura 4-275) (TAMAR, 2008). 

 

Figura 4-275: Espécie Caretta caretta (Foto: TAMAR).  
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 TARTARUGA-OLIVA (Lepidochelys olivacea) 

A tartaruga-oliva é a menor das tartarugas marinhas que ocorrem em águas brasileiras. Alimenta-

se em águas mais profundas, geralmente entre 80 e 100 m. Porém, podem ser encontradas em águas 

mais rasas, principalmente em áreas próximas a estuários. A espécie é onívora, alimentando-se de 

peixes, moluscos, hidrozoários, crustáceos, algas, briozoários, tunicados e ovos de peixe. No Brasil, 

em particular, possui hábito solitário nas praias, sendo que as desovas se concentram no Estado de 

Sergipe (Figura 4-276) (TAMAR, 2008). 

 

Figura 4-276: Espécie Lepidochelys olivacea (Foto: TAMAR). 

 

 TARTARUGA-DE-PENTE (Eretmochelys imbricata) 

Enquanto filhotes os indivíduos da espécie vivem em associação com bancos de algas do gênero 

Sargassum, alimentando-se principalmente de pequenos crustáceos. Na fase juvenil e adulta, a 

espécie torna-se onívora, podendo alimentar-se de algas, ovos de peixe, crustáceos, moluscos, 

ouriços, corais e esponjas. São encontradas normalmente em profundidades rasas até cerca de 40m. 

A espécie ocorre principalmente em áreas tropicais, sendo as populações destas áreas compostas 

principalmente por subadultos. Poucas colônias de adultos são conhecidas. No Brasil, a principal área 

de desovas é o litoral norte do Estado da Bahia, mas há registros de ninhos nos estados do Rio Grande 

do Norte, Sergipe e Espírito Santo (Figura 4-277) (TAMAR, 2008). 
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Figura 4-277: Espécie Eretmochelys imbricata (Foto: TAMAR). 

 

 TARTARUGA-DE-COURO (Dermochelys coriacea) 

Esta espécie possui hábitos pelágicos, entretanto, podem alimentar-se em águas rasas, de até 4 m 

de profundidade, próximas à costa. Os hidrozoários compõem a principal parte da dieta desta espécie. 

Os registros da tartaruga-de-couro são escassos e a Guiana Francesa parece ser a maior área de 

nidificação. As colônias no Atlântico são protegidas e suas populações parecem estar aumentando. 

Na costa brasileira é a espécie mais ameaçada. A área onde existe maior número de registros 

reprodutivos da espécie está localizada ao norte do Espírito Santo, entre Barra do Riacho e Guriri. 

Alguns ninhos foram registrados também no sul do país (Figura 4-278) (TAMAR, 2008). 
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Figura 4-278: Espécie Dermochelys coriacea (Foto: TAMAR). 

 

4.3.2.3.6.2 Discussão 

Ao longo do litoral do Espírito Santo o monitoramento de desovas de tartarugas marinhas, assim 

como ações de conservação, se distribuem através de diversas bases do Projeto TAMAR, entretanto, 

o litoral norte do Estado é a principal área de concentração das desovas. Em virtude da preocupação 

com este grupo de organismos marinhos na região, adicionado à escassez de informações sobre os 

possíveis impactos de atividades econômicas sobre eles, o IBAMA criou Áreas Prioritárias para a 

Conservação ao longo da costa brasileira, de maneira a proteger as principais espécies que ocorrem 

nestas áreas em períodos críticos, como de migração, acasalamento e desova (PORTARIA MMA Nº 

09, de 23 de janeiro de 2007). O litoral norte do Estado, na região da foz do rio Doce, é classificado 

como de “importância biológica alta”, “importância biológica muito alta” e “importância biológica 

extremamente alta”, por constituir-se em área de concentração durante de desova das tartarugas 

marinhas. 

A Base do TAMAR de Comboios, por exemplo, monitora uma área que abrange 37 km de praias, 

entre o distrito de Barra do Riacho, município de Aracruz (19°50’ S) e o distrito de Regência, 

município de Linhares (19°40’S). A área encontra-se dividida em dois setores distintos, com 22 km 

pertencentes à Terra Indígena de Comboios, que limita-se ao sul com a foz do rio Riacho, e os outros 

15 km pertencentes à Reserva Biológica de Comboios, que faz limite ao sul com a Reserva Indígena 

e ao norte com a foz do rio Doce, em Regência (TAMAR, 2005). 
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A Base do TAMAR de Povoação monitora 39 km de praias, desde a foz do Rio Doce, limite sul, 

até a praia do Degredo (19°22’S), ao norte. Apesar de contíguas, existem nesta região quatro 

diferentes praias: Praia de Povoação (10 km); Praia do Monsarás (8 km); Praia das Cacimbas (11 km) 

e Praia do Degredo (10 km), em sequência do sul para o norte (TAMAR, 2005). Segundo o MMA 

(2002), o trecho da linha de costa monitorado por estas duas Bases é um dos sítios remanescentes de 

desova da tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) no Brasil, e é a principal área de desova da 

tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) no Espírito Santo.  

A Base do TAMAR, em Pontal do Ipiranga, monitora atualmente 26 km de praias, compreendidas 

entre a lagoa do Belino, na região do Degredo (19º22’S), limite do trecho monitorado pela Base de 

Povoação e a região de Urussuquara. Nesta região, cerca de 200 fêmeas de tartaruga-cabeçuda 

(Caretta caretta) desovam por ano. A tartaruga-gigante ou tartaruga-de-couro (Dermochelys 

coriacea) desova esporadicamente na região (TAMAR, 2005).   

A Base do TAMAR em Guriri monitora 50 km de praias, desde a região de Campo Grande até a 

foz do Rio Cricaré (Km 162), no município de Conceição da Barra. A cada ano cerca de 150 desovas 

são registradas na região, principalmente da tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta). A área monitorada 

pela Base de Itaúnas vai desde a foz do rio Cricaré (18º25’S), abrangendo a praia de Conceição da 

Barra (5 km), toda a extensão do Parque Estadual de Itaúnas (25 km) e entre a foz do rio Itaúnas e 

Riacho Doce (18º20’S), na divisa do Espírito Santo com a Bahia. A Base também monitora os 

primeiros 8 km do litoral sul da Bahia, na região das falésias de Costa Dourada, totalizando 38 km de 

praias monitoradas. No Parque Estadual de Itaúnas há desovas principalmente da tartaruga-cabeçuda 

(Caretta caretta), em menor quantidade da tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) e da tartaruga-de-

pente (Eretmochelys imbricata) (TAMAR, 2005). 

A base de apoio do TAMAR mais próxima do empreendimento se localiza no município da Serra 

e opera desde 2001. Essa base abrange 17 quilômetros de praias. Os trabalhos são realizados em 

parceria com a Prefeitura Municipal da Serra, sendo supervisionados a partir do Escritório do Projeto 

TAMAR-IBAMA em Vitória. Neste trecho do litoral predominam as desovas da espécie Caretta 

caretta. Cabe ressaltar a Ilha de Trindade que, embora esteja distante mais de 1000 km do continente, 

é o maior sítio reprodutivo da espécie Chelonia mydas no Atlântico-sul e uma importante área de 

alimentação da tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) (TAMAR, 2008). 
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Em relação aos aspectos reprodutivos de tartarugas marinhas no litoral do Estado do Espírito 

Santo a distribuição do registro de ninhos se comporta da seguinte maneira: Anchieta (6%), Serra 

(5%), Comboios (20%), Povoação (31%), Pontal do Ipiranga (17%), Guriri (15%) e Itaúnas (6%). O 

que pode se observar é que as bases localizadas na Planície Costeira do rio Doce registram 89% do 

total de ninhos (TAMAR, 2005).  

Dessas desovas, 61% foram da tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), 36% de espécies não-

identificadas, 3% da tartaruga-gigante (Dermochelys coriacea) e 0,05% da tartaruga-oliva 

(Lepidochelys olivacea). O mesmo relatório reporta que na temporada 2004/2005 foram protegidos e 

liberados 62.752 filhotes, sendo 57.010 da da tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), 1.104 da espécie 

da tartaruga-gigante (Dermochelys coriacea) e 475 da tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea), além 

de outros 4.163 filhotes cuja a espécie não foi identificada (TAMAR, 2005). 

Na temporada 2004/2005 foram registradas 476 ocorrências de eventos não-reprodutivos de 

tartarugas marinhas no litoral do Espítiro Santo. A espécie predominante foi a tartaruga-verde 

(Chelonia mydas) (N = 434 registros). A tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) foi regsitrada 

em 14 oportunidades, a tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) teve 12 registros, a tartaruga-oliva 

(Lepidochelys olivacea) foi observada 8 vezes, enquanto tartaruga-gigante (Dermochelys coriacea) 

teve um único registro. Destes eventos, 56,3 % (N =268) corresponderam a tartarugas marinhas 

encontradas mortas (TAMAR, 2005). Em um estudo realizado pela CTA (2013), o número de 

registros de quelônios marinhos encalhados totalizou 4.580 indivíduos no período de outubro de 2011 

a setembro de 2012. Desse total, 90,6% (n=4.150) foram da espécie Chelonia mydas, sendo que a 

dominância de indivíduos juvenis dessa espécie chegou a 99,2% das ocorrências para a tartaruga 

verde (C. mydas). A espécie Caretta caretta totalizou 3,0%, seguido de Lepidochelys olivacea (2,7%), 

Eretmochelys imbricata (1,9%) e Dermochelys coriacea (0,2%). 

Em virtude da intensa utilização do litoral do Espírito Santo por diferentes espécies de tartarugas 

marinhas e da presença de sítios reprodutivos na região, conforme descrito anteriormente, o litoral 

capixaba está classificado como área de extrema importância biológica para os quelônios no relatório 

“Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha” 

(MMA, 2002). Entretanto, a área de influência do empreendimento se encontra dentro de uma área 

estuarina, onde a frequencia dessas espécies e baixa, sendo que apenas C. mydas tem maior potencial 

de ocorrer nas proximidades do empreendimento. 
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De maneira geral, as principais ameaças às tartarugas marinhas na costa do Espírito Santo estão 

ligadas a perturbações nas áreas de desova, como a ocupação desordenada da zona costeira, criação 

de animais domésticos em praias, abate de fêmeas e coleta de ovos, trânsito, iluminação artificial, 

entre outras (SANCHES, 1999; MMA, 2002). Adicionalmente, capturas acidentais em artes de pesca 

são a principal causa de mortalidade de tartarugas marinhas em áreas de alimentação e desova 

(BARATA ET AL., 1998; LIMA & EVANGELISTA, 1997; SANCHES, 1999; MMA, 2002). 

As cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil são consideradas ameaçadas de 

extinção pelo IBAMA (2003), sendo que as áreas com potencial de desova das espécies de tartarugas 

marinhas no litoral norte já possuem Bases do Projeto TAMAR atuantes. No litoral do Município da 

Serra, local mais próximo à área de influência do empreendimento, também existe a presença de ações 

de monitoramento dessas espécies. Nesse sentido, devido à distância entre áreas de desova e 

alimentação dessas espécies e o presente empreendimento, não são esperados impactos significativos 

sobre essa comunidade. 

 

4.3.2.3.6.3 Considerações Finais 

As informações do presente documento enfatizam a importância do litoral do Espírito Santo como 

uma área de reprodução e alimentação de tartarugas marinhas no Brasil, entretanto, as principais áreas 

de nidificação e alimentação das espécies de tartarugas marinhas se encontram afastadas da área de 

infuência do empreendimento, desta forma não são esperados impactos significativos sobre essa 

comunidade. 

 

4.3.2.3.7 Herpetofauna 

4.3.2.3.7.1 Esforço amostral 

Para cada ponto estudado, o método de Procura Visual Limitada por Tempo possibilitou a 

realização de um esforço amostral total de 9h30. No período diurno foram realizadas 18h de 

transecções/pesquisador. No período noturno, o esforço amostral foi de 20h, totalizando 05 horas por 

ponto de amostragem (Quadro 4-42). 
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Quadro 4-42: Esforço amostral em cada ponto de amostragem. 

 T01 T02 T03 T04 
TOTAL 

CAMPANHA 

Diurno 
4 horas e 30 

minutos 

4 horas e 30 

minutos 

4 horas e 30 

minutos 

4 horas e 30 

minutos 
18 horas 

Noturno 05 horas 05 horas 05 horas 05 horas 20 horas 

Total 
9 horas e 30 

minutos 

9 horas e 30 

minutos 

9 horas e 30 

minutos 

9 horas e 30 

minutos 
38 horas 

 

Em relação às Armadilhas de Interceptação e Queda, o esforço amostral total realizado no ponto 

de amostragem foi de 96 horas. 

 

4.3.2.3.7.2 Riqueza e Abundância de Espécies 

4.3.2.3.7.2.1 Anfíbios 

Nos Transectos 01 e 02 não foi encontrado nenhum anfíbio. A área de mangue totalmente afetada 

pelo lixo e poluição mostrou-se uma área imprópria para a presença do grupo. 

No Transecto 03 foram registrados 43 indivíduos de anfíbios anuros, pertencentes a seis espécies 

de três famílias, sendo a grande maioria pertencente à família Hylidae (Quadro 4-43). Todos os 

indivíduos neste ponto foram encontrados através da busca ativa (PVLT) ou pontos de escuta (AST). 

Leptodactylus latrans foi encontrada na área de pasto e Rhinella crucifer (Figura 4-279), encontrado 

na área de mata seca, porém, todas as outras espécies foram localizadas em brejos, afastados do ponto 

de armadilhagem (AIQ), porém dentro da área de influência do empreendimento. 

No Transecto 04 foram registrados 53 indivíduos de anfíbios anuros, pertencentes a cinco espécies 

e duas famílias, onde novamente a maioria dos indivíduos era da família Hylidae (Quadro 4-44). 

Todos os indivíduos foram encontrados na área de brejo através dos métodos de busca ativa (PVLT) 

e pontos de escuta (AST), exceto Leptodactylus latrans que foi encontrado por outro pesquisador 

(EOT) em um buraco no solo onde havia mais de vinte jovens presos.  
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Quadro 4-43: Relação das espécies de anfíbios encontradas no Transecto 03 (T03). 

Táxon 
Método de registro 

Abundância 
AIQ PVLT EOT AST 

Família Hylidae      

Dendropsophus decipiens (Lutz, 1925)  6  8 14 

Hypsiboas albomarginatus (Spix, 1824)  3  6 9 

Scinax alter (B. Lutz, 1973)  5  8 13 

Scinax argyreornatus (Miranda-Ribeiro, 1926)  2   2 

Família Leptodactylidae      

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)  4   4 

Família Bufonidae      

Rhinella crucifer (Wied, 1821)  1   1 

Total - 6 espécies  21  22 43 

Legenda: AIQ – Armadilha de Interceptação e Queda; PVLT – Procura Visual Limitada Por Tempo; EOT – Encontros 

Ocasionais e por Terceiros; AST – Ponto de Escuta. 

 

Quadro 4-44: Relação das espécies de anfíbios encontradas no Transecto 04 (T04). 

Táxon 
Método de registro 

Abundância 
AIQ PVLT EOT AST 

Família Hylidae      

Dendropsophus decipiens (Lutz, 1925)  4  5 9 

Hypsiboas albomarginatus (Spix, 1824)  3  4 7 

Hypsiboas faber (Wied, 1821)  1  1 2 

Scinax alter (B. Lutz, 1973)  4  5 9 

Família Leptodactylidae      

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)  2 24  26 

Total- 5 espécies  14 24 15 53 

Legenda: AIQ – Armadilha de Interceptação e Queda; PVLT – Procura Visual Limitada Por Tempo; EOT – Encontros 

Ocasionais e por Terceiros; AST – Ponto de Escuta. 

 

A espécie mais abundante foi Leptodactylus latrans, com trinta indivíduos, seguida de 

Dendropsophus decipiens (Figura 4-280), com vinte e três espécimes e Scinax alter com vinte e dois 

espécimes. As espécies Rhinella cruficer e Hypsiboas faber foram representadas por apenas um 

indivíduo cada. 
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Figura 4-279: i) Indivíduo de Leptodactylus latrans registrado em área de pastagem; ii) 

Indivíduo de Rhinella crucifer registrada na área de mata seca. 

 

   

Figura 4-280: Espécies de anfíbios da Família Hylidae encontrados na área de estudo. i) 

Dendropsophus decipiens e ii) Hypsiboas albomarginatus. 

 

Curva do Coletor – Anfíbios 

A curva do coletor foi separada por transecto/dia, para demonstrar a diferença da abundância nas 

áreas estudadas, onde o dia 1 é relacionado ao Transecto 01, dia 2 Transecto 02 e assim 

sucessivamente. No primeiro e segundo dia (T01 e T02, área de mangue) nenhum indivíduo foi 

encontrado. No terceiro dia foram encontradas seis espécies, onde cinco foram visualizadas e apenas 

H. albomarginatus foi identificada pela sua vocalização. No quarto dia, cinco espécies foram 

encontradas, repetindo quatro do dia anterior, porém acrescentando H. faber, identificado pela 

vocalização e registro visual de H. albomarginatus (Figura 4-281). 
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Figura 4-281: Curva do Coletor – Anfíbios encontrados nos pontos de 

influência da área do empreendimento. 

 

4.3.2.3.7.2.2 Répteis 

Em relação aos répteis, um total de 134 indivíduos de sete espécies e seis famílias foi encontrado 

na área do empreendimento. Todos pertencentes à Ordem Squamata, que compreende os lagartos, 

serpentes e os anfísbenideos. No Transecto 01 (T01) foi registrado o total de 56 indivíduos de três 

espécies e três famílias diferentes, sendo Tropidurus torquatus a espécie mais abundante, seguido por 

Ameiva ameiva (Figura 4-282 e Quadro 4-45). 

Quadro 4-45: Relação das espécies de répteis encontradas no Transecto 01 (T01). 

Táxon 
Método de registro 

Abundância 
AIQ PVLT EOT 

Família Gekkonidae     

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)  3  3 

Família Teiidae     

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)  16  16 

Família Tropiduridae     

Tropidurus torquatus (Wied, 1820)  37  37 

Total - 3 espécies  56  56 

Legenda: AIQ – Armadilha de Interceptação e Queda; PVLT – Procura Visual Limitada Por Tempo;EOT – Encontros 

Ocasionais e por Terceiros. 

 

No Transecto 02 (T02) foram encontrados 48 indivíduos das três mesmas espécies do T01, onde 

novamente Tropidurus torquatus foi a espécie mais abundante (Quadro 4-46).  
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Quadro 4-46: Relação das espécies de répteis encontradas no Transecto 02 (T02). 

Táxon 
Método de registro 

Abundância 
AIQ PVLT EOT 

Família Gekkonidae     

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)  1  1 

Família Teiidae     

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)  15  15 

Família Tropiduridae     

Tropidurus torquatus (Wied, 1820)  32  32 

Total - 3 espécies  48  48 

Legenda: AIQ – Armadilha de Interceptação e Queda; PVLT – Procura Visual Limitada Por Tempo; EOT – Encontros 

Ocasionais e por Terceiros. 

 

No Transecto 03 (T03), foram encontrados 21 indivíduos de quatro espécies e quatro famílias, 

tendo novamente T. torquatus como espécie mais abundante (Quadro 4-47). 

Quadro 4-47:Relação das espécies de répteis encontradas no Transecto 03 (T03). *Espécime registrado por morador 

local. 

Táxon 
Método de registro 

Abundância 
AIQ PVLT EOT 

Família Gekkonidae     

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)  7  7 

Família Tropiduridae     

Tropidurus torquatus (Wied, 1820)  12  12 

Família Polychrotidae     

Polychrus marmoratus (Linnaeus, 1758)  1  1 

Subordem Serpentes - Família Boiidae     

Boa constrictor (Linnaeus, 1758)   1 * 1 

Total - 4 espécies  20 1 * 21 

Legenda: AIQ – Armadilha de Interceptação e Queda; PVLT – Procura Visual Limitada Por Tempo;EOT – Encontros 

Ocasionais e por Terceiros. 

 

No Transecto 04 (T04), foram encontrados nove indivíduos de cinco espécies e cinco famílias, 

tendo como espécie mais abundante H. mabouia (Quadro 4-48).  



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

522 

 

 

 

Quadro 4-48: Relação das espécies de répteis encontradas no Transecto 04 (T04). 

Táxon 
Método de registro 

Abundância 
AIQ PVLT EOT 

Família Gekkonidae     

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)   3   3 

Família Tropiduridae         

Tropidurus torquatus (Wied, 1820)   2   2 

Família Teiidae         

Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839)     2* 2 

Subordem Serpentes - Família Boiidae         

Boa constrictor (Linnaeus, 1758)     1* 1 

Subordem Serpentes - Família Elapidae         

Micrurus corallinus (Merrem, 1820)     1* 1 

Total - 5 espécies   5 4 9 

Legenda: AIQ – Armadilha de Interceptação e Queda; PVLT – Procura Visual Limitada Por Tempo;EOT – Encontros 

Ocasionais e por Terceiros.*Espécime registrado por morador local. 

 

Todas as serpentes foram visualizadas por moradores locais, que afirmam encontrá-las com muita 

frequência nas suas plantações. Os indivíduos de S. merianae foram vistos próximo ao galinheiro de 

um dos moradores, comendo ovos, mas foram afugentados pelo proprietário, que afirmou que 

eventualmente os avista nesta região. 

Quanto aos lagartos, também vale nota o registro da espécie africana invasora de lagartixa 

(Hemidactylus mabouia), também encontrada na região, muito associada às instalações antrópicas, 

que também são utilizadas por T. torquatus. Um indivíduo de Polychrus marmoratus foi encontrado 

em cima de uma árvore no T03 próximo à área de brejo (Figura 4-282). 
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Figura 4-282: Figura 6: Répteis da Ordem Squamata, Subordem Lacertilia registrados nos pontos de 

estudo. i) Tropiduros torquatus; ii) Polychros marmoratus; iii) Ameiva ameiva; iv) Hemidactylus mabouia. 

 

Curva do Coletor Répteis 

A curva do coletor (Figura 4-283) foi separada por transecto/dia, para demonstrar a diferença da 

abundância nas áreas estudadas, onde o dia 1 é relacionado ao Transecto 01, dia 2 Transecto 02 e 

assim sucessivamente. No primeiro dia, foram encontradas três espécies: T. torquatus, A. ameiva e 

H. mabouia. No segundo dia nenhum novo registro foi feito. No terceiro dia quatro espécies foram 

encontradas: T. torquatus, H. mabouia, P. marmoratus e B. constrictor registrada por morador (EOT). 

No quarto dia, cinco espécies foram registradas, sendo: T. torquatus e H. mabouia pelo método PVLT 

e B. constrictor, S. merianae e M. corallinus por EOT.  

 

Figura 4-283: Curva do Coletor – Répteis encontrados nos pontos de 

influência da área do empreendimento. 
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4.3.2.3.7.3 Resultados Gerais 

No presente estudo, 193 espécimes de 14 espécies da herpetofauna foram encontrados na área do 

estudo. A classe Reptilia apresentou maior número de famílias (6), porém, dentro de cada família o 

número de espécies variou entre uma e duas espécies, enquanto que, a classe Amphibia obteve 

representantes de apenas três famílias, porém, a família Hylidae foi representada por cinco espécies 

e as outras duas famílias forem representadas apenas por uma espécie cada. A classe Reptilia e 

Amphibia apresentaram a mesma riqueza (7 espécies), porém, houve grande diferença na abundância, 

onde a classe Reptilia apresentou maior abundância (134 espécimes) e Amphibia menor (59 

espécimes) (Figura 4-284 e Figura 4-285). 

É importante ressaltar que, em virtude da baixa riqueza e abundância encontrada durante o estudo, 

não foi possível a realização de cálculos de índices ecológicos, tanto para répteis quanto para anfíbios. 

A realização destes cálculos com os dados encontrados resultaria em índices inacurados e não 

condizentes com a realidade. 

 

Figura 4-284: Diversidade de espécies e abundância de indivíduos de anfíbios, por 

família. 
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Figura 4-285: Diversidade de espécies e abundância de indivíduos de répteis, por 

família. 

 

4.3.2.3.7.4 Discussão 

Os anfíbios são considerados bons indicadores de qualidade ambiental por responderem 

rapidamente às modificações ambientais, como poluição da água, desmatamentos, variações 

climáticas, assoreamentos, queimadas e entrada de espécies invasoras (PHILLIPS, 1990; VITT et al., 

1998). Os anfíbios representam, de modo geral, uma associação muito grande com ambientes 

próximos a corpos d’água. Restringem-se a esses ambientes, pois necessitam manter a pele úmida, 

pois além da respiração pulmonar possuem a respiração cutânea. Além do seu modo peculiar de 

respiração, para se reproduzir fazem o uso de lagoas, riachos ou mesmo de pequenas poças naturais 

ou artificiais para depositar seus ovos, onde também se desenvolvem suas larvas ou girinos 

(DUELLMAN &TRUEB, 1986). 

Já os répteis não possuem tal limitação de umidade e recursos de água, por esses motivos 

conseguem explorar uma diversidade maior de ambientes. Suas limitações se devem aos 

requerimentos térmicos, uma vez que grande parte dos processos fisiológicos e padrões 

comportamentais dependem da temperatura do ambiente, por esse motivo suas atividades são 

limitadas pelas condições ambientais, sendo assim, controlando a temperatura corpórea quando 

possível (POUGH et al., 1998). 
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Em relação à conservação das espécies, nenhuma das espécies encontradas no presente estudo 

encontra-se na lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA (BRASIL, 2003). Contudo, a 

espécie de réptil registrada Boa constrictor é considerada ameaçada pelo comércio ilegal de animais 

silvestres, listada no Apêndice II da CITES (CITES, 2010). O réptil Hemidactylus mabouia foi a 

única espécie exótica registrada na área de estudo. Está espécie está geralmente associada a 

construções antrópicas e muito comum de ser encontrada dentro das casas. Mas também pode ocorrer 

em outros ambientes naturais não antrópicos como a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o 

Cerrado, a Caatinga, as Restingas e algumas ilhas da costa brasileira (VITT, 2008). 

Os resultados encontrados indicam baixo número de espécies e uma diferença no número 

encontrado anteriormente nos dados secundários (BIOMA, 2009), onde para anfíbios, haviam-se 

registrado 16 espécies e no presente trabalho apenas sete espécies, enquanto que, para o grupo dos 

répteis foram registradas 23 espécies em dados secundários e no presente estudo apenas sete.  Todas 

as espécies encontradas haviam sido registradas nos dados secundários. Pode-se sugerir que a 

quantidade de lixo nas áreas e a constante presença de pessoas e veículos tenha afugentado a fauna, 

diminuindo o sucesso dos registros, tendo o atual resultado inferior aos obtidos anteriormente. Nas 

entrevistas realizadas na área, todos os moradores citaram que a presença de pessoas tem aumentado 

muito desde 2009, quando foi realizado o primeiro trabalho de levantamento dessas espécies. Um 

problema impactante que caracteriza essa diminuição de registros é a poluição do local, seja por lixo 

jogado nas matas e mangue, quanto a esgoto sendo jogado nos corpos hídricos, deixando o local cada 

vez menos habitável para os indivíduos da fauna silvestre. 

Como o remanescente florestal localiza-se rodeado por um ambiente altamente antropizado, pode 

ser considerado um pequeno fragmento florestal. A teoria da biogeografia de ilhas estuda a influência 

do tamanho do fragmento de habitat e do seu isolamento nas populações. Com base nessa teoria, ilhas 

pequenas tendem a conter menos espécies que ilhas grandes, apresentando taxas de extinção mais 

elevadas (VALERI et al.,2002). 

A fragmentação florestal é definida como uma separação ou desligamento não natural de áreas 

amplas em fragmentos espacialmente segregados, promovendo a redução dos tipos de habitat e a 

divisão dos habitats remanescentes em unidades menores e isoladas. A fragmentação de ambientes 

naturais é uma das principais questões abordadas pela biologia da conservação, pois além da perda 

da diversidade, os ambientes fragmentados sofrem alterações na dinâmica de suas comunidades e nos 
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processos de regeneração (PRIMACK & RODRIGUES, 2001), provocando diversos efeitos sobre 

ecossistemas naturais, como a redução do tamanho de diversas populações e o desaparecimento de 

espécies que requerem grandes áreas para sobreviver (BIERREGAARD et al., 1992 apud BARROS 

et al., 2006). Esta também provoca danos severos como a redução do tamanho do fragmento e 

alteração em sua forma, efeito de borda, o isolamento e perda de habitats (VALERI et al., 2002). 

O fragmento florestal em questão também não apresenta nenhum corredor biológico conectando-

o a outros fragmentos e o corredor ecológico otimiza a habilidade das espécies de movimentarem-se 

por entre as ilhas, aumenta o número de espécies nas mesmas (VALERI et al., 2002) esta ausência 

pode justificar a baixa diversidade encontrada por não haver imigração para o fragmento e dificultar 

a permanência e reprodução das espécies. Segundo VIANA & PINHEIRO (1998), o grau de 

isolamento de um fragmento de habitat afeta a probabilidade de troca de indivíduos (migração) com 

fragmentos vizinhos comprometendo a permanência das populações. 

Apresenta-se a seguir, na Tabela 4-58, o inventário da herpetofauna com dados primários da 

presente campanha e secundários disponíveis para a área de estudo. 

Tabela 4-58: Inventário taxonômico dos organismos da herpetofauna presentes na área de influência do empreendimento. 

Fonte: BIOMA, 2009. 

TÁXON ESPÉCIE 

ANFÍBIOS 

Família Bufonidae Rhinella crucifer 

Família Bufonidae Rhinella granulosa 

Família Cycloramphidae Thoropa miliaris 

Família Hylidae Aparasphenodon brunoi 

Família Hylidae Dendropsophus bipunctatus 

Família Hylidae Dendropsophus branneri 

Família Hylidae Dendropsophus decipiens 

Família Hylidae Dendropsophus elegans 

Família Hylidae Hypsiboas albomarginatus 

Família Hylidae Phyllodytes luteolus 

Família Hylidae Scinax agilis 

Família Hylidae Scinax argyreornatus 

Família Hylidae Scinax alter 

Família Hylidae Scinax fuscovarius 

Continua...  
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Tabela 4-58 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos da herpetofauna presentes na área de influência do 

empreendimento. Fonte: BIOMA, 2009. 

TÁXON ESPÉCIE 

ANFÍBIOS 

Família Leiuperidae Physalaemus sp. 

Família Leptodactylidae Leptodactylus latrans 

RÉPTEIS 

Ordem Squamata/Anfisbenias - Família Amphisbaenidae Leposternon sp. 

Ordem Squamata/Sauria - Família Gekkonidae Hemidactylus mabouia 

Ordem Squamata/Sauria - Família Gekkonidae Gymnodactylus darwini 

Ordem Squamata/Sauria - Família Mabuyidae Brasiliscincus agilis 

Ordem Squamata/Sauria - Família Polychrotidae Polychrus marmoratus 

Ordem Squamata/Sauria - Família Teiidae Ameiva ameiva 

Ordem Squamata/Sauria - Família Teiidae Salvator merianae 

Ordem Squamata/Sauria - Família Teiidae Cnemidophorus ocellifer 

Ordem Sauqmata/Sauria - Família Tropiduridae Tropidurus torquatus 

Ordem Squamata/Serpentes - Família Boidae Boa constrictor 

Ordem Squamata/Serpentes - Família Boidae Corallus hortulanus 

Ordem Squamata/Serpentes - Família Colubridae Chironius sp. 

Ordem Squamata/Serpentes - Família Colubridae Oxybelis petola 

Ordem Squamata/Serpentes - Família Colubridae Oxybelis aeneus 

Ordem Squamata/Serpentes - Família Colubridae Philodryas olfersii 

Ordem Squamata/Serpentes - Família Colubridae Plhiloryas patagoniensis 

Ordem Squamata/Serpentes - Família Dipsadidae Erythrolamprus miliaris 

Ordem Squamata/Serpentes - Família Dipsadidae Oxyrhopus petola 

Ordem Squamata/Serpentes - Família Dipsadidae Erythrolamprus poecilogyrus 

Ordem Squamata/Serpentes - Família Elapidae Micrurus corallinus 

Ordem Squamata/Serpentes - Família Viperidae Bothrops jararaca 

Ordem Squamata/Serpentes - Família Viperidae Bothrops leucurus 

Ordem Testudines - Família Cheloniidae Chelonia mydas 
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4.3.2.3.8 Avifauna  

4.3.2.3.8.1 Diagnóstico da AII 

No que diz respeito à avaliação do diagnóstico da AII do empreendimento foi realizado um 

levantamento de dados secundários visando à obtenção de informações que possam auxiliar na 

composição do diagnóstico. De acordo com os estudos consultados para a área do empreendimento e 

suas proximidades, 113 espécies de aves, divididas em 16 ordens e 41 famílias, ocorrem na região. A 

lista das espécies levantadas através de dados secundários encontra-se no Quadro 4-49, a seguir. 

Quadro 4-49: Compilação de espécies de aves registradas através de dados secundários obtidos pela análise de estudos 

recentes realizados nos municípios de Vitória e Vila Velha, Espírito Santo.  

Fonte: Plano de Manejo do Parque Municipal Natural do Morro da Manteigueira (BIOMA, 2009). 

Ordem/Família/Espécie Nome Vulgar Destaque Guilda 
Sensibilidade 

a distúrbios 

CICONIIFORMES     

Ardeidae     

Butorides striata Socozinho  Oni Baixa 

Ardea alba Garça-branca-grande  Oni Baixa 

Egretta thula Garça-branca-pequena  Oni Baixa 

Egretta caerulea Garça-azul  Oni Média 

CATHARTIFORMES     

Cathartidae     

Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha  Det Baixa 

Cathartes burrovianus Urubu-de-cabeça-amarela  Det Média 

Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta  Det Baixa 

ACCIPTRIFORMES     

Acciptridae     

Rupornis magnirostris Gavião-carijó  Car Baixa 

Geranoaetus albicaudatus Gavião-de-rabo-branco  Car Baixa 

FALCONIFORMES     

Falconidae     

Caracara plancus Caracará  Car Baixa 

Milvago chimachima Carrapateiro  Car Baixa 

Falco femoralis Falcão-de-coleira  Car Baixa 

Continua...  
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Quadro 4-49 (continuação): Compilação de espécies de aves registradas através de dados secundários obtidos pela 

análise de estudos recentes realizados nos municípios de Vitória e Vila Velha, Espírito Santo.  

Fonte: Plano de Manejo do Parque Municipal Natural do Morro da Manteigueira (BIOMA, 2009). 

Ordem/Família/Espécie Nome Vulgar Destaque Guilda 
Sensibilidade 

a distúrbios 

GRUIFORMES     

Rallidae     

Rallus longirostris Saracura-matraca  Oni Alta 

Aramides cajanea Saracura-três-potes F, Ci Oni Alta 

Laterallus viridis Sanã-castanha  Oni Baixa 

Porzana albicollis Sanã-carijó  Oni Média 

Pardirallus nigricans Saracura-sanã  Oni Média 

Gallinula galeata Frango-d'água-comum  Oni Baixa 

CHARADRIIFORMES     

Charadriidae     

Vanellus chilensis Quero-quero  Oni Baixa 

Charadrius semipalmatus Batuíra-de-bando  Oni  

Haematopodidae     

Haematopus palliatus Piru-piru  Oni Média 

Scolopacidae     

Actitis macularius Maçarico-pintado  Oni  

Jacanidae     

Jacana jacana Jaçanã  Oni Baixa 

Sternidae     

Sterna hirundinacea Trinta-réis-de-bico-vermelho  Car Alta 

Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando  Car  

COLUMBIFORMES     

Columbidae     

Columbina talpacoti Rolinha-roxa Ci Gra Baixa 

Columbina squammata Fogo-apagou  Gra Baixa 

Columbina picui Rolinha-picui  Gra Baixa 

Columba livia Pombo-doméstico Ex Gra Baixa 

Patagioenas picazuro Pombão Ex, Ci Fru Média 

Patagioenas cayennensis Pomba-galega Ci Fru  

Leptotila verreauxi Juriti-pupu F, Ci Fru Baixa 

Leptotila rufaxilla Juriti-gemedeira F, Ci Gra Média 

Continua...  
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Quadro 4-49 (continuação): Compilação de espécies de aves registradas através de dados secundários obtidos pela 

análise de estudos recentes realizados nos municípios de Vitória e Vila Velha, Espírito Santo.  

Fonte: Plano de Manejo do Parque Municipal Natural do Morro da Manteigueira (BIOMA, 2009). 

Ordem/Família/Espécie Nome Vulgar Destaque Guilda 
Sensibilidade 

a distúrbios 

PSITTACIFORMES     

Psittacidae     

Forpus xanthopterygius Tuim Xe Fru Baixa 

CUCULIFORMES     

Cuculidae     

Piaya cayana Alma-de-gato F Oni Baixa 

Coccyzus melacoryphus Papa-lagarta-acanelado F Ins Baixa 

Crotophaga major Anu-coroca F Ins Média 

Crotophaga ani Anu-preto  Ins Baixa 

Guira guira Anu-branco  Ins Baixa 

Tapera naevia Saci  Ins Baixa 

STRIGIFORMES     

Tytonidae     

Tyto alba Coruja-da-igreja  Car Baixa 

Strigidae     

Megascops choliba Corujinha-do-mato  Ins Baixa 

Athene cunicularia Coruja-buraqueira  Ins Média 

Asio clamator Coruja-orelhuda  Car Baixa 

CAPRIMULGIFORMES     

Caprimulgidae     

Hydropsalis albicollis Bacurau F Ins Baixa 

Hydropsalis torquata Bacurau-tesoura F Ins Baixa 

APODIFORMES     

Apodidae     

Streptoprocne zonaris Taperuçu-de-coleira-branca  Ins Baixa 

Trochilidae     

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura  Nec Baixa 

Amazilia fimbriata Beija-flor-de-garganta-verde  Nec Baixa 

CORACIIFORMES     

Alcedinidae     

Megaceryle torquata Martim-pescador-grande  Car Baixa 

Continua...  
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Quadro 4-49 (continuação): Compilação de espécies de aves registradas através de dados secundários obtidos pela 

análise de estudos recentes realizados nos municípios de Vitória e Vila Velha, Espírito Santo.  

Fonte: Plano de Manejo do Parque Municipal Natural do Morro da Manteigueira (BIOMA, 2009). 

Ordem/Família/Espécie Nome Vulgar Destaque Guilda 
Sensibilidade 

a distúrbios 

CORACIIFORMES     

Alcedinidae     

Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde  Car Baixa 

Chloroceryle americana Martim-pescador-pequeno  Car Baixa 

PICIFORMES     

Picidae     

Picumnus cirratus Pica-pau-anão-barrado  Ins Baixa 

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo  Ins Baixa 

Celeus flavescens Pica-pau-de-cabeça-amarela F Ins Média 

PASSERIFORMES     

Thamnophilidae     

Myrmotherula axillaris Choquinha-de-flanco-branco F Ins Média 

Formicivora grisea Papa-formiga-pardo  Ins Baixa 

Thamnophilus ambiguus Choca-de-sooretama F, En Ins  

Dendrocolaptidae     

Dendroplex picus Arapaçu-de-bico-branco F Ins  

Furnariidae     

Furnarius figulus Casaca-de-couro-da-lama Ex Ins Baixa 

Furnarius rufus João-de-barro  Ins Baixa 

Certhiaxis cinnamomeus Curutié  Ins Média 

Tityridae     

Pachyramphus polychopterus Caneleiro-preto F Oni Baixa 

Rhynchocyclidae     

Tolmomyias flaviventris Bico-chato-amarelo F Ins  

Todirostrum cinereum Ferreirinho-relógio  Ins Baixa 

Myiornis auricularis Miudinho F, En Ins Baixa 

Tyrannidae     

Camptostoma obsoletum Risadinha  Oni Baixa 

Elaenia flavogaster Guaracava-de-barriga-amarela  Oni Baixa 

Myiarchus ferox Maria-cavaleira  Ins Baixa 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi  Oni Baixa 

Continua...  
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Quadro 4-49 (continuação): Compilação de espécies de aves registradas através de dados secundários obtidos pela 

análise de estudos recentes realizados nos municípios de Vitória e Vila Velha, Espírito Santo.  

Fonte: Plano de Manejo do Parque Municipal Natural do Morro da Manteigueira (BIOMA, 2009). 

Ordem/Família/Espécie Nome Vulgar Destaque Guilda 
Sensibilidade 

a distúrbios 

Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro  Ins Baixa 

Megarynchus pitangua Neinei F Ins Baixa 

Myiozetetes similis 
Bentevizinho-de-penacho-

vermelho 
 Oni Baixa 

Tyrannus melancholicus Suiriri  Ins Baixa 

Tyrannus savana Tesourinha  Ins Baixa 

Myiophobus fasciatus Filipe  Ins Baixa 

Fluvicola nengeta Lavadeira-mascarada Ex Ins Baixa 

Arundinicola leucocephala Freirinha  Ins Média 

Cnemotriccus fuscatus Guaracavuçu F Ins Baixa 

Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno  Ins Baixa 

Vireonidae     

Hylophilus thoracicus Vite-vite F Oni Alta 

Hirundinidae     

Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa  Ins Baixa 

Progne tapera Andorinha-do-campo  Ins Baixa 

Progne chalybea Andorinha-doméstica-grande  Ins Baixa 

Tachycineta leucorrhoa Andorinha-de-sobre-branco  Ins Baixa 

Troglodytidae     

Campylorhynchus turdinus Catatau F Ins Baixa 

Pheugopedius genibarbis Garrinchão-pai-avô F Ins  

Turdidae     

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira Xe Oni Baixa 

Turdus leucomelas Sabiá-barranco F, Xe Oni Baixa 

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca  Oni Baixa 

Mimidae     

Mimus gilvus Sabiá-da-praia Xe Oni Baixa 

Coerebidae     

Coereba flaveola Cambacica  Nec Baixa 

Thraupidae     

Saltator similis Trinca-ferro-verdadeiro F, Xe Oni Baixa 

Tachyphonus coronatus Tiê-preto F Fru Baixa 

Continua...  
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Quadro 4-49 (continuação): Compilação de espécies de aves registradas através de dados secundários obtidos pela 

análise de estudos recentes realizados nos municípios de Vitória e Vila Velha, Espírito Santo.  

Fonte: Plano de Manejo do Parque Municipal Natural do Morro da Manteigueira (BIOMA, 2009). 

Ordem/Família/Espécie Nome Vulgar Destaque Guilda 
Sensibilidade 

a distúrbios 

Lanio pileatus Tico-tico-rei-cinza Xe Fru Média 

Tangara sayaca Sanhaçu-cinzento Xe Oni Baixa 

Tangara palmarum Sanhaçu-do-coqueiro  Fru Baixa 

Tangara cayana Saíra-amarela Xe Oni Média 

Schistochlamys ruficapillus Bico-de-veludo  Fru Baixa 

Dacnis cayana Saí-azul F Oni Baixa 

Conirostrum bicolor Figuinha-do-mangue F Ins Baixa 

Emberizidae     

Sicalis flaveola Canário-da-terra-verdadeiro Xe Fru Baixa 

Volatinia jacarina Tiziu Xe Gra Baixa 

Sporophila lineola Bigodinho Xe Gra  

Sporophila caerulescens Coleirinho Xe Oni Baixa 

Parulidae     

Parula pitiayumi Mariquita F Ins Média 

Icteridae     

Gnorimopsar chopi Graúna Xe Oni Baixa 

Chrysomus ruficapillus Garibaldi  Oni Baixa 

Molothrus bonariensis Vira-bosta  Oni Baixa 

Sturnella superciliaris Polícia-inglesa-do-sul  Oni Baixa 

Fringillidae     

Euphonia chlorotica Fim-fim F Fru Baixa 

Estrildidae     

Estrilda astrild Bico-de-lacre Ex Gra  

Passeridae     

Passer domesticus Pardal Ex Oni Baixa 

Legenda: Destaque, onde F – espécie florestal; En – endemismo do bioma Mata Atlântica; Ci – espécie submetida a 

pressão de caça e ou pressão de captura para o cativeiro; Ex = Espécies que não ocorriam na área e que nela encontram-

se em fase de expansão de sua distribuição, provavelmente em decorrência de alterações ambientais. Guilda, onde Car - 

Carnívoras, Det - Detritívoras, Fru - Frugívoras, Gra - Granívoras, Ins - Insetívoras, Nec - Nectarívoras e Oni - Onívoras. 

 

Estudos realizados próximos as áreas urbanas tendem a apresentar um maior número de espécies 

generalistas, por estas possuírem hábitos que facilitam a colonização de diversos ambientes. Entre os 

estudos consultados foi possível constatar a ocorrência de muitas espécies comuns em áreas 
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urbanizadas, campestres e pastagens, como é o caso do Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), do 

Sanhaçu-cinzento (Tangara sayaca), do Canário-da-terra (Sicalis flaveola) e do Beija-flor-tesoura 

(Eupetomena macroura). Por outro lado, muitas espécies identificadas nos estudos consultados 

realizados em parques urbanos mostram-se dependentes de formações florestais, como pode ser visto 

para a Choquinha-de-flanco-branco (Myrmotherula axillaris), o Fiquinha-do-mangue (Conirostrum 

bicolor) e o Pica-pau-de-cabeça-amarela (Celeus flavescens). 

Algumas espécies de aves endêmicas e uma ameaçada foram verificadas nos estudos consultados, 

conduzidos em áreas próximas ao empreendimento, de forma que, devido a este cenário, pode-se 

verificar que a presença de áreas preservadas permite a manutenção de populações de espécies de 

interesse conservacionista. A espécie ameaçada de extinção encontrada nos estudos secundários foi a 

Sabiá-da-praia (Mimus gilvus), uma espécie incluída na categoria “Em Perigo” na lista de espécies 

ameaçadas do Espírito Santo. 

Realizando uma comparação entre os dados secundários levantados e os primários obtidos, a 

riqueza de espécies de aves para o local do empreendimento se mostrou aquém de toda a região. 

Porém, esses dados podem ser complementares, aumentando ainda mais a diversidade local. Com o 

levantamento dos dados secundários sendo realizado em uma área de abrangência maior do que os 

obtidos nos dados primários, foram encontradas mais 45 espécies sendo uma delas com status de 

ameaça para o Estado do Espírito Santo, o Sabia-da-praia (Mimus gilvus).  

 

4.3.2.3.8.2 Diagnóstico da AID 

4.3.2.3.8.2.1 Esforço Amostral 

Para cada transecto, como explicado na metodologia, foram assumidos dois pontos para 

amostragem. Em cada um desses pontos foram realizadas procuras visuais e auditivas nos períodos 

diurno, vespertino e noturno. No período matutino foram realizadas um total de 36 horas de 

observações pelo pesquisador, enquanto que, no período vespertino foram realizadas um total de 20 

horas, e finalmente, no período noturno foram realizadas um total de 28 horas. Ao todo, foi empregado 

em cada transecto um esforço amostral de 21 horas de observações visuais e auditivas (Quadro 4-50). 
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Quadro 4-50: Esforço amostral realizado nos transectos durante os estudos na área de influência do empreendimento. 

Período T1 T2 T3 T4 
Total 

campanha 

Diurno 
x 2 

pontos 
4h30min 

x 2 

pontos 
4h30min 

x 2 

pontos 
4h30min 

x 2 

pontos 
4h30min 36 horas 

Vespertino 
x 2 

pontos 
2h30min 

x 2 

pontos 
2h30min 

x 2 

pontos 
2h30min 

x 2 

pontos 
2h30min 20 horas 

Noturno 
x 2 

pontos 
3h30min 

x 2 

pontos 
3h30min 

x 2 

pontos 
3h30min 

x 2 

pontos 
3h30min 28 horas 

Total 21 horas 21 horas 21 horas 21 horas 84 horas 

 

4.3.2.3.8.2.2 Riqueza de Espécies 

Durante o estudo realizado para o levantamento da avifauna na área da Quarta Ponte entre Vitória 

e Cariacica/ES, foram registradas 567 aves, estando estas distribuídas em 68 espécies, 14 ordens e 32 

famílias. Estes números se mostraram aquém das 115 espécies e 40 famílias apresentadas pelos dados 

secundários de trabalhos realizados na mesma região ou em localidades próximas. Contudo, tal estudo 

pode ser considerado representativo e satisfatório uma vez que, foi realizado em uma área de menor 

extensão, se concentrando sobre o domínio do empreendimento em questão. A lista de espécies de 

aves registradas durante os estudos para a área da Quarta Ponte entre Vitória e Cariacica/ES é 

apresentada no Quadro 4-51. 

Quadro 4-51: Espécies de aves registradas durante a campanha realizada na área da Quarta Ponte entre Vitória e 

Cariacica, Espírito Santo, 2014. 

Ordem/Família/Espécie Nome Popular Status Sens. Dieta Hábitos Transecto Abundância 

CICONIIFORMES        

Ardeidae        

Nyctanassa violacea Savacu-de-coroa  I Pis Aq 1 1 

Bubulcus ibis  Garça-vaqueira  I Pis Gen 1, 2 15 

Egretta thula  
Garça-branca-

pequena 
 I Pis Aq 1 8 

Egretta caerulea Garça-azul  I Pis Aq 1 6 

Continua...  
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Quadro 4-51 (continuação): Espécies de aves registradas durante a campanha realizada na área da Quarta Ponte entre 

Vitória e Cariacica, Espírito Santo, 2014. 

Ordem/Família/Espécie Nome Popular Status Sens. Dieta Hábitos Transecto Abundância 

CATHARTIFORMES        

Cathartidae        

Cathartes aura  
Urubu-de-cabeça-

vermelha 
 I Det Gen 3 1 

Coragyps atratus  
Urubu-de-cabeça-

preta 
 I Det Gen 1, 2, 3, 4 57 

ACCIPITRIFORMES        

Accipitridae         

Geranoaetus albicaudatus 
Gavião-de-rabo-

branco 
 I Car Gen 3 3 

FALCONIFORMES        

Falconidae         

Caracara plancus  Caracará  I Car Gen 2 2 

Milvago chimachima  Carrapateiro  I Car Gen 3, 4 6 

GRUIFORMES        

Rallidae        

Aramides cajanea Saracura-três-potes C D Oni Flo 2 1 

CHARADRIIFORMES        

Charadriidae        

Vanellus chilensis  Quero-quero  I Oni Gen 3 2 

Scolopacidae        

Actitis macularius Maçarico-pintado  I Oni Aq 1 14 

COLUMBIFORMES        

Columbidae         

Columba livia Pombo-doméstico  I Oni AA 1, 4 18 

Columbina talpacoti  Rolinha-roxa C I Gra Gen 2, 3, 4 15 

Columbina squammata  Fogo-apagou  I Gra Cam 3 2 

Columbina picuí Rolinha picuí  I Gra Cam 2, 4 6 

Patagioenas picazuro  Pombão C SD Gra Gen 2, 3, 4 7 

CUCULIFORMES        

Cuculidae         

Crotophaga ani Anu-preto  I Ins Gen 2, 3, 4 17 

Guira guira Anu-branco  I Ins Gen 2, 3 3 

Continua...  
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Quadro 4-51 (continuação): Espécies de aves registradas durante a campanha realizada na área da Quarta Ponte entre 

Vitória e Cariacica, Espírito Santo, 2014. 

Ordem/Família/Espécie Nome Popular Status Sens. Dieta Hábitos Transecto Abundância 

Coccyzus melacoryphus 
Papa-lagarta-

acanelado 
 SD Ins Gen 3 1 

Coccyzus americanus 
Papa-lagarta-de-

asa-vermelha 
 SD Ins Gen 2 1 

STRIGIFORMES        

Strigidae         

Athene cunicularia Coruja-buraqueira  I Car Gen 1 1 

Megascops choliba Corujinha-do-mato  I Car Flo 1 1 

CAPRIMULGIFORMES        

Caprimulgidae        

Hydropsalis albicollis  Bacurau  I Ins Gen 2 3 

APODIFORMES        

Apodidae        

Streptoprocne zonaris 
Taperuçu-de-

coleira-branca 
 I Ins Gen 1 7 

Trochilidae        

Eupetomena macroura  Beija-flor-tesoura  I Nec Gen 1, 3, 4 7 

Amazilia fimbriata  
Beija-flor-de-

garganta-verde 
 I Nec Gen 3, 4 3 

CORACIIFORMES        

Alcedinidae        

Megaceryle torquata 
Martim-pescador-

grande 
 I Pis Gen 1 3 

Chloroceryle amazona 
Martim-pescador-

verde 
 I Pis Gen 1 3 

PICIFORMES        

Picidae        

Picumnus cirratus 
Pica-pau-anão-

barrado 
 I Ins Flo 1 1 

Colaptes campestris  Pica-pau-do-campo  I Ins Cam 1 2 

PASSERIFORMES        

Thamnophilidae        

Thamnophilus palliatus Choca-listrada  I Ins Flo 2, 3 2 

Thamnophilus ambiguus 
Choca-de-

sooretama 
 I Ins Flo 3, 4 5 

Continua...  
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Quadro 4-51 (continuação): Espécies de aves registradas durante a campanha realizada na área da Quarta Ponte entre 

Vitória e Cariacica, Espírito Santo, 2014. 

Ordem/Família/Espécie Nome Popular Status Sens. Dieta Hábitos Transecto Abundância 

Formicivora rufa  
Papa-formiga-

vermelho 
 I Ins Cam 1 3 

Dendrocolaptidae        

Dendroplex picus  
Arapaçu-de-bico-

branco 
 I Ins Flo 1 3 

Furnariidae        

Furnarius figulus 
Casaca-de-couro-

da-lama 
 I Ins Cam 1, 2, 3 18 

Furnarius rufus  João-de-barro  I Ins Gen 1, 3, 4 10 

Rhynchocyclidae        

Todirostrum cinereum  Ferreirinho-relógio  I Ins Gen 2, 3, 4 15 

Tyrannidae        

Camptostoma obsoletum  Risadinha  I Ins Gen 4 2 

Elaenia flavogaster  
Guaracava-de-

barriga-amarela 
 I Ins Gen 2, 3, 4 8 

Pitangus sulphuratus  Bem-te-vi  I Oni Gen 1, 2, 3, 4 38 

Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro  I Ins Gen 2, 3, 4 4 

Myiozetetes similis  
Bentevizinho-de-

penacho-vermelho 
 I Ins Gen 1, 3, 4 8 

Megarynchus pitangua Neinei  I Ins Gen 1, 3, 4 13 

Tyrannus melancholicus Suiriri  I Ins Gen 1, 2, 3, 4 25 

Fluvicola nengeta  
Lavadeira-

mascarada 
 I Ins Gen 1, 2, 4 7 

Vireonidae        

Hylophilus t. thoracicus Vite-vite  D Ins Flo 3, 4 5 

Hirundinidae        

Pygochelidon cyanoleuca  
Andorinha-

pequena-de-casa 
 I Ins Gen 2, 3 18 

Stelgidopteryx ruficollis 
Andorinha-

serradora 
 I Ins Gen 3 1 

Progne tapera  
Andorinha-do-

campo 
 I Ins Gen 1, 3, 4 15 

Tachycineta leucorrhoa 
Andorinha-de-

sobre-branco 
 I Ins Cam 3, 4 7 

Troglodytidae        

Troglodytes musculus Corruíra  I Ins Gen 1, 2, 3, 4 24 

Continua...  
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Quadro 4-51 (continuação): Espécies de aves registradas durante a campanha realizada na área da Quarta Ponte entre 

Vitória e Cariacica, Espírito Santo, 2014. 

Ordem/Família/Espécie Nome Popular Status Sens. Dieta Hábitos Transecto Abundância 

Pheugopedius genibarbis  Garrinchão-pai-avô  I Ins Flo 2, 3, 4 2 

Turdidae        

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira X I Oni Gen 1, 4 5 

Turdus leucomelas Sabiá-barranco X I Oni Gen 2, 3, 4 4 

Mimidae         

Mimus saturninus  Sabiá-do-campo  I Oni Gen 3, 4 5 

Coerebidae        

Coereba flaveola  Cambacica  I Nec Gen 3, 4 7 

Thraupidae        

Tangara brasiliensis 
Cambada-de-

chaves 
 SD Fru Gen 3 2 

Tangara sayaca  Sanhaçu-cinzento X I Fru Gen 3, 4 4 

Tangara palmarum 
Sanhaço-do-

coqueiro 
 I Oni Gen 2, 4 6 

Dacnis cayana Saí-azul  I Fru Gen 4 2 

Conirostrum bicolor 
Figuinha-do-

mangue 
 I Fru Gen 2 1 

Emberizidae        

Sicalis flaveola  
Canário-da-terra-

verdadeiro 
X I Gra Gen 3, 4 15 

Volatinia jacarina  Tiziu X I Gra Cam 2 6 

Icteridae        

Chrysomus ruficapillus Garibaldi X I Gra Cam 1 1 

Fringillidae        

Euphonia chlorotica  Fim-fim X I Fru Gen 2, 3, 4 8 

Estrildidae        

Estrilda astrild Bico-de-lacre  I Gra Gen 2 1 

Passeridae         

Passer domesticus  Pardal  I Oni AA 1, 2, 3, 4 49 

Legenda: Status. Aves Cinegéticas (C), Xerimbabos (X). Sens. = Sensibilidade a alterações ambientais (Stotz et al, 1996) 

(I) Idenpendente; (SD) Semi-dependente; (D) Dependente. Dieta: Ins (insetívora), Oni (onívora), Fru (frugívora), Car 

(carnívora), Nec (Nectarívora), Mal (malacófaga), Det (detritívora), Gra (granívora), Pis (piscívora). Hábitos: Cam 

(campestres), Gen (generalistas), Flo (florestais), Aq (ambientes aquáticos) AA (ambientes antrópicos). 
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A família melhor representada foi Tyrannidae com 8 espécies no total, seguida de Columbidae e 

Thraupidae com 5 e Ardeidae, Cuculidae e Hirundinidae com 4 espécies cada (Figura 4-286). A 

predominância da família Tyrannidae é extremamente comum, uma vez que os tiranídeos 

correspondem à família mais abundante do ocidente, ocupando os mais diferenciados hábitats, sendo 

no Brasil, a mais comum das famílias de aves (SICK, 1997). Entre os Tyrannidae podemos destacar 

espécies menos sensíveis a alterações humanas, como o Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), o Suiriri 

(Tyrannus melancholicus) e o Neinei (Megarynchus pitangua). 

 

Figura 4-286: Representação das famílias de aves registradas durante a amostragem 

para a área da Quarta Ponte entre Vitória e Cariacica, Espírito Santo, 2014. 

 

Visando melhor caracterizar a comunidade de aves presentes na área de estudo, as mesmas foram 

também separadas quanto aos seus hábitos ecológicos. As espécies de hábitos generalistas, ou seja, 

espécies que não possuem restrições ao tipo de ambiente em que sobrevivem, foram a maioria (n = 

46), seguidas por aves campestres e florestais, com 8 táxons cada (Figura 4-445). As aves 

generalistas representaram 67,6% do total, enquanto que, todos os outros 4 tipos de grupos juntos 

representaram apenas 32,3%. Tais porcentagens são reflexos do ambiente onde ocorreu o estudo, no 

centro da Região Metropolitana de Vitória, sendo a área muito impactada e envolta pela urbanização. 

Um ambiente nessas configurações não oferece habitats para aves de hábitos seletivos, enquanto que, 

aves generalistas se estabelecem com facilidade. 
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Figura 4-287: Representação da riqueza de espécies de aves, ordenadas de acordo 

com os hábitos ecológicos, registradas durante a amostragem para a área da Quarta 

Ponte entre Vitória e Cariacica, Espírito Santo, 2014. 

 

4.3.2.3.8.2.3 Abundância de Espécies e Frequência de Ocorrência 

Índice Pontual de Abundância 

A análise quantitativa da avifauna foi obtida através do cálculo do Índice Pontual de Abundância 

(IPA). O IPA total variou entre 2,37 (57 contatos) e 0,04 (1 contato). O Urubu-de-cabeça-preta 

(Coragyps atratus) foi a espécie mais abundante da amostra, seguida pelo Pardal (Passer domesticus), 

pelo Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) e pelo Suiriri (Tyrannus melancholicus) (Figura 4-288 e 

Quadro 4-52). As três espécies que possuíram maior IPA, assim como todas as espécies que 

aparecem no quadro abaixo, são generalistas e comuns em diversas fitofisionomias, apresentando 

ainda grande utilização das áreas antropizadas. O que reflete na área de estudo, onde existe o 

predomínio das áreas urbanas, e os terrenos onde ainda se pode encontrar formações arbustivas e 

florestais estão fortemente impactados.  
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Quadro 4-52: Espécies de aves registradas com os maiores valores do Índice Pontual de Abundância (IPA) durante os 

estudos para a área da Quarta Ponte entre Vitória e Cariacica, Espírito Santo, 2014. 

Espécie Nome popular IPA Hábito 

Coragyps atratus  Urubu-de-cabeça-preta 2,37 Gen 

Passer domesticus Pardal 2,04 Gen 

Pitangus sulphuratus Bem-ti-vi 1,58 Gen 

Tyrannus melancholicus Suiriri 1,04 Gen 

Troglodytes musculus Corruíra 1,00 Gen 

Columba livia Pombo-doméstico 0,75 AA 

Furnarius figulus Casaca-de-couro-da-lama 0,75 Cam 

Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa 0,75 Gen 

Crotophaga ani Anu-preto 0,70 Gen 

Bubulcus ibis Garça-vaqueira 0,62 Gen 

Columbina talpacoti Rolinha-roxa 0,62 Gen 

Progne tapera Andorinha-do-campo 0,62 Gen 

Sicalis flaveola Canário-da-terra 0,62 Gen 

Todirostrum cinereum Ferreirinho-relógio 0,62 Gen 

Legenda: AA = Ambientes antropizada, Aq = Aquático, Gen = Generalista; Cam =Campestre; Flo = Florestal. 

 

Diferentemente das espécies de maior IPA (que foram generalistas), entre as espécies de menor 

IPA podemos observar aves de comportamentos mais restritos, dependendo de algumas formações 

vegetativas para sobreviver e se distribuir. Entre elas podemos destacar a Sacacura-três-potes 

(Aramides cajanea), o Papa-lagarta-de-asa-vermelha (Coccyzus americanus) e a Figuinha-do-

mangue (Conirostrum bicolor) com apenas um registro cada (IPA = 0,04). Além destas espécies, 

podemos destacar também a Choca-listrada (Thamnophilus palliatus) com dois registros (IPA = 

0,08), o Arapaçu-de-bico-branco (Dendroplex picus) com três registros (IPA = 0,12) e a Choca-de-

sooretama (Thamnophilus ambiguus) com cinco registros (IPA = 0,2). 
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Figura 4-288: Espécies de aves registradas durante os estudos realizados na área da Quarta Ponte entre Vitória e 

Cariacica, Espírito Santo, 2014. A: Suiriri (Tyrannus melancholicus); B: Ferreirinho-relógio (Todirostrum 

cinereum). 

 

Frequência de Ocorrência 

A frequência de ocorrência das espécies está diretamente relacionada à capacidade das mesmas 

se adaptarem a diferentes tipos de ambiente. Espécies generalistas tendem a ser mais registradas ao 

longo do estudo independentemente das fitofisionomias amostradas. Em contrapartida espécies raras, 

pouco abundantes e principalmente especialistas, naturalmente possuem menores frequências em 

estudos de curta duração. Na área de estudo as espécies que apresentaram maior frequência de 

ocorrência foram o Urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus) e Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) (f 

= 0,62), seguidos do Pardal (Passer domesticus) e do Suiriri (Tyranus melancholicus) (f = 0,58) 

(Figura 4-289). Todas as quatro espécies foram registradas em pelo menos 14 pontos amostrados, o 

que mostra uma grande distribuição dessas espécies por toda a área de estudo. É interessante observar 

que o impacto ambiental causado pela ocupação humana em ambientes costeiros favorece a 

colonização e o aumento dessas espécies generalistas.  
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Figura 4-289: Espécies de aves que apresentaram maiores Frequências de Ocorrência 

nos estudos realizados na área da Quarta Ponte entre Vitória e Cariacica, Espírito 

Santo, 2014. 

 

No que se refere às espécies de ocorrência rara, ao todo 16 espécies foram registradas em apenas 

um ponto de amostragem (f = 0,04). Um exemplo é o Savacu-de-coroa (Nyctanassa violacea), espécie 

de distribuição normalmente mais rara do que outras espécies de garças (Figura 4-290A). Possui 

comportamento mais solitário, diferentemente do comportamento gregário das demais espécies de 

garças, que podem ser vistas em bandos. Apenas um indivíduo foi encontrado dentro da área de 

estudo, sendo registrado no manguezal no transecto T1. No mesmo ponto também foi visto um 

indivíduo de Garibaldi (Chrysomus ruficapillus), o que reflete no comportamento da espécie de 

sempre procurar se distribuir por ambientes alagados. No transecto seguinte, T2, também localizado 

no manguezal, foram visualizados exclusivamente no primeiro ponto três indivíduos de Arapaçu-de-

bico-branco (Dendroplex picus) e um de Saracura-três-potes (Aramides cajanea), sendo ambas as 

espécies dependentes de ambientes florestais alagados. No segundo ponto, foi observado um 

indivíduo de Figuinha-do-mangue (Conirostrum bicolor), ave dependente de manguezais para 

sobreviver. O primeiro ponto do T3 também apresentou espécies exclusivas, sendo observado um 

único indivíduo de Papa-lagarta-acanelado (Coccyzus melacoryphus) procurando alimento entre as 

folhas das árvores, assim como um indivíduo de Andorinha-serradora (Stelgidopteryx ruficollis) 

(Figura 4-290B). Por fim, somente no segundo ponto do transecto T4, foram encontrados dois 
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indivíduos de Pica-pau-do-campo (Colaptes campestris) e um de Pica-pau-anão-barrado (Picumnus 

cirratus). 

 

Figura 4-290: Espécies de aves registradas durante os estudos realizados na área da Quarta Ponte 

entre Vitória e Cariacica, Espírito Santo, 2014. A: Savacu-de-coroa (Nyctanassa violacea); B: 

Andorinha-serradora (Stelgidopteryx ruficollis). 

 

4.3.2.3.8.2.4 Distribuição Espacial 

Com poucas exceções a comunidade de aves acompanhou as fitofisionomias, de forma que as 

espécies mais generalistas encontraram-se distribuídas por todos os transectos. No entanto, alguns 

desses pontos se diferenciaram com a presença de espécies com diferentes graus de dependência de 

hábitats florestais e/ou mais bem conservados. Os transectos de maior riqueza foram T3 e T4, 

respectivamente com 44 e 39 espécies cada. Em seguida destaca-se o transecto T2 com 28 espécies, 

e o T1 com 23 espécies. 

O transecto T3 apresentou a área mais diversa do estudo quanto a fitofisionomia, ocorrendo áreas 

urbanizadas, brejos, pastagens, formações florestais e formações arbustivas. No transecto T4 também 

ocorreu uma diversidade de fitofisionomias, porém, em menor escala que a do transecto anterior, com 

áreas urbanizadas, brejos, pastagens e maior formação florestal dentro da área de estudo. Sendo assim, 

em geral os transectos com as maiores riquezas estiveram em regiões onde se tem a heterogeneidade 

de habitats. Um ambiente diversificado oferece uma maior quantidade de habitats e microhábitats, 

além de propiciar diferentes formas de recursos alimentares, favorecendo a colonização de um 

número maior de espécies de aves. A heterogeneidade ambiental encontrada nos outros transectos 
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não se repetiu em T2 e T1. Ambos os transectos apresentaram apenas dois tipos de habitats: as áreas 

urbanizadas e o manguezal. Essa baixa diversificação de habitats acabou culminando na baixa riqueza 

nestes transectos, havendo o predomínio de espécies de aves generalistas como o Pombo-doméstico 

(Columba livia) e de aves com preferência pelo manguezal como o Figuinha-do-mangue 

(Conirostrum bicolor). 

Em relação a dependência florestal das espécies registradas, foi observado que as espécies 

independentes de ambientes florestais foram as mais representativas da amostra com 91% (Figura 

4-291). O entorno de onde se localizará a Quarta Ponte entre Vitória e Cariacica é basicamente 

caracterizada pela grande quantidade de áreas urbanizadas e algumas áreas de pastagem. Mesmo as 

poucas fitofisionomias naturais diferenciadas que ocorrem no local, como manguezais, brejos e 

algumas formações florestais e arbustivas, apresentam elevado nível de antropização. Em áreas 

impactadas, as espécies independentes de ambientes florestais tendem a se beneficiar. Como exemplo 

de espécie independente de ambientes florestais pode ser citado a Lavadeira-mascarada (Fluvicola 

nengeta) (Figura 4-292). As espécies semidependentes de ambientes florestais representaram 6% da 

avifauna registrada. Dentre elas podemos destacar o Papa-lagarta-acanelado (Coccyzus 

melacoryphus). Com relação às aves dependentes de florestas, ou seja, aquelas que habitam 

preferencialmente os fragmentos florestais, registramos apenas duas espécies (3%), sendo elas a 

Saracura-três-potes (Aramides cajanea) e o Vite-vite (Hylophilus thoracicus). 

 

Figura 4-291: Representação das espécies de aves, de acordo com o grau de 

dependência florestal (adaptado de Silva, 1995), registradas durante os estudos na área 

da Quarta Ponte entre Vitória e Cariacica, Espírito Santo, 2014. 
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Figura 4-292: Espécies de aves registradas durante os estudos realizados na área da Quarta Ponte 

entre Vitória e Cariacica. A: Lavadeira-mascarada (Fluvicola nengeta), espécie independente de 

ambiente florestal; B: Papa-lagarta-acanelado (Coccyzus melacoryphus), espécie semidependente de 

ambiente florestal. 

 

4.3.2.3.8.2.5 Aspectos Biológicos e Ecológicos 

O estudo da dieta de aves pode fornecer importantes informações sobre a estrutura trófica de comunidades, bem 

como, as condições físicas do ambiente (PIRATELLI & PEREIRA, 2002). Na área de estudo as aves insetívoras foram 

as melhores representadas, aparecendo com 29 espécies, seguidas das aves onívoras com 10 espécies e as aves granívoras 

com 8 espécies (Figura 4-293). Como representantes das espécies insetívoras podemos citar a Choca-barrada 

(Thamnophilus palliatus) e o Suiriri (Tyrannus melancholicus), que fazem parte de duas famílias que predominantemente 

se alimentam de insetos (Sick, 1997). Para as espécies onívoras podemos apresentar como exemplo o Sabiá-do-campo 

(Mimus saturninus) e o Sanhaço-de-coqueiro (Tangara palmarum) e para as espécies granívoras o Canário-da-terra 

(Sicalis flaveola) e o Bico-de-lacre (Estrilda astrild) (Figura 4-294). 

Outros grupos tróficos representativos nas amostras foram os das aves piscívoras, frugívoras e carnívoras. As aves 

piscívoras se apresentaram distribuídas entre duas famílias, sendo elas a Ardeidae (n = 4), a família das garças, e 

Alcedinidae (n = 2), a família dos martins-pescadores. Das frugívoras podemos destacar as famílias Thraupidae e 

Fringilidae, que foram as únicas a fazer parte desta guilda. Os traupídeos apresentaram 4 espécies frugívoras, enquanto a 

família Fringilidae apresentou apenas uma espécie. No que se refere as aves carnívoras, estas se apresentaram distribuídas 

basicamente nas famílias Strigidae, Accipitridae e Falconidae, que juntas formam o grupo das chamadas aves de rapina 

ou rapinantes (Figura 4-293). 
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Figura 4-293: Representação das guildas tróficas das espécies de aves 

registradas durante a amostragem na área da Quarta Ponte entre Vitória 

e Cariacica, Espírito Santo, 2014. 

 

 

Figura 4-294: Espécies de aves registradas durante os estudos na área da 

Quarta Ponte entre Vitória e Cariacica, Espírito Santo, 2014. A: Choca-

barrada (Thamnophilus palliatus), espécie insetívora; B: Sabiá-do-campo 

(Mimus saturninus), espécie onívora; C: Bico-de-lacre (Estrilda astrild), 

espécie granívora; D: Garça-azul (Egretta caerulea), espécie piscívora; E: 

Fim-fim (Euphonia chlorotica), espécie frugívora; F: Coruja-buraqueira 

(Athene cunicularia), espécie carnívora.  
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4.3.2.3.8.2.6 Diversidade de Espécies/ Estimadores de Riqueza/ Curva do Coletor 

O índice de diversidade de Shannon-Wiener foi calculado a partir dos dados coletados no senso 

por ponto. Em trabalhos realizados na região tropical o padrão esperado é de que o índice de 

diversidade de aves de uma determinada região gire em torno de H’ = 3,0 (VIELLIARD & SILVA, 

1990). Sendo assim, os valores encontrados podem ser considerados próximos do esperado, uma vez 

que a média dos pontos de amostragem foi de H' = 3,168 (Tabela 4-59). Os valores obtidos para H' 

variaram entre H’ = 2,850, para o transecto T1, localizado na área do manguezal próxima a baía de 

Vitória, e H’ = 3,465 no transecto T4, localizado no principal remanescente florestal da área de 

estudo. 

Tabela 4-59: Riqueza, abundância, Índice de Shannon-Wiener e Equitabilidade de Pielou por transecto amostral durante 

os estudos na área da Quarta Ponte entre Vitória e Cariacica, Espírito Santo, 2014. 

Índices T 1 T 2 T 3 T 4 

Riqueza 23 28 44 39 

Abundância 121 118 193 135 

Shannon H' 2,85 2,926 3,432 3,465 

Equitabilidade J 0,9088 0,878 0,9068 0,9525 

 

O cálculo da Equitabilidade de Pielou permite verificar como os indivíduos estão distribuídos 

entre as diferentes espécies encontradas, demonstrando se a comunidade de aves de um determinado 

local está ou não equilibrada (MARTINS & SANTOS, 1999). O resultado destes cálculos pode variar 

entre 0 (equitabilidade mínima) e 1 (equitabilidade máxima). Os valores obtidos nos transectos 

amostrados basicamente variou entre J = 0,87 e J = 0,95. Considerando tais resultados, é possível 

constatar uma homogeneidade na distribuição das abundâncias das espécies em quase todas as 

amostras. A menor equitabilidade no transecto T2 se deve à quatro espécies de aves (Coragyps 

atratus, Passer domesticus, Pitangus sulphuratus e Bubulcus ibis) que concentraram quase metade 

(n = 52) da abundância local (n = 118), sendo que a riqueza encontrada para o transecto foi de 28 

espécies. Já no transecto T4, o de maior equitabilidade, tal efeito se deve a melhor distribuição da 

abundância entre as 39 espécies encontradas, sendo que apenas duas espécies (Coragyps atratus = 

11; Passer domesticus = 10) ultrapassam 10 indivíduos de abundância. 

A curva de rarefação (ou curva do coletor) obtida a partir dos dados coletados em cada transecto 

não apresentou um platô, o que corresponde a uma não estabilização do número de espécies (Figura 
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4-295). A partir do Estimador de Riqueza Jackknife de 2ª ordem, foram estimadas 96 espécies para a 

área estudada. Esta diferença de cerca de trinta espécies mostra que se houvesse mais dias de 

amostragem novas espécies poderiam ser encontradas, mesmo que de forma lenta e gradual. 

 

Figura 4-295: Curva de rarefação de espécies, confeccionada com um intervalo 

de 95% de confiança, para a riqueza da avifauna na área da Quarta Ponte entre 

Vitória e Cariacica, Espírito Santo, 2014. 

 

4.3.2.3.8.2.7 Espécies Ameaçadas/ Raras/ Endêmicas/ Bioindicadoras/ Migratórias/ Exóticas/ 

Cinegéticas/ Xerimbabos/ De Risco Epidemiológico 

Durante a coleta de dados não foram registradas espécies consideradas com algum risco de 

extinção globalmente (IUCN, 2013). Também de acordo com a lista publicada no Decreto Estadual 

de 2005 e o estudo de SIMON et al. (2009), nenhuma espécie encontrada se enquadra na categoria 

ameaçada de extinção para o estado do Espírito Santo. 

Contudo no levantamento de dados secundários obtidos para a mesma área de abrangência do 

projeto foi constatada a presença de uma espécie ameaçada de extinção. O sabiá-da-praia (Mimus 

gilvus) que se enquadra na categoria “Em Perigo” para o estado do Espírito Santo. 
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Mimus gilvus possui distribuição geográfica ampla e difusa com relação à variação latitudinal. 

Segundo SICK (1997) o limite norte é o México e o limite sul trata-se da região sudeste do Brasil, 

mais precisamente o estado do Rio de Janeiro. Entretanto, como a espécie possui a particularidade de 

habitar regiões costeiras, sua distribuição detalhada passa pela ocorrência no México, Honduras, El 

Salvador, Guatemala, Belize, Nicarágua, ilhas das Antilhas, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, 

Suriname, Guiana Francesa e Litoral Brasileiro acompanhado a vegetação esparsa de restinga até a 

costa leste do Rio de Janeiro (SICK, 1997). Mimus gilvus é considerada onívora, ou seja, que se 

alimenta de artrópodes e frutas (SICK, 1997). Com relação ao habito alimentar frugívoro mostra 

estreita relação com as plantas de restinga e ambientes costeiros (MACIEL &COSTA,1997). Esta 

forte relação do habito alimentar com o ambiente de restinga e sua abundância neste local, torna o M. 

gilvus um importante dispersor de plantas, pois espalha as sementes dos frutos de que se alimentam 

(GOMES et al., 2008). 

Com relação às aves endêmicas, ou seja, aquelas que possuem distribuição restrita a um 

determinado hábitat, ou área, foram registradas duas espécies endêmicas do território brasileiro e três 

endêmicas da Mata Atlântica (Quadro 4-53). 

Quadro 4-53: Espécies de aves endêmicas registradas durante os estudos na área da Quarta Ponte entre Vitória e 

Cariacica, Espírito Santo, 2014. 

Espécie Nome popular Categoria Principais ameaças 
Transecto 

de Registro 

Mimus gilvus Sabiá-da-praia EN 

Perda de habitat com a redução de 

restingas e a captura para comércio 

ilegal 

Dados 

secundários 

Tangara brasiliensis 
Cambada-de-

chaves 
Bra, M.Atl. 

Perda de Habitat com a redução da 

Mata Atlântica 
3 

Thamnophilus ambiguus 
Choca-de-

sooretama 
Bra, M.Atl. 

Perda de Habitat com a redução da 

Mata Atlântica 
3, 4 

Furnarius figulus 
Casaca-de-couro-

da-lama 
Bra 

Poluição de aquíferos, essa espécie 

nidifica próximo a corregos e 

lagoas 

1, 2, 3 

Hylophilus t. thoracicus Vite-vite Bra, M.Atl. 
Perda de Habitat com a redução da 

Mata Atlântica 
3, 4 

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira Bra A captura ilegal para comércio 1, 4 

Legenda: EN – Em perigo, Bra – Endêmico do Território Brasileiro, Bra, M. Atl. – Endêmicos do Brasil e da Mata 

Atlântica.  

 

As aves são consideradas excelentes bioindicadores de qualidade ambiental. Suas características 

e exigências ambientais são relativamente bem conhecidas em comparação a outros grupos animais 

e permitem inferências a respeito da qualidade de um ambiente por meio da existência ou não de 
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algumas espécies na comunidade (DONATELLI et al., 2004; PENSE & CARVALHO, 2005). 

Algumas famílias são importantes bioindicadores devido às características ecológicas de suas 

espécies como, por exemplo, as famílias Accipitridae, Falconidae e Strigidae, representadas pelas 

águias, gaviões, falcões e corujas. Estes animais conhecidos como rapinantes são predadores 

especialistas e se alimentam de uma enorme variedade de invertebrados e vertebrados, sendo 

considerados animais que ocupam o topo de cadeia alimentar. Um local que apresente um alto número 

de acipitrídeos, falconídeos e estrigídeos provavelmente mantém um ambiente saudável, pois oferece 

alimentos que constituem toda a teia alimentar do ecossistema. Outra importante família indicadora 

de qualidade ambiental é a dos psitacídeos, representada pelos papagaios, araras e maritacas. Essas 

espécies entram na categoria dos grandes frugívoros, ou seja, aquelas espécies de médio a grande 

porte que se alimentam de frutas. Novamente a presença dessas espécies indica que o local tem uma 

qualidade capaz de manter indivíduos consumidores de frutas, que por sua vez só irão existir em 

árvores de grande porte e áreas com alto grau de conservação (SICK, 1997). 

Apesar da presença destas aves rapinantes na área, foram encontradas apenas 5 espécies ao todo, 

sendo um número aquém quanto ao tamanho do local amostrado. Contudo, podemos apontar como 

espécies bioindicadoras de qualidade ambiental o Gavião-de-rabo-branco (Geranoaetus 

albicaudatus) e a Corujinha-do-mato (Megascops choliba), ambos com registro em apenas um 

transecto da área de estudo, além de serem espécies não tão comuns em ambientes urbanos. Além 

destes dois, podemos considerar também como forte bioindicador o Arapaçu-de-bico-branco 

(Dendroplex picus) espécie insetívora especialista que se alimenta de larvas de insetos que 

sobrevivem sobre as cascas de árvores de ambientes florestais alagados. A permanência dessa espécie 

na área de estudo mostra que ainda existem ambientes florestais com grau de conservação 

considerável. Em contrapartida, não foram encontradas espécies da família Psittacidae na área de 

estudo. 

Entendem-se como espécies cinegéticas aquelas procuradas para caça e/ou alimentação, da 

mesma forma como os xerimbabos correspondem àquelas procuradas como animais de estimação. 

Neste sentido, foram registradas durante os estudos três espécies cinegéticas, sendo elas a Saracura-

três-potes (Aramides cajanea), a Rolinha-roxa (Columbina talpacoti) e o Pombão (Patagioenas 

picazuro). Quanto aos xerimbabos, foram encontrados ao todo sete espécies. Entre eles podemos 
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destacar o Canário-da-terra-verdadeiro (Sicalis flaveola), a Sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris) e o 

Garibaldi (Chrysomus ruficapillus). 

Três espécies consideradas exóticas, porém, já incorporadas à lista nacional de registro 

ornitológico (CBRO, 2011) foram observadas, sendo elas o Pombo-doméstico (Columba livia), o 

Pardal (Passer domesticus) e o Bico-de-lacre (Estrilda astrild), conhecido no Espírito Santo como 

bombeirinho. 

Com relação às espécies migratórias, o Brasil possui diversas rotas de migração de diferentes 

espécies de aves, sendo duas de extrema importância para o estudo em questão: a Rota Atlântica, que 

percorre a costa brasileira de norte a sul e a Rota Amazônia Oriental, incluindo aves oriundas da 

América do Norte, que passam pela América Central, pela Amazônia e chegam à costa leste do Brasil 

(SICK, 1997). Durante os estudos na área do empreendimento, foram registradas ao todo 15 espécies 

migratórias. Deste total, 13 espécies realizam migrações nacionais e 2 espécies realizam migrações 

oriundas do Hemisfério Norte (Tabela 4-60), sendo elas o Papa-lagarta-de-asa-vermelha (Coccyzus 

americanus) e o Maçarico-pintado (Actitis macularius) (Figura 4-296). 

Tabela 4-60: Espécies de aves migratórias registradas na área da Quarta Ponte entre Vitória e Cariacica, Espírito Santo, 

2014. 

Espécie Nome popular Migrações 

Nyctanassa violacea Savacu-de-coroa Mig 

Egretta caerulea Garça-azul Mig 

Egretta thula Garça-branca-pequena Mig 

Bubulcus ibis Garça-vaqueira Mig 

Actitis macularius Maçarico-pintado Mig. (VN) 

Coccyzus americanus Papa-lagarta-de-asa-vermelha Mig. (VN) 

Streptoprocne zonaris Taperuçu-de-coleira-branca Mig 

Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro Mig 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi Mig 

Tyrannus melancholicus Suiriri Mig 

Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa Mig 

Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-serradora Mig 

Progne tapera Andorinha-do-campo Mig 

Tachycineta leucorrhoa Andorinha-de-sobre-branco Mig 

Euphonia chlorotica Fim-fim Mig 

Legenda: Mig - Espécies de hábitos migratórios; Mig (VN) - Espécies de hábitos migratórios oriundas do Hemisfério 

norte. 
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Figura 4-296: Figura 13:Aves migratórias registradas durante os estudos na área da Quarta Ponte 

entre Vitória e Cariacica, Espírito Santo, 2014. A: Maçarico-pintado (Actitis macularius); B: Garça-

branca-pequena (Egretta thula). 

 

4.3.2.3.8.3 Considerações Finais 

A comunidade de aves registrada para a área do empreendimento da Quarta Ponte entre Vitória e 

Cariacica, se mostrou com riqueza e diversidade mediana, porém, considerável. A avifauna registrada 

pode ser considerada predominantemente generalista, refletindo no local de estudo que é circundada 

por área urbanizada e possuindo ainda áreas naturais sob grande pressão antrópica. Foi encontrado 

um número reduzido de espécies cinegéticas. No entanto, o número de xerimbabos foi alto, o que é 

refletido na presença de uma considerável população do Canário-da-terra (Sicalis flaveola). Do ponto 

de vista biogeográfico, estas espécies são comuns na região e seu registro era esperado, porém, de 

acordo com informações obtidas in loco, as populações destas e de outras espécies podem estar 

sofrendo reduções acarretadas pela supressão vegetal. 

Os dados obtidos podem ser considerados satisfatórios e ilustram com qualidade a comunidade 

de aves da região. A concentração de espécies com alto valor comercial e/ou de caça torna-se um 

agravante nos períodos de implantação e operação das obras pelo aumento de pessoas circulando pelo 

local, considerando-se necessário o desenvolvimento de um trabalho de educação ambiental para 

assegurar a permanência das populações avifaunísticas na região. 

Com relação aos ambientes heterogêneos, os mesmos apresentaram os maiores índices de 

abundância e riqueza, apresentando ainda espécies endêmicas da Mata Atlântica e com grande 

dependência de fragmentos florestais. Este fato ressalta a importância destes ambientes no contexto 

da avifauna regional, onde estes fragmentos florestais acabam servindo de rota de fuga para as aves 
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em função do avanço da urbanização, concentrando uma avifauna mais rica do que em seu entorno. 

Com parte da área tratando-se de um ecossistema litorâneo, associado ao bioma da Mata Atlântica, 

prioritário para conservação como o manguezal (AB`SABER, 1977; MYERS et al., 2000), Programas 

de monitoramento e de compensação de impactos devem ser abordados para melhor controle e 

conservação da comunidade de aves local que se apresenta bem caracterizada por espécies típicas de 

diferentes fitofisionomias. 

 

4.3.2.3.9 Mastofauna 

4.3.2.3.9.1 Esforço amostral 

Para cada ponto de estudo, os métodos de busca ativa por evidências diretas e indiretas 

possibilitou um esforço amostral total de 9h30min. No período diurno foram realizadas 17h30 de 

transecções/pesquisador. No período noturno, o esforço amostral foi de 20 horas, totalizando 5 horas 

por ponto de amostragem (Quadro 4-54). 

Quadro 4-54: Esforço amostral para cada ponto de amostragem pelo pesquisador. 

 T01 T02 T03 T04 
TOTAL 

CAMPANHA 

Diurno 4h30min 4h30min 4h30min 4h30min 18h 

Noturno 5h 5h 5h 5h 20h 

Total 9h30min 9h30min 9h30min 9h30min 38h 

 

Em relação às armadilhas Sherman o esforço amostral foi de 96 horas por armadilha, totalizando 

1.440 horas por transecto. Para o pitfall trap o esforço amostral foi de 96 horas. 

Para as redes de neblina, o esforço amostral foi de 16 horas por rede de neblina, durante os dois 

dias de amostragem no T03, único ponto onde foi possível montá-las. Com cinco redes de neblina 

sendo utilizadas o esforço amostral total das redes foi de 80 horas de captura. 
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4.3.2.3.9.2 Riqueza e Abundância de Espécies 

4.3.2.3.9.2.1 Mamíferos não-voadores 

Durante o período do trabalho, nenhuma evidência direta de mamíferos não-voadores de pequeno, 

médio e grande porte foi realizada. Pode-se atribuir ao fato da área ser extremamente antropizada, e 

o movimento de pessoas e veículos afugenta os indivíduos para o interior da área florestada, 

dificultando o registro.  

O método de evidência indireta teve apenas o registro de um crânio pertencente a um Canis 

familiaris (Figura 4-297). 

 

Figura 4-297: Crânio de Canis lupus familiaris 

encontrado no transecto 02. 

 

A maioria das áreas era de pastagem dificultando o registro de evidências indiretas e a presença 

constante de tratadores do gado presente nos pastos também contribui para a baixa frequência de 

passagem de animais silvestres nessas áreas. Nas outras áreas – mangue e mata fechada, não foi 

encontrada nenhuma evidência. 
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O método de pesquisa foi o que obteve o maior número de registros de espécies. Alguns 

moradores confirmaram a presença das mesmas espécies o que fornece um dado mais seguro para a 

presença dos indivíduos (Quadro 4-55). 

Quadro 4-55: Relação das espécies de mamíferos não-voadores presentes na área do estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE 

Carnivora Canidae Canis familiaris 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis aurita 

Edentata Dasipodidae Euphractus sexcintus 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis 

Primates Cebidae Callihrix geoffroyi 

Rodentia Erethizontidae Sphiggurus villosus 

 

Ao todo, foi registrada a presença de seis espécies de seis famílias de mamíferos não-voadores. 

As espécies silvestres mais abundantes, segundo os moradores das áreas são: Callihrix geoffroyi e 

Didelphis aurita, avistados frequentemente nas redondezas das residências que estão dentro da área 

de estudo. 

 

4.3.2.3.9.2.2 Mamíferos Voadores 

Foram identificadas duas espécies de mamíferos voadores no T03 (Quadro 4-56). 

Quadro 4-56: Riqueza e abundância das espécies de mamíferos voadores. 

FAMÍLIA ESPÉCIE INDIVÍDUOS CAPTURADOS 

Phyllostomidae Artibeus lituratus 7 

Phyllostomidae Carollia perspicillata 9 

TOTAL 2 16 

 

As duas espécies de mamíferos voadores (Artibeus lituratus e Carollia perspicillata) (Figura 

4-298) registradas no presente trabalho já haviam sido registradas nos dados secundários e são 

espécies muito comuns na Mata Atlântica. 
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Figura 4-298: Espécies de mamíferos voadores registradas. i) Artibeus lituratus e ii) Carollia 

perspicillata. 

 

4.3.2.3.9.3 Resultados Gerais 

Foram identificadas seis espécies de mamíferos terrestres e duas capturas de Chiroptera. As 

espécies terrestres de médio e grande porte foram identificadas apenas através de evidências indiretas 

e entrevistas a moradores locais. 

As seis espécies de mamíferos terrestres se distribuem em seis ordens: Carnivora, 

Didelphiomorphia, Edenata, Lagomorpha, Primates e Rodentia.  

Canis familiaris foi a única espécie que apresentou evidências indiretas, esta registrada no 

transecto 02, na área de mangue. 

As espécies de mamíferos voadores foram capturadas próximas a construções antrópicas 

abandonadas e próximo à borda de mata do transecto 03. 

Devido à baixa taxa de captura durante as amostragens, conferindo baixa riqueza e abundância, 

se tornou inviável a realização de índices ecológicos para os mamíferos encontrados. 

 

4.3.2.3.9.4 Discussão 

Ao todo foram encontradas oito espécies de mamíferos, sendo seis terrestres e duas de mamíferos 

voadores, e nenhuma das espécies faz parte de listas de espécies ameaçadas de extinção.  



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

560 

 

 

 

Apesar de a área sofrer bastante pressão por conta da antropização, pode-se registrar espécies 

dependentes de florestas, principalmente de locomoção arborícola, como os primatas e ouriços. Esses 

animais são sensíveis aos desmatamentos e intervenções em ambientes florestados. 

O gambá (Didelphis aurita), espécie indicadora de ambiente degradado, é uma das espécies mais 

abundantes segundo os moradores da região.  Estes indivíduos são facilmente encontrados nestas 

áreas por seus hábitos generalistas. Algumas espécies, mesmo não possuindo hábitos generalistas, 

também foram registrados na área de influência do empreendimento como o ouriço (Sphiggurus 

villosus). 

Assim, a região pode ser caracterizada de duas maneiras: locais onde ainda são encontrados 

fragmentos de paisagem natural, e locais já alterados, onde ocorrem desde grandes cidades até áreas 

de pastagem, mangue e propriedades rurais. 

MEDELLIN et al. (2000), encontrou uma significativa associação entre baixos níveis de 

perturbação ambiental e um número alto de espécies de Phyllostomídeos num trabalho realizado em 

cinco habitats diferentes. Tal fato corrobora com o observado em campo para a captura de morcegos.  

O baixo número de espécies está relacionado ao alto nível de perturbação ambiental da área de estudo 

e a falta de habitat para esses animais, devido à maior parte da área ser de pastagem aberta e mangue. 

Pode-se dizer que o resultado obtido no estudo foi pouco representativo se comparado a outros 

trabalhos realizados (dados secundários). O atual estudo registrou baixa riqueza da mastofauna, que 

pode ser explicada pela dificuldade de registros destes indivíduos, relacionado à grande interferência 

antrópica nas áreas do estudo. 

Apresenta-se a seguir, na Tabela 4-61, os inventários da mastofauna com dados primários da 

presente campanha e secundários disponíveis para a área de estudo. 

Tabela 4-61: Inventário taxonômico dos organismos da mastofauna presentes na área de influência do empreendimento. 

Fonte: BIOMA, 2009. 

ORDEM FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO PRESENÇA 

Carnivora Mustelidae Lontra longicaudis 2 

Carnivora Canidae Canis familiares 1,2 

Carnivora Felidae Felis catus 2 

Carnivora Procyonidae Procyon cancrivorus 2 

Continua...  
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Tabela 4-61 (continuação): Inventário taxonômico dos organismos da mastofauna presentes na área de influência do 

empreendimento. Fonte: BIOMA, 2009. 

ORDEM FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO PRESENÇA 

Chiroptera Emballonuridae Peropteryx macrotis 2 

Chiroptera Emballonuridae Rhynchonycteris naso 2 

Chiroptera Molossidae Eumops glaucinus 2 

Chiroptera Molossidae Molossus rufus 2 

Chiroptera Noctilinidae Noctilio leporinus 2 

Chiroptera Phyllostomidae Anoura caudifer 2 

Chiroptera Phyllostomidae Artibeus lituratus 1,2 

Chiroptera Phyllostomidae Carollia perspicillata 1,2 

Chiroptera Phyllostomidae Desmodus rotundus 2 

Chiroptera Phyllostomidae Diphylla ecaudata 2 

Chiroptera Phyllostomidae Glossophaga soricina 2 

Chiroptera Phyllostomidae Micronycteris megalotis 2 

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus lineatus 2 

Chiroptera Phyllostomidae Trachops cirrhosus 2 

Chiroptera Phyllostomidae Vampyressa pusilla = (Micronycteris pusilla) 2 

Chiroptera Phyllostomidae Phyllostomus discolor 2 

Chiroptera Vespertilionidae Lasiurus blossevillii 2 

Chiroptera Vespertilionidae Lasiurus ega 2 

Chiroptera Vespertilionidae Myotis nigricans 2 

Cingulata Dasypodidae Euphractus sexcintus 1,2 

Cingulata Dasypodidae Dasypus sp 2 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis aurita 1,2 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosa murina 2 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosops incanus 2 

Didelphimorphia Didelphidae Philander frenatus 2 

Didelphimorphia Didelphidae Caluromys philander 2 

Didelphimorphia Didelphidae Metachirus nudicaudatus 2 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis 1,2 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla 2 

Primates Cebidae Callithrix geoffroyi 1,2 

Primates Cebidae Callithrix penicillata 2 

Rodentia Caviidae Cavia aperea 2 

Rodentia Cricetidae Rhipidomys mastacalis 2 

Rodentia Cricetidae Rhipidomys sp. 2 

Rodentia Echimyidae Phyllomys pattoni 2 

Rodentia Echimyidae Phyllomys sp. 2 

Rodentia Erethizontidae Sphiggurus villosus 1,2 

Rodentia Muridae Rattus rattus 2 

Rodentia Muridae Mus musculus 2 

Rodentia Muridae Rattus norvegicus 2 

Legenda: Presença: 1) dados primários obtidos no presente estudo; 2) dados secundários. 
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4.3.3 Flora 

4.3.3.1 Introdução 

Segundo o IBGE (2004), bioma é um conjunto de vida (vegetal e animal) constituído pelo 

agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições 

geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade 

biológica própria. O Bioma Mata Atlântica apresenta um complexo de fitofisionomias diversificadas 

devido às diferenças de solo, formas de relevo, proximidade com a costa e regimes pluviométricos da 

faixa continental leste que constitui a Floresta Atlântica brasileira (IBGE, 2004). RIZZINI (1963) 

salientou que para definir bem uma formação vegetal é preciso levar em conta os aspectos estruturais 

(fisionômico) e florístico (composicional) sem esquecer também as características do hábitat.  A 

Floresta Atlântica está presente tanto na região litorânea como nos planaltos e serras do interior do 

Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, ao longo de toda costa brasileira. A sua área principal ou 

central está nas grandes Serras do Mar e da Mantiqueira, abrangendo os Estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo (RIZZINI, 1997).  

A Mata Atlântica cobria cerca de 1.363.000 km², equivalente a 16% do território brasileiro (IBGE, 

2004). Hoje, com cobertura apenas de 6%, a Mata Atlântica é considerada um dos mais ricos e 

ameaçados ecossistemas do mundo devido ao alto ritmo de desmatamento (AYRES et al., 2005) 

provocado pela crescente fragmentação de seus remanescentes (TONHASCA-JUNIOR, 2005). Dessa 

forma, a Mata Atlântica é considerada um dos 25 hotspots de biodiversidade reconhecidos no mundo, 

tendo um dos ritmos mais rápidos de devastação dentre os demais (Galindo-Leal & Câmara, 2005). 

Estes hotspots somam mais de 60% da diversidade de espécies do planeta e ocupam, apenas, 1,4% da 

superfície da Terra (MITTERMEIER et al., 1999).  

As causas de desmatamento e os tipos de exploração da Mata Atlântica variam de uma região 

para outra, tendo como principais problemas a especulação imobiliária e ocupação desordenada de 

terras (HIROTA, 2005). Neste sentido, segundo dados da Fundação S.O.S. Mata Atlântica & INPE 

(2009), a Mata Atlântica está reduzida a aproximadamente 8% da sua cobertura original e no Espírito 

Santo, restando apenas 11,03% de cobertura florestal. Assim, diante deste cenário é necessário que 

empreendimentos potencialmente degradantes sejam cuidadosamente analisados visando aliar o 
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necessário desenvolvimento das atividades humanas à preservação dos ambientes naturais que ainda 

restam.  

Neste sentido, o presente estudo descreve aspectos relacionados à vegetação: enquadramento 

fitogeográfico; descrição das comunidades/ecossistemas (fitofisionomias) existentes; caracterização 

florística (qualitativa) e fitossociológica (quantitativa) da área de influência direta do 

empreendimento. 

 

4.3.3.2 Metodologia 

4.3.3.2.1 Área de estudo 

A área do empreendimento situa-se nos municípios de Vitória e Cariacica que fazem parte da 

região metropolitana da grande Vitória. Apesar de grande parte da alternativa da ponte ser aérea, nas 

áreas de acesso e construção de pilastras de sustentação serão necessárias obras que irão impactar 

diretamente a vegetação terrestre existente em alguns pontos, principalmente no município de 

Cariacica e em alguns pontos no município de Vitória onde foram desenvolvidos os estudos.  

 

4.3.3.2.2 Métodos 

Para a caracterização fitofisionômica dos ecossistemas existentes foram realizados levantamentos 

de campo sendo considerados os critérios fisionômicos da vegetação em si (densidade, altura, 

estratificação, área basal), florísticos (espécies típicas e riqueza) e ecológicos (por exemplo, 

influência do lençol freático).  

As terminologias adotadas para as fitofisionomias encontradas estão em conformidade com o 

proposto em classificações nacionais (VELOSO et al., 1991; RIZZINI, 1997) e outras classificações 

regionais como Almeida & Vale (2007) para o Manguezal e Simonelli (2007) para as Florestas de 

Tabuleiro. 

A classificação dos estágios sucessionais encontrados estão em conformidade com as 

recomendações da Lei N° 5.361 de Política Florestal do Estado do Espírito Santo, onde foram 
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seguidas as definições e terminologias para reconhecimento destas unidades em campo, sendo as 

seguintes denominações listadas no Artigo 50: 

a) Estágio Inicial de Regeneração: Fisionomia herbáceo/arbustiva de porte baixo, com 

cobertura vegetal, variando de fechada a aberta; espécies lenhosas com distribuição 

diamétrica de pequena amplitude; epífitas, se existentes, são representadas principalmente 

por liquens, briófitas e pteridófitas, com baixa diversidade; trepadeiras, se presentes, são 

geralmente herbáceas; serapilheira, quando existentes, forma uma camada fina, pouco 

decomposta, contínua ou não; diversidade biológica variável com poucas espécies 

arbóreas ou arborescentes, podendo apresentar planuras de espécies características de 

outros estágios; espécies pioneiras abundantes; ausência de sub-bosque; a sua área basal, 

considerando os indivíduos com DAP maior ou igual a 10 cm, poderá variar de 02 a menor 

que 10 m2/ha. 

b) Estágio Médio de Regeneração: Fisionomia arbórea e/ou arbustiva, predominando sobre 

a herbácea, podendo constituir estratos diferenciados; cobertura arbórea variando de 

aberta a fechada, com a ocorrência eventual de indivíduos emergentes; distribuição 

diamétrica apresentando amplitude moderada, com predomínio de pequenos diâmetros; 

epífitas aparecendo com maior número de indivíduos e espécies em relação ao estágio 

inicial, sendo mais abundantes na floresta ombrófila; trepadeiras, quando presentes, são 

predominantemente lenhosas; serapilheira presente, variando de espessura, de acordo com 

as estações em relação do ano e a localização; diversidade biológica (significativa); sub-

bosque presente; sua área basal, considerando os indivíduos com DAP maior ou igual a 

10 cm, poderá variar de 10 a menor que 18 m2/ha. 

c) Estágio Avançado de Regeneração: Fisionomia arbórea dominante sobre as demais, 

formando um dossel fechado e relativamente uniforme no porte, podendo apresentar 

árvores emergentes; espécies emergentes, ocorrendo com diferentes graus de intensidades; 

copas superiores, horizontalmente amplas; distribuição diamétrica de grande amplitude; 

epífitas presentes em grande número de espécies e com grande abundância, 

principalmente na floresta ombrófila; trepadeiras, geralmente lenhosas, sendo abundantes 

e ricas em espécies na floresta estacional; serapilheira abundante; diversidade biológica 

muito grande devido à complexidade estrutural; estratos herbáceos, arbustivo e arbóreo; 
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florestas neste estágio podem apresentar fisionomia semelhante à vegetação primária; sub-

bosque normalmente menos expressivos do que estágio médio; dependendo da formação 

florestal, pode haver espécies dominantes; a sua área basal, considerando os indivíduos 

com DAP maior ou igual a 10cm, poderá variar de 18 a 30 m2/ha. 

d) Macega: É a forma de vegetação alterada, com predominância de indivíduos do porte 

herbáceo, podendo haver a presença de alguns do porte arbustivo e raramente, um ou outro 

de porte arbóreo. A sua área basal, considerando os indivíduos com DAP menor que 10 

cm, é menor que 2 m2/ha. 

Para o levantamento florístico foram feitas observações de campo, percorrendo-se estradas e 

trilhas em todas as fitofisionomias existentes na área de estudo (ANEXO XXV). Soma-se a isto, todo 

o material oriundo dos levantamentos fitossociológicos.  

Após a identificação do material foi confeccionada uma listagem de espécies (contendo família 

botânica; espécie; nome vulgar regional; hábito; fisionomias em que a espécie foi encontrada). Essa 

listagem foi organizada em ordem alfabética de famílias, gêneros e espécies. As espécies foram 

classificadas em suas respectivas famílias de acordo com Angiosperm Phylogeny Group II (APG II, 

2003). 

As espécies ameaçadas de extinção foram citadas conforme a “Lista Oficial de Espécies da Flora 

Brasileira Ameaçada de Extinção” (Instrução Normativa nº 06 de 23 de setembro de 2008) e de acordo 

com o Decreto nº 1499-R, que homologa a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção no Espírito 

Santo. Espécies endêmicas, de importância econômica e espécies invasoras foram citadas conforme 

literatura consultada e banco de dados pertencentes aos autores.  

Para o levantamento fitossociológico foi utilizado o método de parcelas (MUELLER-DOMBOIS 

& ELLENBERG, 1974), sendo estabelecidas 20 parcelas de 10 x 10 metros (Figura 4-299 e Figura 

4-300), sendo 10 parcelas nos dois únicos fragmentos de Mata Atlântica em Estágio Médio de 

Regeneração e 10 parcelas no Manguezal, conforme ANEXO XXVI. Nestas parcelas foram incluídas 

plantas com diâmetro a altura do peito (DAP) ≥ 10 cm (Figura 4-301 e Figura 4-302). Foram 

anotados os dados relativos às espécies, altura, perímetro (Figura 4-303) e as parcelas foram 

georreferenciadas (Figura 4-304). Os parâmetros fitossociológicos analisados foram Frequência 

Absoluta (FA), Frequência Relativa (FR), Densidade Absoluta (DA), Densidade Relativa (DR), 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

566 

 

 

 

Dominância Absoluta (DA), Dominância Relativa (DR), Valor de Cobertura (VC) e Valor de 

Importância (VI), segundo Brower & Zar (1984).  

 

Figura 4-299: Montagem das parcelas de 10x10m nos remanescentes 

florestais analisados. 

 

 

Figura 4-300: Montagem das parcelas de 10 x10m no Manguezal. 
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Figura 4-301: Medição do perímetro a altura do peito (1,3m do solo). 

 

 

Figura 4-302: Medição do perímetro acima do último rizóforo (no caso 

de Rizophora mangle). 
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Figura 4-303: Anotação de dados quantitativos em planilha de campo 

específica. 

 

 

Figura 4-304: Aparelho de GPS utilizado no georreferenciamento de 

cada uma das parcelas.  

 

4.3.3.3 Resultados 

4.3.3.3.1 Enquadramento Fitogeográfico (Ecossistemas) 

A área de estudo encontra-se totalmente inserida dentro do domínio da Mata Atlântica. O termo 

“Mata Atlântica” engloba, no Brasil, um mosaico de comunidades de vegetação que se desenvolve 
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ao longo da cadeia montanhosa e de terras baixas que ladeiam o Oceano Atlântico. Legalmente, 

segundo o Decreto Federal n0 750/93, a Mata Atlântica é composta por formações florestais bem 

distintas, incluindo a floresta ombrófila do litoral, a floresta decídua do planalto, a floresta com 

araucária dos estados sulinos, manguezais, restingas e campos de altitude (TONHASCA JUNIOR, 

2005).   

Segundo Scarano (2002) estes diferentes ecossistemas ou comunidade vegetais que compõe a 

Mata Atlântica estão sob efeito de uma vasta gama de condições ambientais, tais como: altas e baixas 

(incluído congelamento) temperaturas, inundações, secas, ações do vento, elevadas salinidades, entre 

outros. Estes fatores ambientais são então, responsáveis por criar a elevada diversidade de 

ecossistemas e fitofisionomias que compõe a Mata Atlântica sensu lato, onde cada qual ocorre em 

uma faixa estreita de condições consideradas ótimas para seu estabelecimento.  

Quem primeiro descreveu a Mata Atlântica, tal como a floresta deveria ser em 1500, foi o escrivão 

da frota de Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, em sua famosa carta ao Rei D. Manuel I, de 

Portugal. Embora de características impressionistas e sem rigor científico, a referida carta, relata sem 

dúvida o caráter opulento e a diversidade da floresta, encontrada em expressões como “os arvoredos 

são mui muitos e grandes, e de infinitas espécies, não duvido que por este sertão haja muitas aves” 

(CAVALCANTI, 2006). 

Cinco séculos de ocupação reduziram a floresta a pequenas manchas. O extrativismo que teve 

início com o pau-brasil expandiu-se para outras madeiras e posteriormente a agricultura e pecuária 

tiveram um papel fundamental nesse processo de degradação do ecossistema. Segundo Peixoto et al. 

(2002), não existem dados efetivamente confiáveis da superfície total remanescente e os autores 

divergem quanto a esse valor, que está entre 5 e 15%, sendo os resíduos florestais, muitas vezes, 

pequenos fragmentos disjuntos e floristicamente empobrecidos.  

O empreendimento situa-se nos municípios de Vitória e Cariacica onde, apesar da maior parte 

estar em áreas já bastante antropizadas, em alguns pontos é possível observar remanescentes florestais 

que serão diretamente influenciadas. Nestas áreas é possível reconhecer os ecossistemas Manguezal 

e Mata Atlântica de Tabuleiro (Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas) em diferentes estágios 

sucessionais. 
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4.3.3.3.1.1 Manguezal 

Fazendo parte do “complexo da Mata Atlântica”, encontram-se os ecossistemas associados como 

o Manguezal. Trata-se de um ecossistema costeiro tropical, típico da faixa do entremarés, de 

fundamental importância para diversos processos ecológicos. Apresenta alta produção de matéria 

orgânica, mantendo expressiva cadeia trófica em águas costeiras tropicais, Cintrón & Schaeffer-

Novelli, citado por Almeida (2007). 

Este ecossistema sofre com grandes alterações de maré, durante a maré cheia a floresta está 

inundada e quando a maré recua torna-se visível o emaranhado de raízes que alcançam até 3 metros 

de altura, troncos cobertos por mucilagem, liquens e algas que crescem também sobre os galhos e 

emergem do lodo (VANNUCCI, 2003). 

No Manguezal, enquanto são registradas mais de 50 espécies no hemisfério leste, apenas 8 

espécies arbóreas estão presentes na América. Entre estas, 6 espécies encontram-se nos mangues 

brasileiros, sendo 4 presentes no Espírito Santo, todas halófitas facultativas: a Rhizophoraceae 

Rhizophora mangle (mangue-vermelho), a Combretaceae Laguncularia racemosa (mangue-branco) 

e as Acanthaceae (Aviceniaceae) Avicenia schaueriana e A. germinans (mangue-preto) (ALMEIDA, 

2007). Aparentemente a baixa diversidade vegetal seria um agente facilitador no entendimento 

estrutural e funcional do ecossistema, tendo em vista o pequeno conjunto de espécies que podem estar 

consorciadas num mesmo ambiente (TOGNELLA DE ROSA et al., 2007). 

Ruschi, em 1950, caracterizou os manguezais como uma vegetação botanicamente pouco 

significativa (baixa diversidade). O autor destacou os manguezais, principalmente pelas grandes 

extensões ocupadas na costa capixaba entre o extremo norte e o extremo sul do estado. Confirma-se 

que apesar de 70,35 Km de mangues existentes no ES a riqueza de espécies é de pouca expressividade 

(ALMEIDA, 2007). Entretanto, o ecossistema manguezal tem grande valor para a sociedade, devido 

aos inúmeros recursos nele produzidos, como a extração de tanino da Rizophora mangle utilizado em 

tinturas para diversos fins, a atividade pesqueira, visto que, sua produtividade é elevada, além da 

captura de crustáceos e moluscos para comercialização.  

Certas atividades prejudicam ou tornam inviável o exercício das funções do manguezal. Dentre 

os principais impactos causados pelo homem moderno sobre esse ecossistema está a perda da 

biodiversidade, a diminuição dos recursos pesqueiros, a contaminação dos estuários pelo lixo, 
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efluentes industriais, urbanos, agrícolas e, consequentemente, a diminuição da qualidade de vida de 

todos os seres vivos dependentes desse ecossistema, inclusive o homem (IEMA, 2008). Nota-se que 

nos manguezais há necessidade da adoção de medidas preventivas na administração e no 

planejamento do uso e ocupação das zonas costeiras. 

Segundo Almeida & Vale (2007) e Vale (2004) os Manguezais capixabas apresentam duas 

fisionomias de bosques, sendo os de franja e os de bacia. Os bosques de franja ocupam áreas sujeitas 

a inundações frequentes, podendo atingir elevado desenvolvimento estrutural, principalmente sob 

influência de aportes fluviais, onde prevalecem baixa salinidade e um relativo aporte de nutrientes. 

Já os bosques de bacia estão localizados nas áreas mais internas, onde a frequência de inundação pelas 

marés é menor.  

Além das tipologias mencionadas acima, Almeida & Vale (2007) destacam a ocorrência de outras 

fisionomias denominadas “lavado” e “apicum”. A primeira é a feição exposta a maior frequência de 

inundação, apresentando substrato lodoso exposto e desprovido de cobertura vegetal e a segunda 

limita-se ao aspecto mangue, e é atingido nas preamares de sizígia, equinociais ou devido a eventos 

meteorológicos. O apicum pode apresentar-se hipersalino e está associado, em parte, com a existência 

de déficit hídrico. 

Fazendo uma revisão bibliográfica, pôde-se observar que existem alguns estudos sobre os 

manguezais do Espírito Santo. A Tabela 4-62 mostra uma síntese destes estudos. Outro trabalho 

importante realizado no Manguezal da região foi realizado por Ferreira (1989) que estudou os 

Manguezais da Baía de Vitória. Neste trabalho são tecidos comentários sobre a vegetação, no entanto, 

o principal foco foi a geografia física da região. 

Tabela 4-62: Altura média e diâmetro médio encontrado em alguns estudos nos manguezais do Espírito Santo. 

Autores Local Alt. média (m) DAP médio (cm) 

Silva et al. (2000) Rio São Mateus/ES 14,83 25,47 

Carmo (1987) Vitória/ES 13,70 11,00 

Carmo et al. (1995) Baia de Vitória/ES 5,23 – 17,33 4,23 - 18,91 

Carmo et al. (1998a) Rio da Passagem/ES 9,62 12,62 

Silva et al. (2000) Rio São Mateus/ES 8,16 12,64 

Carmo et al. (2000) Goiabeiras Velha/ES 6,00 6,79 

Silva et al. (2000) Rio São Mateus/ES 5,65 7,29 

Silva et al. (2000) Rio São Mateus/ES 5,55 7,84 

Carmo et al. (1998b) Fundão/ES 3,76 – 5,10 6,52 – 9,98 

Carmo et al. (1998a) Rio da Passagem/ES 4,37 7,21 
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4.3.3.3.1.2 Floresta de Tabuleiro 

No município de Cariacica prevalece o domínio fitoecológico de Floresta Ombrófila Densa de 

Terras Baixas (IBGE 1987), ou Florestas Atlântica de Tabuleiro. Os Tabuleiros terciários são 

coincidentes com os sedimentos cenozóicos do Grupo Barreiras, constituídos de areias e argilas 

variegadas com eventuais linhas de pedra, dispostos em camadas com espessura variada de 

conformidade com as ondulações do substrato rochoso, que ocasionalmente aflora nas formas do 

modelado (SIMONELLI, 2007). 

A importância dessa vegetação em termos de conservação fez com que Peixoto & Silva (1997), 

incluíssem as Florestas de Tabuleiro do norte do Espírito Santo entre os 14 centros de elevada 

diversidade vegetal do Brasil. Na realidade, a região denominada por Floresta de Tabuleiro não é 

ocupada somente por formações florestais, sendo sim formada por um mosaico de formações 

vegetais, onde Peixoto & Simonelli (2007) mencionam que podem ser encontradas quatro formações 

vegetais naturais nos Tabuleiros do Espírito Santo, denominadas de Floresta Alta, Floresta de 

Muçununga, Áreas inundadas e inundáveis e Campos Nativos. 

Devido à vasta exploração que provavelmente ocorreu no entorno dos manguezais analisados, 

não foram registradas as Florestas Altas típicas dos Tabuleiros, sendo encontrados fragmentos 

florestais em diferentes estágios sucessionais, sejam estes originados do corte raso da vegetação ou 

por exploração intensiva de madeira no passado. Foram registradas também Florestas Inundáveis e 

áreas com afloramentos rochosos. Mesmo com esta importância pouco se conhece sobre a estrutura 

das florestas neste Estado, onde os estudos fitossociológicos foram feitos por Peixoto & Gentry 

(1990), Rolim & Nascimento (1997), Simonelli et al. (2008), Jesus & Rolim (2005), estando estes 

restritos a Reserva da Vale do Rio Doce. Recentemente Paula et al. (2009) realizou um estudo com 

florestas de Tabuleiro no entorno da Lagoa Juparanã, em Linhares/ES. Em relação às Florestas de 

Tabuleiros localizadas na Grande Vitória destaca-se os trabalhos desenvolvidos por Simonelli et al 

(2010) e Magnago et al. (2011) que estudaram a composição florística e fitossociológica do entorno 

da lagoa Jacuném na Serra. 
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4.3.3.3.2 Fitofisionomias 

O ANEXO XXV mostra as fisionomias encontradas nas áreas de influência direta e indireta do 

empreendimento. Nota-se que em termos quantitativos a maior parte da AID é ocupada por Áreas 

urbanizadas (16,28 ha) e pastagens (4,40 ha), portanto ambientes fortemente antropizados. A seguir 

são descritas as fitofisionomias encontradas na área de estudo 

 

4.3.3.3.2.1 Manguezal 

Na área de influência direta do empreendimento, ocorre área de manguezal no município de 

Cariacica (Figura 4-305 e Figura 4-306). Este Manguezal possui um dossel com aproximadamente 

5 metros de altura. Nesta área é possível encontrar as três espécies arbóreas típicas desse ecossistema 

como Avicennia schaueriana (mangue-preto) (Figura 4-307), Rhizophora mangle (mangue-

vermelho) e Laguncularia racemosa (mangue-branco) (Figura 4-308). Também podemos encontrar, 

em alguns pontos Hibiscus pernambucensis (algodoeiro-da-praia) (Figura 4-309) e Acrostichum 

aureum (samambaia do mangue) (Figura 4-310). 

 

Figura 4-305: Manguezal de Porto de Santana, Cariacica. 
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Figura 4-306: Interior do Manguezal de Porto de Santana, Cariacica. 

 

 

Figura 4-307: Detalhe dos propágulos de Avicennia schaueriana 

(mangue-preto). 
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Figura 4-308: Detalhe dos propágulos de Laguncularia racemosa 

(mangue-branco). 

 

 

Figura 4-309: Detalhe da flor de Hibiscus pernambucensis 

(algodoeiro-da-praia). 
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Figura 4-310: Indivíduos de Acrostichum aureum (samambaia do 

mangue). 

 

Já no bairro de Santo Antônio, município de Vitória, junto ao estuário, em área de aterro, é 

possível observar espécies arbóreas típicas de Manguezal (Figura 4-311) junto a elementos 

pertencentes a espécies exóticas (Figura 4-312) como Leucaena leucocephala (leucena) e Terminalia 

catappa (castanheira). 

 

Figura 4-311: Indivíduos arbóreos nativos de Manguezal junto ao 

aterro em Vitória. 
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Figura 4-312: Indivíduos arbóreos exóticos junto ao aterro em Vitória. 

 

Nas áreas de Manguezal, também, é possível observar muita interferência humana como 

lançamento de esgoto, aterros e depósito de lixo (Figura 4-313). 

 

Figura 4-313: Lançamento de lixo junto ao Manguezal em Cariacica. 

 

4.3.3.3.2.2 Bosques, áreas de construções e vias públicas  

As áreas urbanizadas ocupam grande parte da região em torno do empreendimento no município 

de Vitória (Figura 4-314) e em Cariacica (Figura 4-315). São locais onde a vegetação original foi 
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totalmente retirada para dar lugar a empreendimentos residenciais, comerciais e industriais. Vale 

destacar que nestas áreas podemos encontrar espécies cultivadas que compõe o paisagismo local 

como Licania tomentosa (oiti) e Terminalia catappa (castanheira) (Figura 4-316).  

Além destas, outras espécies além de compor o paisagismo, servem para o fornecimento de frutos 

comestíveis, formando áreas de bosque encontrados junto as construções e quintais na área de 

influência do empreendimento, como Carica papaya (mamoeiro), Cocos nucifera (coqueiro), 

Mangifera indica (mangueira) e Persea americana (abacateiro). Sobre algumas destas árvores podem 

ser observadas espécies epífitas como Tillandsia stricta e Rhipsalis sp. (Figura 4-317). Nas áreas 

urbanizadas também podemos encontrar pequenas chácaras e quintais com bosques contendo várias 

espécies frutícolas. 

 

Figura 4-314: Via pública no município de Vitória. 
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Figura 4-315: Área urbanizada no município de Cariacica. 

 

 

Figura 4-316: Terminalia catappa (castanheira) na área de influência 

direta do empreendimento em Vitória. 
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Figura 4-317: Detalhe dos frutos de Rhipsalis sp.   

 

4.3.3.3.2.3 Afloramentos rochosos  

Alguns afloramentos rochosos (Figura 4-318) ocorrem na área de influência do empreendimento 

no município de Cariacica. A vegetação dominante é formada por espécies rupestres geralmente de 

pequeno porte e predominantemente herbáceo/arbustivo, como Cereus fernanbucensis (cacto) e 

Canna indica (cana) (Figura 4-319). Esta vegetação se estabelece em solo raso sobre afloramentos 

rochosos contínuos ou isolados de maior porte, com presença esparsa de representantes arbóreos 

ocorrendo em fendas rochosas e em trechos com solo mais profundo como Schinus terebinthifolius 

(aroeira) e Tabernaemontana laeta (leiteira). 
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Figura 4-318: Afloramento rochoso na área de influência do 

empreendimento em Cariacica. 

 

 

Figura 4-319: Indivíduos de Canna indica (cana) sobre afloramento 

rochoso. 

 

4.3.3.3.2.4 Pastagem 

Os pastos são áreas onde são plantadas espécies de gramíneas exóticas como Brachiaria brizantha 

(braquiária), que servem de alimento para o gado. Esta se apresenta com uma fisionomia 

predominantemente herbácea, com raros indivíduos arbustivos e arbóreos (Figura 4-320). Nesta 

formação algumas espécies herbáceas podem ser encontradas, como Panicum maximum (capim-
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colonião) e Borreria verticillata. Alguns indivíduos arbustivos e arbóreos comuns a outros estágios 

de regeneração também aparecem nestas áreas como Latana camara (bem-me-quer), Cordia 

verbenacea (erva baleeira) e Psidium guianensis (araçá).  

 

Figura 4-320: Aspecto geral de uma área de pastagem na área do 

empreendimento. 

 

4.3.3.3.2.5 Macega 

São áreas fortemente antropizadas, onde a cobertura vegetal original foi praticamente destruída. 

Caracteriza-se basicamente por possuir o estrato herbáceo e arbustivo dominando sobre os demais. 

As ervas cobrem alguns pontos, em outros o solo ou a rocha mãe apresentam-se totalmente expostos, 

pois a serapilheira é praticamente inexistente. 

Apresenta-se predominantemente com porte herbáceo, onde podem ser encontrados alguns 

indivíduos arbustivos/arbóreos de forma agrupada (moitas) ou isolada (Figura 4-321). Entre as 

espécies herbáceas que predominam nesta fisionomia está Panicum maximum (capim-colonião). As 

espécies arbustivas/arbóreas fitofisionomicamente dominantes nesta fisionomia são Lantana camara 

(bem-me-quer) (Figura 4-322), Cordia verbenacea (erva baleeira) e Psidium guianensis (araçá). 
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Figura 4-321: Aspecto da vegetação de Macega. 

 

 

Figura 4-322: Detalhe da floração de Lantana camara (bem-me-quer). 

 

O aparecimento de um maior agrupamento de indivíduos arbustivos nesta fisionomia pode indicar 

um avanço sucessional, já que segundo Vieira & Pessoa (2001) o crescimento em tamanho (altura e 

adensamento) estabelecem condições microclimáticas que inibem o desenvolvimento de espécies 

heliófitas, o que acaba favorecendo o estabelecimento de espécies pouco tolerantes a luminosidade 

(arbusto e arbóreas), ao proporcionarem melhores condições de umidade e luminosidade, este fato 

também foi constatado por Lima et al. (2006). Reis et al. (1999) ressaltam que a manutenção deste 
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estágio representa um importante passo para o aparecimento de uma comunidade local com maior 

diversidade e consequentemente com grande probabilidade de garantir a resiliência da vegetação. 

 

4.3.3.3.2.6 Estágio Inicial de Regeneração da Mata Atlântica  

As regiões com vegetação em estágio inicial de regeneração caracterizam-se por apresentar um 

equilíbrio fitofisionômico entre as sinúsias herbácea, arbustiva e arbórea (Figura 4-323). A 

serapilheira, quando existente forma camadas, algumas vezes contínuas, porém pouco desenvolvida, 

outras vezes, ela não existe deixando o solo totalmente exposto. 

O estrato arbóreo é formado por indivíduos com aproximadamente 5 metros de altura, sendo 

encontrados alguns emergentes com maior porte. Neste estágio há uma dominância fisionômica de 

Piptadenia gonoacantha (pau-jacaré), Trema micantha (guarindiba) e Gochnatia polymorpha 

(camará). Em alguns pontos observam-se pontos de alagamento no interior da mata (Figura 4-324) 

onde é possível encontrar grande quantidade de Blecnum serrulatum e Echinodarus grandiflorus 

(chapéu-de-couro). 

 

Figura 4-323: Área em Estágio Inicial de Regeneração em Cariacica. 
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Figura 4-324: Interior da Mata em Estágio Inicial de Regeneração em 

ponto alagável. 

 

4.3.3.3.2.7 Estágio Médio de Regeneração da Mata Atlântica  

A vegetação em estágio médio de regeneração caracteriza-se por apresentar um estrato arbóreo 

bem evidente e dominante fisionomicamente sobre os demais, sendo, portanto classificado como uma 

formação tipicamente florestal (Figura 4-325). Na região de estudo representa os locais onde a Mata 

Atlântica se encontra mais preservada. A serapilheira, neste estágio, está bem desenvolvida, sendo 

que as árvores do andar superior se situam em torno de 8 m de altura. As suas copas algumas vezes 

se tocam formando um dossel contínuo, outras vezes as copas estão mais afastadas formando áreas 

mais abertas e facilitando a entrada de luz no interior da mata.  

Nesse estrato, são encontrados dentre outros, indivíduos de Guapira opposita (Maria-mole); 

Marchaerium hirtum (bico-de-pato) e Guarea guidonia (carrapetá verdadeira). As árvores de submata 

possuem aproximadamente 6 metros de altura e são principalmente representadas pelas famílias 

Myrtaceae (Eugenia sp.), Lauraceae e Melastomataceae (Miconia sp.). Arbustos e ervas são bastante 

comuns, muitas vezes dificultando a penetração no interior da mata. As lianas são muito frequentes, 

principalmente nas bordas da mata e áreas onde as copas das árvores não se tocam e há uma maior 

penetração de luz. A grande presença de lianas forma um emaranhado muitas vezes intransponível 

em alguns locais. Foram observados, nesta sinúsia, indivíduos pertencentes a família Bignoniaceae. 
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Figura 4-325: Área em Estágio Médio de Regeneração em Cariacica. 

 

4.3.3.3.3 Caracterização Florística 

Na área estudada foi identificado um total de 91 espécies pertencentes a 49 famílias botânicas 

(Tabela 4-63), entre espécies nativas e exóticas. A família com maior número de espécies foi 

Fabaceae com 10 espécies (Figura 4-326). 

 

Figura 4-326: Famílias mais representativas em riqueza de espécies nas áreas 

estudadas. 
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A presença da família Fabaceae como a mais importante em relação à riqueza de espécies é 

bastante comum no Espírito Santo, como demonstram trabalhos realizados por Peixoto & Gentry 

(1990), Pereira & Gomes (1994), Pereira et al., (1998) e Pereira & Zambom (1998). Além disso, esta 

família possui, além de representantes nativos, outros exóticos/invasores que ocupam áreas já 

degradadas como pastagens e áreas urbanas. 
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Tabela 4-63: Listagem das espécies vegetais com respectivas Famílias Botânicas, Nomes Populares, Hábitos e Ambientes de Ocorrência, observadas na Área de Estudo. Onde: 

MG=Manguezal; AU=Área Urbana; AR=Afloramento Rochoso; PA=Pastagem; MC=Macega; EI=Estágio Inicial; EM=Estágio Médio; MA= Mata Atlântica; BR=Brasil; 

AL=Alimentação; ME=Medicinal; MA=Madeira; OR=Ornamental.  

Família Espécie Nome vulgar Hábito 
Fitofisionomia 

Endêmicas Utilização Invasoras Exóticas 
MG AU AR PA MC EI EM 

Acanthaceae 
Avicennia schaueriana Stapf & 

Leechm. ex Moldenke 
Mangue preto Arbórea X           

Alismataceae 
Echinodorus grandiflorus  (Cham. 

& Schltr.) Micheli 
Chapéu-de-couro Herbácea       X  ME   

Amaranthaceae Amaranthus sp. Amarantos Herbácea    X X       

Anacardiaceae Mangifera indica L. Mangueira Arbórea  X       AL  X 

Anacardiaceae Spondias dulcis G. Forst. Cajá Arbórea  X       AL   

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira Arbórea   X X X X X  AL   

Anemiaceae Anemia hirta (L.) Sw. Samambaia Herbácea   X     MA    

Apocynaceae Tabernaemontana laeta Mart. Jasmim-de-leite Arbustiva   X X X X  BR    

Apocynaceae 
Tabernaemontana catharinensis 

A.DC. 
 Arbórea      X X     

Arecaceae Cocos nucifera L. Coqueiro Arbórea  X       AL  X 

Asparagaceae Agave americana L. Piteira Arbustiva   X      ME X X 

Asteraceae Viguiera sp.  Herbácea   X         

Asteraceae Emilia sonchifolia (L.) DC. Serralhinha Herbácea  X X  X     X X 

Asteraceae 
Gochnatia polymorpha (Less.) 

Cabrera 
Cambará Arbórea    X X X X     

Blecnaceae Blechnum serrulatum Rich.  Herbácea      X X     

Malvaceae Pachira aquatica Aubl. Monguba Arbórea  X       OR   

Boraginaceae Cordia sp.  Arbórea      X      

Boraginaceae Cordia verbenacea DC. Erva baleeira Herbácea    X X    ME X X 

Cactaceae 
Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) 

Stearn 
Ripsális Epifíta  X          

Cactaceae Cereus fernanbucensis Lem. Cardo-da-praia Herbácea   X     MA AL   

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume Guarindiba Arbórea     X  X  MD   

Cannaceae Canna indica L. Pariri Herbácea   X      ME  
 

Continua...  
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Tabela 4-63 (continuação): Listagem das espécies vegetais com respectivas Famílias Botânicas, Nomes Populares, Hábitos e Ambientes de Ocorrência, observadas na Área de Estudo. 

Onde: MG=Manguezal; AU=Área Urbana; AR=Afloramento Rochoso; PA=Pastagem; MC=Macega; EI=Estágio Inicial; EM=Estágio Médio; MA= Mata Atlântica; BR=Brasil; 

AL=Alimentação; ME=Medicinal; MA=Madeira; OR=Ornamental.  

Família Espécie Nome vulgar Hábito 
Fitofisionomia 

Endêmicas Utilização Invasoras Exóticas 
MG AU AR PA MC EI EM 

Caricaceae Carica papaya L. Mamão Arbustiva  X       AL.  X 

Chrysobalanaceae Licania tomentosa (Benth.) Fritsch Oiti Arbórea  X      BR OR   

Combretaceae 
Laguncularia racemosa  (L.) C.F. 

Gaertn. 
Mangue branco Arbórea X       MA    

Combretaceae Terminalia catappa L. Castanheira Arbórea  X     X    X 

Commelinaceae Commelina benghalensis L. Trapoeraba Herbácea  X X X        

Convolvulaceae Ipomoea pes-caprae  (L.) R.Br.  Herbácea X           

Cyperaceae 
Lagenocarpus rigidus (Kunth) 

Nees 
Arrozinho do campo Herbácea   X X      X  

Euphorbiaceae Euphorbia tirucalli L. Dedo-de-cão Arbustiva  X         X 

Euphorbiaceae Ricinus communis L. Mamona Arbustiva  X  X X X      

Euphorbiaceae 
Alchornea triplinervia (Spreng.) 

Müll. Arg. 
Tanheiro Arbórea       X  MA   

Euphorbiaceae Jatropha urens L. Pinhão bravo Arbustiva   X X      X X 

Fabaceae 
Clitoria fairchildiana  R.A. 

Howard 
Palheteira Arbórea  X     X     

Fabaceae Acacia mangium Willd. Acacia Arbórea  X  X      X X 

Fabaceae 
Leucaena leucocephala (Lam.) de 

Wit 
Leucena Arbórea          X X 

Fabaceae Indigofera hirsuta L.  Herbácea          X  

Fabaceae 
Delonix regia (Bojer ex Hook.) 

Raf. 
Flamboyant Arbórea  X       OR  X 

Fabaceae Swartzia apetala Raddi Arruda vermelha Arbórea       X BR    

Fabaceae 
Machaerium hirtum (Vell.) 

Stellfeld 
Jacarandá de espinho Arbórea    X   X    

 

Continua...  
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Tabela 4-63 (continuação): Listagem das espécies vegetais com respectivas Famílias Botânicas, Nomes Populares, Hábitos e Ambientes de Ocorrência, observadas na Área de Estudo. 

Onde: MG=Manguezal; AU=Área Urbana; AR=Afloramento Rochoso; PA=Pastagem; MC=Macega; EI=Estágio Inicial; EM=Estágio Médio; MA= Mata Atlântica; BR=Brasil; 

AL=Alimentação; ME=Medicinal; MA=Madeira; OR=Ornamental.  

Família Espécie Nome vulgar Hábito 
Fitofisionomia 

Endêmicas Utilização Invasoras Exóticas 
MG AU AR PA MC EI EM 

Fabaceae Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sabiá Arbórea  X  X   X BR OR   

Fabaceae 
Piptadenia gonoacantha (Mart.) 

J.F. Macbr. 
Jacaré Arbórea       X     

Fabaceae 
Schizolobium parahyba (Vell.) 

S.F. Blake 
Guapuruvu Arbórea       X     

Gesneriaceae Sinningia sp.  Herbácea   X         

Lauraceae Persea americana Mill. Abacateiro Arbórea  X       AL  X 

Loranthaceae 
Struthanthus marginatus (Desr.) 

Blume 
Erva-de-passarinho Parasita       X  ME   

Lythraceae Punica granatum L. Romãzeira Arbustiva  X       AL/ME  X 

Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis L. Hibiscus Arbustiva  X       OR  X 

Malvaceae Hibiscus pernambucensis Arruda Hibiscus do mangue Arbustiva X           

Meliaceae Trichilia sp. Carrapetá Arbórea       X     

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer Carrapetá-verdadeira Arbórea      X X     

Moraceae Ficus sp. Ficus Arbórea  X       OR  X 

Moraceae Morus alba L. Amoreira Arbustiva  X       AL  X 

Moraceae Artocarpus heterophyllus Lam. Jaca Arbórea  X       AL  X 

Musaceae Musa spp. Bananeira Herbácea  X       AL  X 

Myrtaceae 
Syzygium malaccense (L.) Merr. & 

L.M. Perry 
Jambo Arbórea  X       AL  X 

Myrtaceae Psidium guajava L. Goiabeira Arbórea  X   X X X  AL   

Myrtaceae Psidium guineense Sw. Araçá Arbustiva    X X X   AL   

Myrtaceae Plinia cauliflora (DC.) Kausel Jabuticaba Arbustiva  X      MA AL   

Myrtaceae Eugenia uniflora L. Pitangueira Arbustiva      X   AL   

Myrtaceae 
Eucalyptus grandis W. Mill ex 

Maiden 
Eucalipto Arbórea  X  X     MD  X 

Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz Maria-mole Arbustiva       X    
 

Continua...  
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Tabela 4-63 (continuação): Listagem das espécies vegetais com respectivas Famílias Botânicas, Nomes Populares, Hábitos e Ambientes de Ocorrência, observadas na Área de Estudo. 

Onde: MG=Manguezal; AU=Área Urbana; AR=Afloramento Rochoso; PA=Pastagem; MC=Macega; EI=Estágio Inicial; EM=Estágio Médio; MA= Mata Atlântica; BR=Brasil; 

AL=Alimentação; ME=Medicinal; MA=Madeira; OR=Ornamental.  

Família Espécie Nome vulgar Hábito 
Fitofisionomia 

Endêmicas Utilização Invasoras Exóticas 
MG AU AR PA MC EI EM 

Nyctaginaceae Bougainvillea spectabilis Willd. Primavera Arbustiva  X      BR    

Oxilidaceae Averrhoa carambola L. Carambola Arbórea  X         X 

Piperaceae Piper amalago L. Pariparoba Arbustiva       X     

Piperaceae Piper aduncum L. Piper aduncum L. Arbustiva       X     

Piperaceae Piper arboreum Aubl. Piper arboreum Aubl. Arbustiva       X     

Poaceae Panicum maximum Jacq. Capim colonião Herbácea  X X X X X    X X 

Poaceae Cynodon dactilon L. capim-pé-de-galinha Herbácea  X  X      X X 

Poaceae 
Rhynchelytrum repens (Willd.) 

C.E. Hubb. 
Capim favorito Herbácea   X X      X X 

Poaceae 
Brachiaria brizantha (Hochst. ex 

A. Rich.) Stapf 
Braquiária Herbácea    X      X X 

Polypodiaceae 
Microgramma vacciniifolia 

(Langsd. & Fisch.) Copel. 
Cipó-cabeludo Epifíta  X     X     

Portulacaceae Talinum sp. Beldroega Herbácea   X         

Pteridaceae Acrostichum aureum L. Samanbaia do mangue Herbácea X       MA    

Rhamnaceae Ziziphus platyphylla Reissek Juá Arbórea       X MA    

Rhizophoraceae Rhizophora mangle L. Mangue vermelho Arbórea X           

Rubiaceae Borreria verticillata (L.) G. Mey. Vassourinha de botão Herbácea    X      X X 

Rubiaceae Coffea arabica L. Café Arbustiva  X      AL   X 

Rutaceae Murraya paniculata (L.) Jack Murta Arbórea  X       OR  X 

Rutaceae Citrus limon (L.) Burm. f. Limoeiro Arbustiva  X       AL  X 

Rutaceae 
Zanthoxylum aff. retusum (Albuq.) 

P.G. Waterman 
 Arbórea       X MA    

Salicaceae Casearia silvestris Sw. Cafezeiro-do-Mato Arbustiva       X     

Sapindaceae Cupania oblongifolia Mart. Pau magro Arbórea       X BR   
 

Continua...  
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Tabela 4-63 (continuação): Listagem das espécies vegetais com respectivas Famílias Botânicas, Nomes Populares, Hábitos e Ambientes de Ocorrência, observadas na Área de Estudo. 

Onde: MG=Manguezal; AU=Área Urbana; AR=Afloramento Rochoso; PA=Pastagem; MC=Macega; EI=Estágio Inicial; EM=Estágio Médio; MA= Mata Atlântica; BR=Brasil; 

AL=Alimentação; ME=Medicinal; MA=Madeira; OR=Ornamental.  

Família Espécie Nome vulgar Hábito 
Fitofisionomia 

Endêmicas Utilização Invasoras Exóticas 
MG AU AR PA MC EI EM 

Sapotaceae 
Sideroxylon obtusifolium (Humb. 

ex Roem. & Schult.) T.D. Penn. 
Quixabeira Arbórea     X X X     

Solanaceae Solanum americanum Mill. Erva-moura Herbácea  X   X    AL/ME   

Solanaceae Cestrum laevigatum Schltdl. Coerana Arbustiva  X   X X      

Solanaceae Nicandra physalodes (L.) Gaertn. Joá Arbustiva    X X       

Solanaceae Solanum sp.  Herbácea    X        

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul Embaúba Arbórea      X X     

Verbenaceae Lantana camara L. Bem-me-quer Arbustiva    X X       

Vitaceae 
Cissus verticillata (L.) Nicolson & 

C.E. Jarvis 
uva-do-mato Liana       X    
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A sinúsia arbórea foi a mais representativa em relação ao hábito (Figura 4-327), apresentando 

42% das espécies, seguida das ervas e arbustos com 27%. A Figura 4-328 apresenta o número de 

espécies encontradas por fisionomia. Observa-se que nas áreas urbanas foram encontradas 37 espécies 

seguida da Floresta em Estágio Médio de Regeneração (30 espécies). Isto pode ser explicado pela 

diferença de dimensões que estas fisionomias ocupam na área estudada.  

 

Figura 4-327: Porcentagem do número de espécies por hábito nas áreas estudadas. 

 

 

Figura 4-328: Número de espécies por fitofisionomia nas áreas estudadas. Onde: 

MG=Manguezal; AU=Área Urbana; AR=Afloramento Rochoso; PA=Pastagem; 

MC=Macega; EI=Estágio Inicial; EM=Estágio Médio. 
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Entre as espécies observadas na área de estudo encontram-se algumas exóticas (30 espécies) que 

são cultivadas (para fins ornamentais ou alimentar) ou nasceram espontaneamente no local. Muitas 

destas espécies, assim como outras (13 espécies) podem também serem consideradas como invasoras.  

Não foram encontradas espécies ameaçadas de extinção na área de influência direta do 

empreendimento. No entanto, foram encontradas 07 espécies endêmicas da Mata Atlântica e 06 

endêmicas do Brasil (Tabela 4-63). 

 

4.3.3.3.4 Fitossociologia 

4.3.3.3.4.1 Estágio Médio de Regeneração da Mata Atlântica 

O levantamento fitossociológico amostrou, nas 10 parcelas (0,1 ha) alocadas na Área de 

Influência Direta do empreendimento, um total de 43 indivíduos, pertencentes a 11 espécies e 07 

famílias botânicas (Tabela 4-64). Podemos observar que Guarea guidonea foi a espécie de maior 

Valor de Importância (VI) no trecho estudado, seguida de Machaerium hirtum e Tabernaemontana 

catharinensis. 

Tabela 4-64: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas nos fragmentos em Estágio Médio de Regeneração 

da Mata Atlântica, Cariacica, ES. Onde: N=Número de indivíduos; DA=Densidade absoluta; DR=Densidade relativa; 

FA=Frequência absoluta; FR=Frequência relativa; DoA=Dominância absoluta; DoR=Dominância relativa; VI=Valor de 

importância; VC=Valor de cobertura. 

Espécies N DA DR FA FR DoA DoR VI VC 

Guarea guidonea 16 160 37,21 70 26,9 2,55 14,08 78,2 51,3 

Machaerium hirtum 7 70 16,28 40 15,4 5,82 32,08 63,7 48,4 

Tabernaemontana catharinensis 9 90 20,93 40 15,4 4,3 23,71 60 44,6 

Clitoria fairchildiana 2 20 4,65 20 7,69 1,44 7,92 20,3 12,6 

Chrysobalanaceae sp1 2 20 4,65 20 7,69 1,01 5,58 17,9 10,2 

Piptadenia gonoachanta 1 10 2,33 10 3,85 1,47 8,12 14,3 10,4 

Terminaria catappa 2 20 4,65 20 7,69 0,3 1,64 14 6,29 

Meliaceae sp1 1 10 2,33 10 3,85 0,53 2,94 9,11 5,26 

Psidium guajava 1 10 2,33 10 3,85 0,4 2,21 8,39 4,54 

Mimosa caesalpiniifolia 1 10 2,33 10 3,85 0,19 1,05 7,23 3,38 

Schinus terebentifolius 1 10 2,33 10 3,85 0,12 0,67 6,84 2,99 

 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

595 

 

O volume médio foi de 0,34 m3 e o total de 14,93 m3 ou 149,3 m3/ha. As espécies que 

apresentaram o maior volume de madeira na área de estudo foram Machaerium hirtum e 

Tabernaemontana catharinensis, conforme podemos observar na Figura 4-329. 

 

Figura 4-329: Distribuição do volume por espécies nos fragmentos em Estágio Médio de 

Regeneração da Mata Atlântica, Cariacica, ES. 

 

A área basal total foi de 1,814 m2 ou 18,10 m2/ha. Neste sentido, segundo o previsto na Lei 5361 

a área deveria ser enquadrada como Estágio Avançado de Regeneração da Mata Atlântica. No 

entanto, como se trata de uma área muito antropizada essa classificação não reflete a realidade, 

bastando verificar que entre as espécies de maior Valor de Importância (VI) constam Clitoria 

fairchildiana (sombreiro) e Terminalia catappa (castanheira) que são espécies exóticas e invasoras.  

A densidade encontrada foi de 430 ind./ha. A altura média foi de 6,97 m, sendo a altura máxima 

dos indivíduos amostrados de 12 metros e a mínima de 4 metros. O diâmetro médio foi de 20,98 

centímetros, sendo o máximo e o mínimo encontrado de 43,92 e 10,50 cm, respectivamente. A 

distribuição diamétrica revelou que a maior parte dos indivíduos possui os menores diâmetros. No 

entanto, em algumas classes diamétricas o número de indivíduos é pequeno ou ausente, conforme 

podemos observar na Figura 4-330. Tal condição revela que o trechos florestais possuem problemas 

para a capacidade de auto sustentação do estrato superior. 
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Figura 4-330: Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados nos fragmentos em Estágio Médio 

de Regeneração da Mata Atlântica, Cariacica, ES. 

 

A diversidade de Shanonn (H’) foi de 1,85 com equitabilidade J de 0,77. Esta baixa diversidade 

é um forte indicador de início de sucessão em Florestas do Espírito Santo, já que estas chegam a 

diversidades elevadas, ultrapassando valores de H’=4 (Rolim & Nascimento 1997; Jesus & Rolim 

2005).  

 

4.3.3.3.4.2 Manguezal 

O levantamento fitossociológico amostrou um total de 53 indivíduos pertencentes a três espécies 

e três famílias botânicas (Tabela 4-65). Nas 10 parcelas (0,1 ha) alocadas na Área de Influência Direta 

pelo empreendimento a área basal total foi de 1,40 m2 ou 14,00 m2/ha. O volume médio foi de 0,21 

m3 e o total de 11,29 m3 ou 112,9 m3/ha. A espécie que apresentou o maior volume de madeira na 

área de estudo foi Avicennia schaueriana (mangue-preto), conforme podemos observar na Figura 

4-331. 
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Figura 4-331: Distribuição do volume por espécies no Manguezal de Cariacica, ES. 

 

A densidade encontrada foi de 530 ind./ha. A altura média foi de 7,34 m, sendo a altura máxima 

dos indivíduos amostrados de 13 metros e a mínima de 4 metros. O diâmetro médio foi de 17,55 

centímetros, sendo o máximo e o mínimo de 35,17 e 10,02 cm, respectivamente. A distribuição 

diamétrica revelou que a maior parte dos indivíduos possui os menores diâmetros. No entanto, em 

algumas classes diamétricas o número de indivíduos é pequeno, conforme podemos observar na 

Figura 4-332. Tal condição revela que o trecho florestal possui problemas para a capacidade de auto 

sustentação do estrato superior. 
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Figura 4-332: Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados no Manguezal de Cariacica, ES. 

 

A diversidade de Shanonn (H’) foi de 0,71 com equitabilidade J de 0,65. Avicennia schaueriana 

(mangue-preto) foi a espécie com maior VI, conforme podemos observar na Tabela 4-65.  

Tabela 4-65: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas no Manguezal de Cariacica, ES. Onde: N=Número 

de indivíduos; DA=Densidade absoluta; DR=Densidade relativa; FA=Frequência absoluta; FR=Frequência relativa; 

DoA=Dominância absoluta; DoR=Dominância relativa; VI=Valor de importância; VC=Valor de Cobertura. 

Espécies N DA DR FA FR DoA DoR VI VC 

Avicennia schaueriana  35 350 66 100 52,6 7,63 54,6 173,3 120,6 

Rhizophora mangle 17 170 32,1 80 42,1 6,24 44,6 118,8 76,72 

Laguncularia racemosa 1 10 1,89 10 5,26 0,11 0,78 7,93 2,67 

 

 

4.3.4 Áreas Protegidas 

4.3.4.1 Introdução 

Áreas Protegidas são espaços geográficos de características naturais relevantes, protegidos por lei 

para garantir a preservação da biodiversidade e de locais de grande beleza cênica, como áreas 

montanhosas, rios e cachoeiras. Além de permitir a sobrevivência dos seres vivos, essas áreas 
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contribuem para a melhoria da qualidade de vida das populações humanas, pois atuam sobre o clima, 

disponibilidade e qualidade de recursos naturais, bem como para o desenvolvimento de atividades de 

pesquisas e recreação. 

Estas áreas podem ser públicas ou privadas, administradas por órgãos das esferas federal, estadual 

ou municipal, que regulamentam por meio de leis e decretos áreas voltadas para a preservação da 

natureza. 

Na legislação brasileira, existem três tipos básicos de área natural protegida (UC – Unidades de 

Conservação, APP – Área de Preservação Permanente e RL – Reserva Legal). O Código Florestal 

Brasileiro (Lei 4.771/65), reformulado no Congresso Nacional em maio de 2012 (Lei Federal 12.651), 

também introduziu o conceito de APP e RL. Estas áreas foram delimitadas com a finalidade de 

proteger recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, fluxo gênico, abrigo de 

fauna e flora e para a manutenção ou reabilitação dos processos ecológicos.  

Além destas, no Espírito Santo, também foram instituídos as áreas prioritárias para conservação 

da biodiversidade (Decreto Estadual n° 2530-R de junho de 2010) e os corredores ecológicos (Decreto 

Estadual n0 2529-R de junho de 2010). 

Desta forma, neste item serão abordados os seguintes temas: 

 Unidades de Conservação; 

 Áreas de Preservação Permanente; 

 Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios 

da Biodiversidade Brasileira; 

 Corredores Ecológicos. 

Ressalta-se que, conforme artigo 12 do Código Florestal (Lei Federal 12.651/2012), que 

determina que “Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de 

Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente 

(...)”, em virtude da natureza e localização do empreendimento, não se aplica a averbação de Reserva 

Legal. 
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4.3.4.2 Unidades de Conservação 

Conforme Termo de Referência, item 4.3.2 – Flora, sobre unidades de conservação, que solicita: 

“No caso de a via encontrar-se dentro dos limites de Unidade de Conservação (UC) ou de sua zona 

de amortecimento, conforme preconiza a Resolução CONAMA Nº 428/2010 e Art. 36º da Lei SNUC 

nº 9985/2000, informar o nome da UC, a categoria, a menor distância entre esta e o empreendimento 

e o órgão responsável pela sua administração”. Assim, segue conforme solicitado. 

No contexto legal, a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), traz consigo benefícios aos órgãos públicos responsáveis pela 

gestão das UCs e para o conjunto da sociedade civil, pois concede dispositivo que regula as complexas 

relações entre o Estado, os cidadãos e o meio ambiente, propiciando a adequada preservação de 

significativos e importantes remanescentes dos biomas brasileiros, considerando seus aspectos 

naturais e culturais (MMA/SBF, 2004). Segundo o SNUC (2000), uma Unidade de Conservação é 

definida por espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituída pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção. Define ainda, que as unidades de conservação deverão ser enquadradas em 

duas categorias de manejo: proteção integral e de uso sustentável, sendo que a primeira tem como 

objetivo básico preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, 

enquanto que a segunda objetiva compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

parcela dos seus recursos naturais. 

No Espírito Santo, foi instituído o Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SISEUC pela 

Lei Nº 9.462/2010 que define pelo conjunto das unidades de conservação estaduais, municipais e 

particulares existentes. O artigo 31 define que cada Unidade de Conservação disporá de um Plano de 

Manejo que deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os 

corredores ecológicos, quando existir, incluindo medidas com o objetivo de promover sua integração 

à vida econômica e social das comunidades vizinhas na forma do seu regulamento. Já o artigo 32 

registra que na ausência de definição de zona de amortecimento das Unidades de Conservação será 

considerado uma faixa de 10 km (dez quilômetros), a partir do perímetro, onde qualquer atividade 

que possa afetar a biota deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente que 
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só será concedida mediante autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de 

Conservação, no que concerne aos impactos na unidade de conservação. 

Sobre a relação entre as Unidades de Conservação (UCs) e o licenciamento de empreendimentos 

efetiva ou potencialmente causadores de degradação ambiental, existem alguns instrumentos legais 

de grande importância como o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, 

regulamentado pelo Decreto 4.340/02. A Resolução CONAMA nº 428/10, de 17/12/2010, dispõe que 

o licenciamento de empreendimentos localizados “nas áreas circundantes das Unidades de 

Conservação, num raio de três quilômetros (em caso de não haver Zona de amortecimento 

especificada no plano de manejo), só será concedido mediante autorização do órgão responsável pela 

administração da UC”.  

No ANEXO XXVII cujo mapa intitula-se “Áreas Protegidas”, apresenta-se de forma abrangente 

todas as Unidades de Conservação nos município de Cariacica, Vitória e Vila Velha. 

Ao analisar a área do empreendimento sob a luz da Resolução CONAMA nº 428/10, num raio 

de três quilômetros (em caso de não haver Zona de Amortecimento especificada no plano de 

manejo), conforme apresentado na Figura 4-333, a identificação de 07 (sete) Unidades de 

Conservação nos municípios da área de Influência, sendo duas estaduais e cinco municipais, 

conforme apresentado na Quadro 4-57. 
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Figura 4-333: Unidades de Conservação na área de influência de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 428/10. 
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Quadro 4-57: Unidades de Conservação da Área de Influência do empreendimento de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 428/10 (3 Km). 

Município Status Denominação 
Instituição 

Gestora 
Documento de Criação 

Distância 

(Km) 

Cariacica      

 Municipal 
APA Municipal do Monte 

Mochuara  

Prefeitura de 

Cariacica 
Decreto nº 092/2007 1,0 

 Municipal 
Parque Municipal do 

Moxuara 

Prefeitura de 

Cariacica 
Decreto nº 031/2007 2,2 

 Municipal 
PNM  Manguezal de 

Itanguá 

Prefeitura de 

Cariacica 
Decreto nº 048/2007 0 

 Municipal 
RDS Manguezal de 

Cariacica 

Prefeitura de 

Cariacica 
Decreto nº 077/2007 0,87 

Vitória      

 Municipal APA do Maciço Central 
Prefeitura de 

Vitória 
Decreto nº 8911/1992 0,3 

 Estadual PE da Fonte Grande 
Prefeitura de 

Vitória 
Lei nº 3875/1986 0,64 

 Municipal PM Gruta da Onça 
Prefeitura de 

Vitória 
Lei nº 3.564/1988 2,6 

Vila Velha      

 Estadual PE Ilha das Flores IEMA Decreto nº 5174-E/1992 2,37 

 

Das sete unidades levantadas identifica-se que o Parque Natural Municipal do Manguezal de 

Itanguá (PNM Itanguá) localizado no município de Cariacica foi criado pelo Decreto Municipal 

nº 048/2007, será afetado diretamente pelo Projeto da Quarta Ponte, tendo em vista que há projeção 

de instalação de dois pilares da ponte nessa área protegida, cuja alça de acesso para o Terminal 

Rodoviário de Itacibá passará sobre o manguezal do PNM Itanguá.  

A Considerando a proximidade do empreendimento, cerca de 900 metros, destaca-se no 

município de Cariacica a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal do Manguezal de 

Cariacica (RDS Cariacica), criada pelo Decreto nº 77/2007, com área aproximada de 740,51 ha, é 

uma unidade de conservação constituída a partir de uma estratégia de política pública que garante 

ações de conservação nos manguezais e seu entorno, contribuindo para melhoria da qualidade de vida 

dos pescadores cuja comunidade de pescadores, marisqueiros e catadores de caranguejo exercem suas 

atividades. Está distante cerca de 900 metros do empreendimento, não receberá nenhuma intervenção 

com implantação de estruturas em sua área, mas sim, será influenciada pelas obras marítimas. Esta 
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unidade também deve ser analisada para aplicação de medidas mitigadoras e compensatórias advindas 

do projeto da Quarta Ponte.  

A Área de Proteção Ambiental (APA) do Monte Mochuara, uma UC de uso sustentável, criada 

pelo Decreto nº 092, de 28/11/2007. Tem como objetivo conservar os recursos naturais, bem como 

usá-los de forma sustentável. APA do Monte Mochuara foi criada no entorno do parque e quando da 

implementação efetiva dessa UC, poderá cumprir a sua função de Zona de Amortecimento. As áreas 

de reserva legal, fragmentos de Mata Atlântica, são bastante expressivas na APA e caracterizam-se 

por níveis diferenciados de conservação. Nesse contexto, promover o uso sustentável dos recursos 

naturais é o principal objetivo e o grande desafio na implementação dessa APA. Da mesma forma 

que o Parque, a APA foi criada em 2007, não dispõe de plano de manejo e o conselho gestor é o 

mesmo do Parque, que, conforme supracitado, encontra-se inativo. 

O Parque Natural Municipal do Monte Mochuara, localizado no município de Cariacica, está 

distante do limite oeste do empreendimento cerca de 2,2 km é uma UC de proteção integral, cujo 

objetivo é a preservação dos recursos naturais, a realização de pesquisa científica e o desenvolvimento 

de atividades de educação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

Foi o decreto n° 031/2007, publicado em 18 de abril de 2007, que regulamentou as dimensões e as 

restrições que visam manter o equilíbrio e a biodiversidade nessa área. Além disso, foi criada a Área 

de Proteção Ambiental (APA) do Mochuara, situada entre a Reserva Biológica de Duas Bocas e a 

zona urbana de Cariacica. O Parque Monte Mochuara é considerado um dos mais belos pontos 

turísticos de Cariacica e responde pela maior área de Mata Atlântica do município. Possui 436,18 

hectares e 718 metros de altitude. A área do Parque é formada pelo Monte Mochuara, um afloramento 

rochoso granítico localizado num dos pontos mais elevados do município. Possui grande beleza 

cênica e é considerado relevante para o município, tanto que se tornou símbolo. Essa UC ainda não 

tem a sua situação fundiária regularizada, não dispõe de equipe técnica permanente e a fiscalização 

ocorre somente quando são feitas denúncias. Verifica-se também que o Parque não tem infraestrutura 

para receber visitantes e desenvolver atividades de educação ambiental, um dos principais objetivos 

de sua categoria de manejo. Para concluir, o parque não dispõe de plano de manejo e o conselho 

gestor está inativo. 

Distante da área do empreendimento, cerca de 300 metros a Área de Proteção Ambiental 

Maciço Central, é uma unidade do grupo de uso sustentável, criado pelo Decreto nº 8911, de 
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18/09/1992, com área de 6,38 hectares, não possui conselho gestor e não dispõe de um plano de 

manejo. De acordo com sua criação a APA  tem por objetivo Preservar a biodiversidade e amostras 

de ecossistemas, estimular a pesquisa científica, contribuir com o monitoramento ambiental, proteger 

sítios abióticos e recursos hídricos, segundo programas de manejo específicos; - manter a 

compatibilização das atividades humanas com o equilíbrio ambiental, segundo programas de manejo 

específicos, compreendendo as áreas naturais sem proteção legal específica com alterações antrópicas 

pouco significativas que não comprometem o equilíbrio dos ambientes; - restauração do ambiente ou 

o equilíbrio dos processos ecossistêmicos, compreendendo as áreas com significativas alterações 

antrópicas e/ou em processos de degradação, não urbanizadas, que possuem ou não proteção ou 

restrições legais; - ocupação urbana racional do solo, segundo diretrizes a serem estabelecidas no 

Plano Diretor Urbano (PDU), que contemplam melhorias infraestruturais e ambientais e o controle 

do avanço da malha urbana sobre espaços naturais, compreendendo áreas que apresentam ocupação 

urbana em densidades variadas. 

Distante da área do empreendimento cerca de 2,6 Km o Parque Natural Municipal Gruta da Onça 

é uma unidade do grupo de proteção integral, criado Lei ordinária nº 6482, de 05/12/2005, com área 

de 0,14 hectares, possui conselho gestor criado a partir do Decreto nº 15169, de 15/10/2011 e não 

dispõe de um plano de manejo. De acordo com sua criação o Parque tem por objetivo a) proteção dos 

mananciais; b) resguardar os atributos excepcionais da natureza, na região; c) a proteção integral da 

flora, da fauna e demais recursos naturais, com utilização para objetivos educacionais, científicos e 

recreativos; d) assegurar condições de bem-estar público; e) abrigar o orquidário municipal; f) outros 

usos compatíveis com sua função. 

No mesmo sentido, relacionado a proximidade do empreendimento destaca-se no município de 

Vitória o Parque Estadual da Fonte Grande, localizado no município de Vitória, criado pela Lei nº 

3.875 em 07/08/1986, administrado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) do 

Estado do Espírito Santo, em parceria com a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM) 

da Prefeitura Municipal de Vitória. O Parque ocupa uma área de 217,58 hectares e fica situado no 

Maciço Central da Ilha de Vitória. A vegetação predominante é de Mata Atlântica de encostas, com 

alto impacto antrópico. Com esse relevo acidentado e ondulado, o Parque encontra-se, quase a 

totalidade dos seus limites, acima do nível altímetro de 50 m e o ponto culminante é 308,8 m. No alto 

do Morro da Fonte Grande, mas fora da Unidade de Conservação, existem as torres de rádio e 
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televisão. Em sua área contrastam a agitação da metrópole e uma área contígua de grande porte, com 

vegetação característica de encostas da Mata Atlântica. 

O Parque Estadual Ilha das Flores, distante cerca de 2,3 Km do empreendimento está situado no 

município de Vila Velha, apresenta seus recursos naturais originais descaracterizados e submetidos à 

ação antrópica da população urbana a seu redor, sem que tenham sido tomadas as devidas 

providências à sua implantação. Não foram encontradas informações disponíveis publicamente em 

fontes oficias, como cadastro de unidades de conservação do MMA e no IEMA. Desta forma não se 

apresenta o instrumento legal de criação, seus objetivos, área e a atual condição dessa unidade.  

Desta forma, após um breve descritivo das unidades mais próximas ao empreendimento, destaca-

se em função do impacto direto as informações do Parque Natural Municipal do Manguezal de 

Itanguá (PNM Itanguá), à fim de contextualizar sua situação atual e consequentemente subsidiar as 

análise para deliberação de anuência e definição da compensação ambiental conforme preconiza a 

Lei Nº 9.462/2000, regulamentado pelo Decreto 4.340/02, além da já citada Resolução CONAMA nº 

428/10. 

 

4.3.4.2.1 Parque Natural Municipal do Manguezal de Itanguá 

O Parque Natural Municipal do Manguezal de Itanguá, localizado município de Cariacica, 

foi criado Decreto nº 048, de 24 de maio de 2007 e seu Conselho Gestor foi criado pelo Decreto nº 

95, de 26 de novembro de 2007. Trata-se de uma UC com aproximadamente 37,47 hectares de área, 

tem por finalidade a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, de recreação de contato com a natureza e turismo ecológico. Segundo o Art. 

3° do decreto de criação do parque, ficam proibidas quaisquer formas de exploração dos recursos 

naturais na área do parque, bem como a prática de quaisquer atividades que venham em prejuízo do 

meio ambiente, em especialmente a: 

I – Implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras que impliquem em danos 

ao meio ambiente e afetem a fauna e flora locais, além de processos ecológicos. 
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II – Realização de obras de terraplanagem e abertura de canais, quando estas iniciativas 

provocarem alterações das condições ecológicas locais. 

III – Exercícios de atividades capazes de provocar acelerada erosão do sedimento e 

assoreamento dos canais de drenagem dentro dos limites da unidade. 

IV – Exercício das atividades que impliquem matança, captura ou molestamento das espécies 

da biota regional. 

A partir de reunião realizada com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cariacica 

(SEMMAM), órgão gestor da Unidade, foi obtida informações da situação atual do PNM Itanguá, 

bem como disponibilizado por parte da SEMMAM alguns documentos que demonstram efetiva 

gestão da UC afetada, além de visitas a área. 

O PNM Itanguá do ponto de vista de sua administração, tem um gestor designado formalmente 

para o cargo e há outros servidores da Gerência de Recursos Naturais da SEMMAM, que apoiam nas 

demandas da unidade quando necessário.  A UC não dispõe de sede própria e/ou qualquer outra 

estrutura instalada para sua gestão ou manejo. Utiliza-se a sede da SEMMAM como base 

administrativa para sua gestão. A unidade ainda não dispõe de Plano de Manejo e o seu Conselho 

Gestor criado por decreto no ano 2007, encontra-se desativado. 

Os aspectos relevantes que atualmente se destacam na gestão do PNM Itanguá é a existência de 

um Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) celebrado entre a Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos – IEMA, indicado no Processo Nº. 2.2055.177, como medida de compensação 

ambiental decorrentes do licenciamento ambiental da atividade de expansão do Aeroporto de Vitória, 

objetivando o cumprimento da condicionante nº. 36 da Licença de Instalação (LI) nº. 184/2010. A 

partir desse convênio foi estabelecido Termo de Compromisso de Compensação Ambiental 

Nº10/2011 (TCCA) estabelecido entre as partes e a Prefeitura Municipal de Cariacica, constante no 

processo municipal Nº 22.493/2011. Nesse TCCA, foi estabelecido aplicação de recursos advindos 

da compensação no valor R$ 387.205,10 (trezentos e oitenta e sete mil, duzentos e cinco reais e dez 

centavos), cujo objetivo geral apresentado é definido para “garantir a proteção e manutenção da UC 

– Parque Natural Municipal do Manguezal de Itanguá” e especificamente seu aporte deverá ser 

aplicado em ações como: 
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 Demarcar os limites legais da UC no campo; 

 Elaborar Projeto arquitetônico e estrutural para a cerca com a tela, Portal de entrada e 

Guarita; 

 Implantar parcialmente o Projeto arquitetônico e estrutural para a cerca com tela, Portal 

de entrada e Guarita; 

 Elaborar o Plano de Manejo para a implementação do referido Parque Natural Municipal 

do Manguezal de Itanguá; 

 Adquirir equipamentos que facilitem a Gestão da UC. 

E ainda, de acordo com esse TCCA, “...o município precisa direcionar ações que venham 

desencadear um processo de Conscientização, Proteção e ou Recuperação dos manguezais em 

alguns casos, e para tal, precisa elaborar um Plano de Manejo para as UCs dos manguezais. 

Destacando-se que em função da verba de compensação ambiental, citada acima, optou-se por 

priorizar o PNM do Manguezal de Itanguá, localizado em uma região de forte pressão antrópica e 

num breve espaço de tempo deverá abraçar novos projetos de estrutura logística (malha 

rodoviária)”. Esta citação indica um prognóstico que admite-se dentre outros, novos projetos de 

estrutura logística, que de alguma forma influenciará sobre a UC em análise.  

Observa-se ainda, que a Licença de Instalação (LI) nº. 184/2010) da Infraero apresenta outras 

condicionantes (27, 33, 34), além da 36, aprovado pela deliberação CONSEMA IV, nº 007/2005, 

publicada no Diário Oficial do ES, em 24/11/2004, que tem relações sinérgicas entre si, e deverão ser 

observadas pelo órgão licenciador em sua análise nesse processo, tendo em vista o aporte de recursos 

compensatórios nas UCs localizadas no manguezal e baía de Vitória, conforme apresentado abaixo: 

 Condicionante 27 – “Assegurar o atendimento aos termos do protocolo de intenções 

firmado entra a INFRAERO e a Prefeitura Municipal de Vitória, no licenciamento da 

primeira etapa do aeroporto”. 

 Condicionante 33 – “Elaboração de estudos para o manguezal nos Municípios de Serra, 

Vitória e Cariacica, áreas contíguas no Estuário da Baía de Vitória, visando à criação de 

uma Unidade de Conservação Metropolitana, apresentando proposta de manejo, gestão, 

categoria de manejo e sua implantação”. 

 Condicionante 34 – “Estudo visando à implantação, criação e manutenção de unidade de 

conservação na área da Mata Paludosa, contemplando a elaboração de plano de manejo, 
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adoção de categoria de manejo e sua implantação, cabendo ao empreendedor a 

manutenção dessa unidade”.  

 Condicionante 36 – “A compensação ambiental prevista no Art. 36, da Lei Federal 

9985/00, deverá ser destinada à implementação das condicionantes 33 e 34”. 

 

4.3.4.3 Área de Preservação Permanente 

As Áreas de Preservação Permanente (APP) e as reservas legais, instituídas pelo Código Florestal 

de 1965 e revisadas no âmbito do novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012), são tratadas 

no planejamento da paisagem, com uma abordagem ecossistêmica e função estratégica de 

conectividade entre fragmentos naturais e as próprias áreas protegidas. 

As Áreas de Preservação Permanente são áreas de grande importância ecológica, cobertas ou não 

por vegetação nativa, definidos no Artigo 4º da citada Lei, incluindo, dentre outras: 

“I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os 

efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:  

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; (...) 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; (...)” 

Conforme se pode observar no ANEXO XXVIII, a área do empreendimento está inserida em 

local onde existem Áreas de Preservação Permanente formadas por cursos d’água (com menos de 10 

metros de largura) e manguezais. Para implantação do empreendimento será necessária a supressão 

da vegetação de APP. Vale ressaltar que dos 2,19 ha da área do empreendimento que incidem em 

APP, apenas 0,06 ha são APP (manguezal) e o restante ocupa áreas já bastante antropizadas, como 

áreas urbanas e pastagens. 

Ressalta-se que o reservatório artificial de água, apresentado no ANEXO XXVIII, possui área de 

0,5ha, ficando dispensado da faixa de APP prevista nos incisos II e III do artigo 4º do Código Florestal 

Brasileiro, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental 

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA (Conforme Parágrafo 4º, deste 

mesmo artigo). 
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4.3.4.4 Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade no Espírito Santo 

Outro instrumento que incide sobre a conservação são as Áreas Prioritárias para Conservação da 

Biodiversidade no Estado do Espírito Santo, cujo Decreto Estadual N° 2530-R de junho de 2010, 

estabelece a existência de 28 áreas consideradas prioritárias para a Conservação da Biodiversidade. 

Estas áreas são entendidas como estratégicas para harmonizar a conservação da biodiversidade com 

o desenvolvimento social e econômico do Estado.  

De acordo com esse Decreto e com o Mapa de Áreas Prioritárias para a Conservação no Espírito 

Santo (Figura 4-334), o Artigo 4º considera que sendo a área considerada relevante para a 

conservação, o licenciamento de atividades situadas nas “Áreas Definidas como Prioritárias para a 

Conservação” terá seu trâmite no IEMA, analisado de forma prioritária e diferenciada, no sentido de 

harmonizá-las com a necessidade de conservação e garantia do desenvolvimento sustentável. 

 
Figura 4-334: Áreas Prioritárias para Conservação no Espírito Santo. 

Fonte: Espírito Santo, 2010. 
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O Decreto Estadual n° 2530-R de junho de 2010, que define as áreas consideradas prioritárias 

para conservação em nível estadual para o Estado do Espírito Santo, indicou prioridade alta de 

conservação para Região da Grande Vitória, abrangendo a área de influência estabelecida para o 

empreendimento da Quarta Ponte.  

O ANEXO XXIX apresenta o detalhe da área de influência do empreendimento com as áreas 

prioritárias definidas pelo decreto estadual citado. Nota-se que o empreendimento, insere-se fora dos 

limites de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade.  

 

4.3.4.5 Corredores Ecológicos 

Os Corredores Ecológicos são considerados atualmente uma das principais estratégias de 

conservação da biodiversidade em todo o mundo. Importante instrumento de gestão territorial e 

ambiental, o Ministério do Meio Ambiente, define os Corredores Ecológicos como não sendo 

unidades políticas ou administrativas; são áreas onde se destacam ações coordenadas, com o objetivo 

de proteger a diversidade biológica na escala de biomas. Essas ações envolvem o fortalecimento, a 

expansão e a conexão de áreas protegidas dentro do corredor, incentivando usos de baixo impacto, 

como o manejo florestal e os sistemas agroflorestais; além do desencorajamento de uso de alto 

impacto, como o desmatamento em larga escala, simbolizando uma abordagem alternativa às formas 

convencionais de conservação da diversidade biológica que é, a um só tempo, mais abrangente, 

descentralizada e participativa. 

Os corredores ecológicos podem ser definidos como: 

 “Áreas planejadas com o objetivo de conectar remanescentes florestais, proporcionar o 

deslocamento de animais entre os fragmentos e a dispersão de sementes, aumentando a cobertura 

vegetal e possibilitando a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade” (PROJETOS 

CORREDORES ECOLÓGICOS, 2006). 

No Espirito Santo, foram identificados 10 corredores prioritários (Figura 4-335), oficializados 

pelo Decreto Estadual nº 2529-R. O processo de definição dos corredores foi iniciado em 2004 e 

envolveu cerca de 900 instituições entre organizações não governamentais, associações de produtores 

rurais, pesquisadores, instituições de ensino. Na escolha das áreas foram considerados os critérios 
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como tamanho e a proximidade entre os fragmentos, a existência de unidades e conservação, a 

qualidade dos recursos hídricos e a atuação das organizações civis em projetos de desenvolvimento 

sustentável. 

 

Figura 4-335: Corredores prioritários no Espírito Santo. 
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Neste sentido, o empreendimento não está localizado dentro de nenhum corredor ecológico 

instituído no Espírito santo, sendo o corredor mais próximo o de Duas Bocas-Mestre Álvaro, distante 

aproximadamente de 3,26 Km do empreendimento, conforme observado no ANEXO XXX. 

 

4.3.4.6 Compensação Ambiental 

Como já destacado, a relação entre as Unidades de Conservação (UCs) e o Licenciamento 

Ambiental de empreendimentos com potencial ou efetivo risco de degradação ambiental, estão 

sujeitos aos instrumentos legais que incide sobre o tema. O estado do Espírito Santo, através Lei nº 

9.462/2010 instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SISEUC constituído pelo 

conjunto das unidades de conservação estaduais, municipais e particulares existentes. Cabe destacar 

que conforme prevê o Artigo 39, nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão competente, com fundamento em 

estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar 

a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo 

com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 

§ 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade será fixado 

pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo 

empreendimento, na forma do regulamento desta Lei. 

§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir a(s) unidade(s) de conservação a ser(em) 

beneficiada(s), priorizando a regularização fundiária, considerando as propostas apresentadas 

no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de nova(s) 

unidade(s) de conservação, na forma do regulamento. 

§ 3º Quando o empreendimento afetar uma unidade de conservação específica ou sua zona de 

amortecimento, o licenciamento, a que se refere o caput deste artigo, somente poderá ser 

concedido mediante autorização do órgão responsável pela administração da unidade, e a 

unidade afetada, mesmo que não pertença ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das 

beneficiárias da compensação definida neste artigo. 

Respaldado pelo SNUC e regulamentações correlatas ao tema compensação ambientais, foi criada 

a Câmara de Compensação Ambiental do Espírito Santo, pelo IEMA, através da Portaria nº 03-R, de 

19 de abril em 2006. Tem como uma de suas atribuições analisar e propor a aplicação da compensação 
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ambiental, para a aprovação da Câmara Técnica de Licenciamento de Grandes Projetos, Estudos de 

Impacto Ambiental e Compensação Ambiental, do CONSEMA. 

Conforme estabelece o Anexo Único da Instrução Normativa n° 09 de 27 de outubro de 2010, no 

Quadro 4-58, são apresentadas as informações sínteses e complementares ao já exposto no capítulo 

visando fornecer subsídios para o cálculo do valor a ser destinado pelo empreendedor como 

compensação ambiental.  

Quadro 4-58: Parâmetros para cálculo da compensação ambiental. 

L
o

ca
li

za
çã

o
 

Incidência em Unidade (s) de Conservação (UC) 

Sim Não 

X  

Incidência em áreas prioritárias estaduais para a conservação 

Área não estudada Alta Muito alta Extremamente Alta 

 X   

Incidência em Zona de Amortecimento (ZA) 

Incidência em ZA definida por Plano de 

Manejo 

ZA não definida em Plano de Manejo 

(distância da UC mais próxima) 

Sim Não Parque Natural Municipal Manguezal de 

Itanguá (0Km) e RDS Manguezal de Cariacia 

(0,9 Km) e APA Maciço Central (0,3 Km) 
  

In
te

rf
er

ên
ci

a
 e

m
 A

m
b

ie
n

te
s 

N
a

tu
ra

is
 

Espécies da Flora (n° de espécies) 

Endêmicas 
Criticamente 

em perigo 
Em perigo Vulnerável 

02 0 0 0 

Espécies da Fauna (n° de espécies) 

Endêmicas 
Criticamente 

em perigo 
Em perigo Vulnerável 

08    

Área (ha) a ser suprimida ou aterrada Área (ha) aquática com intervenção 

27 ha 6,96 ha 

M
a

tr
iz

 d
e 

Im
p

a
ct

o
s 

Baixa Média Alta Reversível Irreversível 

     

 

Conforme demonstrado neste diagnóstico, o Parque Natural Municipal Manguezal de Itanguá é a 

unidade afetada diretamente e deverá ser uma das beneficiária dessa medida compensatória. Aponta-

se ainda, a RDS Manguezal de Cariacica como outra unidade potencial a receber por esta medida de 

compensação. 
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Como área afetada diretamente pelo empreendimento, o Parque Natural Municipal Manguezal de 

Itanguá criado há 7 anos, ainda não dispõe de um Plano de Manejo, tampouco teve sua implementação 

efetivada ao longo desse tempo. Não tem seus limites físicos delimitados e sinalizados. Não dispõe 

de sede, equipamentos, sinalização e pessoal necessários a sua gestão. Embora exista, atualmente, um 

gestor designado para a Unidade, os avanços são considerados incipientes e limitados. De acordo com 

informações obtidas na SEMMAM, com os recursos advindos do TCCA do licenciamento da 

Infraero, tem previstos no plano de trabalho a contratação de serviços para elaboração do Plano de 

Manejo do PNM Itanguá, além do cercamento de parte do limite da área como forma de delimitação 

da UC, dentre outros. As característica intrinsecamente urbana dessa UC, requer atenção especial 

para sua valorização junto as comunidades do entorno, sendo proposto ações de Educação Ambiental 

com a intenção da criação de um “Museu do Mangue”, como instrumento para este programa. As 

condições atuais demonstram alto grau de antropização da unidade, com problemas que vão desde de 

invasão, aterro, pontos viciados de lixo, lançamento de esgoto in natura e águas pluviais. Sem dúvida, 

o saneamento básico dos bairros que compõe a bacia de drenagem do rio Itanguá, convergente em 

sua totalidade para a área do PNM Manguezal do Itanguá, passa ser preponderante para melhoria da 

saúde e vitalidade do manguezal, de modo que aí sim, esta unidade venha  perpetuar seu objetivo para 

a conservação da biodiversidade local.   
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4.4 CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DO MEIO ANTRÓPICO 

Este diagnóstico tem por objetivo retratar a atual dinâmica social, econômica e cultural da Área 

de Influência Direta (AID) e Indireta (AII) do empreendimento. A análise dos dados e das 

informações levantadas apresentam-se como indicadores importantes sobre as áreas de influências do 

empreendimento, cujas fontes são de reconhecida competência e atribuição. 

O presente diagnóstico encontra-se dividido em subitens que tratam da dinâmica econômica, da 

infraestrutura e do uso e ocupação do solo, para a AII, municípios de Cariacica, Vitória e Vila Velha. 

Já para a análise da AID, por sua característica urbana (área geográfica definida por bairros dos 

municípios de Vitória e Cariacica), encontram-se as discussões sobre a dinâmica populacional e 

econômica, o uso e ocupação do solo, os grupos e atividades tradicionais, a infraestrutura social, as 

atividades associativas, a mão de obra e os serviços existentes, a educação ambiental (diagnóstico de 

percepção ambiental) e a desapropriação. 

As principais fontes de informações utilizadas para este diagnóstico são referências nos âmbitos 

federal, estadual e municipal. No que se refere as fontes a nível federal, foram trabalhados os bancos 

de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), do Ministérios da Pesca e Aquicultura (MPA), da Educação (MEC), do 

Trabalho e Emprego (MTE) e da Saúde (MS). Das fontes estaduais, destaca-se o Instituto Jones dos 

Santos Neves (IJSN), a Companhia de Transportes Urbano (CETURB), as Secretarias Estaduais de 

Educação (SEDU), de Saúde (SESA) e de Segurança Pública (SESP), dentre outras instituições 

públicas. Sobre as fontes municipais, foram levantadas informações, por meio de entrevistas aos 

secretários e a partir dos sites das Prefeituras Municipais de Cariacica e Vitória.  

Desta forma, para construção do diagnóstico da AID, os dados secundários foram 

complementados com informações primárias, colhidas in loco, por meio de entrevistas e 

mapeamentos, junto às secretarias, entidades organizadas, associações localizadas e diagnóstico 

participativo com as comunidades próximas ao traçado da ponte. 
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4.4.1 Caracterização Socioeconômica da AII 

4.4.1.1 Dinâmica Econômica 

O Espírito Santo passou por grandes transformações socioeconômicas nos últimos anos. De um 

estado com economia agrícola, baseada principalmente na produção de café, o Espírito Santo se 

tornou industrial. A população capixaba também cresceu, porém de forma concentrada, 

principalmente na Região Metropolitana. A região, com seus sete municípios, que em 1970 detinha 

26,15% da população capixaba, cresceu e chegou, em 2010, a quase metade da população do estado 

(48,01%).  

Um dos fatos que contribuíram para estas mudanças na distribuição da população do Espírito 

Santo foram o êxodo rural, tendo em vista que a taxa de urbanização do estado passou de 45,16%, 

em 1970, para 83,40%, em 2010. Outro fator importante, é que a Região Metropolitana, que detêm 

1.659.007 pessoas vivendo exclusivamente em áreas urbanas (ou seja, o que corresponde a uma taxa 

de urbanização de 98,3%), concentra mais da metade da população que se encontra nesta situação no 

Espírito Santo, ou seja, 56,6% do total. Tal situação demonstra a importância que obras de 

infraestrutura urbana, especialmente as de mobilidade, apresentam para a economia do Espírito Santo 

e para a qualidade de vida dos seus moradores. 

As transformações que ocorreram na Região Metropolitana e no Espírito Santo, podem ser 

observadas na Tabela 4-66. Nota-se que a população desta região passou de 418.273 habitantes, em 

1970, para 1.687.704, em 2010.  

No caso específico da Área de Influência Indireta, que abrange os municípios de Cariacica, Vitória 

e Vila Velha, é possível observar que sua população passou de 358.183 habitantes, em 1970, para 

1.091.125, em 2010, o que representou uma taxa de crescimento anual igual a 2,82%. Ainda sobre o 

mesmo período, percebem-se a mudança entre os municípios mais populosos, já que Vitória se 

destacava em 1970, e Vila Velha em 2010.  
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Tabela 4-66: População da AII e dos demais municípios da Região Metropolitana. 

Município 1970 1980 1991 2000 2010 
TGCA 1970-

2010 

TGCA 2000-

2010 

Cariacica 101.422 189.099 274.532 324.285 348.738 3,14% 0,73% 

Vila Velha 123.742 203.401 265.586 345.965 414.586 3,07% 1,83% 

Vitória 133.019 207.736 258.777 292.304 327.801 2,28% 1,15% 

Total da AII 358.183 600.236 798.895 962.554 1.091.125 2,82% 1,26% 

Fundão 8.170 9.215 10.204 13.009 17.025 1,85% 2,73% 

Guarapari 24.105 38.500 61.719 88.400 105.286 3,75% 1,76% 

Serra 17.286 82.568 222.158 321.181 409.267 8,23% 2,45% 

Viana 10.529 23.440 43.866 53.452 65.001 4,66% 1,98% 

Demais municípios¹ 60.090 153.723 337.947 476.042 596.579 5,91% 2,28% 

Região 

Metropolitana 
418.273 753.959 

1.136.84

2 
1.438.596 1.687.704 3,55% 1,61% 

Espírito Santo 
1.599.32

4 

2.023.33

8 

2.600.61

8 
3.097.232 3.514.952 1,99% 1,27% 

Fonte: IBGE - Censo, 1970-2010. 

Nota: ¹Inclui Serra, Guarapari, Fundão e Viana. 

 

As transformações ocorridas no meio urbano dos municípios capixabas, sobretudo da Região 

Metropolitana, podem ser avaliadas por meio da Tabela 4-67. Observa-se que, exceto nos casos de 

Viana e Fundão, mais de 95% da população dos municípios residem em área urbana, sendo que, em 

Vitória, este valor chega a 100% e Cariacica e Vila Velha que estão sendo analisados na AII. 

Tabela 4-67: Taxa de urbanização da população da AII e dos demais municípios da Região Metropolitana. 

Município 1970 1980 1991 2000 2010 

Cariacica 68,2 98,0 95,1 96,5 96,8 

Vila Velha 98,5 99,5 99,5 99,6 99,5 

Vitória 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total da AII 90,2 99,2 98,1 98,7 98,8 

Fundão 46,6 62,4 77,3 83,0 84,5 

Guarapari 46,7 83,5 89,4 93,4 95,5 

Serra 46,1 97,3 99,3 99,5 99,3 

Viana 15,4 79,5 90,9 92,8 91,7 

Demais municípios¹ 41,0 89,0 95,8 97,2 97,4 

Região Metropolitana 83,1 97,1 97,4 98,2 98,3 

Espírito Santo 45,2 63,9 74,0 79,5 83,4 

Fonte: IBGE - Censo, 1970-2010. 

Nota: ¹Inclui Serra, Guarapari, Fundão e Viana. 
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A partir da Tabela 4-68 e da Tabela 4-69 é possível analisar a participação dos municípios da 

AII no total da região e do estado, entre os anos de 1970 e 2010. Nota-se que, apesar do crescimento 

obtido pelos três municípios no período, todos reduziram sua participação percentual no total da 

Região Metropolitana, culminando com resultados iguais a 20,66%, em Cariacica, 24,57%, em Vila 

Velha e 19,42%, em Vitória. 

Com isso, a soma da participação percentual dos três municípios da AII no total da Região 

Metropolitana passou de 85,63%, em 1970, para 64,65%, em 2010. Entretanto, é importante destacar 

que esta queda se deve principalmente ao crescimento populacional obtido pelo município de Serra. 

Tabela 4-68: Participação percentual da população dos municípios na Região Metropolitana, 1970-2010. 

Município 1970 1980 1991 2000 2010 

Cariacica 24,25 25,08 24,15 22,54 20,66 

Vila Velha 29,58 26,98 23,36 24,05 24,57 

Vitória 31,80 27,55 22,76 20,32 19,42 

Total da AII 85,63 79,61 70,27 66,91 64,65 

Demais municípios¹ 14,37 20,39 29,73 33,09 35,35 

Total da Região Metropolitana 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: IBGE - Censo, 1970-2010. 

Nota: ¹Inclui Serra, Guarapari, Fundão e Viana. 

 

Por outro lado, como dito anteriormente, sobre as transformações que ocorreram no Espírito 

Santo, especialmente nos municípios que compõem a Região Metropolitana, inclusive os da AII, 

podem ser melhores analisadas a partir da Tabela 4-69, em que se apresenta a participação percentual 

dos municípios no total do estado. No caso dos municípios da AII, que detinham 22,40% da população 

capixaba, em 1970, chegaram em 2010 participando com 31,04%. 

Tabela 4-69: Participação percentual da população dos municípios no total do Espírito Santo, 1970-2010 

Município 1970 1980 1991 2000 2010 

Cariacica 24,25 25,08 24,15 22,54 20,66 

Vila Velha 29,58 26,98 23,36 24,05 24,57 

Vitória 31,80 27,55 22,76 20,32 19,42 

Total da AII 85,63 79,61 70,27 66,91 64,65 

Demais municípios¹ 14,37 20,39 29,73 33,09 35,35 

Total da Região Metropolitana 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: IBGE - Censo, 1970-2010 

Nota: ¹Inclui Serra, Guarapari, Fundão e Viana. 
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Um importante indicador para avaliar o nível de qualidade de vida da população local, refere-se 

ao Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas. 

Esse indicador possui resultados que variam entre 0 e 1, indicando nenhum e total desenvolvimento 

humano, respectivamente. O IDH é composto por três variáveis, sendo a longevidade (que demonstra 

a possibilidade da população em ter uma vida longa e saudável), a educação (que ilustra o acesso ao 

conhecimento) e a renda (que representa os recursos financeiros). Além disso, seus resultados podem 

ser interpretados conforme a seguinte caracterização definida pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento: 

 Até 0,499 - desenvolvimento humano considerado muito baixo;  

 Entre 0,500 e 0,599 - desenvolvimento humano considerado baixo;  

 Entre 0,600 e 0,699 - desenvolvimento humano considerado médio;  

 Entre 0,700 e 0,799 - desenvolvimento humano considerado alto;  

 Acima de 0,800 - desenvolvimento humano considerado muito alto. 

 

A partir dos resultados do IDH, entre 1991 e 2010, observa-se uma melhoria na qualidade de vida 

em todos os municípios da AII, assim como no Espírito Santo e no Brasil. 

Observa-se que o município de Cariacica, que tinha um desempenho superior ao do Brasil e 

inferior ao do Espírito Santo, em 1991, terminou o ano de 2010 com um resultado inferior aos dois 

casos em questão. Por outro lado, Vila Velha e Vitória apresentou desempenhos superiores ao do 

estado e do país durante o período avaliado. 

Além disso, percebe-se que os resultados apresentados pelos municípios da AII, em 2010, foram 

caracterizados como de alto desenvolvimento humano, no caso de Cariacica, e muito alto, em Vitória 

e Vila Velha (Tabela 4-70).  
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Tabela 4-70: Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios da AII, 1991-2010 

Lugar 1991 2000 2010 

Cariacica 0,497 0,613 0,718 

Vila Velha 0,611 0,709 0,800 

Vitória 0,644 0,759 0,845 

Espírito Santo 0,505 0,640 0,740 

Brasil 0,493 0,612 0,727 

Fonte: PNUD (2013). 

 

Assim, a partir da Tabela 4-71, é possível perceber que Vitória e Vila Velha ocuparam as duas 

primeiras colocações no ranking do desenvolvimento humano, entre os municípios capixabas. Por 

outro lado, Cariacica oscilou e finalizou o ano de 2010 na 19a posição.  

Outro ponto de destaque, é a posição de Vitória no ranking nacional, ou seja, o município 

encontra-se na 4ª posição, em 2010. 

Tabela 4-71: Posição dos municípios da AII no ranking dos IDHs municipais do Espírito Santo e do Brasil, 1991-2010. 

Município 
Espírito Santo Brasil 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Vitória 1 1 1 6 7 4 

Vila Velha 2 2 2 23 84 40 

Cariacica 11 21 19 819 1.317 1.362 

Fonte: PNUD, 2013 

 

Como dito, o IDH é calculado a partir de três variáveis, a renda, a longevidade e a educação. No 

que se refere ao IDH Renda, o seu resultado se baseia no desempenho da renda per capita da região 

que está sendo avaliada. Já o IDH Longevidade, é resultado da expectativa de vida ao nascer. 

Enquanto o IDH Educação, baseia-se na escolaridade da população adulta e no fluxo escolar da 

população jovem. 

Deste modo, ao avaliar os desdobramentos do IDH dos municípios da AII, durante o ano de 2010, 

verifica-se que os menores desempenhos apresentados por Cariacica foram referentes ao IDH 

Educação e o IDH Renda, que inclusive estiveram abaixo dos resultados do Espírito Santo e do Brasil. 

Por outro lado, o IDH Longevidade cariaciquense foi superior aos dois casos em questão. Tais 

informações merecem ser destacadas uma vez que, o desempenho dos IDHs renda e educação de 
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Cariacica acabaram contribuindo para o mau desempenho do IDH municipal de maneira geral, 

inclusive para que o mesmo fosse inferior ao apresentado pelo Espírito Santo. Cabe destacar que o 

entendimento sobre estes baixos desempenhos nos desdobramentos do IDH de Cariacica poderá ser 

mais bem entendido nos itens posteriores, em que tratará sobre cada tema individualmente. 

Quando se analisa os desdobramentos do IDH de Vitória e Vila Velha, em 2010, percebe-se que 

todos os resultados apresentados foram superiores aos respectivos desempenhos do Espírito Santo e 

do Brasil. Apesar disso, é importante observar que os menores resultados nos dois municípios foi o 

IDH Educação (Tabela 4-72). 

Tabela 4-72: Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios da AII, 2010. 

Lugar IDHM IDHM Renda IDHM Longevidade IDHM Educação 

Cariacica 0,718 0,699 0,844 0,628 

Vila Velha 0,800 0,807 0,864 0,734 

Vitória 0,845 0,876 0,855 0,805 

Espírito Santo 0,740 0,743 0,835 0,653 

Brasil 0,727 0,739 0,816 0,637 

Fonte: PNUD, 2013 

 

Assim, é possível observar que, apesar do crescimento populacional obtido pelos municípios da 

AII nos últimos anos, houveram melhorias significativas na qualidade de vida da população local. 

 

4.4.1.1.1 População Economicamente Ativa  

Para captar uma percepção sobre a população da AII disponível para exercer uma atividade laboral 

utilizou-se, a princípio, indicadores do mercado de trabalho disponibilizados pelo Censo 2010, 

População Economicamente Ativa (PEA), População em Idade Ativa (PIA) e População 

Economicamente Ativa Ocupada e Não Ocupada. 

A Tabela 4-73 apresenta os dados gerais sobre o mercado de trabalho na Área de Influência 

Indireta do empreendimento, tendo como base o Censo 2010, do IBGE. A partir destes resultados, 

observa-se que a População em Idade Ativa (PIA) da Área de Influência Indireta (AII) equivale a 
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86,5% da população total. Já a População Economicamente Ativa (PEA) equivale a 52,4% da 

população total da AII. 

Tabela 4-73: Dados gerais sobre o Mercado de Trabalho, 2010. 

Município Variável População PIA¹ PEA² PO³ PD4 

Cariacica 

Absoluto 348.738 294.798 172.676 157.381 15.295 

% da população 100,0 84,5 49,5 45,1 4,4 

% da PIA - 100,0 58,6 53,4 5,2 

% da PEA - - 100,0 91,1 8,9 

Vila Velha 

Absoluto 414.586 360.188 220.530 204.895 15.634 

% da população 100,0 86,9 53,2 49,4 3,8 

% da PIA - 100,0 61,2 56,9 4,3 

% da PEA - - 100,0 92,9 7,1 

Vitória 

Absoluto 327.801 288.346 178.008 165.095 12.913 

% da população 100,0 88,0 54,3 50,4 3,9 

% da PIA - 100,0 61,7 57,3 4,5 

% da PEA - - 100,0 92,7 7,3 

AII 

Absoluto 1.091.125 943.332 571.214 527.371 43.842 

% da população 100,0 86,5 52,4 48,3 4,0 

% da PIA - 100,0 60,6 55,9 4,6 

% da PEA - - 100,0 92,3 7,7 

Espírito Santo 

Absoluto 3.514.952 3.005.851 1.827.434 1.694.384 133.050 

% da população 100,0 85,5 52,0 48,2 3,8 

% da PIA - 100,0 60,8 56,4 4,4 

% da PEA - - 100,0 92,7 7,3 

Fonte: IBGE - Censo, 2010. Elaboração própria. 

Nota: *Informações baseadas em amostras do Censo 2010; 1População em Idade Ativa (PIA) refere-se às pessoas com 

mais de 10 anos de idade; 2População Economicamente Ativa (PEA) é o total de pessoas em condições de trabalhar e que 

se encontram ocupadas e/ou desocupadas; 3População Economicamente ativas – ocupadas são as pessoas que exercem 

alguma atividade profissional; 4População Economicamente ativas – desocupadas compreende as pessoas que não tinham 

trabalho e estavam efetivamente procurando trabalho, em um determinado período de referência. 

 

Ao avaliar especificamente a População Ocupada da AII, percebe-se que sua participação na 

população total é de 48,3%. Quanto aos municípios, a menor participação de pessoas ocupadas no 

total da população ocorreu em Cariacica, com 45,1%. 

Por outro lado, a População Desocupada participa com 4,0% da população total da AII. E, na 

análise por município, nota-se que Cariacica também apresentou o maior percentual de pessoas que 

estavam nesta situação no total da população, com 4,4%. 
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Com base nos dados da Tabela 4-74, nota-se que Vila Velha, além de ser o município mais 

populoso da AII, ainda é o que possui maiores quantidades de População em Idade Ativa e 

Economicamente Ativa, inclusive a de ocupados e a de não ocupados. 

Tabela 4-74: Participação percentual dos dados gerais sobre o Mercado de Trabalho no total da AII, em 2010 

Município População PIA¹ PEA² PO³ PD4 

Cariacica 32,0 31,3 30,2 29,8 34,9 

Vila Velha 38,0 38,2 38,6 38,9 35,7 

Vitória 30,0 30,6 31,2 31,3 29,5 

AII 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: IBGE - Censo, 2010. Elaboração própria 

Nota: *Informações baseadas em amostras do Censo 2010; 1População em Idade Ativa (PIA) refere-se às pessoas com 

mais de 10 anos de idade; 2População Economicamente Ativa (PEA) é o total de pessoas em condições de trabalhar e que 

se encontram ocupadas e/ou desocupadas; 3População Economicamente ativas – ocupadas são as pessoas que exercem 

alguma atividade profissional; 4População Economicamente ativas – desocupadas compreende as pessoas que não tinham 

trabalho e estavam efetivamente procurando trabalho, em um determinado período de referência. 

 

Ainda, sobre a população desempregada da Área de Influência Indireta, é importante destacar que 

ela pode-se tornar um público em potencial para ocupar as vagas de trabalho oferecidas durante a 

construção da ponte, desde que tenham as qualificações necessárias para tanto. Deste modo, percebe-

se que este público totalizam 43.842 pessoas no três municípios da AII e encontra-se em maior 

número, em Vila Velha, que apresenta 15.634 pessoas nesta situação. 

 

4.4.1.1.2 Atividades geradoras de emprego e renda 

Para discutir as atividades geradoras de emprego e renda na Área de Influência Indireta do 

empreendimento, é importante apresentar os resultados do Produto Interno Bruto dos municípios e 

comparar com o dos demais da Região Metropolitana e, principalmente do Espírito Santo. 

Desta forma, de maneira geral, quando se observa os resultados do PIB para o ano de 2011, 

verifica-se a importância que a Região Metropolitana possui para a economia capixaba, uma vez que 

sua participação no PIB estadual foi de 59,4%. 

Sobre os municípios da Área de Influência Indireta, verifica-se que, entre 2002 e 2011, a soma 

dos seus PIBs passou de R$ 23,2 bilhões para R$ 41,7 bilhões, respectivamente, o que representa uma 
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taxa anual de crescimento igual a 6,7%. Assim, destaca-se que o crescimento obtido pelo PIB da AII 

durante o período em questão, foi superior ao ocorrido em toda a Região Metropolitana (6,1% ao ano) 

e no Espírito Santo (6,5% ao ano) vide Tabela 4-75. 

Tabela 4-75: Produto Interno Bruto, 2002-2011, em mil reais (a preços de 2011). 

Município 2002 2011 TGCA 2002-2011 

Cariacica 2.919.446,55 6.120.139,49 8,6% 

Vila Velha 5.132.631,08 7.240.295,62 3,9% 

Vitória 15.158.336,23 28.357.258,31 7,2% 

Total da AII 23.210.413,86 41.717.693,43 6,7% 

Fundão 145.628,13 327.528,19 9,4% 

Guarapari 831.484,55 1.136.047,66 3,5% 

Serra 7.875.896,59 13.727.354,21 6,4% 

Viana 740.214,82 1.148.866,76 5,0% 

Total dos demais municípios da Região Metropolitana1 9.593.224,09 16.339.796,82 6,1% 

Total da Região Metropolitana 32.803.637,95 58.057.490,25 6,5% 

Espírito Santo 52.818.244,77 97.693.458,23 7,1% 

Fonte: IJSN, 2002-2011. 

Nota: *Deflacionado pelo IGP-DI, conforme FGV, 2013. 
1Inclui Serra, Guarapari, Fundão e Viana. 

 

Desta forma, observa-se que, apesar das oscilações, entre 2002 e 2011, o município de Vitória 

apresentou uma participação percentual igual a 48,8% do PIB total da Região Metropolitana, em 

2011. Já Vila Velha, participou com 12,5 % e Cariacica, com 10,5%, em 2011 (Figura 4-336). 
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Figura 4-336: Participação percentual do PIB dos municípios da AII no total da Região 

Metropolitana.. 

Fonte: IJSN. 

 

Já as participações dos municípios da AII no total do Espírito Santo, percebe-se que Vitória teve 

29,0% do PIB capixaba, em 2011. Enquanto Vila Velha contribuiu com 7,4% do PIB estadual, e 

Cariacica, com aproximadamente, 6,3%, em 2011 (Figura 4-337). 

Desta forma, de maneira geral, quando se avalia o desempenho dos PIBs dos municípios da AII 

e do estado do Espírito Santo, é possível verificar que Vitória atinge sua menor participação durante 

o ano de 2003. Já em Cariacica, tal situação ocorre em 2006, e em Vila Velha, em 2011. 

 

Figura 4-337: Participação percentual do PIB dos municípios da AII no total do 

Espírito Santo. 

Fonte: IJSN, 2002-2011. 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

627 

 

Para que seja mensurado os reais efeitos da crise internacional nos municípios da AII, seria 

necessário uma avaliação mais detalhada sobre o desempenho de suas variáveis. Tal análise é 

importante, uma vez que, apesar de Vitória ter reduzido suas participações nos PIBs totais da AII e 

do Espírito Santo, em 2009, estes percentuais não foram inferiores aos ocorridos em 2003, o que não 

permite concluir sobre o efeito da crise no município. 

De toda forma, uma informação que merece ser destacada e que será mais bem discutida 

posteriormente, refere-se ao perfil das empresas existentes nos municípios. Tal discussão é importante 

para se compreender o processo de geração de emprego, renda e tributos em uma economia local. 

Assim, dentre as inúmeras empresas e atividades econômicas presentes nos três municípios, destaca-

se a presença e importância dos setores de comércio, reparação de veículos automotores e 

motocicletas e da indústria de transformação.  

Além disso, especificamente em Cariacica, também é importante citar a participação de empresas 

ligadas ao setor de transporte, armazenagem e correio, especialmente relacionadas aos transportes 

rodoviário e ferroviário (destaque para Estrada de Ferro Vitória à Minas). Já em Vila Velha, podem 

ser citadas também as empresas de confecção, mais precisamente no Polo de Confecções da Glória, 

e o setor de alimentação, como a Chocolates Garoto. Enquanto em Vitória, dentre suas diversas 

atividades, podem ser destacadas o setor de serviços, principalmente de saúde e educação, além de 

empresas ligadas ao comércio exterior. 

Assim, de maneira geral, na Figura 4-338 tem-se as participações do PIB da Área de Influência 

Indireta, no total da Região Metropolitana e do Espírito Santo, entre 2002 e 2011. Observa-se que 

ocorreram pequenas alterações nas participações relativas da AII nos dois casos, uma vez que, no 

total da Região Metropolitana, o PIB da AII passou de 70,8% para 71,9%, enquanto no total do estado, 

de 43,9% para 42,7%, respectivamente. 
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Figura 4-338: Participação percentual do PIB da AII no total da Região Metropolitana e do Espírito 

Santo. 

Fonte: IJSN, 2002-2011. 

 

A composição setorial dos PIBs dos municípios da AII encontram-se na Tabela 4-76. Verifica-

se que em todos os três casos, tanto em 2002, como em 2011, houve a predominância das Demais 

Atividades de Serviço (que não Administração Pública). Sendo tais participações percentuais durante 

o ano de 2011, superado os 50% em todos os casos.  

No total da Área de Influência Indireta, nota-se que as Demais Atividades de Serviço que não 

Administração Pública contribuíam com 62,5% do PIB de 2011. Além disso, o PIB Industrial da 

região participava com 25,9%, a Administração Pública, com 11,5%, e a Agricultura, com 0,1% 

(Tabela 4-76).  
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Tabela 4-76: Composição Setorial do PIB dos municípios da AII, em 2002-2011. 

Município Ano 
PIB 

agropecuário 

PIB 

industrial 

PIB serviços 

Total PIB 

administração 

pública 

PIB demais 

atividades 

de serviços 

Cariacica 
2002 0,5 28,7 21,8 49,0 100,0 

2011 0,2 19,6 18,2 61,9 100,0 

Vila Velha 
2002 0,2 31,6 13,0 55,2 100,0 

2011 0,2 23,3 19,2 57,3 100,0 

Vitória 
2002 0,1 25,7 7,7 66,5 100,0 

2011 0,0 28,4 7,1 64,4 100,0 

AII 
2002 0,2 27,5 11,0 61,3 100,0 

2011 0,1 25,9 11,5 62,5 100,0 

Espírito Santo 
2002 8,2 31,8 14,2 45,9 100,0 

2011 6,2 38,5 13,9 41,4 100,0 

Fonte: IJSN, 2011. 

 

Ainda, no que diz respeito ao Produto Interno Bruto, outro importante indicador refere-se ao PIB 

per capita, que é contabilizado por meio de sua divisão com o tamanho da população. Desta forma, 

constata-se, por meio da Tabela 4-77, que o PIB per capita da AII, entre os anos de 2002 e 2011, 

aumentou 5,6% ao ano, sendo este resultado influenciado principalmente pelo crescimento obtido por 

Cariacica (8,0% ao ano) e Vitória (6,0% ao ano). 

Além disso, nota-se que o crescimento anual obtido pela AII, entre os anos de 2002 e 2011, foi 

superior ao apresentado na própria Região Metropolitana, que foi de 5,0%. 

Entre os resultados municipais apresentados para o ano de 2011, destaca-se o PIB per capita 

apresentado por Vitória, que foi igual a R$ 85.794,33, sendo este resultado superior a todos os demais 

da Região Metropolitana.  
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Tabela 4-77: Produto Interno Bruto per capita dos municípios da AII e dos demais da Região Metropolitana, 2002-2011, 

em mil reais, a preços de 2011. 

Município 2002 2011 TGCA 2002-2011 

Cariacica 8.721,20 17.455,44 8,0% 

Vila Velha 14.144,27 17.244,79 2,2% 

Vitória 50.636,32 85.794,33 6,0% 

Total da AII 23.280,56 37.890,90 5,6% 

Fundão 10.708,74 18.895,13 6,5% 

Guarapari 8.844,26 10.658,81 2,1% 

Serra 23.027,86 32.996,15 4,1% 

Viana 13.344,66 17.436,66 3,0% 

Demais municípios1 18.992,80 26.970,75 4,0% 

Total da Região Metropolitana 21.838,74 34.014,83 5,0% 

Espírito Santo 16.496,82 27.542,13 5,9% 

Fonte: IJSN, 2002-2011. 

Nota: *Deflacionado pelo IGP-DI, conforme FGV, 2013. 

¹Inclui Serra, Guarapari, Fundão e Viana. 

 

Outra importante análise a ser feita, sobre o PIB per capita, refere-se a posição dos municípios no 

ranking estadual. Além disso, como o PIB per capita detêm um carácter mais econômico, este ranking 

ainda pode ser comparado ao dos resultados do IDH, anteriormente apresentado, fazendo um 

importante contraponto com o aspecto social. 

Desta forma, nota-se que, apesar de Vitória e Vila Velha encontrarem-se nas duas primeiras 

colocações no ranking estadual do IDH, no do PIB per capita, eles estão na 4ª e 18ª posição, 

respectivamente, dentre os 78 municípios capixabas avaliados no ano de 2010. Já Cariacica encontra-

se em uma posição semelhante, entre os resultados do PIB per capita e do IDH, em 2010, sendo na 

20ª e na 19ª colocação, respectivamente. 

É importante observar as alterações ocorridas entre dois anos consecutivos, ou seja, entre 2010 e 

2011, no ranking do PIB per capita. O município de Cariacica foi o único da AII que melhorou sua 

colocação, subindo 4 posições (ocupando a 16ª, em 2011). Vila Velha caiu 7 colocações (estando na 

18ª) e Vitória diminuiu uma (e está na 4ª). 
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Tabela 4-78: Diferenças nos rankings estaduais do PIB per capita e do IDH, entre os maiores resultados e os municípios 

da AII, 2000-2011. 

Município 
PIB per capita Ranking IDH 

2000 2002 2010 2011 2000 2010 

Cariacica 53 41 20 16 21 19 

Vila Velha 11 11 11 18 2 2 

Vitória 2 1 3 4 1 1 

Serra 4 4 5 7 11 7 

Anchieta 1 2 1 2 13 11 

Presidente Kennedy 6 7 2 1 62 66 

Fonte: IJSN, 2000-2011; PNUD, 2013. 

 

Conforme dito na discussão sobre os PIBs municipais, a análise das empresas apresentadas em 

um determinado território é importante para compreender o processo de geração de emprego, renda 

e tributos na economia local. Assim, a seguir há algumas informações sobre o mercado de trabalho 

local, tanto sobre os estabelecimentos, como os empregados, por atividade econômica e porte. 

A partir dos dados da Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho e 

Emprego, é possível analisar o mercado de trabalho da AII de maneira geral. Para analisar o perfil 

das empresas existentes na AII, na Tabela 4-79 é apresentada a distribuição percentual dos 

estabelecimentos por tamanho. Assim, nota-se que mais da metade dos estabelecimentos existentes 

na AII, tanto em 2002, como em 2010, possuía entre 1 a 4 empregados. Por outro lado, as empresas 

com mais de 1.000 empregados apresentam uma participação reduzida no total de estabelecimentos 

existentes na AII. 

Tabela 4-79: Distribuição percentual do número de estabelecimentos por tamanho, em 2002-2012. 

Tamanho da empresa 
Cariacica Vila Velha Vitória Espírito Santo 

2002 2010 2002 2010 2002 2010 2002 2010 

0 Empregado 9,8 10,3 10,2 10,9 9,4 9,9 11,2 11,6 

De 1 a 4 52,0 50,6 51,6 51,1 53,2 52,5 55,3 54,7 

De 5 a 9 18,0 18,8 19,7 19,6 17,9 18,1 16,7 16,9 

De 10 a 19 10,3 10,8 10,2 9,7 9,9 9,7 9,0 9,1 

De 20 a 49 6,5 6,2 5,7 6,1 6,2 6,2 5,1 5,0 

De 50 a 99 1,8 1,8 1,7 1,5 1,6 1,8 1,4 1,4 

De 100 a 249 1,1 1,1 0,6 0,7 1,0 1,0 0,8 0,8 

De 250 a 499 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

De 500 a 999 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 

1000 ou Mais 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quantidade de empresas 4.442 4.667 9.288 9.809 13.325 13.544 76.152 80.043 

Fonte: MTE RAIS, 2002-2012. 
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Porém, quando se analisa a distribuição percentual do número de empregados, conforme o 

tamanho dos estabelecimentos, verifica-se que estes estabelecimentos com mais de 1.000 

funcionários concentram mais de 13% de todos os empregados de Cariacica, mais de 15% em Vila 

Velha e 38% dos empregados de Vitória. Ou seja, apesar de serem poucas grandes empresas 

existentes nos três municípios da AII, elas são importantes empregadoras, especialmente em Vitória 

(Tabela 4-80). 

Tabela 4-80: Distribuição percentual do número de empregados por tamanho do estabelecimento, em 2002-2012. 

CNAE 2.0 seção Cariacica Vila Velha Vitoria Total da AII 
Espírito 

Santo 

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, 

Pesca e Aquicultura 
1,2 0,6 0,6 0,7 9,6 

Indústrias extrativas 0,1 0,1 0,2 0,1 0,8 

Indústrias de transformação 9,9 9,2 3,1 6,4 8,6 

Eletricidade e gás 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Água, esgoto, atividades de gestão de 

resíduos e descontaminação 
0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 

Construção 6,8 6,7 5,9 6,3 6,0 

Comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas 
48,1 41,7 30,7 37,5 38,4 

Transporte, armazenagem e correio 7,8 3,1 2,7 3,7 3,9 

Alojamento e alimentação 5,7 6,9 7,4 6,9 6,2 

Informação e comunicação 0,9 1,4 2,1 1,6 1,1 

Atividades financeiras, de seguros e 

serviços relacionados 
0,8 1,0 2,7 1,7 1,2 

Atividades imobiliárias 0,3 0,8 1,1 0,8 0,5 

Atividades profissionais, científicas e 

técnicas 
2,1 3,5 7,8 5,3 3,6 

Atividades administrativas e serviços 

complementares 
4,6 11,3 15,1 11,9 7,4 

Administração pública, defesa e 

seguridade social 
0,1 0,1 0,4 0,2 0,4 

Educação 2,0 2,2 2,0 2,1 1,6 

Saúde humana e serviços sociais 3,5 5,7 10,4 7,6 5,3 

Artes, cultura, esporte e recreação 0,6 1,0 0,8 0,8 0,7 

Outras atividades de serviços 4,8 4,4 7,0 5,7 4,3 

Serviços domésticos 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

Organismos internacionais e outras 

instituições extraterritoriais 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total (em percentual) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total (em absoluto) 4.921 10.240 13.708 28.869 82.529 

Fonte: MTE RAIS, 2012. 
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De maneira geral, verifica-se que, dos 28.869 estabelecimentos existentes na Área de Influência 

Indireta, 47,5% encontram-se no município de Vitória, 35,5%, em Vila Velha, e 17,0%, em Cariacica 

(Figura 4-339). 

 

Figura 4-339: Distribuição percentual do número de estabelecimentos na Área de 

Influência Indireta em 2012. 

Fonte: MTE, RAIS, 2012. 

 

A distribuição percentual do número de empregados por atividade econômica da AII são 

apresentadas na Tabela 4-81. Em Cariacica destacam-se as atividades de “Comércio, reparação de 

veículos automotores e motocicletas” e “Transporte, armazenagem e correio”, enquanto em Vitória, 

além do Comércio, a Administração Pública tem grande relevância, assim como as “Atividades 

administrativas e serviços complementares”. No município de Vila Velha o destaque também é para 

o setor de Comércio, seguido das Atividades administrativas e serviços. No contexto geral da AII, a 

Administração Pública configura-se como principal empregador, seguida da atividade de Comércio. 

Os resultados apresentados por Vitória, no que se refere a participação no número de empregos 

da administração pública, defesa e seguridade social, e de atividades de serviços, como saúde, 

educação, dentre outros, é compreensível, uma vez que se trata de uma capital, que concentra grande 

parte da oferta necessária para atender a demanda no Espírito Santo.  
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Tabela 4-81: Participação dos empregos por atividade econômica. 

CNAE 2.0 seção 
Cariacic

a 

Vila 

Velha 
Vitoria 

Total da 

AII 

Espírito 

Santo 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 

aquicultura 
0,3 0,2 0,1 0,1 3,4 

Indústrias extrativas 0,3 0,2 2,0 1,3 1,5 

Indústrias de transformação 10,8 11,9 2,2 6,0 12,6 

Eletricidade e gás 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 

descontaminação 
1,2 1,1 1,1 1,1 0,9 

Construção 5,5 9,9 6,4 7,2 7,5 

Comércio, reparação de veículos automotores e 

motocicletas 
32,0 27,0 12,4 19,2 21,1 

Transporte, armazenagem e correio 17,3 5,3 7,0 8,0 7,2 

Alojamento e alimentação 3,1 4,4 3,9 3,9 3,6 

Informação e comunicação 0,4 0,8 3,4 2,2 1,3 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 1,0 0,9 2,6 1,9 1,5 

Atividades imobiliárias 0,1 0,3 0,8 0,6 0,3 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 1,4 1,9 3,4 2,7 1,9 

Atividades administrativas e serviços complementares 5,5 15,2 9,5 10,5 8,6 

Administração pública, defesa e seguridade social 13,2 8,6 29,1 21,3 18,1 

Educação 2,8 4,5 4,6 4,3 3,1 

Saúde humana e serviços sociais 3,1 5,5 5,3 5,0 3,8 

Artes, cultura, esporte e recreação 0,2 0,6 0,4 0,4 0,4 

Outras atividades de serviços 1,8 1,9 5,9 4,2 2,9 

Serviços domésticos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Organismos internacionais e outras instituições 

extraterritoriais 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total (em percentual) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total (em absoluto) 57.243 110.393 236.864 404.500 926.336 

Fonte: MTE RAIS, 2012. 

 

No geral, nota-se por meio da Figura 4-340, que dos 404.500 empregos da Área de Influência 

Indireta, 58,6% encontram-se no município de Vitória, 27,3%, em Vila Velha e 14,2%, em Cariacica. 

Desta forma, dos três municípios da AII, percebe-se que, apesar de Vila Velha ser o município mais 

populoso, como visto anteriormente, Vitória é o que possui as maiores participações relativas no 

número de empregados e de estabelecimentos formais, em 2012. 
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Figura 4-340: Distribuição percentual do número de empregados na Área de 

Influência Indireta, em 2012. 

Fonte: MTE RAIS, 2012. 

 

Para que seja possível analisar o tamanho médio das empresas existentes na Área de Influência 

Indireta, utilizou-se a relação entre a quantidade de empregados e o número de empresas. Dada a 

baixa quantidade de empresas na atividade de Administração pública, defesa e seguridade social, 

verifica-se que esta média na AII é igual a 1.409,7 empregados por empresa. Outra atividade que se 

destacou nesta média, na AII, foram as Indústrias extrativas, que tiveram um resultado igual a 123,5 

empregados por empresa, durante o ano de 2012. 

Tabela 4-82: Relação de empregados por empresa nas atividades econômicas da AII. 

CNAE 2.0 seção Cariacica Vila Velha Vitoria Total da AII 
Espírito 

Santo 

Agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura 
3,3 2,7 2,4 2,8 4,0 

Indústrias extrativas 38,4 12,9 222,7 123,5 22,4 

Indústrias de transformação 12,7 13,9 12,0 13,1 16,5 

Eletricidade e gás 20,0 - 6,1 8,6 22,2 

Água, esgoto, atividades de gestão de 

resíduos e descontaminação 
30,5 47,0 142,1 67,4 39,1 

Construção 9,3 16,0 18,7 16,0 14,0 

Comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas 
7,8 7,0 7,0 7,2 6,2 

Transporte, armazenagem e correio 25,7 18,3 44,8 30,0 20,6 

Continua...  
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Tabela 4-82 (continuação): Relação de empregados por empresa nas atividades econômicas da AII.  

CNAE 2.0 seção Cariacica Vila Velha Vitoria Total da AII 
Espírito 

Santo 

Alojamento e alimentação 6,3 6,9 9,2 8,0 6,5 

Informação e comunicação 4,7 6,2 27,8 19,2 13,2 

Atividades financeiras, de seguros e 

serviços relacionados 
13,9 10,3 17,1 15,6 14,0 

Atividades imobiliárias 6,1 4,4 12,4 9,4 7,0 

Atividades profissionais, científicas e 

técnicas 
8,0 5,8 7,5 7,2 5,9 

Atividades administrativas e serviços 

complementares 
14,0 14,5 10,9 12,3 13,1 

Administração pública, defesa e 

seguridade social 
1.507,2 1.182,5 1.437,4 1.409,7 540,4 

Educação 16,2 21,7 40,0 29,1 21,8 

Saúde humana e serviços sociais 10,1 10,3 8,7 9,2 7,9 

Artes, cultura, esporte e recreação 3,5 6,1 7,6 6,5 5,7 

Outras atividades de serviços 4,3 4,5 14,7 10,4 7,7 

Serviços domésticos 1,0 1,7 3,4 2,8 2,1 

Organismos internacionais e outras 

instituições extraterritoriais 
- 1,0 - 1,0 1,3 

Total 11,6 10,8 17,3 14,0 11,2 

Fonte: MTE RAIS, 2012. 

 

As melhores remunerações na AII encontram-se nas “Indústrias Extrativas”, no setor de energia 

“Eletricidade e Gás” e nas “Atividades financeiras”. O “Comércio” e as “Atividades administrativas”, 

que são os setores mais empregadores, apresentam remuneração baixa em comparação aos setores 

que melhor remuneram. Ainda sobre estas atividades, cabe destacar que existem determinados locais 

dentro do próprio município, que se caracteriza como mais propício para concentrar determinados 

perfis de mão de obra, especialmente a mais qualificada, o que acaba por torná-los (estes locais) mais 

atrativo do ponto de vista do mercado de trabalho. No caso de Cariacica, por exemplo, os principais 

pontos comerciais estão localizadas em Campo Grande, Itacibá e Belo Aurora, o que os torna atrativos 

para o desenvolvimento de negócios nesta área (comércio). Além disso, ainda sobre Cariacica, merece 

destacar a concentração de empresas no setor logístico, nas proximidades da Rodovia do Contorno.  

Já em Vila Velha, a maior concentração comercial encontram-se em regiões como a Glória e o 

Centro. Em Vitória, a maior concentração de comerciantes, encontra-se no centro da cidade. 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

637 

 

Sobre a remuneração média total, é possível perceber que os empregados formais da Área de 

Influência Indireta tiveram um resultado igual a R$ 2.082,39, sendo este valor, superior ao observado 

na média estadual (que foi de R$ 1.694,91). Entre os municípios, o que teve maior resultado para a 

remuneração média foi Vitória, com salário de R$ 2.609,14 (Tabela 4-83). 

Tabela 4-83: Remuneração média por atividade econômica (em R$), em 2012. 

CNAE 2.0 seção Cariacica Vila Velha Vitoria Total da AII 
Espírito 

Santo 

Agricultura, pecuária, produção florestal, 

pesca e aquicultura 
1.441,68 1.020,23 1.057,84 1.182,80 910,52 

Indústrias extrativas 2.102,39 2.118,96 7.287,99 6.894,22 4.442,35 

Indústrias de transformação 1.432,23 1.433,36 1.905,59 1.532,12 1.547,47 

Eletricidade e gás 3.752,62 - 6.550,87 5.372,66 4.211,97 

Água, esgoto, atividades de gestão de 

resíduos e descontaminação 
1.459,23 1.614,77 1.824,72 1.712,06 1.880,63 

Construção 1.066,69 1.260,07 1.418,40 1.321,17 1.376,82 

Comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas 
1.131,46 1.157,84 1.301,68 1.206,17 1.132,16 

Transporte, armazenagem e correio 1.384,90 1.508,78 3.103,99 2.287,94 1.836,18 

Alojamento e alimentação 808,63 906,57 955,31 924,16 870,60 

Informação e comunicação 1.200,74 1.491,33 2.958,43 2.779,73 2.421,34 

Atividades financeiras, de seguros e serviços 

relacionados 
4.075,24 4.110,93 4.124,92 4.119,49 3.851,04 

Atividades imobiliárias 1.287,31 1.089,40 997,75 1.022,86 1.022,57 

Atividades profissionais, científicas e 

técnicas 
1.091,89 1.507,43 2.021,95 1.853,45 1.660,07 

Atividades administrativas e serviços 

complementares 
1.019,28 932,63 1.114,76 1.035,58 1.114,59 

Administração pública, defesa e seguridade 

social 
1.696,15 2.250,35 3.953,30 3.568,16 2.623,97 

Educação 1.427,19 1.935,70 3.436,01 2.827,03 2.432,41 

Saúde humana e serviços sociais 1.288,92 1.341,29 1.673,83 1.541,57 1.400,67 

Artes, cultura, esporte e recreação 815,83 902,87 921,51 907,24 930,09 

Outras atividades de serviços 944,80 1.088,26 1.754,49 1.626,92 1.475,54 

Serviços domésticos 750,88 733,15 859,52 840,22 782,06 

Organismos internacionais e outras 

instituições extraterritoriais 
- 617,31 - 617,31 1.014,42 

Total 1.310,63 1.352,37 2.609,14 2.082,39 1.694,91 

Fonte: MTE RAIS, 2012. 

Nota: Cálculos próprios a partir dos dados da fonte mencionada. 

Considerou-se no cálculo o número de vínculos ativos e a massa salarial em 31/12/2012. 
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A seguir, é possível avaliar as informações dos Micro Empreendedores Individuais (MEIs) que, 

por sua vez, apresentam uma legislação própria e referem-se às empresas que tenham auferido receita 

bruta, no ano anterior de até R$ 60.000,00 (ou seja, R$ 5.000,00 mensais), que sejam optantes pelo 

Simples Nacional, tenham até um empregado, não possuam mais de um estabelecimento e possuam 

atividades permitidas aos MEIs (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2013). Tal legislação 

(regulamentada pela Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008) é resultado das políticas 

de incentivo às empresas informais, visando a sua formalização. 

Com isso, com base na Tabela 4-84, é possível observar a quantidade de MEIs existentes no 

município de Cariacica, conforme as formas de atuação. Nota-se que há 13.667 MEIs no município, 

que por sua vez, representa 10,9% do total existente no Espírito Santo. Além disso, destes 13.667 

MEIs, quase metade (48,2%) atua com estabelecimento fixo. E, também, estes 6.582 MEIs que atuam 

com estabelecimento fixo em Cariacica, representam 5,3% do total existente no Espírito Santo que 

atua nesta modalidade. 

Tabela 4-84: Formas de atuação dos Micro Empreendedores Individuais, em Cariacica, em 2013. 

Forma Atuação % em relação à UF % em relação ao município 
Quantidade de 

MEI 

Estabelecimento fixo 5,25% 48,16% 6.582 

Porta a Porta, postos móveis ou por 

ambulantes 
3,18% 29,20% 3.991 

Em local fixo, fora da loja 0,95% 8,71% 1.190 

Internet 0,78% 7,12% 973 

Televendas 0,39% 3,60% 492 

Correios 0,23% 2,09% 285 

Máquinas automáticas 0,12% 1,13% 154 

Total 10,90% 100,00% 13.667 

Fonte: Portal do Empreendedor, 2014. 

 

Quando se analisa a distribuição dos MEIs presentes em Cariacica, por faixa etária, é possível 

verificar que trata-se de um público jovem, já que mais da metade possui idades entre 21 e 40 anos, 

totalizando 57,1%. A faixa etária que é predominante, é a que possui idades entre 31 e 40 anos, com 

34,4% do total (Tabela 4-85).  
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Tabela 4-85 : Distribuição dos Micro Empreendedores Individuais, por faixa etária, em Cariacica, em 2013. 

Faixa Etária Número MEI % % acumulado 

18-20 91 0,9 0,9 

21-30 2.339 22,7 23,6 

31-40 3.553 34,4 58,0 

41-50 2.575 25,0 83,0 

51-60 1.393 13,5 96,5 

61-70 320 3,1 99,6 

Acima de 70 45 0,4 100,0 

Total 10.316 100,0 - 

Fonte: Portal do Empreendedor, 2014. 

 

A partir da Tabela 4-86, é possível perceber que há 20.862 MEIs presentes em Vila Velha, o que 

resulta em 16,6% do total do Espírito Santo. Além disso, assim como em Cariacica, em Vila Velha 

quase metade destes 20.862 MEIs atuam com estabelecimento fixo.  

Outro ponto de destaque é que em toda AII há 45.983 MEIs, sendo que destes, 45,4% encontram-

se localizados no município de Vila Velha. 

Tabela 4-86: Formas de atuação dos Micro Empreendedores Individuais, em Vila Velha, em 2013. 

Forma Atuação % em relação à UF % em relação ao 

município 

Quantidade de MEI 

Estabelecimento fixo 7,80% 46,9% 9.784 

Porta a Porta, postos móveis ou por 

ambulantes 

3,90% 23,46% 4.894 

Internet 1,71% 10,28% 2.145 

Em local fixo, fora da loja 1,67% 10,02% 2.091 

Televendas 0,81% 4,85% 1.011 

Correios 0,51% 3,08% 643 

Máquinas automáticas 0,23% 1,41% 294 

Total 16,63% 100,00% 20.862 

Fonte: Portal do Empreendedor, 2014. 

 

O perfil dos MEIs presentes em Vila Velha também é mais jovem, já que 55,8% do total possuem 

idades entre 21 e 40 anos. Além disso, a faixa etária predominante é a que está entre os 31 e os 40 

anos, que representam 33,7% do total (Tabela 4-87). 

Tabela 4-87: Distribuição dos Micro Empreendedores Individuais, por faixa etária, em Vila Velha, em 2013. 
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Faixa Etária Número de MEI % % acumulado 

16-17 1 0,0 0,0 

18-20 139 0,9 0,9 

21-30 3.291 22,1 23,1 

31-40 5.001 33,7 56,7 

41-50 3.498 23,5 80,3 

51-60 2.259 15,2 95,5 

61-70 561 3,8 99,3 

Acima de 70 111 0,7 100,0 

Total 14.861 100,0 - 

Fonte: Portal do Empreendedor, 2014. 

 

Em Vitória, nota-se a presença de 11.454 MEIs, o que representa 9,1% do existente em todo 

Espírito Santo. Quando se analisa a forma de atuação destes micro empreendedores individuais, 

destaca-se as modalidades de estabelecimento fixo, com 38,3%, e a de porta a porta, com 30,6% 

(Tabela 4-88). 

Tabela 4-88: Formas de atuação dos Micro Empreendedores Individuais, em Vitória, em 2013. 

Forma Atuação % em relação à UF 
% em relação ao 

município 
Quantidade de MEI 

Estabelecimento fixo 3,50% 38,34% 4.391 

Porta a Porta, postos móveis ou 

por ambulantes 
2,80% 30,64% 3.510 

Internet 1,06% 11,63% 1.332 

Em local fixo, fora da loja 0,87% 9,56% 1.095 

Televendas 0,46% 5,03% 576 

Correios 0,33% 3,66% 419 

Máquinas automáticas 0,10% 1,14% 131 

Total 9,13% 100,00% 11.454 

Fonte: Portal do Empreendedor, 2014. 

 

O perfil dos MEIs presentes em Vitória, assim como em Cariacica e Vila Velha, é formado 

predominantemente por jovens, já que 57,6% possuem de 21 a 40 anos. Sendo a faixa predominante, 

a que varia entre 31 e 40 anos, com 33,8% do total. Também merece destaque os MEIs com mais de 

61 anos de idade, que em Vitória representam 4,8% do total (Tabela 4-89).  
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Tabela 4-89: Distribuição dos Micro Empreendedores Individuais, por faixa etária, em Vitória, em 2013.  

Faixa Etária Número de MEI % % acumulado 

16-17 1 0,0 0,0 

18-20 75 0,9 1,0 

21-30 1.888 23,8 24,7 

31-40 2.688 33,8 58,5 

41-50 1.821 22,9 81,5 

51-60 1.097 13,8 95,3 

61-70 314 4,0 99,2 

Acima de 70 63 0,8 100,0 

Total 7.947 100,0 - 

Fonte: Portal do Empreendedor, 2014. 

 

Quando se analisa o mercado de trabalho dos microempreendedores individuais do Espírito Santo 

no total do Brasil, percebe-se a baixa participação do estado no país, que no total, os 125.411 MEIs 

representam 2,6%. 

Tabela 4-90: Formas de atuação dos Micro Empreendedores Individuais, em Espírito Santo, em 2013. 

Forma Atuação % em relação ao Brasil % em relação à UF Quantidade de MEI 

Estabelecimento fixo 1,34% 53,24% 66.765 

Porta a Porta, postos 

móveis ou por ambulantes 
0,62% 24,43% 30.635 

Em local fixo, fora da loja 0,22% 8,6% 10.785 

Internet 0,17% 6,92% 8.673 

Televendas 0,09% 3,48% 4.366 

Correios 0,06% 2,26% 2.832 

Máquinas automáticas 0,03% 1,08% 1.355 

Total 2,56% 100,00% 125.411 

Fonte: Portal do Empreendedor, 2014. 

 

Outra informação importante, é que o perfil dos MEIs presentes nos três municípios da AII, é 

semelhante ao da média estadual, já que mais da metade destes trabalhadores tem idades variando 

entre 21 e 40 anos (Tabela 4-91).  
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Tabela 4-91: Distribuição dos Micro Empreendedores Individuais, por faixa etária, em Espírito Santo, em 2013 

Faixa Etária Número de MEI % % acumulado 

16-17 11 0,0 0,0 

18-20 1.112 1,2 1,2 

21-30 21.987 23,4 24,6 

31-40 31.014 33,0 57,5 

41-50 22.659 24,1 81,6 

51-60 13.379 14,2 95,8 

61-70 3.303 3,5 99,4 

Acima de 70 606 0,6 100,0 

Total 94.071 100,0 - 

Fonte: Portal do Empreendedor, 2014. 

 

Ainda no que se refere as empresas formais nos municípios da AII, é importante destacar que 

Cariacica foi pioneiro na criação de um centro integrado para a abertura de empresas, o que facilitou 

este processo e contribuiu para o aumento do número de empresas formais no município, incluindo 

os Microempreendedores Individuais. 

Por meio dos dados aqui apresentados, é possível observar a importância que o mercado de 

trabalho formal do município de Vitória possui para a Área de Influência Indireta.  

Ainda no que diz respeito as atividades de geração de emprego e renda na AII, é importante 

destacar que os moradores residentes nos bairros que compõem a AID vislumbram que a Quarta Ponte 

contribuirá para a formação de um novo eixo de desenvolvimento para os municípios de maneira 

geral, principalmente por causa das alterações que devem ocorrer no fluxo de veículos e de pessoas. 

Além disso, a própria melhoria na mobilidade urbana, pode contribuir para a atração de novos 

negócios, inclusive para a região que abrigará a ponte. 

 

4.4.1.1.3 Mercado de trabalho e qualificação 

Neste item serão apresentados informações gerais sobre o perfil da mão de obra presente na Área 

de Influência Indireta. A partir dos resultados sobre a posição na ocupação, nos três municípios, é 

possível perceber que mais de 74% das pessoas de 10 anos ou mais, ocupados na semana de 

referência, nos três municípios são empregados. Além disso, destaca-se que mais da metade das 
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pessoas de 10 anos ou mais, ocupados na semana de referência, são empregados com carteira de 

trabalho assinada. 

Outras categorias também merecem destaque com as maiores participações relativas, tais como a 

de pessoas de 10 anos ou mais não remuneradas e os trabalhadores por conta própria, em Vila Velha, 

os trabalhadores na produção para o próprio consumo, em Cariacica, e os empregadores, em Vitória 

(Tabela 4-92). 

Tabela 4-92: Posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho principal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 

ocupadas na semana de referência, em 2010. 

Posição na ocupação Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII Espírito Santo 

Empregados 79,9 74,0 76,1 76,4 71,7 

Empregados - com carteira de trabalho 

assinada 
61,4 54,3 54,1 56,3 45,9 

Empregados - militares e funcionários 

públicos estatutários 
2,7 5,9 10,6 6,4 5,7 

Empregados - sem carteira de trabalho 

assinada 
15,8 13,9 11,4 13,7 20,1 

Não remunerados 0,7 1,0 0,7 0,8 1,6 

Trabalhadores na produção para o próprio 

consumo 
0,3 0,2 0,0 0,2 2,2 

Empregadores 0,9 3,4 5,2 3,2 2,3 

Conta própria 18,2 21,5 18,1 19,4 22,2 

Total em percentual 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total em números absolutos 157.381 204.895 165.095 527.371 1.694.384 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

Nota: Informações baseadas em resultados gerais da amostra. 

 

A partir dos resultados do Censo, 2010, também é possível observar a distribuição dos 

trabalhadores conforme a atividade do trabalho principal. Cabe destacar que tal informação se 

diferencia das apresentadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, uma vez que, neste caso, as 

informações referem-se apenas ao mercado de trabalho formal, enquanto o Censo 2010, trata de todos 

brasileiros, independentemente de sua formalização. 

Desta forma, verifica-se que 19,5% dos trabalhadores presentes na AII, em 2010, atuam no 

comércio ou na reparação de veículos automotores e motocicletas. Outros destaques ocorrem na 

indústria de transformação, com 9,3% e na construção, com 8,2% (Tabela 4-93). 
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Tabela 4-93: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por seção de atividade do trabalho 

principal, em 2010 

Atividades Econômicas Cariacica 
Vila 

Velha 
Vitória 

Total da 

AII 

Espírito 

Santo 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 

aquicultura 
1,3 0,9 0,7 1,0 17,7 

Indústrias extrativas 0,9 1,5 2,1 1,5 1,5 

Indústrias de transformação 9,4 11,2 6,7 9,3 9,2 

Eletricidade e gás 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 

descontaminação 
0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 

Construção 10,6 8,5 5,7 8,2 8,0 

Comércio; reparação de veículos automotores e 

motocicletas 
22,0 20,4 16,1 19,5 16,9 

Transporte, armazenagem e correio 7,7 4,9 4,2 5,5 4,3 

Alojamento e alimentação 3,8 4,5 4,0 4,1 3,5 

Informação e comunicação 1,1 1,8 2,1 1,7 0,9 

Atividades financeiras, de seguros e serviços 

relacionados 
1,2 2,0 2,8 2,0 1,2 

Atividades imobiliárias 0,4 0,8 1,1 0,8 0,4 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 2,9 4,5 6,2 4,6 2,8 

Atividades administrativas e serviços 

complementares 
6,0 4,3 5,1 5,1 3,2 

Administração pública, defesa e seguridade social 3,7 6,7 10,3 7,0 5,7 

Educação 4,7 5,6 8,2 6,1 5,3 

Saúde humana e serviços sociais 3,9 4,8 7,4 5,3 3,6 

Artes, cultura, esporte e recreação 0,7 0,9 1,3 0,9 0,6 

Outras atividades de serviços 2,9 3,3 2,9 3,1 2,5 

Serviços domésticos 8,9 5,8 4,8 6,4 6,4 

Organismos internacionais e outras instituições 

extraterritoriais 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Atividades mal especificadas 7,0 6,6 7,3 6,9 5,5 

Total em percentual 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total em números absolutos 157.381 204.895 165.095 527.371 1.694.384 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

Nota: Informações baseadas em resultados gerais da amostra. 

 

Com base nos dados do Censo, do IBGE, também é possível analisar o nível de instrução da 

população com idade entre 15 e 60 anos. Nota-se que entre os municípios da AII, o maior resultado 
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encontra-se em Vitória, onde 68,8% da população tem pelo o Ensino Médio completo ou o Superior 

completo. Nos municípios de Cariacica e Vila Velha este índice é de 36,2% e 55,3%, respectivamente. 

Por outro lado, o município de Cariacica apresenta o menor nível de instrução para a população 

nesta idade, com 40,3% de sua população não possuindo qualquer nível de instrução ou com o Ensino 

Fundamental incompleto. 

Considerando toda a Área de Influência Indireta, observa-se que 28,4% da população de 15 a 60 

anos de idade, possuem o Ensino Fundamental incompleto (incluindo os que não tem instrução). 

Enquanto os que detêm maior nível de instrução, ou seja, a população que possui Ensino Superior 

completo, representam 16,6% da população de 15 a 60 anos de idade da AII (Tabela 4-94). 

Tabela 4-94: Nível de instrução da população com idade entre 15 e 60 anos. 

Nível de Instrução 

Cariacica Vila Velha Vitória Total AII 

Em % Em % Em % Em % 
Em % 

acumulado 

Sem instrução e EF incompleto  40,3 24,0 18,1 28,4 28,4 

EF completo e EM incompleto  22,5 20,1 12,8 18,8 47,2 

EM completo e sup. Incompleto  30,4 39,2 38,0 35,5 82,7 

Superior completo  5,8 16,1 30,8 16,6 99,3 

Não determinado  1,1 0,6 0,3 0,7 100,0 

Total (em percentual) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

População 15 a 60 anos (em números 

absolutos) 
283.219 232.322 225.211 740.752 - 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

Nota: Informações baseadas em microdados da amostra. 

 

Outra forma de analisar o nível de escolaridade da população local é por meio dos dados da 

Relação Anual das Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego (informações 

sobre perfil dos empregados formais). A partir dos dados do ano de 2012, observa-se que o nível de 

escolaridade que se destaca com as maiores participações percentuais no número de empregados 

formais, é o Ensino Médio Completo, que concentra 43,4% do total de trabalhadores da AII. 

Por outro lado, ao analisar o menor e o maior nível de escolaridade da mão de obra formal da AII, 

nota-se que 0,2% dos empregados são analfabetos e 24,2% tem Ensino Superior completo. Além 
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disso, o município de Vitória é o que possui a maior quantidade de empregados formais com Ensino 

Superior completo, com 32,1%. 

Tabela 4-95: Nível de escolaridade dos empregados formais em 31 de dezembro de 2012. 

Nível de escolaridade 

Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII Espírito Santo 

Em % Em % Em % Em % 
Em % 

acumulado 
Em % 

Em % 

acumulado 

Analfabeto 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 

Até 5ª Incompleto 1,7 2,2 2,9 2,6 2,8 3,3 3,6 

5ª Completo Fundamental 2,0 1,9 1,9 1,9 4,7 3,4 7,0 

6ª a 9ª Fundamental 6,9 6,8 4,2 5,3 10,0 7,3 14,3 

Fundamental Completo 13,4 11,6 8,8 10,2 20,2 12,3 26,6 

Médio Incompleto 11,1 10,9 6,1 8,2 28,4 8,9 35,5 

Médio Completo 48,7 50,5 38,8 43,4 71,8 44,2 79,7 

Superior Incompleto 2,5 2,9 4,9 4,0 75,8 3,3 83,0 

Superior Completo 13,4 13,0 32,1 24,2 100,0 17,0 100,0 

Total (em percentual) 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 - 

Total (em números absolutos) 57.243 110.393 236.864 404.500 - 926.336 - 

Fonte: MTE Rais, 2012. 

Nota: cálculos próprios a partir dos dados da fonte mencionada. 

Considerou-se no cálculo o número de vínculos ativos e a massa salarial em 31/12/2012. 

 

Quando se analisa o nível de escolaridade dos empregados formais, em toda Área de Influência 

Indireta, por atividade econômica, por meio dos dados da RAIS, conforme apresentado na Tabela 

4-96, nota-se que a maior participação relativa de analfabetos encontra-se na agricultura, pecuária, 

produção florestal, pesca e aquicultura, já que este valor correspondia a 5,2% de seus empregados. 

Entretanto, há diversas outras atividades em que a participação de analfabetos é igual ou próximo a 

zero, o que mostra certo nível de qualificação na mão de obra local. Além disso, tal situação (de ter 

resultados próximos a zero), também se repete para os níveis de escolaridade iguais à 5ª do Ensino 

Fundamental incompleto e completo. 

Por outro lado, quando se analisa atividades como as indústrias extrativas, a educação, as 

financeiras, de seguros e serviços relacionados, a administração pública, defesa e seguridade social, 

a informação e comunicação, e a eletricidade e gás, nota-se que pelo menos um terço de seus 

trabalhadores possuem o Ensino Superior completo, com destaque para indústrias extrativas, onde 

esta participação chega a mais de 77%). 
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Tabela 4-96: Nível de escolaridade dos empregados formais da Área de Influência Indireta, por atividade econômica, em 31 de dezembro de 2012. 

Atividade econômica Analfabeto 
Até 5ª 

Incompleto 

5ª Completo 

Fundamental 

6ª a 9ª 

Fundamental 

Fundamental 

Completo 

Médio 

Incompleto 

Médio 

Completo 

Superior 

Incompleto 

Superior 

Completo 
Total 

Agricultura, pecuária, 

produção florestal, pesca e 

aquicultura 

5,2 8,2 7,5 10,5 22,1 8,6 31,0 2,1 4,8 100,0 

Indústrias extrativas 0,0 0,5 0,6 1,2 1,1 3,1 15,0 0,8 77,8 100,0 

Indústrias de transformação 0,2 1,6 1,1 5,9 12,2 11,7 59,6 2,2 5,5 100,0 

Eletricidade e gás 0,0 1,1 3,2 1,1 5,3 8,4 32,6 11,6 36,8 100,0 

Água, esgoto, atividades de 

gestão de resíduos e 

descontaminação 

0,2 7,7 2,3 30,9 12,2 10,6 26,3 1,6 8,2 100,0 

Construção 1,1 9,2 6,5 16,6 18,6 11,1 30,7 1,7 4,5 100,0 

Comércio, reparação de 

veículos automotores e 

motocicletas 

0,1 0,7 0,8 4,6 10,3 11,7 63,6 3,1 5,1 100,0 

Transporte, armazenagem e 

correio 
0,1 1,3 1,9 6,3 10,0 9,7 37,6 2,7 30,3 100,0 

Alojamento e alimentação 0,1 1,3 1,4 5,8 20,0 17,3 49,9 1,4 2,7 100,0 

Informação e comunicação 0,0 0,3 0,4 2,2 2,6 3,9 37,0 13,4 40,3 100,0 

Atividades financeiras, de 

seguros e serviços 

relacionados 

0,0 0,1 0,1 0,7 1,0 1,5 28,7 11,0 56,8 100,0 

Atividades imobiliárias 0,5 3,8 1,5 10,0 15,0 17,5 40,9 4,3 6,5 100,0 

Atividades profissionais, 

científicas e técnicas 
0,1 0,8 0,7 2,3 6,6 4,7 51,0 9,8 24,0 100,0 

Atividades administrativas e 

serviços complementares 
0,2 3,2 3,6 9,4 21,5 12,6 41,7 3,2 4,5 100,0 

Continua...  
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Tabela 4-96 (continuação): Nível de escolaridade dos empregados formais da Área de Influência Indireta, por atividade econômica, em 31 de dezembro de 2012. 

Atividade econômica Analfabeto 
Até 5ª 

Incompleto 

5ª Completo 

Fundamental 

6ª a 9ª 

Fundamental 

Fundamental 

Completo 

Médio 

Incompleto 

Médio 

Completo 

Superior 

Incompleto 

Superior 

Completo 
Total 

Administração pública, defesa e 

seguridade social 
0,0 4,2 1,7 0,6 1,8 1,6 30,4 5,7 53,9 100,0 

Educação 0,0 0,6 0,6 2,1 3,3 2,4 23,8 4,5 62,6 100,0 

Saúde humana e serviços sociais 0,0 0,6 0,8 2,6 5,0 5,1 63,8 3,1 19,0 100,0 

Artes, cultura, esporte e recreação 0,1 1,1 2,0 3,2 9,2 8,8 39,8 3,7 32,2 100,0 

Outras atividades de serviços 0,5 1,5 3,6 4,6 23,0 8,8 39,3 3,9 14,7 100,0 

Serviços domésticos 0,0 0,0 2,3 6,8 38,6 4,5 47,7 0,0 0,0 100,0 

Organismos internacionais e outras 

instituições extraterritoriais 
0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Total 0,2 2,6 1,9 5,3 10,2 8,2 43,4 4,0 24,2 100,0 

Fonte: MTE RAIS, 2012. 

Nota: Cálculos próprios a partir dos dados da fonte mencionada. 
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Desta forma, a partir dos resultados aqui apresentados, é possível contatar o perfil da mão de obra 

que atua na AII, especialmente no que se refere ao seu nível de escolaridade. Entretanto, é importante 

destacar que tais resultados sobre o mercado de trabalho formal, não necessariamente refletem a 

realidade da população, uma vez que as pessoas podem residir em determinados locais e trabalhar em 

outros. De toda maneira, é importante apresentar estes dados para analisar o perfil dos trabalhadores 

que atuam e, assim, circulam pelo respectivo município, mesmo que sejam apenas para exercer suas 

atividades profissionais. 

 

4.4.1.2 Infraestrutura 

Este item fará uma explanação acerca da infraestrutura social presente nos municípios que 

compõem a AII. Os temas a serem abordados são: saúde, educação, sistema viário e de transportes, 

saneamento, segurança pública, energia elétrica e sistema de comunicação. Nesta discussão, serão 

apresentados não só a quantidade de equipamentos presentes na região, como também, quando 

possível, as condições dos serviços oferecidos e a situação geral da população no que se refere ao 

respectivo tema. Este item também tratará sobre os principais locais na região destinados as atividades 

de turismo e lazer. 

 

4.4.1.2.1 Saúde  

O presente item tem por objetivo analisar a infraestrutura de saúde nos municípios que compõem 

a AII. Tais informações se basearam principalmente na fonte de dados do DATASUS, do Ministério 

da Saúde, para o mês de setembro de 2013. Com base nestas informações, nota-se que os municípios 

que compõem a AII, especialmente Vitória, configuram-se como os principais centros de saúde do 

Espírito Santo, uma vez que, em determinados tipos de estabelecimento, conforme Tabela 4-213, a 

região apresenta a maioria dos estabelecimentos de saúde do estado. Além disso, dos 5.572 

estabelecimentos de saúde existentes no Espírito Santo, 36,2% encontram-se nos municípios da AII. 

Tal fato também foi confirmado por meio de entrevistas com o poder público, que afirmaram que o 

município de Vitória é um dos principais centros de saúde do estado, atendendo inclusive a alguns 

municípios de estados vizinhos. 
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Ainda, observando a Tabela 4-213, verifica-se que mais da metade dos estabelecimentos dentro 

da Área de Influência Indireta, refere-se aos consultórios médicos, representando 54,3% do total. 

Também merecem ser destacadas as presenças de clínicas ou ambulatórios especializados, que 

representam 26,4% do total existente na AII, e das Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e 

Terapia, com 7,2%. 

Em Cariacica, cabe destacar a quantidade de Clínicas/Ambulatórios especializados, com 59 no 

total, e de consultórios, com 39. Em Vila Velha e Vitória, o grau de importância destes dois tipos de 

estabelecimentos também se mantém, dado que há, respectivamente nestes municípios, 345 e 711 

consultórios; e 129 e 344 Clínicas/Ambulatórios especializados. 

Tabela 4-97: Quantidade por tipo de estabelecimento de saúde nos municípios da AII, em 2013. 

Tipo de Estabelecimento 

Cariaci

ca 

Vila 

Velha 
Vitória Total da AII 

Espírito 

Santo 

% 

da 

AII 

no 

ES 

Absolut

o 
Absoluto 

Absolut

o 

Absolut

o 
% 

Absolut

o 
% 

Academia da Saúde - - 6 6 0,30 6 0,11 
100,

0 

Central de Regulação 1 - 1 2 0,10 8 0,14 25,0 

Central de Regulação Médica das Urgências - - 1 1 0,05 1 0,02 
100,

0 

Centro de Apoio a Saúde da Família-CASF - - - 0 0,00 7 0,13 0,0 

Centro de Atenção Hemoterápica e/ou 

Hematológica 
- - - 0 0,00 3 0,05 0,0 

Centro de Atenção Psicossocial-Caps 2 1 4 7 0,35 25 0,45 28,0 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 33 20 31 84 4,16 667 
11,9

7 
12,6 

Central de Regulação de Serviços de Saúde - - - 0 0,00 2 0,04 0,0 

Clínica Especializada/Ambulatório 

Especializado 
59 129 344 532 

26,3

6 
966 

17,3

4 
55,1 

Consultório 39 345 711 1.095 
54,2

6 
2.674 

47,9

9 
40,9 

Farmácia 2 - - 2 0,10 25 0,45 8,0 

Hospital Especializado 1 1 6 8 0,40 15 0,27 53,3 

Hospital Geral 3 11 15 29 1,44 98 1,76 29,6 

Hospital Dia - - 2 2 0,10 5 0,09 40,0 

Laboratório Central de Saúde Pública - Lacen - - 1 1 0,05 2 0,04 50,0 

Policlínica 6 18 34 58 2,87 179 3,21 32,4 

Continua...  
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Tabela 4-98: Quantidade por tipo de estabelecimento de saúde nos municípios da AII, em 2013. 

Tipo de Estabelecimento 

Cariacica 
Vila 

Velha 
Vitória Total da AII 

Espírito 

Santo 

% 

da 

AI

I 

no 

ES 

Absoluto Absoluto 
Absolu

to 
Absoluto % 

Absolu

to 
% 

Posto de Saúde - 3 1 4 0,20 211 3,79 1,9 

Pronto Atendimento 1 2 2 5 0,25 26 0,47 
19,

2 

Pronto Socorro Especializado - - - 0 0,00 2 0,04 0,0 

Pronto Socorro Geral - - - 0 0,00 5 0,09 0,0 

Secretaria de Saúde 1 1 2 4 0,20 58 1,04 6,9 

Serviço de Atenção Domiciliar Isolado(Home 

Care) 
- - 3 3 0,15 4 0,07 

75,

0 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e 

Terapia 
12 36 98 146 7,23 470 8,44 

31,

1 

Unidade de Vigilância em Saúde - 3 2 5 0,25 52 0,93 9,6 

Unidade Mista 1 1 - 2 0,10 7 0,13 
28,

6 

Unidade Móvel de Nível Pre-Hosp-

Urgência/Emergência 
6 5 8 19 0,94 30 0,54 

63,

3 

Unidade Móvel Terrestre - - 3 3 0,15 24 0,43 
12,

5 

Total 167 576 1.275 2.018 
100,

0 
5.572 

100,

0 

36,

2 

Quantidade de estabelecimentos por 1.000 

habitantes* 
0,469 1,316 3,758 1,781 - 1,526 - - 

Fonte: Ministério da Saúde – Datasus, 2013 

Nota: Dados de setembro de 2013 

*Estimativa baseada nas taxas de crescimento populacionais, entre os Censos de 2000 e 2010, do IBGE. 

 

Por outro lado, no que se refere a quantidade de hospitais presentes na AII, é possível verificar no 

Quadro 4-59, a relação de 5 hospitais em Cariacica, 6 em Vila Velha e 15 em Vitória.  
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Quadro 4-59: Relação dos Hospitais presentes na AII. 

CARIACICA 

HAC - Hospital de Atenção Clínica 

Endereço: Rodovia José Sete, s/n, Santana, Cariacica - ES CEP: 29154-200 

Telefone(s): (27) 3336.4131 / 3381.3335 / 3386.2275 / 3386-8884  

HPF - Hospital Dr. Pedro Fontes  

Endereço: BR 101 Rodovia do Contorno, Km 9, Itanhenga, Cariacica - ES 

CEP: 29156-000 

Telefone(s): (27) - 3284.3192 / 3284.3017  

Hospital Meridional  

Endereço: R São João Batista, 200, Cariacica - ES 

Telefone(s): (27) 3346.2009 / 3346.2158 / 3346.2000  

Hospital Maternidade São João Batista  

Endereço: Rod. Br. Trevo de Alto Lage, 262 Km.3, Cariacica - ES 

Telefone(s): (27) 3236.6619  

Hospital e Maternidade São Francisco de Assis  

Endereço: Rua Ministro Eurico Salles, 07, Cariacica - ES 

Telefone(s): (27) 3346.2009 / 3346.2158 / 3346.2000 

VILA VELHA 

Hospital Antônio Bezerra de Faria  

Endereço: Rua Liberalino Lima, s/n, Olaria, Vila Velha - ES 

CEP: 29123-620 

Telefone(s): (27) 3139-9740 - Farmácia / (27) 3139-9711 - Portaria de Internação / (27) 3139-9705 - Pronto Socorro  

Hospital Evangélico  

Endereço: Rua Costa e Silva, s/n, Alecrim, Vilha Velha - ES 

Telefone(s): (27) 2121.3777 - Geral  

Hospital dos Ferroviários  

Endereço: Rua da Estação, 76, São Torquato, Vila Velha - ES 

CEP:29114-520 

Telefone(s): 3326-0420 / 3226-1037  

Hospital Infantil Dr. Alzir Bernardino Alves  

Endereço: Av. Ministro Salgado Filho, 918, Soteco, Vila Velha - ES 

CEP: 29106-010 

Telefone(s): (27) 3139.5225 / 3139.5225  

Vitória Emergências  

Endereço: Rua José Penna Medina, s/n, Praia da Costa, Vila Velha - ES 

CEP: 29106-010 

Telefone(s): (27) 3139.5225 / 3139.5225  

Praia da Costa Hospital e Maternidade  

Endereço: Rua Professor Telmo Souza Torres, 117- Vila Velha 

CEP: 29101-295 

Telefone(s): (27) 2121-0200  

Continua...  
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Quadro 4-59 (continuação): Relação dos Hospitais presentes na AII. 

VITÓRIA 

Centro Hospitalar Gran-Mater  

Endereço: Rua Constante Sodre, 60, Praia do Canto, Vitória - ES 

Telefone(s): (27) 3227.9472 / 3235.5302 / 3315.2193  

Cias - Centro Integrado de Atenção a Saúde  

Endereço: Av. Leitão da Silva, 2311, Itararé, Vitória - ES 

Telefone(s): (27) 3334.4333 / 3335.5334  

Clínica dos Acidentados de Vitória  

Endereço: Av Vitória, 1114, Vitória - ES 

Telefone(s): (27) 3232-0020 - Geral  

Hospital Central  

Endereço: Rua São José, 76, Parque Moscoso, Vitória - ES 

Telefone(s): (27) 3223.1303  

 Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo  

Endereço: Rua Pedro Palácios, 155, Cidade Alta, Vitória - ES 

Telefone(s): (27) 3223.7186 / 3223.8753  

Hucam - Hospital das Clínicas  

Endereço: Avenida Marechal Campos, s/n, Maruípe, Vitória - ES 

Telefone(s): (27) 3335.7222 / 3335.7467 - Geral / 3335.7395 

Hospital da Polícia Militar  

Endereço: Av. Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitória - ES 

Telefone(s): (27) 3137.1750 - Geral / 3325.3399  

Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória  

Endereço: Alameda Mary Ubirajara, 205, Santa Lúcia, Vitória - ES 

Telefone(s): (27) 3324.1566 / 3345.7979 - Geral  

Hospital e Maternidade Santa Paula  

Endereço: Rua Herwan Modenesi Wanderley, 100, Jardim Camburi, Vitória - ES 

Telefone(s): (27) 3395.2000  

Hospital Pediátrico de Vitória  

Endereço: Alameda Néri Ubirajara, 200, Praia do Canto, Vitória - ES 

Telefone(s): (27) 3227.5033  

Hospital Santa Casa de Misericórdia  

Endereço: Rua Dr. João Santos Neves, 143, Centro, Vitória - ES 

Telefone(s): (27) 3335.7222 / 3322.0074 / 3223.3350  

Hospital Santa Rita de Cássia  

Endereço: Av. Marechal Campos, 1579, Santos Dumont, Vitória - ES 

Telefone(s): (27) 3334.8077 / 3334.8076 / 3334.8000  

Hospital Santa Rita Coração  

Endereço: Av. Marechal Campos, 1579, Santos Dumont, Vitória - ES 

CEP: 29040-091 

Telefone(s): (27) 3325.5352  

Hospital São Lucas  

Endereço: R. Desembargador José Vicente, 1533, Forte São João, Vitória - ES 

CEP: 29010-420 

Telefone(s): (27) 3381.3365 - Direção Geral / 3381.3354 - Direção Geral / 3381.3385 - Informações / 3381.3392 - 

Serviço Social, Geral  

Maternidade Santa Ursula de Vitória S/C Ltda  

Endereço: Av Carlos Gomes Sa, 60, Mata da Praia, Vitória - ES. 

CEP: 29066-040 

Telefone(s): (27) 2122-4000 

Fonte: Governo do Estado do Espírito Santo apud Gazetaonline, 2012 
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Quando se analisa os tipos de estabelecimentos de saúde na Área de Influência Indireta, por esfera 

administrativa, de acordo com a Tabela 4-99, percebe-se que aproximadamente 92% do total é de 

competência da esfera privada. Sendo a maioria destes estabelecimentos privados, presentes nos 

Consultórios Médicos (1.095 unidades privadas) e nas Clínicas ou Ambulatórios Especializados (521 

unidades privadas). 

Outra informação sobre o setor privado, e que confirma a sua importância para a o setor de saúde 

na Área de Influência Indireta, relacionam-se a existência de 54 Policlínicas, 21 Hospitais Gerais e 2 

Hospitais Dia, conforme Tabela 4-99.  

Além disso, na esfera pública, há de se destacar a presença dos estabelecimentos de esfera 

municipal, que participam com 6,1% do total existente na AII. Sendo deste total, o destaque é para 

os Centros ou Unidades Básicas de Saúde (que totalizam 79 unidades municipais). Já na esfera 

estadual, há 41 estabelecimentos, sendo que destas, 17 são Unidades Móveis de Nível Pré-Hospitalar 

de Urgência/Emergência. No caso da esfera federal, há apenas 2 estabelecimentos na AII, sendo eles 

uma Clínica Especializada/Ambulatório Especializado e outro, um Hospital Geral. 

Tabela 4-99: Quantidade por tipo de estabelecimento de saúde e por esfera administrativa na AII, em 2013. 

Tipo de Estabelecimento Federal Estadual Municipal Privada Total 

Academia da Saúde - - 6 - 6 

Central de Regulação - 1 1 - 2 

Central de Regulação Médica das Urgências - 1 - - 1 

Centro de Atenção Psicossocial-CAPS - 2 5 - 7 

Centro de Saúde / Unidade Basica de Saúde - 3 79 2 84 

Clínica Especializada/Ambulatório Especializado 1 3 7 521 532 

Consultório - - - 1.095 1.095 

Farmácia - - 2 - 2 

Hospital Especializado - 3 - 5 8 

Hospital Geral 1 5 2 21 29 

Hospital Dia - - - 2 2 

Laboratório Central de Saúde Pública - Lacen - 1 - - 1 

Policlínica - 1 3 54 58 

Posto de Saúde - - 4 - 4 

Pronto Atendimento - - 5 - 5 

Secretaria de Saúde - 1 3 - 4 

Serviço de Atenção Domiciliar Isolado(Home Care) - - - 3 3 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia - 1 1 144 146 

Continua...  
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Tabela 4-99 (continuação): Quantidade por tipo de estabelecimento de saúde e por esfera administrativa na AII, em 

2013. 

Tipo de Estabelecimento 
Federa

l 

Estadua

l 

Municipa

l 

Privad

a 
Total 

Unidade de Vigilância em Saúde - - 5 - 5 

Unidade Mista - 1 - 1 2 

Unidades Móveis de Nível Pré-Hospitalar de Urgência/Emergência - 17 - 2 19 

Unidade Móvel Terrestre - 1 - 2 3 

Total 

Absoluto 2 41 123 1.852 2.018 

% 0,10 2,03 6,10 91,77 
100,0

0 

Fonte: Ministério da Saúde – Datasus, 2013. 

Nota: Dados de setembro de 2013. O número de farmácias é relativo as que dão atendimento hospitalar. 

 

A quantidade de leitos existentes na AII, pode ser visualizada na Tabela 4-100. Observa-se que 

na região como um todos há 3.117 leitos, sendo este valor, representando 39,0% do existente no 

Espírito Santo. Outro ponto de destaque, é que mais da metade dos leitos existente na AII, encontram-

se em Vitória, o que reforça a característica do município como principal centro de saúde da AII e, 

também, do Espírito Santo.  

Além disso, quando se analisa os leitos, conforme o atendimento pelo SUS, verifica-se que 67,2% 

do total existente na AII encontra-se nesta situação. Cabe destacar que este percentual é pouco inferior 

ao apresentado pelo Espírito Santo, que foi igual a 73,3%. 

Outra importante informação é que dos 387 leitos existentes em Cariacica, 72,6% atendem pelo 

Sistema Único de Saúde, sendo este resultado, maior que os demais analisados. 

Tabela 4-100: Quantidade de leitos hospitalares de internação, por atendimento ao SUS, 2013. 

SUS Cariacica Vila Velha Vitória 
Total da 

AII 

Espírito 

Santo 
% da AII no ES 

Quantidade SUS 281 502 1.311 2.094 5.867 35,7 

Quantidade Não SUS 106 376 541 1.023 2.135 47,9 

Total 387 878 1.852 3.117 8.002 39,0 

% da quantidade SUS no total 72,6 57,2 70,8 67,2 73,3 - 

Fonte: Ministério da Saúde – Datasus, 2013. 

Nota: Dados de setembro de 2013. 
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Também merece destaque o fato de que, dos 3.117 leitos existentes na AII, 41,6% são leitos 

cirúrgicos e 29,1% são clínicos. Além disso, o município de Vitória se destaca na quantidade de leitos 

existentes na AII, em todos os tipos de especialidades definidos, de acordo com a Tabela 4-101. 

Outro ponto de destaque é que mais da metade dos leitos existentes no Espírito Santo, nas 

especialidades de cirurgia e de hospital/dia, encontram-se nos municípios da Área de Influência 

Indireta. No total, os leitos da AII participam com 39,0% do existente no Espírito Santo. 

Tabela 4-101 : Quantidade de leitos hospitalares de internação, por especialidade, 2013.  

Especialidade 
Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII Espírito Santo 

% da AII no ES 
Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto % Absoluto % 

Cirúrgicos 66 368 863 1.297 41,6 2.490 31,1 52,1 

Clínicos 52 264 590 906 29,1 2.567 32,1 35,3 

Obstétrico 59 88 155 302 9,7 970 12,1 31,1 

Pediátrico 15 83 131 229 7,3 892 11,1 25,7 

Outras Especialidades 195 62 59 316 10,1 959 12,0 33,0 

Hospital/Dia - 13 54 67 2,1 124 1,5 54,0 

Total 387 878 1.852 3.117 100,0 8.002 100,0 39,0 

Fonte: Ministério da Saúde – Datasus, 2013. 

Nota: Dados de setembro de 2013. 

 

De acordo com a Tabela 4-102, os leitos hospitalares também estão, em sua maioria, dentro de 

instituições privadas. No caso dos leitos hospitalares públicos, a maior parte está sob o comando do 

governo estadual. 

Tabela 4-102: Quantidade de leitos hospitalares de internação, por esfera administrativa, na AII, 2013. 

Especialidade Federal Estadual Municipal Privada Total da AII 

Cirúrgicos 114 332 26 825 1.297 

Clínicos 102 266 14 524 906 

Obstétrico 19 22 76 185 302 

Pediátrico 24 91 8 106 229 

Outras Especialidades 11 240 13 52 316 

Hospital/DIA 10 17 - 40 67 

Total 
Absoluto 280 968 137 1.732 3.117 

% 9,0 31,1 4,4 55,6 100,0 

Fonte: Ministério da Saúde – Datasus, 2013. 

Nota: Dados de setembro de 2013. 
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A melhor forma de apresentar e analisar a quantidade de leitos existentes na área da saúde, é 

através da relação do número de leitos por 1.000 habitantes. Tal análise se baseia nos padrões 

determinados pelo Ministério da Saúde, que por sua vez, define como meta a relação de 2,5 a 3 leitos 

por mil habitantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Entretanto, a partir da leitura dos resultados 

apresentados na Tabela 4-103, é possível verificar que, entre os municípios da AII, apenas Vitória 

detém um resultado superior ao previsto pelo Ministério da Saúde. De toda forma, quando se analisa 

a AII como um todo, nota-se que a região apresenta a relação de leitos por 1.000 habitantes 

determinadas pelo Ministério da Saúde. 

Porém, como dito, destaca-se que esta análise pode não refletir a realidade local, uma vez que a 

área de abrangência dos leitos existentes na AII, é superior a sua população. Tal fato se deve porque, 

conforme relatos obtidos por meio de entrevistas, a infraestrutura de saúde existente em Vitória atende 

a todo o estado do Espírito Santo e municípios de estados vizinhos, uma vez que ele se caracteriza 

como um dos principais pólos de saúde da região, principalmente em serviços de média e alta 

complexidade. Cabe destacar que a grande parte desta estrutura, como informando anteriormente, 

pertence a administração estadual (Tabela 4-103). 

Tabela 4-103: Quantidade de leitos hospitalares de internação, por especialidade, por mil habitantes*, 2013. 

Especialidade Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII Espírito Santo 

Cirúrgicos 0,19 0,84 2,54 1,14 0,68 

Clínicos 0,15 0,60 1,74 0,80 0,70 

Obstétrico 0,17 0,20 0,46 0,27 0,27 

Pediátrico 0,04 0,19 0,39 0,20 0,24 

Outras Especialidades 0,55 0,14 0,17 0,28 0,26 

Hospital/DIA - 0,03 0,16 0,06 0,03 

Total 1,09 2,01 5,46 2,75 2,19 

Fonte: Ministério da Saúde – Datasus, 2013. 

Nota: Dados de setembro de 2013. 

*Estimativa baseada nas taxas de crescimento populacionais, entre os Censos de 2000 e 2010, do IBGE. 

 

Já a relação dos profissionais envolvidos com a área da saúde nos municípios que compõem a AII 

podem ser observados a partir da Tabela 4-104. Observa-se que mais da metade dos profissionais 

envolvidos na região são médicos (57,5% do total).  
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Outra informação de destaque, é que pelo menos um terço de todos os profissionais da área do 

estado do Espírito Santo, encontram-se na AII. Assim, percebe-se que a região contribui com 46,2% 

do total de profissionais do estado. 

Além disso, o município que contribui com a maior parte de todos os profissionais envolvidos 

com a área da saúde na AII é Vitória. No total, este município contribui com 67,0% dos profissionais 

da AII. 

Tabela 4-104: Relação de profissionais na área da saúde, 2013 

Profissionais 
Cariacica 

Vila 

Velha 
Vitória Total da AII Espírito Santo % da AII no 

ES 
Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto % Absoluto % 

Médicos 1.082 2.419 7.541 11.042 57,5 22.006 52,9 50,2 

Cirurgião dentista 170 488 886 1.544 8,0 3.357 8,1 46,0 

Enfermeiro 171 282 871 1.324 6,9 3.458 8,3 38,3 

Fisioterapeuta 69 218 291 578 3,0 1.475 3,5 39,2 

Fonoaudiólogo 29 52 96 177 0,9 456 1,1 38,8 

Nutricionista 16 43 94 153 0,8 461 1,1 33,2 

Farmacêutico 22 24 167 213 1,1 522 1,3 40,8 

Assistente social 41 71 185 297 1,5 652 1,6 45,6 

Psicólogo 37 89 241 367 1,9 873 2,1 42,0 

Auxiliar de 

Enfermagem 
- - 252 252 1,3 591 1,4 42,6 

Técnico de 

Enfermagem 
398 616 2.240 3.254 16,9 7.736 18,6 42,1 

Total 2.035 4.302 12.864 19.201 
100,

0 
41.587 100,0 46,2 

Participação % no 

total da AII 
10,6 22,4 67,0 100,0 - - - - 

Fonte: Ministério da Saúde – Datasus, 2013. 

Nota: Dados de setembro de 2013. 

 

Da mesma forma como no caso dos leitos, a melhor forma de analisar a quantidade de 

profissionais existentes em uma região, é por meio de sua relação por 1.000 habitantes. 

Na comparação da AII com o total do Espírito Santo, verifica-se que a região de estudo detêm 

maiores relações por 1.000 habitantes que o estado, em todas as profissões. Além disso, a maior 

relação existente de profissionais por mil habitantes na AII, ocorre com os médicos, cujo resultado 

foi igual a 9,75. No total, observa-se que a AII possui uma relação igual a 16,95 profissionais na área 

da saúde por mil habitantes (Tabela 4-105). 
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Tabela 4-105: Relação de profissionais na área da saúde, por mil habitantes*, 2013. 

Profissionais Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII Espírito Santo 

Médicos 3,04 5,53 22,23 9,75 6,03 

Cirurgião dentista 0,48 1,11 2,61 1,36 0,92 

Enfermeiro 0,48 0,64 2,57 1,17 0,95 

Fisioterapeuta 0,19 0,50 0,86 0,51 0,40 

Fonoaudiólogo 0,08 0,12 0,28 0,16 0,12 

Nutricionista 0,04 0,10 0,28 0,14 0,13 

Farmacêutico 0,06 0,05 0,49 0,19 0,14 

Assistente social 0,12 0,16 0,55 0,26 0,18 

Psicólogo 0,10 0,20 0,71 0,32 0,24 

Auxiliar de Enfermagem 0,00 0,00 0,74 0,22 0,16 

Técnico de Enfermagem 1,12 1,41 6,60 2,87 2,12 

Total 5,71 9,83 37,92 16,95 11,39 

Fonte: Ministério da Saúde – Datasus, 2013. 

Nota: Dados de setembro de 2013. 

*Estimativa baseada nas taxas de crescimento populacionais, entre os Censos de 2000 e 2010, do IBGE. 

 

Cabe destacar que as políticas voltadas para o atendimento primário na área da saúde, em todo o 

Brasil, estão focados nos investimentos nas Equipes de Saúde da Família (ESFs). Além disso, outro 

ponto de destaque, é que as ESFs trabalham em ações preventivas, e, por isso, suas estruturas 

encontram-se dispersas nos municípios. 

No caso dos municípios da AII, há 154 equipes, o que corresponde a uma taxa de 0,43 Equipes 

de Saúde da Família por mil famílias, sendo esta relação, inferior ao apresentado por todo o Espírito 

Santo (0,70 ESFs /1000 famílias). Entre os municípios, nota-se que apenas Vitória apresentou um 

resultado de Equipes de Saúde da Família por 1.000 famílias superior ao do Espírito Santo (Tabela 

4-106). 

Tabela 4-106: Equipe de Saúde da Família, em 2013. 

ESF 
Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII Espírito Santo % da AII no 

ES Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto % Absoluto % 

Equipe de Saúde da Família 16 11 21 48 31,2 201 25,1 23,9 

ESF com Saúde Bucal - M I 5 19 60 84 54,5 438 54,7 19,2 

ESF com Saúde Bucal - M II 0 2 0 2 1,3 3 0,4 66,7 

Equipe de Agentes 

Comunitários de Saúde 
11 0 5 16 10,4 121 15,1 13,2 

Continua...  
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Tabela 4-106 (continuação): Equipe de Saúde da Família, em 2013. 

ESF 
Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII Espírito Santo % da AII no 

ES Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto % Absoluto % 

Equipe de Atenção Saúde 

Sistema Penitenciário 
1 1 0 2 1,3 8 1,0 25,0 

Equipe de Atenção Básica 

Tipo I com Saúde Bucal 
2 0 0 2 1,3 2 0,2 100,0 

Outros 0 0 0 0 0,0 28 3,5 0,0 

Total 35 33 86 154 100,0 801 100,0 19,2 

ESF por 1.000 famílias* 0,31 0,24 0,81 0,43 - 0,70 - - 

Fonte: Ministério da Saúde – Datasus, 2013. 

Nota: Dados de setembro de 2013. 

*Estimativa baseada nas taxas de crescimento populacionais, entre os Censos de 2000 e 2010, do IBGE. 

 

Por mais que não esteja diretamente relacionada aos aspectos de infraestrutura, é importante 

conhecer e analisar as condições da população de maneira geral, no que se refere a mortalidade. Isto 

porque elevados índices de mortalidade podem estar relacionados a ausência de uma infraestrutura 

adequada, que atendam às necessidades da população local. 

Deste modo, observa-se que ocorreram pequenas oscilações na taxa de mortalidade para cada mil 

habitantes nos três municípios durante o período avaliado. Porém, mesmo com estas oscilações, 

Cariacica se manteve com menor índice, enquanto Vitória, o maior. Esta diferença talvez esteja 

relacionada a quantidade de equipamentos presentes nestes municípios, já que as mortalidades são 

contabilizadas por local de ocorrência do óbito, o que acaba tornando o município de Vitória, em 

função do maior número de hospitais, mais susceptível a receber pessoas que estão vindo à óbito 

(Tabela 4-107). 

Tabela 4-107: Taxa de mortalidade para cada mil habitantes, por local de ocorrência, em 2000-2011. 

Município 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cariacica 2,6 2,5 2,8 3,4 3,2 3,4 3,5 3,7 4,0 4,1 3,8 3,7 

Vila Velha 5,1 5,3 4,9 5,3 5,3 5,1 5,5 5,7 5,6 6,0 6,6 6,9 

Vitória 14,7 14,1 13,3 13,3 13,8 13,3 13,5 12,9 13,2 12,7 12,2 11,5 

Total da AII 7,2 7,0 6,8 7,1 7,2 7,0 7,3 7,2 7,4 7,4 7,4 7,3 

Espírito Santo 5,7 5,7 5,5 5,7 5,7 5,7 5,9 5,8 6,0 5,9 6,1 6,0 

Fonte: Ministério da Saúde – Datasus, 2014. 
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Entretanto, quando se analisa a taxa de mortalidade infantil para cada mil crianças vivas, este 

ranqueamento ocorrido na mortalidade em geral, não se repete. Observa-se que, além das oscilações 

ocorridas nas taxas de óbitos infantis, entre 2000 e 2011, não houve predomínio de um município em 

todo período avaliado. Porém, os resultados do ano de 2011 indicam uma maior taxa em Vila Velha, 

com 19,6 óbitos infantis para cada mil crianças vivas. Já Cariacica se destacou com menor resultado, 

com 4,4 óbitos infantis para cada mil crianças vivias.  

Além disso, destaca-se que a análise dos indicadores de mortalidade infantil são importantes, uma 

vez que este público se destaca como um dos mais frágeis da população, por serem mais susceptíveis 

a sofrerem problemas de saúde (Tabela 4-108). 

Tabela 4-108: Taxa de óbitos infantis para cada mil crianças nascidas vivas, em 2000-2011. 

Município 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cariacica 8,7 10,1 11,8 11,5 6,5 11,2 8,7 7,4 16,2 5,2 4,1 4,4 

Vila Velha 14,1 13,6 13,5 12,3 13,0 16,9 19,3 15,8 17,2 17,7 18,8 19,6 

Vitória 29,3 25,0 25,0 25,3 23,8 23,9 18,8 15,1 15,6 12,7 13,3 11,5 

Total da AII 20,9 18,5 18,5 18,6 17,6 19,8 17,5 14,4 16,1 12,6 12,4 11,8 

Espírito Santo 18,9 17,9 16,2 16,4 15,3 15,7 15,6 14,0 14,5 12,3 12,0 11,8 

Fonte: Ministério da Saúde – Datasus, 2014. 

 

Desta forma, por meio dos dados aqui apresentados, é possível confirmar a importância que o 

município de Vitória apresenta para a área da saúde no Espírito Santo. 

 

4.4.1.2.2 Educação  

Antes de conhecer a infraestrutura da educação presente na Área de Influência Indireta, é 

importante apresentar alguns indicadores sobre o perfil da população local, principalmente no que se 

refere ao seu nível de alfabetização. Deste modo, verifica-se na AII que 96,0% de sua população de 

10 anos ou mais de idade encontra-se alfabetizada, enquanto 4,0%, não. 

Entre os municípios da AII, o que possui maior percentual de pessoas alfabetizadas é Vitória, em 

que 97,1% de sua população de 10 anos ou mais de idade encontra-se nesta situação. 
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Além disso, o menor percentual de pessoas de 10 anos ou mais idade alfabetizadas, encontra-se 

em Cariacica, com 94,3% do total. Assim, tal fato proporciona um maior nível de não alfabetização 

da população, o que certamente foi um dos fatores que contribuíram para que o município tivesse o 

menor IDH da AII, conforme visto anteriormente (Tabela 4-109). 

Ao comparar os resultados dos municípios da AII, mesmo individualmente, com os do estado, 

percebe-se que o Espírito Santo tem um menor percentual de pessoas alfabetizadas. 

Tabela 4-109: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, condição de alfabetização, em percentual, em 2010. 

Condição Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII Espírito Santo 

Alfabetizadas 94,3 96,6 97,1 96,0 92,5 

Não alfabetizadas 5,7 3,4 2,9 4,0 7,5 

Sem declaração 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total em números absolutos 294.744 359.922 288.311 942.977 3.005.616 

Fonte: IBGE - Censo 2010. 

 

Além disso, quando se analisa o fato da população local ter frequentado escola ou creche, 

Cariacica também se destaca com maior percentual de pessoas que nunca frequentaram (10,5%), o 

que indica o maior resultado na quantidade de analfabetos no município. 

Por outro lado, Vitória é o município que possui maior percentual de pessoas que frequentaram 

escolas, sendo este também, uma das explicações para que o município tenha o maior resultado entre 

os que são alfabetizados (Tabela 4-110). 

Tabela 4-110: População residente, por frequência à escola ou creche e rede de ensino que frequentavam, em 2010. 

Frequência Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII Espírito Santo 

Frequentavam 28,7 28,6 31,6 29,5 28,9 

Frequentavam - rede de ensino pública 22,7 17,3 19,2 19,6 22,8 

Frequentavam - rede de ensino 

particular 
6,0 11,3 12,5 10,0 6,1 

Não frequentavam, mas já 

frequentaram 
60,8 64,7 64,2 63,3 61,8 

Nunca frequentaram 10,5 6,7 4,2 7,2 9,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: IBGE - Censo 2010. 

Nota: Informação baseada em resultados gerais da amostra. 
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Ainda sobre o desempenho dos que frequentavam escola em Cariacica, é possível observar que 

71,6% da população local frequentou até o Ensino Fundamental, sendo este, o maior resultado entre 

os demais casos da AII (em Vila Velha, foram 63,0% e Vitória, 56,7%). Além disso, Cariacica 

também teve o menor percentual de pessoas que frequentavam Ensino Superior e/ou alguma 

especialização (Tabela 4-111). Por outro lado, Vitória ainda se destacou pelos maiores percentuais 

de pessoas que frequentavam o Ensino Superior e/ou alguma especialização. 

Tabela 4-111: Pessoas que frequentavam escola ou creche, por curso que frequentavam, em 2010. 

Curso que frequentavam 

Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII Espírito Santo 

% 
% 

acum 
% 

% 

acum 
% 

% 

acum 
% 

% 

acum 
% 

% 

acum 

Creche 3,6 3,6 4,9 4,9 9,3 9,3 5,9 5,9 5,4 5,4 

Pré-escolar 8,4 11,9 7,2 12,1 6,1 15,4 7,2 13,1 8,5 8,5 

Classe de alfabetização 5,2 17,1 4,1 16,2 2,9 18,3 4,1 17,2 5,1 5,1 

Alfabetização de jovens e 

adultos 
1,0 18,0 0,8 17,0 0,6 18,9 0,8 18,0 1,0 1,0 

Fundamental 53,6 71,6 46,0 63,0 37,8 56,7 45,7 63,7 50,3 50,3 

Médio 18,6 90,2 17,2 80,2 16,2 72,9 17,3 81,0 16,7 16,7 

Superior de graduação 8,5 98,7 17,2 97,4 23,1 96,0 16,4 97,4 11,2 11,2 

Especialização de nível 

superior, mestrado ou doutorado 
1,3 100,0 2,6 100,0 4,0 100,0 2,6 100,0 1,7 1,7 

Total 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 100,0 

Fonte: IBGE - Censo 2010. 

Nota: Informação baseada em resultados gerais da amostra. 

 

Ainda sobre o diagnóstico da situação da população local, no que se refere a educação, um 

importante indicador, conforme Censo do IBGE, de 2010, diz respeito ao atendimento das pessoas 

por grupo de idade e nos diferentes níveis de ensino. Com base nestes resultados, é possível verificar 

que Vitória é o município que possui maiores percentuais de atendimento à população quanto aos 

serviços de educação, nas diferentes faixas etárias. Por outro lado, Cariacica é o que detém menores 

resultados, exceto para o público de 25 anos ou mais (em que Vila Velha se destacou). 

 

Na análise da AII como um todo, é possível observar que os menores percentuais de atendimento 

à população nos serviços de educação, estão para o público de 25 anos ou mais (com 7,2%) e o de 0 
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a 3 anos (com 30,3%). Entretanto, destaca-se que nos dois casos, o fato de estar ou não na escola é 

opcional do indivíduo ou da família (Tabela 4-112). 

Tabela 4-112: Atendimento à população, que frequenta a escola por grupo de idade, em 2010. 

Faixas etárias Cariacica Vila Velha Vitória 
Total da 

AII 
Espírito Santo 

0 a 3 anos 15,6 27,8 52,9 30,3 26,2 

4 ou 5 anos 71,2 78,7 97,2 80,7 80,2 

6 anos 90,8 90,8 98,3 92,7 94,5 

7 a 14 anos 95,3 97,4 97,5 96,7 97,3 

15 a 17 anos 79,3 84,6 88,1 83,7 80,9 

18 ou 19 anos 35,9 48,4 56,2 46,5 40,6 

20 a 24 anos 18,8 28,7 42,3 29,7 21,7 

25 anos ou mais 6,8 6,7 8,2 7,2 5,6 

Total 28,7 28,6 31,6 29,5 28,9 

Fonte: IBGE - Censo 2010. 

Nota: Informação baseada em resultados gerais da amostra. 

 

No que diz respeito a infraestrutura educacional presente na AII, é possível verificar que esta é 

bastante ampla, contando com serviços educacionais das esferas municipal, estadual e federal, além 

de instituições particulares de ensino. Do ensino pré-escolar ao ensino médio existem 716 

estabelecimentos nos municípios da AII. O município de Vila Velha concentra o maior número de 

estabelecimentos de ensino médio, enquanto Cariacica possui o maior número de instituições de 

ensino fundamental e pré-escolar, dentre os municípios da AII (Tabela 4-113). 

Tabela 4-113: Unidades escolares, por nível de ensino nos municípios da AII, em 2012. 

Descrição Cariacica Vila Velha Vitória Total AII 

Ensino pré-escolar 86 81 72 239 

Escola pública estadual 0 0 0 0 

Escola pública federal 0 0 1 1 

Escola pública municipal 42 32 45 119 

Escola privada 44 49 26 119 

Ensino fundamental 141 129 90 360 

Escola pública estadual 51 20 6 77 

Escola pública federal 0 0 0 0 

Escola pública municipal 70 60 52 182 

Escola privada 20 49 32 101 

Ensino médio 35 46 36 117 

Continua...  
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Tabela 4-113 (continuação): Unidades escolares, por nível de ensino nos municípios da AII, em 2012. 

Descrição Cariacica Vila Velha Vitória Total AII 

Escola pública estadual 21 19 13 53 

Escola pública federal 1 0 1 2 

Escola pública municipal 0 0 0 0 

Escola privada 13 27 22 62 

Total 262 256 198 716 

Escola pública estadual 72 39 19 130 

Escola pública federal 1 0 2 3 

Escola pública municipal 112 92 97 301 

Escola privada 77 125 80 282 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional, 

2012. 

 

Além disso, o município de Cariacica também se destaca por apresentar a maior quantidade de 

estabelecimentos de ensino da AII, de maneira geral, com 36,6% do total. Em seguida encontra-se 

Vila Velha, com 35,8% e Vitória, com 27,7%. 

 

Figura 4-341: Distribuição percentual dos estabelecimentos por sistema 

administrativo, em 2012. 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional, 2012. 

 

Porém, quando se analisa a quantidade de matrículas, nos municípios da AII, em 2011, observa-

se que Vila Velha é o município com maior número, com 94.762 matrículas em todos os níveis de 

ensino.  
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Na análise por nível de ensino, Vitória é o que detem maior resultado para a Educação Infantil, 

com 19.867 matrículas. Já no Ensino Fundamental, tanto no ensino regular, como no EJA (programa 

voltado para Educação de Jovens e Adultos), o destaque é para Cariacica, com 57.086 e 5.963 

matrículas, respectivamente. Enquanto no Ensino Médio, no ensino regular destaca-se o município 

de Vitória, com 16.744 matrículas e no EJA, Cariacica, com 3.286. 

Ao analisar a Educação Especial e a Profissional, nota-se que Cariacia é o que possui maior 

quantidade de matrículas no primeiro caso, com 446, e Vitória é o que possui maior número no 

segundo, com 6.703 (Tabela 4-114). 

Tabela 4-114: Quantidade de matrículas, em 2011. 

Rede Escolar Total 
Educação 

Infantil 

Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio Educação 

Especial 

Educação 

Profissional 
Regular EJA Regular EJA 

Cariacica 

Federal 696 0 0 0 402 0 0 294 

Estadual 37.536 0 20.430 2.335 11.010 3.203 0 558 

Municipal 41.518 8.985 28.912 3.621 0 0 0 0 

Privada 13.204 2.518 7.744 7 1.573 83 446 833 

Total 92.954 11.503 57.086 5.963 12.985 3.286 446 1.685 

Vila Velha 

Federal 40 0 0 0 0 0 0 40 

Estadual 20.867 0 6.232 386 9.902 2.947 15 1.385 

Municipal 46.626 8.646 34.851 3.129 0 0 0 0 

Privada 27.229 3.754 15.934 168 4.584 311 174 2.304 

Total 94.762 12.400 57.017 3.683 14.486 3.258 189 3.729 

Vitória 

Federal 2.556 119 0 0 765 0 0 1.013 

Estadual 16.910 0 984 949 11.028 2.777 43 1.129 

Municipal 49.778 17.322 29.769 2.687 0 0 0 0 

Privada 24.400 2.426 11.990 0 4.951 199 273 4.561 

Total 93.644 19.867 42.743 3.636 16.744 2.976 316 6.703 

Total da AII 

Federal 3.292 119 0 0 1.167 0 0 1.347 

Estadual 75.313 0 27.646 3.670 31.940 8.927 58 3.072 

Municipal 137.922 34.953 93.532 9.437 0 0 0 0 

Privada 64.833 8.698 35.668 175 11.108 593 893 7.698 

Total 281.360 43.770 156.846 13.282 44.215 9.520 951 12.117 

Continua...  
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Tabela 4-114 (continuação): Quantidade de matrículas, em 2011. 

Rede Escolar Total 
Educação 

Infantil 

Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio Educação 

Especial 

Educação 

Profissional 
Regular EJA Regular EJA 

Espírito Santo 

Federal 10.816 119 0 0 4.984 0 0 4.603 

Estadual 293.834 0 125.554 19.194 112.592 26.485 71 9.938 

Municipal 505.958 133.901 349.034 22.269 129 301 324 0 

Privada 116.561 16.542 61.970 292 18.098 737 3.837 15.085 

Total 927.169 150.562 536.558 41.755 135.803 27.523 4.232 29.626 

Fonte: Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo - Censo Escolar, 2011. 

 

Estes destaques sobre a distribuição do número de matrículas, nos diferentes níveis de ensino, nos 

municípios da AII, também encontra-se presente na Tabela 4-115, porém estes resultados estão 

apresentados em percentual. De toda forma, merecem ser destacadas a participação de Vitória na 

quantidade de matrículas em dois diferentes níveis de ensino, na Educação Infantil e na Educação 

Profissional, já que nestes casos o município concentrou os maiores percentuais relativos, com 45,4% 

e 55,3%, respectivamente. 

 

Tabela 4-115: Distribuição percentual da quantidade total de matrículas por nível de ensino, nos municípios da Área de 

Influência Indireta, em 2011 

Município Total 
Educação 

Infantil 

Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio Educação 

Especial 

Educação 

Profissional 
Regular EJA Regular EJA 

Cariacica 33,0 26,3 36,4 44,9 29,4 34,5 46,9 13,9 

Vila Velha 33,7 28,3 36,4 27,7 32,8 34,2 19,9 30,8 

Vitória 33,3 45,4 27,3 27,4 37,9 31,3 33,2 55,3 

Total da AII 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo - Censo Escolar, 2011. 

 

Os resultados mais recentes (em 2013) para a quantidade de matrículas existentes nos diferentes 

níveis de ensino na AII encontram-se presentes na Tabela 4-116. Entretanto, tais informações não 

podem ser comparadas ao desempenho de 2011, por causa da ausência no número de matrículas no 

ensino privado. 
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Tabela 4-116: Quantidade de matrículas, em 2013. 

Dependência 

Administrativa 

Matrícula inicial 

Ensino Regular EJA 

Educação Infantil Ensino Fundamental 
Médio 

EJA Presencial 

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais Fundamental Médio 

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral 

Cariacica 

Estadual Urbana 0 0 0 0 8.007 257 10.289 182 10.261 0 2.415 0 3.300 0 

Estadual Rural 0 0 0 0 504 106 0 0 0 0 0 0 0 0 

Municipal Urbana 2.557 0 7.555 0 15.055 1.720 9.621 892 0 0 3.508 0 0 0 

Municipal Rural 0 0 3 0 12 0 0 71 0 0 0 0 0 0 

Estadual e Municipal 2.557 0 7.558 0 23.578 2.083 19.910 1.145 10.261 0 5.923 0 3.300 0 

Vila Velha 

Estadual Urbana 0 0 0 0 2.139 6 3.061 13 9.785 6 901 0 2.932 0 

Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Municipal Urbana 3.672 75 5.957 96 16.879 2.370 11.074 2.879 0 0 3.706 0 0 0 

Municipal Rural 0 0 0 0 509 22 196 0 0 0 0 0 0 0 

Estadual e Municipal 3.672 75 5.957 96 19.527 2.398 14.331 2.892 9.785 6 4.607 0 2.932 0 

Vitória 

Estadual Urbana 0 0 0 0 33 0 1.112 0 10.639 0 0 0 1.234 0 

Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Municipal Urbana 10.303 0 7.610 0 12.432 2.294 11.382 837 0 0 3.118 0 0 0 

Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estadual e Municipal 10.303 0 7.610 0 12.465 2.294 12.494 837 10.639 0 3.118 0 1.234 0 

Continua...  
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Tabela 4-116 (continuação): Quantidade de matrículas, em 2013. 

Dependência 

Administrativa 

Matrícula inicial 

Ensino Regular EJA 

Educação Infantil Ensino Fundamental 
Médio 

EJA Presencial 

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais Fundamental Médio 

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral 

Total da AII 

Estadual Urbana - - - - 10.179 263 14.462 195 30.685 6 3.316 - 7.466 - 

Estadual Rural - - - - 504 106 - - - - - - - - 

Municipal Urbana 16.532 75 21.122 96 44.366 6.384 32.077 4.608 - - 10.332 - - - 

Municipal Rural - - 3 - 521 22 196 71 - - - - - - 

Estadual e Municipal 16.532 75 21.125 96 55.570 6.775 46.735 4.874 30.685 6 13.648 - 7.466 - 

Espírito Santo 

Estadual Urbana 0 0 0 0 36.265 1.091 67.886 1.346 106.828 417 14.675 114 22.108 90 

Estadual Rural 0 0 0 0 4.248 182 3.075 860 2.883 236 333 0 133 0 

Municipal Urbana 40.987 16.003 69.987 3.310 155.768 16.784 105.507 9.728 0 0 21.315 27 0 0 

Municipal Rural 1.565 1.257 8.961 687 30.897 1.525 11.922 2.152 0 117 575 0 35 0 

Estadual e Municipal 42.552 17.260 78.948 3.997 227.178 19.582 188.390 14.086 109.711 770 36.898 141 22.276 90 

Fonte: Ministério da Educação - Censo Escolar, 2013. 

Nota: Não encontram-se disponíveis os resultados para o ensino privado. 
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De toda forma, nota-se na Tabela 4-117, a distribuição percentual do número de matrículas, nos 

diferentes níveis de ensino, no total da AII. No que se refere ao ensino público, nota-se na educação 

infantil os destaques para Vitória (no ensino parcial) e Vila Velha (no ensino integral). Já no Ensino 

Fundamental, o destaque é para Vila Velha nos anos iniciais, e no ensino integral nos anos finais (já 

que Cariacica teve maior percentual no número de matrículas no ensino parcial dos anos finais das 

escolas públicas da AII). Enquanto no Ensino Médio, Vitória teve maior participação relativa no 

ensino parcial das escolas públicas e Vila Velha teve 100,0% das matrículas no ensino integral. No 

que se refere a Educação de Jovens e Adultos, Cariacica teve maiores percentuais relativos no número 

de matrículas das escolas públicas, tanto do Ensino Fundamental, como no Médio. 
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Tabela 4-117: Distribuição percentual da quantidade total de matrículas por nível de ensino, nos municípios da Área de Influência Indireta, em 2013.  

Município 

Ensino Regular EJA 

Educação Infantil Ensino Fundamental 
Médio 

EJA Presencial 

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais Fundamental Médio 

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral 

Cariacica 15,5 0,0 35,8 0,0 42,4 30,7 42,6 23,5 33,4 0,0 43,4 0,0 44,2 0,0 

Vila Velha 22,2 100,0 28,2 100,0 35,1 35,4 30,7 59,3 31,9 100,0 33,8 0,0 39,3 0,0 

Vitória 62,3 0,0 36,0 0,0 22,4 33,9 26,7 17,2 34,7 0,0 22,8 0,0 16,5 0,0 

Total da AII 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Ministério da Educação - Censo Escolar, 2013. 

Nota: Não encontram-se disponíveis os resultados para o ensino privado. 
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De toda forma, além de conhecer a quantidade de equipamentos e de matrículas presentes na AII, 

é importante saber a qualidade do ensino local. Sendo tal avaliação, podendo ser feita a partir dos 

resultados do IDEB. Entretanto, cabe destacar que a nível municipal, tais informações mais recentes 

encontram-se disponíveis apenas para as escolas públicas. 

Com base nos resultados do IDEB, das escolas públicas, percebe-se que Cariacica e Vila Velha 

atingiram suas metas projetadas durante o último ano avaliado (em 2011) apenas nos resultados para 

a 4ª série / 5º ano. Já nos resultados para a 8ª série / 9º ano, os dois municípios estiveram aquém do 

projetado para o ano de 2011. Já Vitória, nos dois casos o município superou a meta projetada para o 

ano de 2011 (Tabela 4-118). 

Outro ponto de destaque, é que os três municípios tiveram resultados inferiores a média estadual, 

para o IDEB da 4ª série / 5º ano, durante o ano de 2011. Já o nível de ensino da 8ª série / 9º ano, 

apenas Vitória superou o desempenho das escolas públicas do Espírito Santo. 

Tabela 4-118: Resultados do IDEB das escolas públicas* 

Município Série / Ano 
Ideb Observado Metas Projetadas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Cariacica 
4ª série / 5º ano 3,8 4,1 4,5 4,6 3,9 4,2 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0 

8ª série / 9º ano 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,7 4,1 4,5 4,7 5,0 5,3 

Vila Velha 
4ª série / 5º ano 4,0 4,4 5,0 4,9 4,1 4,4 4,8 5,1 5,4 5,6 5,9 6,2 

8ª série / 9º ano 3,5 3,7 3,8 3,8 3,6 3,7 4,0 4,4 4,8 5,0 5,3 5,5 

Vitória 
4ª série / 5º ano 4,0 4,2 4,8 4,9 4,1 4,4 4,8 5,1 5,4 5,7 5,9 6,2 

8ª série / 9º ano 3,4 3,5 3,8 4,1 3,4 3,6 3,8 4,2 4,6 4,9 5,1 5,4 

Espírito 

Santo 

4ª série / 5º ano 3,9 4,3 4,8 5,0 4,0 4,4 4,8 5,0 5,3 5,6 5,9 6,1 

8ª série / 9º ano 3,5 3,7 3,8 3,9 3,5 3,7 3,9 4,3 4,7 5,0 5,2 5,5 

Fonte: Ministério da Educação - IDEB, 2011. 

Nota: *Resultados não disponíveis para as escolas privadas. 

 

No que se refere ao Ensino Superior, conforme informações obtidas com entrevistas com o poder 

público local, a AII também se destaca como pólo de ensino, atraindo pessoas de todo o Espírito 

Santo e estados vizinhos. Desta forma, a partir do Quadro 4-60, é possível observar a quantidade de 

instituições de Ensino Superior presentes na AII, oferecendo cursos em diferentes áreas de ensino. 

Além disso, nota-se que na região há instituições públicas (federal, como o IFES e a UFES) e 

privadas.   
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Quadro 4-60: Cursos superiores disponíveis na Área de Influência Indireta 

Instituição Cursos 

CARIACICA 

Faculdade de Cariacica - 

Uniest 
Administração; Ciências Contábeis; Engenharia Elétrica 

Faculdade PIO XII Biomedicina; Administração; Ciências Contábeis; Logística; Direito 

Faculdade Espírito Santense 

de Ensino Tecnológico - 

Faeste 

Gestão Mercadológica 

Faculdade Espírito Santense 

- Unicape 
Administração 

Faculdade Européia de 

Vitória - FAEV 
Pedagogia; Psicologia 

Faculdade Ítalo Brasileira - 

FIB 
Administração 

Faculdade São Geraldo Administração; Direito; Pedagogia; Sistemas de Informação 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito 

Santo - IFES 

Cursos Técnicos em Administração, Portos, Logística e Manutenção Eletromecânica 

Ferroviária; Engenharia de Produção; Licenciatura em Física 

VILA VELHA 

Faculdade Ateneu - Fate Sistemas de Informação 

Faculdade Cenecista de Vila 

Velha - FACEVV 
Administração; Pedagogia 

Faculdade Comunitária de 

Vila Velha - FCVV 
Administração 

Faculdade de Ciências 

Econômicas e 

Administrativas de Vila 

Velha 

Administração 

Faculdade de Direito de Vila 

Velha 
Direito 

Faculdade de Tecnologia 

Contec - Facontec 
Gestão e Marketing Hospitalar; Gestão Estratégica Comercial 

Faculdade de Vila Velha Pedagogia; Serviço Social 

Faculdade Estácio de Sá de 

Vila Velha - FESVV 
Administração; Direito; Pedagogia; Turismo 

Faculdade Novo Milênio 

Administração; Ciências Contábeis; Comunicação Assistiva; Comunicação Social; 

Design; Direito; Enfermagem; Engenharia Civil; Engenharia de Petróleo; Engenharia 

Elétrica; Estética e Cosmética; Fisioterapia; Gastronomia; Gestão da Tecnologia da 

Informação; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Financeira; Logística; Pedagogia; 

Petróleo e Gás; Publicicade e Propaganda; Serviço Social 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito 

Santo - IFES 

Técnico em Química; Técnico em Biotecnologia; Licenciatura em Química 

Continua...  
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Quadro 4-60 (continuação): Cursos superiores disponíveis na Área de Influência Indireta 

Instituição Cursos 

CARIACICA 

Instituto Superior de 

Educação Ateneu - ISEAT 
Matemática; Pedagogia 

Universidade de Vila Velha 

Administração; Arquitetura e Urbanismo; Artes Cênicas; Ciência da Computação; 

Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação 

Empresarial e Estratégias em Eventos; Comunicação Social; Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda; Construção Naval; Design de Moda; Design de Produto; 

Direito; Educação Física; Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; 

Engenharia de Petróleo; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia 

Mecânica; Engenharia Metalúrgica; Engenharia Química; Estética e Cosmética; 

Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Fotografia; Gastronomia; Geologia; Gestão 

Ambiental; Gestão Comercial; Gestão de Recursos Humanos; Gestão de Segurança 

Privada; Gestão de Vendas; Gestão Empresarial; Gestão Portuária; Jornalismo; 

Logística; Marketing; Medicina; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; 

Pedagogia; Petróleo e Gás; Processos Gerenciais; Psicologia; Recursos Humanos; 

Relações Internacionais; Sistemas de Informação; Turismo; Zootecnia 

VITÓRIA 

Centro de Ensino Superior 

de Vitória - CESV 

Comunicação Social; Direito; Letras; Letras Espanhol; Letras Inglês; Letras Língua 

Portuguesa. 

Escola Superior de Ciências 

da Santa Casa de 

Misericórdia de Vitória - 

EMESCAM 

Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Medicina; Serviço Social 

Faculdade Brasileira - 

Multivix Vitória 

Administração; Arquitetura e Urbanismo; Ciências Contábeis; Direito; Educação 

Física; Enfermagem; Engenharia Ambiental e Sanitária; Engenharia Civil; Engenharia 

de Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Produção; 

Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Farmácia; Medicina; Pedagogia; 

Psicologia. 

Faculdade Candido Mendes 

de Vitória - FCMV 
Administração; Ciências Contábeis; Turismo 

Faculdade Católica 

Salesiana do Espírito Santo 

Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Arquitetura e Urbanismo; 

Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Educação Física; Enfermagem; Engenharia 

Civil; Engenharia de Produção; Farmácia; Filosofia; Fisioterapia; Nutrição; Psicologia; 

Redes de Computadores; Serviço Social; Sistemas de Informação 

Faculdade Comunitária de 

Administração e Educação 

de Vitória - FCAEV 

Administração; Pedagogia 

Faculdade Comunitária de 

Vitória - FCV 
Administração; Direito 

Faculdade de Ciências e 

Educação do Espírito Santo 

- UNIVES 

Administração 

Faculdade de Educação de 

Vitória - AUFES 
Pedagogia 

Faculdade de Educação - 

ISECUB 
Pedagogia 

Faculdade de Música do 

Espírito Santo - Fames 
Música 

Faculdade de Tecnologia 

Faesa - CET-FAESA 

Comércio Exterior; Gestão Ambiental; Gestão Comercial; Gestão de Recursos 

Humanos; Gestão Financeira; Logística; Marketing; Petróleo e Gás 

Continua...  
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Quadro 4-60 (continuação): Cursos superiores disponíveis na Área de Influência Indireta 

Instituição Cursos 

CARIACICA 

Faculdade do Espírito Santo 

- FACES 

Administração; Ciências Contábeis; Comércio Exterior; Comunicação Social; Direito; 

Enfermagem; Gestão Comercial; Gestão da Tecnologia da Informação; Gestão de 

Turismo; Gestão Hospitalar; Marketing; Pedagogia; Turismo 

Faculdade Estácio de Sá de 

Vitória - FESV 

Administração; Comunicação Social; Comunicação Social - Jornalismo; Comunicação 

Social – Publicidade e Propaganda; Direito; Educação Física; Fisioterapia; Pedagogia; 

Turismo 

Faculdade Fucape - Fucape Administração; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas 

Faculdade Nacional - 

FINAC 

Administração; Arquitetura e Urbanismo; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; 

Comunicação Social; Direito 

Faculdade Saberes - Saberes Administração; História; Letras 

Faculdades Integradas de 

Vitória - FDV 
Administração; Direito 

Faculdades Integradas 

Espírito Santenses - FAESA 

Administração; Agronegócio; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Arquitetura e 

Urbanismo; Ciências Biológicas; Ciências da Computação; Ciências Contábeis; 

Comunicação Social; Comunicação Social – Publicidade e Propaganda; Comunicação 

Social – Jornalismo; Design; Design de Interiores; Design de Moda; Direito; Educação 

Física; Enfermagem; Engenharia; Engenharia Ambiental e Sanitária; Engenharia Civil; 

Engenharia da Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de 

Telecomunicações; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia 

Mecânica; Engenharia Química; Farmácia; Fonoaudiologia; Gestão da Produção 

Industrial; Gestão de Agronegócios; Gestão de Marketing e Vendas; Gestão de Redes 

Locais; Gestão de Segurança Privada; Jogos Digitais; Marketing; Nutrição; 

Odontologia; Pedagogia; Processos Gerenciais; ProduçãoAudiovisual; Produção 

Multimídia; Psicologia; Produção de Vestuário; Redes de Computadores; Segurança 

Pública; Sistema de Informação; Terapia Ocupacional 

Faculdade Unida de Vitória 

- Faculdade Unida 
Teologia 

Faculdade Vitoriana de 

Tecnologia - FAVI 

Administração; Ciências Contábeis; Ciência da Computação; Comércio Exterior; 

Comunicação e Ilustração Digital; Comunicação Empresarial; Comunicação para Web; 

Comunicação Social; Direito; Engenharia de Produção; Eventos; Fisioterapia; Gestão 

de Comércio Varejista; Gestão de Empreendimentos Esportivos; Gestão de Eventos; 

Gestão de Pequenas e Médias Empresas; Gestão de Recursos Humanos; Gestão de 

Serviços Turísticos; Gestão em Comércio Exterior; Gestão em Logística Empresarial; 

Gestão Empreendedora; Gestão Empresarial; Gestão em Serviços de Saúde; Gestão em 

Sistemas de Informação; Gestão em Tecnologia da Informação; Gestão Financeira de 

Empresas; Gestão Hospitalar; Gestão Hoteleira; Gestão Mercadológica; Logística; 

Marketing; Marketing de Serviços; Marketing Estratégico; Multimídia; Pedagogia; 

Produção Gráfica Industrial; Psicologia; Recursos Humanos Estratégicos; Redes de 

Computadores; Sistemas de Informação; Turismo; Turismo Receptivo 

Faculdade Senai de 

Tecnologia - FATEC 
Engenharia de Controle e Automação; Engenharia Mecânica 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito 

Santo - IFES 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio Regular; Cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio para Jovens e Adultos; Cursos Técnicos Subseqüentes; Cursos Técnicos 

Proeja; Cursos Superiores de Tecnologia; Engenharias; Licenciaturas 

Continua...  
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Quadro 4-60 (continuação): Cursos superiores disponíveis na Área de Influência Indireta 

Instituição Cursos 

CARIACICA 

Universidade Federal do 

Espírito Santo - UFES 

Administração; Arquitetura e Urbanismo; Arquivologia; Artes Plásticas; Artes Visuais; 

Artes Visuais; Biblioteconomia; Ciência da Computação; Ciências Biológicas – 

Licenciatura/Bacharelado; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Ciências Sociais 

– Licenciatura/Bacharelado; Comunicação Social – Audiovisual; Comunicação Social 

– Jornalismo; Comunicação Social – Publicidade e Propaganda; Desenho Industrial – 

Programação Visual; Direito; Educação Física – Licenciatura/Bacharelado; 

Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia da 

ComputaçãoEngenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; 

Estatística; Farmácia; Filosofia –Bacharelado / Licenciatura; Física – Bacharelado / 

Licenciatura; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Gemologia; Geografia –Licenciatura/ 

Bacharelado; História – Licenciatura/ Bacharelado; Letras – Inglês – Licenciatura; 

Letras – Português – Licenciatura; Licenciatura Dulpla Português/Espanhol; 

Matemática – Licenciatura/Bacharelado; Medicina; Música – Licenciatura / 

Bacharelado; Nutrição; Oceanografia; Odontologia; Pedagogia – Licenciatura; 

Psicologia; Química – Bacharelado / Licenciatura; Serviço Social – Bacharelado; 

Tecnologia Mecânica; Terapia Ocupacional 

Fonte: MEC, 2014. 

 

Com isso, assim como no caso da saúde, é possível identificar a importância que o município de 

Vitória possui na oferta de ensino na AII, especialmente no caso da Educação Superior. Além disso, 

Vitória também se destaca nos indicadores relacionados a educação, especialmente no nível de 

alfabetização da população local. 

 

4.4.1.2.3 Sistema viário e transportes 

Os municípios da AII são acessadas via terrestre pelas Rodovias Federais BR 101 e BR 262. As 

duas vias encontram-se em fase de duplicação e receberão obras ao longo dos próximos anos, senda 

a primeira sob concessão. Tais obras contribuirão para resolver o gargalo logístico existente na região 

metropolitana em função da mesma abrigar portos com grande movimentação de carga encravados 

em áreas urbanas altamente adensadas. Além dos portos , os município da AII possuem outros polos 

geradores e de atração de carga, como centros comerciais, o aeroporto de Vitória e estações 

aduaneiras. 

Além das rodovias mencionadas, conforme informações obtidas por meio de entrevistas a atores 

locais, os principais eixos viários internos aos municípios da AII são: 
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 Em Cariacica: Rodovia José Sette, Avenida Vale do Rio Doce, Avenida Dom Pedro II e a 

Avenida Leopoldina; 

 Em Vila Velha: Rodovia Carlos Lindemberg, Rodovia Darly Santos, Avenida Jerônimo 

Monteiro, Estrada de Capuaba e Avenida Carioca; 

 Em Vitória: Avenida Elias Miguel, Avenida Jeronimo Monteiro, Avenida Princesa Isabel, 

Avenida Beira Mar, Avenida Vitória, Avenida Maruípe, Avenida Leitão da Silva, Avenida 

Saturnino de Brito, Avenida Dante Micheline, Avenida Nossa Senhora da Penha, Avenida 

Fernando Ferrari e Rodovia Norte Sul. 

Importantes eixos viários estão sendo planejados e em implantação que beneficiarão os 

municípios da AII. Em Cariacica, além da 4ª Ponte, está em execução a Rodovia Leste-Oeste, que 

ligará Cariacica a Vila Velha, desafogando o grande fluxo de veículos que atualmente percorrem o 

trecho urbano da BR 262, dando acesso ao terminal portuário de Vila Velha (ANEXO XXXI). Em 

Vitória está em curso uma reabilitação dos acessos ao porto de Vitória na região da rodoviária no 

Bairro Ilha do Príncipe. 

Outras ligações previstas também merecem ser destacadas, tais como a Alice Coutinho e a 

ampliação da Avenida América que tende a melhorar o fluxo de veículos entre Cariacica e Vila Velha 

(SETOP, 2013). 

Alguns destes empreendimentos também estão associados a implantação do novo sistema de 

transporte coletivo da região metropolitana, que exigirá adequações significativas no sistema viário 

para comportar os chamados BRTs (Bus Rapid Transit) e dar nova dinâmica e agilidade ao transporte 

público metropolitano, com previsão de operação em 2016. Os BRTs integrarão os terminais de 

ônibus da Grande Vitória. Na AII são eles:  

 Em Cariacica: Terminal de Campo Grande, Terminal de Jardim América e Terminal de 

Itacibá; 

 Em Vila Velha: Terminal de São Torquarto, Terminal do Ibis, Terminal de Vila Velha e 

Terminal de Itaparica. 
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O sistema Transcol é o principal sistema de transporte da região metropolitana, atendendo aos 

três municípios da AII, conforme verificado no ANEXO XXXII. Por meio do referido Anexo, é 

possível identificar todas as linhas disponíveis nos municípios que são atendidos pelo Sistema 

Transcol, tais como Serra, Viana e os municípios da AII, ou seja, Cariacica, Vila Velha e Vitória. 

Cabe destacar que os principais origens ou destinos para o município de Vila Velha, consiste nos 

Terminais de Ibes, Itaparica, São Torquato e Vila Velha. Já para Cariacica, destacam-se os Terminais 

de Campo Grande, Itacibá e Jardim América. 

Apesar de não estarem na AII, por se tratar de linhas que cruzam estes municípios, também 

merecem ser destacados os principais origens e destinos para o município de Serra, que são os 

Terminais de Carapina, Jacaraípe e Laranjeiras. Como Vitória encontra-se no localizado no centro da 

Região Metropolitana, no município não há terminais, apenas alguns pontos de origem/destino 

distribuído nas regiões centrais da cidade. 

Ainda sobre o sistema de transporte coletivo nos municípios da AII, cabe destacar que os 

municípios de Vila Velha e Vitória, além do sistema Transcol, contam ainda com sistemas municipais 

A Tabela 4-119 apresenta alguns indicadores gerais sobre o sistema Transcol. Desta forma, 

percebe-se que o sistema conta com 1.602 veículos totais, em 2013, sendo que destes, 

aproximadamente 91% encontram-se em operação. Outra importante informação relacionada ao 

sistema, refere-se a demanda total. Observa-se que na análise dos anos em que foram contabilizados 

todos os meses, ou seja, entre 2009 e 2012, a demanda foi crescente, saindo de 183,6 milhões, para 

197,4 milhões, o que representa um aumento de 7,5%. 

Além disso, caso o sistema tenha mantido a média mensal de sua demanda obtida até o mês de 

novembro de 2013 (ou seja, de 16.529.471 pessoas), tudo indica que o resultado deste ano será ainda 

maior, chegando a um resultado estimado de aproximadamente 198.353.648 pessoas. 

Tabela 4-119: Indicadores gerais do Sistema Transcol 

Componentes 2009 2010 2011 2012 2013* 

Frota Total 1.552 1.553 1.593 1.602 1.602 

Frota Operante 1.426 1.427 1.453 1.455 1.455 

% da frota operante no total da frota 91,9 91,9 91,2 90,8 90,8 

Demanda Total 183.557.173 186.726.061 195.181.494 197.390.625 181.824.177 

Fonte: Ceturb, 2014. 

Nota: *Dados correspondentes até novembro de 2013. 

 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

679 

 

A rodoviária de Vitória oferece destinos estaduais e interestaduais a partir de diversas companhias 

de transporte rodoviário. Entre os principais destinos originados pela rodoviária de Vitória, estão 

cidades como Aracaju-SE, Belo Horizonte-MG, Brasília-DF, Campos dos Goytacazes-RJ, Colatina-

ES, Eunápolis-BA, Governador Valadares-MG, Ipatinga-MG, Linhares-ES, Macaé-RJ, Niterói-RJ, 

Ouro Preto-MG, Porto Seguro-BA, Rio das Ostras-RJ, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA, São Mateus-

ES, São Paulo-SP e Teixeira de Freitas-BA.  

O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas parte de Cariacica, na estação Pedro 

Nolasco, em direção a municípios do interior doestado e de Minas Gerais, chegando até a capital 

mineira. Segundo a Vale (2014), empresa responsável pela operação da linha, a ferrovia apresenta 

664 quilômetros de extensão e transporta aproximadamente um milhão de passageiros por ano. 

Outra importante informação sobre o sistema viário e de transportes presente na Área de 

Influência Indireta, relaciona-se à frota total de veículos existentes, até porque, este pode ser 

interpretado como um dos principais motivos que levaram a necessidade da construção da Quarta 

Ponte. Desta forma, percebe-se que a frota de veículos é crescente nos municípios da AII, tendo um 

aumento de 7,29%, entre 2005 e 2010.  

Entretanto, este crescimento observado na frota de veículos na AII é inferior do que o Espírito 

Santo tem apresentado de maneira geral, até porque, houve redução em sua participação na frota 

estadual, passando de 36,7%, em 2005, para 33,4%, em 2010 (Tabela 4-120). 

Tabela 4-120: Crescimento da frota total de veículos* na AII. 

Município 2005 2010 TGCA 2005-2010 

Cariacica 64.502 102.616 9,73% 

Vila Velha 108.249 156.871 7,70% 

Vitória 122.644 160.553 5,53% 

Total da AII 295.395 420.040 7,29% 

Espírito Santo 804.757 1.257.194 9,33% 

Participação % da AII no total do ES 36,7 33,4 - 

Fonte: Detran, 2005-2010. 

Nota: *Inclui motonetas, motocicletas, automóveis, micro-ônibus, ônibus, reboques, semirreboques, camionetas, 

caminhões, caminhões tratores, caminhonetes, entre outros. 
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Na análise municipal, nota-se que a maior frota presente na AII encontra-se em Vitória, que em 

2010, participou com 38,2% do total. 

 

Figura 4-342: Distribuição percentual da frota de veículos* dos municípios no total 

da AII, em 2010. 

Fonte: Detran, 2005-2010. 

Nota: *Inclui motonetas, motocicletas, automóveis, micro-ônibus, ônibus, reboques, 

semirreboques, camionetas, caminhões, caminhões tratores, caminhonetes, entre 

outros. 

 

O crescimento da frota de veículos na AII também pode ser analisada a partir relação existente 

entre a sua quantidade e o tamanho da população. Desta forma, percebe-se que na AII como um todo, 

esta relação apresentada para cada 10 habitantes, passou de 2,88, em 2005, para 3,85, em 2010. E, 

entre os municípios da AII, a maior relação da frota de veículos para cada 10 habitantes encontra-se 

em Vitória, com 4,90. Por outro lado, a menor relação está em Cariacica, em que há 2,94 veículos 

para cada 10 habitantes (Tabela 4-121). 

Tabela 4-121: Frota total de veículos* para cada 10 habitantes na AII 

Município 2005 2010 

Cariacica 1,92 2,94 

Vila Velha 2,86 3,78 

Vitória 3,96 4,90 

Total da AII 2,88 3,85 

Espírito Santo 2,44 3,58 

Fonte: Detran, 2005-2010 e IBGE, 2010. 

Nota: *Inclui motonetas, motocicletas, automóveis, micro-ônibus, ônibus, reboques, semirreboques, camionetas, 

caminhões, caminhões tratores, caminhonetes, entre outros. 
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Ao analisar crescimento da frota de automóveis e de motocicletas, entre 2005 e 2010, percebe-se 

que o maior aumento no número de veículos na AII se deve principalmente ao crescimento deste 

segundo grupo. Esta situação na AII ocorre porque, enquanto o número de automóveis cresceu 5,74%, 

entre 2005 e 2010, a de motocicletas aumentou 16,50%. 

De toda forma, nota-se que nos dois casos, assim como na quantidade de veículos de maneira 

geral, o maior crescimento na frota foi obtido pelo município de Cariacica (Tabela 4-122 e Tabela 

4-123). 

Tabela 4-122: Total da frota de automóveis na AII. 

Municípios 2005 2010 TGCA 2005-2010 

Cariacica 36.749 54.782 8,31% 

Vila Velha 73.204 98.259 6,06% 

Vitória 88.664 109.534 4,32% 

Total da AII 198.617 262.575 5,74% 

Espírito Santo 435.748 639.727 7,98% 

Participação % da AII no total do ES 45,6 41,0 - 

Fonte: Detran, 2005-2010. 

 

Tabela 4-123: Total da frota de motocicletas na AII 

Municípios 2005 2010 TGCA 2005-2010 

Cariacica 10.055 24.416 19,41% 

Vila Velha 13.701 30.208 17,13% 

Vitória 10.406 18.689 12,42% 

Total da AII 34.162 73.313 16,50% 

Espírito Santo 177.793 351.351 14,59% 

Participação % da AII no total do ES 19,2 20,9 - 

Fonte: Detran, 2005-2010. 

 

Entretanto, quando se avalia a frota de veículos presente na AII, de forma detalhada, em 2010, 

percebe-se que a maior participação em todos os casos, é do número de automóveis. Em toda AII, há 

um total de 262.575 unidades (Tabela 4-124).  
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Tabela 4-124: Frota de veículos na AII, em 2010. 

Veículo Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII Espírito Santo 

Motoneta 3.149 5.389 2.579 11.117 61.211 

Motocicleta 21.267 24.819 16.110 62.196 290.140 

Automóvel 54.782 98.259 109.534 262.575 639.727 

Micro ônibus 518 698 959 2.175 5.211 

Ônibus 1.433 773 909 3.115 11.853 

Reboque 1.110 2.895 2.857 6.862 14.636 

Semi-reboque 2.956 1.491 1.157 5.604 17.976 

Camioneta 5.584 8.570 9.923 24.077 66.275 

Caminhão 4.620 3.618 3.299 11.537 54.091 

Caminhão trator 2.115 1.195 887 4.197 14.044 

Caminhonete 4.615 7.509 9.810 21.934 72.698 

Outros 467 1.655 2.529 4.651 9.332 

Total 102.616 156.871 160.553 420.040 1.257.194 

Fonte: Detran, 2010. 

 

Tanto que na participação percentual, o número de automóveis representam 62,5% da frota total 

de veículos presente na AII. Além disso, na análise individual dos municípios, a maior participação 

relativa ocorre em Vitória, onde 68,2% de seus veículos são automóveis (Tabela 4-125). 

Tabela 4-125: Distribuição percentual da frota de veículos nos municípios da AII, em 2010. 

Veículo Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII Espírito Santo 

Motoneta 3,1 3,4 1,6 2,6 4,9 

Motocicleta 20,7 15,8 10,0 14,8 23,1 

Automóvel 53,4 62,6 68,2 62,5 50,9 

Micro ônibus 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 

Ônibus 1,4 0,5 0,6 0,7 0,9 

Reboque 1,1 1,8 1,8 1,6 1,2 

Semi-reboque 2,9 1,0 0,7 1,3 1,4 

Camioneta 5,4 5,5 6,2 5,7 5,3 

Caminhão 4,5 2,3 2,1 2,7 4,3 

Caminhão trator 2,1 0,8 0,6 1,0 1,1 

Caminhonete 4,5 4,8 6,1 5,2 5,8 

Outros 0,5 1,1 1,6 1,1 0,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Detran, 2010. 
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Na análise da participação percentual da frota de veículos no total do Espírito Santo, nota-se que 

a AII possui resultados significativos, durante o ano de 2010, especialmente no número de reboques, 

micro-ônibus e automóveis (Tabela 4-126). 

Tabela 4-126: Participação percentual da frota dos municípios da AII no total do Espírito Santo, em 2010. 

Veículos Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII Espírito Santo 

Motoneta 5,1 8,8 4,2 18,2 100,0 

Motocicleta 7,3 8,6 5,6 21,4 100,0 

Automóvel 8,6 15,4 17,1 41,0 100,0 

Micro ônibus 9,9 13,4 18,4 41,7 100,0 

Ônibus 12,1 6,5 7,7 26,3 100,0 

Reboque 7,6 19,8 19,5 46,9 100,0 

Semi-reboque 16,4 8,3 6,4 31,2 100,0 

Camioneta 8,4 12,9 15,0 36,3 100,0 

Caminhão 8,5 6,7 6,1 21,3 100,0 

Caminhão trator 15,1 8,5 6,3 29,9 100,0 

Caminhonete 6,3 10,3 13,5 30,2 100,0 

Outros 5,0 17,7 27,1 49,8 100,0 

Total 8,2 12,5 12,8 33,4 100,0 

Fonte: Detran, 2010. 

 

Ainda no que se refere ao trânsito, vale lembrar, como dito inicialmente, que esta variável foi uma 

das que mais dificultaram a definição da área de influência. Tal situação ocorreu, por causa do 

entendimento de que, mesmo com a definição de Cariacica, Vitória e Vila Velha, como componentes 

da AII, seus territórios em si, seriam impactados em menor ou maior magnitude, conforme a 

proximidade com áreas de acesso ao empreendimento, entre outras questões correlatas. Tal situação 

pode ser melhor entendida, a partir do momento em que se analisam as informações coletadas pelo 

Governo do Estado do Espírito Santo (2014), sobre o fluxo de veículos na Região Metropolitana, a 

partir de uma série de cenários, conforme Figura 4-343, Figura 4-344, Figura 4-345 e Figura 4-346. 

Deste modo, para efeitos de diagnóstico, encontram-se apresentadas a seguir, dois cenários, com 

diferentes situações, a saber:  

 Cenário 1: Veículos leves e pesados - situação atual 2013 (sem a 4ª Ponte), no pico da 

manhã (HPM); 
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 Cenário 2: Veículos leves e pesados - situação atual 2013 (sem a 4ª Ponte), 24h; 

 

Figura 4-343: Mapa de carregamento Global - Cenário 1: Leves e 

Pesados, Atual (2013), sem a 4ª Ponte, HPM. 

Fonte: ESPÍRITO SANTO, 2014. 

 

 

Figura 4-344: Mapa de carregamento Global - Cenário 2: Leves e 

Pesados, Atual (2013), sem a 4ª Ponte, 24h. 

Fonte: ESPÍRITO SANTO, 2014. 
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Outras duas situações postas no trabalho do Governo do Estado, foi a partir de projeções para o 

ano de 2023, considerando a existência da Quarta Ponte, conforme a seguir: 

 Cenário 3: Veículos leves e pesados - situação futura 2023 (com a 4ª Ponte), no pico da 

manhã (HPM); 

 Cenário 4: Veículos leves e pesados - situação futura 2023 (com a 4ª Ponte), 24h. 

 

Figura 4-345: Mapa de carregamento Global - Cenário 3: Leves e 

Pesados, 2023, com a 4ª Ponte, Pico Manhã. 

Fonte: ESPÍRITO SANTO, 2014. 
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Figura 4-346: Mapa de carregamento Global - Cenário 4: Leves e 

Pesados, 2023, com a 4ª Ponte, 24h 

Fonte: ESPÍRITO SANTO, 2014. 

 

Deste modo, a partir da análise das quatro figuras, percebe-se que algumas áreas dos municípios 

de Cariacica, Vitória e Vila Velha, serão mais impactados, conforme a possibilidade de receber o 

fluxo oriundo da futura Quarta Ponte. Entretanto, nota-se por meio das figuras em questão, que há 

uma tendência a amenizar os problemas no trânsito, especialmente no centro de Vitória. 

Outro ponto que merece destaque é que, assim como citado anteriormente, da mesma forma como 

ocorrerá na AID, no que diz respeito ao trânsito da AII, alguns pontos da região serão mais impactados 

do que outros, que podem inclusive, não sofrer qualquer tipo de impacto ou influência. 

De maneira geral, com base nestes resultados, é possível conhecer a realidade local existente na 

AII, principalmente no que se refere ao trânsito, interpretados a partir do número de veículos presentes 

na região. 

 

4.4.1.2.4 Saneamento 

Neste item encontram-se informações gerais sobre o sistema de saneamento presente nos 

municípios da AII. No que se refere ao sistema de abastecimento de água, destaca-se que, como o 
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sistema encontra-se interligado na Região Metropolitana, não é possível fazer esta análise de forma 

separada. 

Conforme relatório da Agência Nacional de Águas (ANA, 2014), há dois principais dos sistemas 

que abastecem a Região Metropolitana: o Jucu, que possui 3 ETAs, com capacidade total de 4,7 m³/s, 

e o Santa Maria da Vitória, com capacidade de tratamento de água de 2,8 m³/s, dividida em duas 

estações de tratamento. 

Destaca-se que, dentre os principais problemas existentes nestes mananciais, relacionam-se a 

contaminação originada pela extração irregular de areia para a construção civil, os lançamentos de 

esgotos (doméstico, industrial e hospitalar) e de efluentes sem tratamento (de matadouros, pocilgas, 

currais e granjas) e o uso inadequado de fertilizantes e agrotóxicos em suas margens (CESAN, 2014). 

No que se refere ao sistema que abastece a Região Metropolitana, destaca-se que, apesar do 

relatório da ANA apresentar obras planejadas para ampliar a capacidade de produção em Viana e 

Guarapari, estas intervenções não se fazem necessárias nos municípios da AII, Cariacica, Vila Velha 

e Vitória. De toda forma, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) planeja ampliar os 

sistemas integrados Jucu e Santa Maria, em um horizonte de médio a longo prazo, embora ele se 

apresente de forma satisfatória no horizonte de elaboração do Atlas (da ANA), que por sua vez, 

projeta para o ano de 2015. Sendo que neste planejamento da Cesan, inclui além dos municípios da 

Região Metropolitana, a possibilidade do crescimento populacional de municípios como Aracruz e 

Anchieta. 

Desta forma, no Quadro 4-61 é apresentada uma síntese dos sistemas de abastecimento de água 

que abastece os municípios da Região Metropolitana. 

Quadro 4-61: Sistema de abastecimento de água nos municípios da Região Metropolitana. 

Sistema Principais Mananciais Sedes Urbanas Atendidas 

Jucu (Caçaroca, Cobi e Vale 

Esperança) 
Rio Jucu Cariacica; Viana; Vila Velha; Vitória 

Santa Maria (Caçaroca e Santa 

Maria) 
Rio Santa Maria da Vitória Cariacica; Fundão; Serra; Vitória 

Guarapari Rios Jaboti, Benevente e Conceição Anchieta*; Guarapari 

Sistemas Isolados 
Mananciais Superficiais/ Mistos Cariacica; Fundão; Viana 

Poços Guarapari; Serra; Vila Velha 

Fonte: ANA, 2014. 
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No que se refere ao sistema de abastecimento de água em Cariacica, destaca-se que os principais 

afluentes que atendem ao município são os rios Duas Bocas e Jucu, pertencentes à bacia hidrográfica 

do rio Jucu, e o rio Santa Maria da Vitória, pertencente à bacia hidrográfica de mesmo nome (CESAN, 

2014). Outra importante informação, e que já foi dita, refere-se a capacidade de abastecimento de 

água no município ser satisfatória até o horizonte 2015. Ou seja, o sistema atual se apresenta em 

condições de atender a demanda de 1.222 l/s, prevista para o horizonte 2015. 

Ao avaliar a oferta de água em Cariacica de forma detalhada, é possível perceber que 77% do 

sistema presente no município origina-se do rio Jucu. Em seguida encontra-se o rio Santa Maria da 

Vitória, com 12%, o rio Duas Bocas, com 7% e o rio Jucu, com 3% (Quadro 4-62). 

Quadro 4-62: Avaliação da oferta e da demanda por água em Cariacica 

Mananciais Sistema 

Participação no 

abastecimento do 

município 

Situação (até 

2015) 

Outros Municípios 

atendidos 

Rio Jucu 
Jucu (subsistema Vale 

Esperança) - Integrado 
77 % Satisfatória 

Viana, Vila Velha, 

Vitória 

Rio Santa Maria da 

Vitória 

Santa Maria (subsistema 

ETA 11 Santa Maria) - 

Integrado 

12 % Satisfatória Serra 

Rio Duas Bocas Duas Bocas 7 % Satisfatória - 

Rio Jucu 
Jucu (subsistema Caçaroca) 

- Integrado 
3 % Satisfatória 

Vila Velha, 

Guarapari 

Fonte: ANA, 2014. 

 

Já o sistema de abastecimento de água em Vila Velha, apresenta como principal manancial, o rio 

Jucu, pertencente à bacia hidrográfica do rio Jucu (CESAN, 2014). Outro ponto a ser destacado, é 

que, assim como em Cariacica, o sistema presente em Vila Velha também se encontra de forma 

satisfatória até o horizonte 2015. Ou seja, o sistema atual se apresenta em condições de atender a 

demanda de 1.591 l/s, prevista para o horizonte 2015. 

A água utilizada para atender o sistema atual de Vila Velha, origina-se em quase sua totalidade 

(99%) do rio Jucu (divididos em três subsistemas distintos). Sendo apenas 1% originado por um poço 

em Ponta da Fruta (Quadro 4-63).  

http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=9
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=9
javascript:mudaResultadoPorCodigo(9,3169,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(9,3172,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(9,3173,'mun','');
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=9
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=9
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=9
javascript:mudaResultadoPorCodigo(9,3165,'mun','');
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=9
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=9
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=9
javascript:mudaResultadoPorCodigo(9,3172,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(9,3124,'mun','');
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Quadro 4-63: Avaliação da oferta e da demanda por água em Vila Velha 

Mananciais Sistema 

Participação no 

abastecimento do 

município 

Situação 

(até 2015) 

Outros Municípios 

atendidos 

Rio Jucu 
Jucu (subsistema Vale 

Esperança) - Integrado 
76 % Satisfatória 

Cariacica, Viana, 

Vitória 

Rio Jucu 
Jucu (subsistema Caçaroca) - 

Integrado 
14 % Satisfatória 

Cariacica, 

Guarapari 

Rio Jucu 
Jucu (subsistema Cobi) - 

Integrado 
9 % Satisfatória Vitória 

Poço Ponta da Fruta 1 Ponta da Fruta - Integrado 1 % Satisfatória Guarapari 

Fonte: ANA, 2014. 

 

No que diz respeito ao sistema que abastece Vitória, os principais afluentes são os rios Jucu e 

Santa Maria da Vitória, pertencentes às bacias de mesmo nome (CESAN, 2014). Ainda sobre o 

sistema presente no município, percebe-se que ele encontra-se de forma satisfatória até o horizonte 

2015. Ou seja, o sistema de abastecimento de água do município encontra-se em condições de atender 

a demanda urbana de 1.576 l/s, prevista para o horizonte 2015. 

Sobre o atendimento de água no sistema, verifica-se que 75% da oferta origina-se do rio Jucu 

(divididos em dois subsistemas distintos) e 25% do rio Santa Maria. 

Quadro 4-64: Avaliação da oferta e da demanda por água em Vitória 

Mananciais Sistema 

Participação no 

abastecimento 

do município 

Situação 

(até 2015) 

Outros Municípios 

atendidos 

Rio Jucu 
Jucu (subsistema Cobi) - 

Integrado 
46 % Satisfatória Vila Velha 

Rio Jucu 
Jucu (subsistema Vale 

Esperança) - Integrado 
29 % Satisfatória 

Cariacica, Viana, Vila 

Velha 

Rio Santa Maria da 

Vitória 

Santa Maria (subsistema 

Carapina) - Integrado 
25 % Satisfatória Serra, Fundão 

Fonte: ANA, 2014. 

 

A figura ilustra o sistema de abastecimento de água nos três municípios da Área de Influência 

Indireta e Direta (Figura 4-347). 
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Figura 4-347: Ilustração do Sistema de abastecimento de água em Cariacica, Vila Velha e Vitória, integrado 

ao sul da Região Metropolitana. 

 

Desta forma, o abastecimento de água nos domicílios da Área de Influência Indireta podem ser 

avaliados a partir da Tabela 4-127. Os municípios que compõem a AII apresentam um elevado índice 

de domicílios abastecidos pela rede geral de água (98,4% do total). Entretanto, como dito 

anteriormente, em se tratando de uma área urbana dentro de uma Região Metropolitana, espera-se o 

atendimento pleno por este serviço, como forma de garantir a qualidade da água consumida, assim 

como da saúde da população. 

Tabela 4-127: Abastecimento de água nos municípios da AII (em %) 

Forma de abastecimento de água Cariacica Vila Velha Vitória 
Total da 

AII 

Espírito 

Santo 

Rede geral 97,2 98,6 99,3 98,4 83,8 

Poço ou nascente na propriedade 2,2 1,1 0,7 1,3 12,9 

Poço ou nascente fora da propriedade 0,4 0,1 0,0 0,2 2,8 

Carro-pipa ou água da chuva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Rio, açude, lago ou igarapé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Poço ou nascente na aldeia - - - 0,0 0,0 

Poço ou nascente fora da aldeia - - - 0,0 - 

Outra 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 

Total em percentual 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total em números absolutos 107.932 134.467 108.515 350.914 1.101.394 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 
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Outra importante informação sobre o sistema de saneamento presente na Área de Influência 

Indireta, refere-se ao esgotamento sanitário. Na Tabela 4-128 é possível verificar o tipo de 

esgotamento sanitário presente nos domicílios dos municípios da região, conforme dados do Censo 

2010. 

O esgotamento sanitário ainda é um grande desafio para os municípios da AII. Nenhum deles tem 

plena coleta por rede de esgoto. O município de Vitória apresenta o melhor índice, com 95,7% dos 

domicílios com coleta de esgoto pela rede geral. O uso de fossas sépticas ou rudimentares ainda é 

expressiva em Cariacica e Vila Velha. 

Tabela 4-128: Esgotamento sanitário* (em %) 

Tipo de esgotamento sanitário Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII Espírito Santo 

Rede geral de esgoto ou pluvial 75,9 80,1 96,7 84,0 67,5 

Fossa séptica 4,4 6,4 1,5 4,3 6,5 

Fossa rudimentar 11,3 8,8 0,8 7,1 17,4 

Vala 6,4 3,6 0,5 3,5 3,4 

Rio, lago ou mar 1,4 0,9 0,2 0,8 4,4 

Outro tipo 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 

Não tinham 0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 

Total em percentual 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total em números absolutos 107.932 134.467 108.515 350.914 1.101.394 

Fonte: IBGE. 

 

Além disso, dentre os domicílios da AII, são poucos os que não possuem banheiro ou sanitário, 

ou seja, apenas 0,2% do total da região encontram-se nesta situação (Tabela 4-129). 

Tabela 4-129: Domicílios com banheiro ou sanitário, em % 

Existência de banheiro ou sanitário Cariacica Vila Velha Vitória 
Total da 

AII 

Espírito 

Santo 

Tinham banheiro de uso exclusivo do domicílio 99,1 98,9 98,8 98,9 98,6 

Tinham sanitário 0,6 0,9 1,1 0,9 1,0 

Não tinham banheiro nem sanitário 0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 
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Para sanar e/ou amenizar os problemas originados pela falta de abastecimento de água e, 

principalmente, pela ausência de esgotamento sanitário, o Governo do Estado do Espírito Santo criou 

o Programa Águas Limpas. Tal programa tem tem por objetivo ampliar o abastecimento de água e a 

coleta e o tratamento de esgoto não só na Região Metropolitana, como em todo o Espírito Santo 

(CESAN, 2014). 

Este programa abrange 45 municípios e possui um orçamento estimado de R$ 72,4 milhões em 

obras para melhorar o abastecimento de água e R$ 64 milhões em redes de esgoto. Na Região 

Metropolitana, a estimativa é de R$ 1 bilhão em investimentos para o saneamento básico (CESAN, 

2014). 

O projeto é executado pela Cesan desde 2004 e possui obras concluídas em 2012. Nas Figura 

4-348 e Figura 4-349, há uma mapa com a localização das obras previstas pelo programa, tanto no 

abastecimento de água, como no esgotamento sanitário (CESAN, 2014). 

Ainda de acordo com a Cesan (2014), a meta era de aumentar a taxa de cobertura de esgoto tratado 

na Região Metropolitana, de 24,7%, em 2004, para 60,0%, em 2012, o que de fato ocorreu no 

respectivo ano. De toda forma, o programa foi responsável por universalizar o sistema de 

abastecimento de água na Região Metropolitana, em 2008 (CESAN, 2014). 

As obras de esgotamento sanitário na Região Metropolitana tende a contribuir com a redução da 

poluição na Baía de Vitória originada pelo esgoto, já que vários municípios lançam seus dejetos in 

natura na baía (CESAN, 2014). 
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Figura 4-348: Mapas das obras do Programa Águas Limpas para o sistema de abastecimento de 

água na Região Metropolitana. 

Fonte: Cesan, 2014. 
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Figura 4-349: Mapas das obras do Programa Águas Limpas para o sistema de esgoto sanitário 

na Região Metropolitana. 

Fonte: Cesan, 2014. 

 

Por fim, é importante apresentar as informações relacionadas aos resíduos sólidos. 

Em Cariacica, conforme dados da Secretaria Municipal de Serviços e Trânsito (SEMSET), 

durante o mês de janeiro de 2009, o município coletou 272 toneladas por dia, de resíduos sólidos 
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urbanos (RSU). E, de acordo com estimativas do IJSN (2009) a geração per capita de lixo urbano foi 

igual a 0,76 kg por habitante por dia. Já os resíduos sólidos de serviços de saúde, foram gerados em 

média 21 toneladas por mês (IJSN, 2009). 

Em Vila Velha, estima-se que a geração de resíduos sólidos domiciliares, em abril de 2009, foi 

de 10.001,81 toneladas, o que resulta em uma média igual a 384,7 toneladas por dia. E, com base em 

estimativas, a geração de lixo per capita em Vila Velha foi de 0,94 kg por habitante por dia (ou seja, 

resultado superior ao observado em Cariacica, que foi de 0,76 kg por habitante por dia). Os resíduos 

sólidos de serviços de saúde, em julho de 2009, originados por clínicas, hospitais, pronto socorros e 

unidades de saúde locais foi de 69,55 toneladas por mês (IJSN, 2009). 

Em Vitória, de acordo com IJSN (2009), foram gerados em média, 337 toneladas de resíduos 

sólidos urbanos por dia. A partir de estimativas, tem-se que a média de lixo gerado per capita foi de 

1,06 kg por habitante por dia (ou seja, resultado superior ao apresentado por Cariacica e Vila Velha). 

Sobre os resíduos sólidos dos serviços de saúde, de acordo com documento do IJSN (2009), foram 

produzidos em média 110 toneladas por mês. Já os resíduos sólidos da construção civil, estima-se a 

geração de cerca de 7.200 toneladas por mês (IJSN, 2009). 

De toda forma no Quadro 4-65 encontra-se uma síntese sobre as responsabilidades dos serviços 

de limpeza urbana nos municípios da AII. 

Quadro 4-65: Responsáveis pelos serviços de limpeza urbana nos municípios da AII.  

Serviço Cariacica Vila Velha Vitória 

Limpeza urbana 

Secretaria Municipal de 

Serviços e Trânsito 

(SEMSET) 

Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos (SEMSU) 

por meio das empresas Vital 

Engenharia Ambiental S/A 

(varrição) e Corpus Engenharia 

Ltda (poda, paisagismo, 

irrigação, plantio, adubação); 

Secretaria Municipal de Obras 

(limpeza de bocas de lobo 

Secretaria de Meio 

Ambiente (SEMMAM) 

por meio da empresa 

Corpus Engenharia Ltda 

(manutenção de áreas 

verdes e podas); 

Secretaria Municipal de 

Serviços (SEMSE) dom 

os demais serviços 

Coleta de resíduos sólidos 

urbanos 
Marca Ambiental 

Vital Engenharia Ambiental 

S/A 

Vital Engenharia 

Ambiental S/A 

Coleta de resíduos especiais Geradores 

Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos (SEMSU) / 

Reciclanip – pneus 

Empresas terceirizadas 

(resíduos de portos e 

aeroportos) e Secretaria 

de Serviços 

(pneumáticos e redíduos 

volumosos) 

Continua...  
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Quadro 4-65 (continuação): Responsáveis pelos serviços de limpeza urbana nos municípios da AII.  

Serviço Cariacica Vila Velha Vitória 

Coleta seletiva 

Associação de 

Catadores Nova Rosa 

da Penha II / Flexivida 

Ascavive 
Secretaria Municipal de 

Serviços (SEMSE) 

Coleta de resíduos dos 

serviços de saúde 
Marca Ambiental 

Vital Engenharia Ambiental 

S/A 
Prefeitura 

Coleta de resíduos sólidos da 

construção civil 
Geradores - Prefeitura 

Operação das unidades de 

triagem 

Associação de 

Catadores Nova Rosa 

da Penha II 

Ascavive Ascamare / Amariv 

Tratamento dos resíduos dos 

serviços de saúde 
Marca Ambiental Marca Ambiental Marca Ambiental 

Operação de unidade de 

transbordo 
Marca Ambiental - SEMSE 

Disposição final dos resíduos 

sólidos urbanos 
Marca Ambiental 

Central de Tratamento de 

Resíduos de Vila Velha 

(CTRVV) 

Marca Ambiental 

Disposição final de resíduos 

dos serviços de saúde 
Marca Ambiental Marca Ambiental Marca Ambiental 

Disposição final de resíduos 

sólidos da construção civil 
Geradores - Prefeitura de Vitória 

Fonte: Instituto Brasileiro de Administração Municipal apud IJSN, 2009. 

 

De toda forma, na Tabela 4-130 encontra-se o destino do lixo nos domicílios dos municípios da 

Área de Influência Indireta, obtidos por meio dos resultados do Censo de 2010, do IBGE. 

Com isso, percebe-se que o lixo produzido nos domicílios da AII é, em grande parte, coletado por 

serviço de limpeza. Entretanto, outras formas menos adequadas de destinação do lixo ainda são 

praticadas nesses municípios, como a queima do lixo na propriedade e o despejo em terrenos baldios 

ou vias públicas (Tabela 4-130). Neste sentido, cabe destacar que, conforme informações observadas 

no Quadro 4-65, a disposição final do lixo urbano em Cariacica e Vitória, é em aterros da empresa 

Marca Ambiental, enquanto em Vila Velha, é na Central de Tratamento de Resíduos de Vila Velha 

(CTRVV). 

Tabela 4-130: Domicílios por destino do lixo, na AII (em %) 

Destino do lixo Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII Espírito Santo 

Coletado 94,1 99,1 99,8 97,8 88,2 

Coletado por serviço de limpeza 92,0 96,4 95,3 94,7 81,2 

Coletado em caçamba de serviço de limpeza 2,1 2,7 4,5 3,0 7,0 

Queimado (na propriedade) 4,1 0,5 0,1 1,5 10,6 

Continua...  
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Tabela 4-131: Domicílios por destino do lixo, na AII (em %) 

Destino do lixo Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII Espírito Santo 

Enterrado (na propriedade) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 1,3 0,3 0,1 0,5 0,6 

Jogado em rio, lago ou mar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Outro destino 0,4 0,1 0,0 0,2 0,3 

Total em percentual 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total em números absolutos 107.932 134.467 108.515 350.914 1.101.394 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Desta forma, com base nos resultados apresentados neste item, foi possível analisar a situação 

atual do sistema de saneamento dos municípios da AII, que envolve o abastecimento de água, e a 

coleta e o tratamento de esgotamento sanitário e resíduos sólidos. 

 

4.4.1.2.5 Segurança pública  

Os municípios de Vila Velha e Vitória possuem a Guarda Civil Municipal. Em Vitória ela é 

composta por três Grupamentos: Trânsito, Proteção Comunitária e Central de Operações e 

Monitoramento, que podem ser acionados pelo telefone 190 via Ciodes. Com sede no bairro Ilha de 

Santa Maria, a Guarda de Vitória possui ainda um Posto Avançado na Praia de Camburi, sendo 

utilizado para atendimento aos cidadãos e suporte aos agentes comunitários de segurança. A sua 

atuação é em áreas como fiscalização no trânsito, prevenção de casos de violência doméstica 

(principalmente no monitoramento do “botão do pânico”, programa voltado para mulheres) e em 

patrulhamento e monitoramento preventivo no território municipal, para a segurança de seus cidadãos 

(VITÓRIA, 2014). 

No que se refere à infraestrutura existente das Polícias Militar e Civil, na Área de Influência 

Indireta, podem ser observados a partir do Quadro 4-66 e do Quadro 4-67. Cabe destacar que ambas 

as polícias são de responsabilidade do Governo do Estado do Espírito Santo.  
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Quadro 4-66: Unidades da Polícia Militar na AII 

Equipamentos Endereço Bairro Município 

Primeiro Batalhão de Polícia Militar Av. Maruípe, 2.115 Maruípe  Vitória  

Ronda Ostensiva Tática Motorizada Av. Maruípe, 2.111 Maruípe  Vitória  

Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano Av. Maruípe, 2.111 Maruípe  Vitória  

Batalhão de Missões Especiais Rod. Serafim Derenze, 11.240  Santa Marta Vitória 

Quarto Batalhão de Polícia Militar Av. Nossa Senhora da Penha, 118 Ibes  Vila Velha  

Sétimo Batalhão de Polícia Militar Rodovia Governador José Sette, 1 Tucum  Cariacica  

Fonte: Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, 2013. 

 

Quadro 4-67: Unidades de Polícia Civil na AII 

Nome Cidade Bairro 

09º DP de Campo Grande Cariacica Campo Grande 

10º DP de Itacibá Cariacica Itacibá 

11º DP de Jardim América Cariacica Jardim América 

15º DP de Cariacica Cariacica Cariacica Sede 

DCCV – Cariacica Cariacica Jardim América 

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural Cariacica Jardim América 

DPJ – Cariacica Cariacica Campo Grande 

Delegacia da Mulher – Cariacica/Viana Cariacica Campo Grande 

17º DP de São Torquato Vila Velha São Torquarto 

18º DP de Cobilândia Vila Velha Cobilândia 

19º DP de Novo México Vila Velha Novo México 

20º DP de Vila Velha Vila Velha Centro 

21º DP de Parque da Gaivotas Vila Velha Parque das Gaivotas 

Delegacia da Mulher - Vila Velha Vila Velha Prainha 

DHPP/DCCV – Vila Velha Vila Velha  

DPJ - Vila Velha Vila Velha Jaburuna 

Delegacia do Consumidor Vitoria Centro 

Superintendência de Polícia Metropolitana Vitoria Santa Luiza 

01º DP do Centro Vitória Centro 

02º DP de Santo Antônio Vitória Santo Antônio 

03º DP de Jucutuquara Vitória Jucutuquara 

04º DP de Maruípe Vitória Maruipe 

05º DP da Praia do Canto Vitória Praia do Canto 

Continua...  
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Quadro 4-67 (continuação): Unidades de Polícia Civil na AII 

Nome Cidade Bairro 

06º DP Jardim Camburi Vitória Jardim Camburi 

07º DP de São Pedro Vitória São Pedro 

08º DP de Goiabeiras Vitória Goiabeiras 

Delegacia Anti-Sequestro Vitória Enseada do Suá 

Delegacia da Mulher - Vitória Vitória Santa Luiza 

Delegacia de Costumes e Diversões -DECODI Vitória Jardim Camburi 

Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos Vitória Ilha de Santa Maria 

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente Vitória Jucutuquara 

Delegacia do Adolescente em Conflito com a Lei Vitória Maruípe 

Delegacia Polinter Vigilância e Capturas Vitória Santa Luiza 

DHPP/DCCV – Vitória Vitória Barro Vermelho 

Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa - DHPP Vitória Barro Vermelho 

Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio-DRCCP Vitória Bonfim 

DPJ – Vitória Vitória Horto 

Fonte: Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, 2013. 

 

Além disso, na área de segurança, a Área de Influência Indireta conta ainda com a atuação da 

Defesa Civil Municipal, que se faz presente nos três municípios, conforme visto no Quadro 4-68. 

Quadro 4-68: Unidades da Defesa Civil municipais na AII 

CARIACICA VILA VELHA VITÓRIA 

Endereço: Km 3,5 Rod.Br.262, s/n 

trevo de Alto Lage  CEP:29151-025 

Telefone: (27) 3346-6111 

Telefax: (27) 3346-6270 

Endereço: Rua: Cabo Ailson Simões n° 536 

- Edf Central Park - Centro - CEP: 29100-

320 

Telefone: (27) 3388 - 4346 

Telefax:  (27) 3349-7781   

Endereço: Av. Vitória - Ilha de 

Monte Belo - CEP: 29053-305 

Telefone: (27)  3382-6168 

Telefax: (27)3382-6167 

Fonte: Defesa Civil do Espírito Santo, 2014. 

 

Ainda sobre a infraestrutura na área de segurança, destaca-se também a presença do Corpo de 

Bombeiros Militares do Espírito Santo. Na Área de Influência Indireta há a presença do 1º Batalhão 

de Bombeiros Militar, sediado na Enseada do Suá, em Vitória, que por sua vez, apresenta três 

Companhias (a 1ª Cia está sediada em Vitória, a 2ª Cia, em Vila Velha e a 3ª Cia, em Serra). A área 

de atuação do 1º BBM envolve oito municípios, sendo Cariacica, Viana, Fundão, Santa Leopoldina, 

Santa Maria de Jetibá, Serra, Vila Velha e Vitória (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 

ESPÍRITO SANTO, 2014). 
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Quadro 4-69: Unidades do Corpo de Bombeiros Militar na Região Metropolitana e que atende a AII. 

Vitória Vila Velha Serra 

1º BBM / QCG CBMES 

Rua: Ten Mário Francisco de Brito, Nº 

100, Enseada do Suá, Vitória/ES 

CEP: 29050-555 

TEL.:(27) 3137-4476 

2ª Cia/ 1ºBBM 

Av. Carlos Lindenberg, S/Nº, Alecrim, 

Vila Velha/ES CEP: 29118 - 200 

TEL.:(27) 3388-1223 

3ª Cia/ 1º BBM 

Rua 1b, S/Nº , Quadra 03, Lote 09, Civit 

II, Serra/ES CEP: 29168 -033 

TEL.:(27) 3138-1063 

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, 2014. 

 

Desta forma, a partir do presente item, foi possível verificar a infraestrutura na área de segurança 

existente nos municípios da AII, especialmente as relacionadas a Guarda Civil Militar (em Vila Velha 

e Vitória), as Polícias Civil e Militar, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar. 

 

4.4.1.2.6 Energia elétrica  

Conforme informações obtidas por meio de entrevistas com o poder público local, a distribuição 

de energia elétrica na região que compreende a AII é realizada por meio da empresa EDP Escelsa, 

atendendo a demanda dos municípios, em residências, comércios, fábricas, órgãos públicos e 

privados, inclusive no interior. 

Por meio da análise do sistema de transmissão de energia elétrica existente no Espírito Santo, é 

possível verificar a grande concentração de subestações existentes e de linhas que cortam a Região 

Metropolitana (Figura 4-350). 
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Figura 4-350: Infraestrutura do sistema elétrico no Espírito Santo. 

Fonte: Aspe, 2009. 
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Figura 4-351: Infraestrutura do sistema elétrico da Região Metropolitana. 

Fonte: Aspe, 2009. 

 

Sobre o aspecto da iluminação existente na Região Metropolitana, incluindo a AII, conforme 

Figura 4-352, é possível notar os avanços obtidos nesta área na região, principalmente no que diz 

respeito a ocupação urbana entre 1992 e 2009. 
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Figura 4-352: Densidade de iluminação na AII. 

Fonte: IJSN, 2010. 

 

Uma importante fonte de informação para avaliar a existência de energia elétrica nos domicílios 

da AII, é por meio do Censo Demográfico de 2010, do IBGE. Assim, nota-se na Tabela 4-132, o 

acesso e a forma como é distribuída a energia elétrica nos 350.914 domicílios da AII do 

empreendimento. 

Tabela 4-132: Domicílios com acesso a energia elétrica (em %). 

Existência de energia elétrica Cariacica Vila Velha Vitória 
Total da 

AII 

Espírito 

Santo 

Tinham 99,9 99,9 99,9 99,9 99,8 

Tinham - de companhia distribuidora 99,0 99,6 99,5 99,4 99,4 

Tinham - de companhia distribuidora - com 

medidor 
93,4 96,5 96,1 95,4 95,3 

Tinham - de companhia distribuidora - com 

medidor - de uso exclusivo 
81,7 86,4 88,3 85,5 82,1 

Tinham - de companhia distribuidora - com 

medidor - comum a mais de um domicílio 
11,7 10,1 7,8 9,9 13,2 

Tinham - de companhia distribuidora - sem 

medidor 
5,6 3,1 3,5 4,0 4,1 

Continua...  
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Tabela 4-133: Domicílios com acesso a energia elétrica (em %). 

Existência de energia elétrica Cariacica Vila Velha Vitória 
Total da 

AII 

Espírito 

Santo 

Tinham - de outra fonte 0,9 0,4 0,4 0,5 0,4 

Não tinham 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Considerando-se os resultados a seguir, percebe-se que o acesso a energia elétrica é 

universalizado nos municípios da AII. Entretanto, existe uma parcela dos domicílios que não possuem 

medidor, o que pode caracterizar uso irregular do serviço de distribuição de energia. 

 

4.4.1.2.7 Sistema de comunicação 

Os municípios de Cariacica, Vila Velha e Vitória, definidos como AII, são cobertos por serviços 

de telefonia fixa e móvel, além de serviços de internet a cabo ou móvel. A transmissão de TV digital 

está disponível em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória, assim como estações de rádio 

(ANATEL, 2014). 

Por se tratar de um dos principais meios de comunicação na atualidade, na Tabela 4-134 encontra-

se as estações de radiobase utilizadas para transmissão dos sinais de telefonia móvel, na AII. Com 

base na referida Tabela, é possível verificar que a empresa que possui o maior número de estações é 

a Telefônica Brasil S.A., conhecida como Vivo, com 89 unidades. Em seguida, encontra-se a TNL 

PCS S.A. (conhecida como Oi), com 78 unidades, e a Claro S.A. e a Tim Celular S.A., com 76 

unidades cada. 

Ainda sobre a Tabela 4-134, é possível notar que o município que detem o maior número de 

estações é Vitória, com 144 unidades, o que representa 41,3% do total (Figura 4-452). Tal fato pode 

ser justificado não só pela cidade ser capital do estado do Espírito Santo, mas também por se localizar 

na área central da Região Metropolitana.  
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Tabela 4-134: Quantidade de estações de radiobase por empresa e por município. 

Empresa Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII 

Claro S.A. 18 28 30 76 

Nextel Telecomunicações Ltda 5 1 24 30 

Telefônica Brasil S.A. 29 30 30 89 

Tim Celular S.A. 16 30 30 76 

TNL PCS S.A. 18 30 30 78 

Total 86 119 144 349 

Fonte: Anatel, 2014. 

 

 

Figura 4-353: Distribuição percentual da quantidade de estações radiobase por 

município, em 2014. 

Fonte: Anatel, 2014. 

 

Desta forma, com base nas informações aqui apresentadas, foi possível verificar o sistema de 

comunicação existente na Área de Influência Indireta do empreendimento, especialmente sobre a 

abrangência dos serviços de telefonia móvel. 
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4.4.1.2.8 Turismo e lazer  

4.4.1.2.8.1 Turismo e lazer em Cariacica  

O município de Cariacica tem como destaque o Monte Moxuara, símbolo do município, sendo 

avistado de diferentes pontos da Grande Vitória. No seu entorno o agroturismo desenvolveu-se como 

atrativo. A Estação Pedro Nolasco é a porta de entrada via ferroviária, ligando a região metropolitana 

de Vitória ao interior do Espírito Santo e Minas Gerais. Cariacica faz parte da Rota Imperial, que 

promove o resgate histórico e o turismo nos municípios cortados pela Estrada São Pedro D´Alcântara. 

O município não possui infraestrutura hoteleira qualificada, sediando apenas pequenos 

estabelecimentos e motéis. Os destaques do município são: 

 

 Reserva Biológica de Duas Bocas 

A reserva está localizada na área rural de Cariacica e possui 2.910 hectares de área. A represa de 

Duas Bocas é abastecida pelos rios Pau Amarelo, Rios Panela e Naia-Assú. A unidade faz parte do 

Corredor Ecológico Duas Bocas - Mestre Álvaro. As principais atividades existentes na reserva são 

fiscalizações, recepção de escolas e pesquisas científicas. A reserva representa um importante 

fragmento florestal de Mata Atlântica em bom estado de conservação e abriga fauna rica e 

diversificada, com espécies raras e ameaçadas de extinção (IEMA, 2014). 

 

 Parque Estadual do Moxuara 

Área de preservação de remanescentes de Mata Atlântica, abriga o Monte Moxuara, espécies 

vegetais como araçá do mato, pau d’alho, cobi-da-terra, jequitibá e jeriquitim, além de animais como 

beija-flores, pica-paus e lagartos. Possui boa infraestrutura para a prática de diversas modalidades de 

esportes, como motocross, automobilismo, asa-delta, parapente e triátlon (ECOVIAGEM, 2013) 

(Figura 4-354). 
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Figura 4-354: Parque Estadual do Moxuara. 

Fonte: Setur, 2005. 

 

 Centro de Memória Águia Branca 

O centro foi inaugurado em 2006, sendo responsável pela organização, preservação e exposição 

do acervo histórico produzido pelo Grupo Águia Branca em seus mais de 60 anos de história 

(CARIACICA, 2014). 

 

 Matriz de São João Batista (Cariacica Sede) 

É um marco da colonização do município e está localizada na Praça Marechal Deodoro da 

Fonseca, sendo a sede do município de Cariacica. A construção da igreja foi no ano de 1851 

(CARIACICA, 2014) (Figura 4-355). 
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Figura 4-355: Matriz de São João Batista. 

Fonte: Igreja Católica Matriz São João Batista, 2014. 

 

Além de opções privadas, como quadras poliesportivas, campos de futebol, estádio da Desportiva 

Ferroviária e futuramente está em construção o estádio Kleber Andrade, e do shopping Moxuara 

(CARIACICA, 2014). 

 

4.4.1.2.8.2 Turismo e lazer em Vila Velha  

O município de Vila Velha destaca-se como destino turístico, religioso e de praia. O principal 

cartão postal do município é o Convento Nossa Senhora da Penha, que tornou-se também o símbolo 

do estado do Espírito Santo.  
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 Santuário Nossa Senhora da Penha 

Localizado em um penhasco de 154 metros de altura, o santuário está construído a apenas 500 

metros do mar, com vista privilegiada para toda a Região Metropolitana, a baía de Vitória e para o 

Oceano Atlântico. Datado de 1558, a construção passou por diversas alterações até apresentar a 

configuração atual. O acesso ao santuário é feito pelo bairro Prainha, em Vila Velha, mesmo local 

onde os portugueses desembarcaram pela primeira vez e fundaram a Capitania do Espírito Santo. 

Atualmente, o Convento da Penha é visitado por milhares de fiéis e turistas anualmente, tendo seu 

ponto alto de visitação nas comemorações da Festa da Penha (CONVENTO DA PENHA, 2013) 

(Figura 4-356). 

 

Figura 4-356: Convento da Penha. 

Fonte: Convento da Penha, 2013.  
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 Museu Vale  

Inaugurado em 1998, o Museu Vale é uma iniciativa da Fundação Vale e está localizado no bairro 

Argolas, no município de Vila Velha. O museu é sediado na antiga Estação Pedro Nolasco, datada de 

1927, quando ainda se chamava Estação São Carlos. O museu está localizado em uma área com vista 

privilegiada para a baía de Vitória. Ao lado do edifício sede existe um galpão adaptado para receber 

exposições de arte. O antigo armazém de cargas ainda mantém suas características originais (MUSEU 

VALE, 2013) (Figura 4-357).  

 

Figura 4-357: Museu Vale. 

Fonte: Museu Vale, 2013. 

 

 Praias  

O município de Vila Velha possui 32 Km de litoral, onde destacam-se as praias da Costa, Itapuã 

e de Itaparica. 

 

4.4.1.2.8.3 Turismo e lazer em Vitória 

Vitória, a capital do Espírito Santo, destaca-se pelo turismo de negócios. O município contempla 

ampla e diversificada rede hoteleira, incluindo redes internacionais. O aeroporto de Vitória oferece 

voos regulares diretos para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizionte, Brasília, Campinas e 

Salvador, além de voos em conexão para os demais destinos brasileiros (VITÓRIA, 2014). 
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Destacam-se no município o Centro Histórico, as praças à beira mar, como a Praça do Papa, dos 

Namorados e dos Desejos, as praias urbanizadas de Camburi e Jurema. Além disso, em Vitória há 13 

parques abertos à população, sendo o Parque Moscoso (que se localiza no centro histórico e é o mais 

antigo da cidade), o Parque da Fonte Grande (Figura 4-359), o Parque da Pedra da Cebola, o Parque 

Barreiros, o Parque Von Schilgen, o Centro de Esportes e Lazer de Eucalipto, o Parque Fazendinha, 

o Parque Tabuazeiro, o Horto de Maruípe (Figura 4-358), o Parque Mata da Praia, o Parque 

Municipal da Baía Noroeste, a Gruta da Onça e a Chácara Paraíso (VITÓRIA, 2014). 

 

Figura 4-358: Horto de Maruípe. 

Fonte: Vitória, 2014. 

 

 

Figura 4-359: Parque da Fonte Grande. 

Fonte: Vitória, 2014. 
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No verão, o município é rota de grandes linhas de cruzeiro marítimo nacional e internacional, que 

atracam no Porto de Vitória para que seus passageiros aproveitem a capital do Espírito Santo por um 

dia (VITÓRIA, 2014). 

    

Figura 4-360: Palácio Anchieta e Teatro Carlos Gomes  

Fonte: Vitória, 2014. 

 

    

Figura 4-361: Escadaria São Diogo e Igreja do Carmo. 

Fonte: Vitória, 2014. 

 

    

Figura 4-362: Estação do Porto de Vitória e Parque Moscoso. 

Fonte: Vitória, 2014. 
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No Centro histórico, além do Parque Moscoso, destacam-se os seguintes pontos de visitação: 

Catedral Metropolitana, Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Igreja de Nossa Senhora do Rosário, 

Convento São Francisco, Igreja de São Gonçalo, Teatro Carlos Gomes, a Capela Santa Luzia e o 

Palácio Anchieta (VITÓRIA, 2014). No Centro há ainda diversas escadarias históricas, tais como a 

Maria Ortiz e a São Diogo (Figura 4-360, Figura 4-361 e Figura 4-362). 

 

4.4.1.2.9 Condições e padrões habitacionais 

Com base nas informações do Censo de 2010, do IBGE, é possível avaliar as condições e os 

padrões habitacionais presentes nos 350.914 domicílios da Área de Influência do empreendimento. 

E, a partir da Tabela 4-135, é possível verificar a predominância por casas, especialmente no 

município de Cariacica, onde 91,5% dos domicílios são deste tipo. Por outro lado, o menor percentual 

ocorre em Vitória, com 55,4%. 

Sobre os resultados da Área de Influência Indireta de maneira geral, percebe-se que 71,0% são 

casas e 27,8% são apartamentos. Além disso, destacam-se ainda a presença de casas de vila ou em 

condomínio ou de habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco, que participaram com 

0,6% do total presente na região. 

Tabela 4-135: Tipos de domicílios na AII (em %). 

Tipo de domicílio Cariacica Vila Velha Vitória Total na AII 
Espírito 

Santo 

Casa 91,5 67,3 55,4 71,0 84,9 

Casa de vila ou em condomínio 0,2 1,0 0,4 0,6 0,4 

Apartamento 8,1 31,0 43,4 27,8 14,2 

Habitação em casa de cômodos, cortiço ou 

cabeça de porco 
0,3 0,7 0,8 0,6 0,5 

Oca ou maloca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total em percentual 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total em números absolutos 107.932 134.467 108.515 350.914 1.101.394 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Os serviços e infraestrutura disponíveis no entorno dos domicílios da AII são apresentados na 

Tabela 4-136. A identificação do logradouro ainda é um grande problema nos municípios de Vila 
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Velha e Cariacica. A iluminação pública cobre quase a totalidade dos domicílios. A pavimentação de 

ruas é mais precária em Cariacica do que nos demais municípios da AII, assim como a existência de 

calçadas e meio-fio/guia. O esgoto corre a céu aberto próximo a pelo menos 8% dos domicílios de 

Cariacica, e são poucos os domicílios que possuem bueiro/boca de lobo em seu entorno. 

Tabela 4-136: Características habitacionais, por serviço e infraestrutura existentes na AII (em %). 

Características do entorno Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII 
Espírito 

Santo 

Identificação do logradouro 45,4 39,4 90,3 56,9 52,0 

Iluminação pública 96,6 97,6 99,4 97,8 96,6 

Pavimentação 68,0 81,0 99,0 82,5 80,1 

Calçada 40,8 72,3 83,2 66,0 59,5 

Meio-fio/guia 59,9 75,5 89,7 75,1 75,2 

Bueiro/boca de lobo 18,6 62,6 89,8 57,5 52,0 

Rampa para cadeirante 0,7 8,9 19,9 9,8 5,1 

Arborização 40,5 43,3 65,4 49,2 57,9 

Esgoto a céu aberto 8,1 5,3 0,5 4,7 3,7 

Lixo acumulado nos logradouros 4,5 4,1 0,8 3,2 3,3 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Do ponte de vista habitacional, cabe lembrar que este, assim como o trânsito, trata-se de uma área 

que pode ter um maior ou menor impacto, dependendo da área de análise dentro do território da AII. 

Tal fato ocorre porque, a Quarta Ponte, por se tratar de uma obra construída em um conurbado, este 

não se encontra de maneira estática, e também, seu crescimento não ocorre de forma equilibrada, nas 

diversas áreas de um mesmo território. Tal situação pode ser mais bem visualizada por meio da 

Figura 4-363, onde se apresentam as expansões ocorridas na mancha urbana da Região 

Metropolitana, em um período mais recente, entre os anos de 1993 e 2009. Por meio dela, é possível 

observar o quão dispersa as áreas de expansão encontra-se no território da região. 

Ainda sobre a Figura 4-363, é possível constatar que a região em que se encontra a AID da Quarta 

Ponte já estava plenamente ocupada desde 1993, e de lá para cá, não houveram grandes mudanças no 

que se refere ao aumento em sua ocupação. 
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Figura 4-363: Espacialização da dinâmica de crescimento urbano dos 

municípios da RMGV. 

Fonte: Barreto Neto, A.A.; Fabriz, A.; Lorena, R.B., 2011. 

 

Além disso, conforme já mencionado inicialmente, cabe destacar que não apenas esta expansão, 

como também a verticalização de uma cidade, pode ser intensificada em determinados territórios, 

resultantes de algumas intervenções. Ou seja, com a construção da Quarta Ponte, áreas nas 

proximidades com o empreendimento podem sofrer alterações, especulações imobiliárias, aumento 

na oferta de bens e serviços, entre outros. 

Com isso, de maneira geral, a construção da ponte pode representar a formação de um novo eixo 

de desenvolvimento para a Região Metropolitana, principalmente no que se refere aos padrões 
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habitacionais e a organização do território como um todo. Todavia, é importante salientar que todo 

este processo de reestruturação tem que ocorrer de maneira planejada, de modo a potencializar os 

impactos positivos e amenizar os negativos. 

 

4.4.1.3 Uso do Solo 

Nesta parte do Estudo de Impacto Ambiental, referente à Área de Influência Indireta (AII), será 

apresentado informações sobre o uso e ocupação do solo, segundo o trabalho de mapeamento do 

Instituto Jones Santos Neves (2010). Cabe destacar que dada a importância dos temas (informações 

de sistemas viários, transportes, linhas de transmissão, oleodutos e gasodutos) e do recorte das Áreas 

de Influência eles serão discutidos especificamente na AID.  

No entanto, como forma de obter informações acerca da distribuição dos principais uso do solo, 

foi considerado as informações contidas no mapeamento em relação a Área total da AII, que é 

referente aos três Municípios (Cariacica, Vitória e Vila Velha) que é representado na Tabela 4-137. 

Tabela 4-137: Distribuição dos principais usos do solo nos municípios pertencentes a Área de Influência Indireta (AII), 

Cariacica, Vitória e Vila Velha. 

Tipo de uso Hectares Porcentagem 

Urbano 17379,64 30,18 

Pastagem 15574,11 27,05 

Floresta 13578,45 23,57 

Cultura 2401,02 4,163 

Água 2139,26 3,714 

Manguezal 2054,78 3,57 

Silvicultura 1370,18 2,4 

Alagado 1217,56 2,113 

Restinga 780,44 1,35 

Afloramento 506,38 0,88 

Mineração 411,14 0,71 

Praia 172,10 0,3 

Total 57585,07 100 

Fonte: Instituto Jones Santos Neves – Mapeamento de Uso e Ocupação do Solo. 
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Diante disso, apresenta uma maior ocupação na Área de Influência Indireta a presença da área 

urbana (incluindo áreas comerciais, residenciais e industriais), contendo cerca de 30,18%, com 

aproximadamente 17379,64 hectares de área, dividido entre os municípios de Cariacica, Vitória e 

Vila Velha. Cabe Ressaltar, segundo a Tabela 4-138, que a taxa de ocupação urbana é extremamente 

elevada, sendo o município de Cariacica com aproximadamente 96,8% da população total do 

município (348.738 habitantes), enquanto o município de Vila Velha apresenta uma taxa de 99,5% 

da população total do município (414.586 habitantes) e por fim o município de Vitória apresentando 

uma taxa de ocupação urbana de 100 % do total do município (327.801 habitantes). Diante dos dados 

apresentados, podemos ter uma aproximação que a população urbana dos municípios da AII (Vila 

Velha, Cariacica e Vitória) possuem aproximadamente 1.077.892 de habitantes levantado no ano de 

2010 (IBGE, 2010). 

O segundo tipo de uso de solo mais comum nos três municípios é a pastagem, com 

aproximadamente 15574,11 hectares, ou seja, com 27,05% do total da área da AII. A pastagem ainda 

persiste em nível local e estadual como um tipo de uso do solo bastante recorrente, devido razões 

históricas com a crise da cafeicultura no final da década de 1950, ao qual vastas áreas de plantios 

foram convertidas em pastagem, como sendo um forma de garantir uma rentabilidade líquida a partir 

do momento que diminui insumos e mão de obra, substituindo a matriz do café e outros tipos de 

cultura para o manejo de gado (CAMPOS JUNIOR, 1995). Importante ressaltar que os três 

municípios possuem uma produção de cerca de 18.607 cabeças de animais de grande porte (Tabela 

4-138), dividido entre bovinos (maior parte), bubalinos e equinos, chegando a uma taxa de 

aproximadamente 1,19 cabeça de animais de grande porte para cada 1 hectare (10.000 metros 

quadrados) de área de pastagem.  

Tabela 4-138: Produção total de animais de grande porte nos municípios da Área de Influência Indireta. 

Município Quantidade por cabeças 

Vitória 145 

Vila Velha 18 462 

Cariacica 6 518 

Total 18 607 

Fonte: IBGE, Produção Pecuária por Município – 2012.  
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Apesar de uma ocupação extremamente densa na área urbana dos três municípios (Vila Velha, 

Vitória e Cariacica) e também por forte presença das áreas de pastagem, cabe ressaltar sobre a 

importância dos fragmentos florestais do Bioma da Mata Atlântica, sobretudo pela predominância da 

fitofisionomia de Floresta Ombrófila Densa nestes municípios. Cabe ressaltar que dentre estas áreas, 

encontram-se 237 fragmentos florestais. O maior fragmento encontrado, trata-se da porção da 

Reserva Biológica de Duas Bocas, conforme o mapa em ANEXO XXXIII, com área dentro do 

município de Cariacica em torno de 7.888,55 hectares. Embora exista um grande fragmento, tal como 

o da Reserva Biológica de Duas Bocas, não encontram-se fragmentos florestais menores e em grande 

quantidade (ANEXO XXXIII) que podem apresentar estágios iniciais de recomposição, como 

capoeirinha e capoeira, além de considerar que fragmentos são mais impactados pelo efeito de borda, 

uma vez que 100 metros no interior do fragmento tende a ser mínimo o impacto com estrutura arbórea 

(ALVES Jr. et al., 2006). 

As áreas de cultivos apresentam um total de aproximadamente com 2401,02 hectares, com 4,16%. 

Na Tabela 4-139, apresenta que o município de Cariacica é o mais agrícola em termos de produção 

em relação ao restante dos municípios (Vitória e Vila Velha), chegando ao total de 2072 hectares de 

produção, em sua maior parte em lavoura permanente, com destaque para a produção de Banana e 

Café. O município de Vila Velha, apresenta uma produção maior de lavouras temporárias, com 

destaque maior ao plantio de cana de açúcar com 110 hectares, produção maior do que Cariacica. Em 

relação ao município de Vitória, não apresenta nenhum registro de produção. 

Tabela 4-139: Principais produtos cultivados de lavouras permanentes e temporárias dentro da Área de Influência 

Indireta, em hectares no ano de 2012 (IBGE).  

Lavoura Produtos Cariacica Vila Velha Vitória 

Permanente 

Banana 763 0 0 

Café 635 0 0 

Coco Baia 180 0 0 

Tangerina 140 0 0 

Palmito 11 0 0 

Temporária 

Cana de Açucar 35 110 0 

Feijão 28 40 0 

Mandioca 85 45 0 

Milho 12 25 0 

Outros 183 109,26 0 

Total lavouras 2072 329,26 0 
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As demais formas de uso e ocupação do solo é dividido entre Manguezal com 3,6%, áreas de 

produção de silvicultura, sobretudo de produção de borracha com 2,4%, Áreas de Alagados e 

Restinga, fazendo um total de 3,8% e 0,8% apresentando os afloramentos rochosos, em relação a área 

total da Área de Influência Indireta, que trata-se dos municípios de Cariacica, Vila Velha e Vitória. 

Cabe destacar que os usos e ocupação do solo dos municípios que abrange a AII, são definidos 

pelos seus respectivos Planos Diretores Urbano, no caso de Vitória, e pelos Planos Diretores 

Municipais nos municípios de Cariacica e Vila Velha (ANEXO XXXIV, ANEXO XXXV e ANEXO 

XXXVI). 

 

4.4.2 Caracterização Socioeconômica da AID 

4.4.2.1 População 

4.4.2.1.1 Demografia 

Conforme visto anteriormente, a Área de Influência Direta do empreendimento compreende 12 

bairros de Vitória e Cariacica, sendo 4 no primeiro município e 8 no segundo. Os bairros da AID que 

estão no município de Vitória possuem uma população igual a 13.028 habitantes, o que representa 

4,0% da população municipal (que foi igual a 327.669 pessoas). Já os bairros da AID que estão em 

Cariacica, apresentam 36.047 habitantes, o que corresponde a 10,5% (já que a população municipal 

foi de 344.241 pessoas). Estes números podem ser mais bem visualizados no ANEXO XXXVII. 

Os bairros da AID estão localizados dentro de área urbana, estejam eles no município de Cariacica 

ou de Vitória, assim como a totalidade do empreendimento. Entretanto, é importante apresentar que 

em algumas localidades de Cariacica, ainda há vazios urbanos, como no caso da região do bairro de 

Tucum. Os bairros da AID localizados em Cariacica concentram 10,44% dos domicílios do 

município, enquanto os bairros da AID de Vitória participam com apenas 3,74% dos domicílios deste 

município. A maior concentração de domicílios no entorno do empreendimento dentro do município 

de Cariacica, deve-se ao fato deste município sediar uma maior extensão do sistema viário da Quarta 

Ponte, quando comparado a área à ser ocupada em Vitória (Tabela 4-141). 
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Outra importante informação, relaciona-se a média de pessoas residentes por domicílio, que no 

caso da AID como um todo, foi igual a 3,20. Além disso, nota-se que não há grandes diferenças nas 

médias apresentadas pelas AID localizadas em Cariacica e Vitória, já que em ambas o resultado foi 

de aproximadamente 3,20 pessoas por domicílio (Tabela 4-140). 

Tabela 4-140: População e número de domicílios na AID, por bairro. 

Bairros da AID População Domicílios 
Relação de pessoas por 

domicílio 

Total AID Cariacica 36.047 11.271 3,20 

Alto Lage 6.551 2.153 3,20 

Expedito 2.286 728 3,04 

Itacibá 7.953 2.525 3,14 

Nova Valverde 3.099 899 3,15 

Porto Santana 6.733 2.077 3,45 

Santana 6.403 1.964 3,24 

Serra do Anil 107 31 3,26 

Tucum 2.915 894 3,45 

Total AID Vitória 13.028 4.063 3,21 

Ariovaldo Favalessa 787 241 3,21 

Caratoíra 5.149 1.556 3,27 

Mário Cypreste 1.145 385 3,31 

Santo Antônio 5.947 1.881 2,97 

Total AID 49.075 15.334 3,20 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Tabela 4-141: Participação dos bairros da AID na população e no número de domicílios dos municípios de Cariacica e 

Vitória. 

Município 
Participação da AID (%) 

População Domicílios 

AID Cariacica 10,47 10,44 

AID Vitória 3,98 3,74 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

A população residente na AID é composta em sua maioria por mulheres. No município de Vitória, 

os bairros da AID chegam a apresentar um índice de 54,05% de Mulheres, enquanto nos bairros da 

AID de Cariacica este índice é de 51,49% (Tabela 4-142). 
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Tabela 4-142: População por Sexo (em %). 

Bairro Homens Mulheres População em números absolutos 

Total da AID em Cariacica 48,5 51,5 36.047 

Alto Lage 47,6 52,4 6.551 

Expedito 47,8 52,2 2.286 

Itaciba 48,1 51,9 7.953 

Nova Valverde 49,5 50,5 3.099 

Porto Santana 48,3 51,7 6.733 

Santana 48,7 51,3 6.403 

Serra do Anil 56,1 43,9 107 

Tucum 51,1 48,9 2.915 

Total da AID em Vitória 45,9 54,1 13.028 

Ariovaldo Favalessa 43,6 56,4 787 

Caratoíra 46,0 54,0 5.149 

Mário Cypreste 49,0 51,0 1.145 

Santo Antônio 45,6 54,4 5.947 

Total da AID 47,8 52,2 49.075 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

A população da AID está, em grande parte, na faixa etária da população em idade ativa, que vai 

de 15 a 60 anos. Este grupo corresponde a 68,1% da população total da AID. As crianças e jovens 

que possuem idades de até 14 anos, representam 21,5% do total da população presente na AID, 

enquanto as pessoas com mais de 60 anos, participam com 10,4% do total de moradores (Figura 

4-364). 
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Figura 4-364: População da AID, por Grupo de Idade. 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

A pirâmide etária da AID, seja total, em Vitória ou em Cariacica, mostra que a população é 

predominantemente jovem, com destaque para a faixa entre 15 e 29 anos, conforme representado pela 

Figura 4-365, Figura 4-366 e Figura 4-367. O número de nascimentos tem sido cada vez menor 

que, somado ao aumento da expectativa de vida da população, tem resultado em uma inversão da 

pirâmide etária, levando a uma situação em que a população de crianças e adolescentes tem se tornado 

cada vez menor proporcionalmente a população de adultos. 

 

Figura 4-365: Pirâmide Etária da AID em Cariacica. 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 
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Figura 4-366: Pirâmide Etária da AID em Vitória. 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

 

Figura 4-367: Pirâmide Etária da AID em Cariacica e Vitória. 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Desta forma, nota-se que, em termos de distribuição da população por faixa etária, os bairros que 

compõem a AID seguem a tendência apresentada pelas demais regiões brasileiras, com o 

envelhecimento de sua população, ou seja, refletida através do processo de inversão da pirâmide 

etária. 
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4.4.2.1.2 Nível de instrução 

Cabe destacar que, dada a ausência de detalhes sobre o nível de instrução da população residente 

na Área de Influência Direta do empreendimento, e como as informações para a AII já foram 

discutidas anteriormente, optou-se por apresentar neste item uma discussão detalhada sobre o perfil 

das pessoas alfabetizadas e não alfabetizadas na região. 

Desta forma, nota-se que mais de 96% da população residente na AID encontra-se alfabetizada. 

Por bairro, os maiores resultados para a participação relativa dos alfabetizados encontram-se em 

Mário Cypreste e Ariovaldo Favalessa, em Vitória. Por outro lado, os menores percentuais relativos 

de pessoas alfabetizadas estão em Nova Valverde e Tucum (ANEXO XXXVIII). 

Tabela 4-143: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por alfabetização, em 2010. 

Bairros da AID Alfabetizadas Não alfabetizadas 
Total 

(%) 

Total em 

números 

absolutos 

Total da AID de Cariacica 96,0 4,0 100,0 31.101 

Alto Lage  96,9 3,1 100,0 2.538 

Expedito  96,0 4,0 100,0 6.927 

Itacibá 96,7 3,3 100,0 5.776 

Nova Valverde  93,8 6,2 100,0 2.003 

Porto Santana  95,5 4,5 100,0 5.760 

Santana  96,6 3,4 100,0 2.573 

Serra do Anil 95,3 4,7 100,0 5.438 

Tucum  93,8 6,2 100,0 86 

Total da AID de Vitória 96,8 3,2 100,0 11.345 

Ariovaldo Favalessa 97,3 2,7 100,0 679 

Caratoíra 96,4 3,6 100,0 4.415 

Mário Cypreste 97,5 2,5 100,0 1.025 

Santo Antônio 96,9 3,1 100,0 5.226 

Total da AID 96,2 3,8 100,0 42.446 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Na análise dos alfabetizados por sexo, é possível destacar a maior participação relativa das 

mulheres, em quase todos os casos, exceto em Serra do Anil, onde os homens foram maioria. 
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A predominância das pessoas do sexo feminino também se repetiu entre o público não 

alfabetizado, onde em quase todos os casos as mulheres foram maioria, exceto em Serra do Anil, que 

100% dos não alfabetizados são homens (Tabela 4-144).  

Entretanto, cabe destacar que tais informações podem estar relacionadas a maior presença das 

mulheres em quase todos os bairros que compõem a AID, conforme visto anteriormente. 

Tabela 4-144: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por alfabetização e por sexo, em 2010. 

Bairros da AID 
Alfabetizadas Não alfabetizadas 

Homens Mulheres Homens Mulheres 

Total da AID de Cariacica 48,4 51,6 39,6 60,4 

Alto Lage  47,8 52,2 33,9 66,1 

Expedito  47,6 52,4 42,5 57,5 

Itaciba 47,8 52,2 42,0 58,0 

Nova Valverde  49,6 50,4 39,4 60,6 

Porto Santana  48,3 51,7 35,7 64,3 

Santana  48,8 51,2 36,8 63,2 

Serra do Anil 52,4 47,6 100,0 0,0 

Tucum  49,9 50,1 50,0 50,0 

Total da AID de Vitória 46,0 54,0 31,9 68,1 

Ariovaldo Favalessa 42,7 57,3 33,3 66,7 

Caratoíra 46,0 54,0 37,1 62,9 

Mário Cypreste 48,9 51,1 38,5 61,5 

Santo Antônio 45,8 54,2 25,6 74,4 

Total da AID 47,7 52,3 37,9 62,1 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Quando se analisa a distribuição das pessoas alfabetizadas por faixa etária, observa-se que os 

maiores percentuais em todos os casos encontra-se nas faixas etárias mais jovens (Tabela 4-145). 

Entretanto, esta tendência acompanha, de certa forma, a distribuição da população por faixa etária, 

conforme visto na pirâmide etária apresentada anteriormente. 

Já no caso das não alfabetizadas, verifica-se que pouco mais de um terço das pessoas que se 

encontram nesta situação, estão na faixa entre 5 e 9 anos de idade (Tabela 4-145). Ou seja, nas faixas 

iniciais do período escolar. De toda forma, também é importante destacar a grande presença de 

pessoas não alfabetizadas com 80 anos ou mais de idade, que no caso da AID como um todo, foi igual 

a 8,4% da população que se encontrava nesta situação. 
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Tabela 4-145: Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, por faixa etária, em 2010. 

Bairros da AID 
5 a 9 

anos 

10 a 

14 

anos 

15 a 

19 

anos 

20 a 

24 

anos 

25 a 

29 

anos 

30 a 

34 

anos 

35 a 

39 

anos 

40 a 

44 

anos 

45 a 

49 

anos 

50 a 

54 

anos 

55 a 

59 

anos 

60 a 

64 

anos 

65 a 

69 

anos 

70 a 

74 

anos 

75 a 

79 

anos 

80 

anos 

ou 

mais 

Total 

Total da AID de Cariacica 5,8 8,8 9,3 10,2 10,5 9,7 8,4 8,2 7,4 6,5 5,1 3,5 2,4 1,9 1,2 1,2 100,0 

Alto Lage  4,9 7,7 9,0 10,0 9,9 9,0 7,5 8,4 8,1 7,5 5,4 3,6 2,7 2,6 1,8 2,1 100,0 

Expedito  5,6 8,9 8,4 8,8 9,7 10,3 8,2 8,3 7,0 7,7 5,5 4,0 3,0 2,0 1,3 1,3 100,0 

Itacibá 5,5 8,4 8,8 10,5 10,3 9,2 8,0 7,8 7,8 7,1 5,4 3,8 3,0 2,1 1,4 1,2 100,0 

Nova Valverde  7,0 10,2 10,6 10,7 11,3 9,6 9,9 7,7 6,5 6,1 4,7 2,7 1,3 0,9 0,6 0,3 100,0 

Porto Santana  6,3 9,2 9,1 11,0 11,2 9,6 7,9 8,5 7,6 6,0 4,6 3,2 2,2 1,7 1,0 1,0 100,0 

Santana  6,6 9,6 9,2 10,1 11,1 11,5 9,8 7,8 6,0 4,6 4,9 3,8 2,0 1,5 0,6 0,7 100,0 

Serra do Anil 7,9 6,7 9,0 10,1 12,4 12,4 7,9 7,9 12,4 4,5 3,4 2,2 1,1 2,2 0,0 0,0 100,0 

Tucum  4,5 8,3 11,1 8,7 9,6 8,9 7,8 9,8 8,3 7,4 5,3 3,1 2,3 2,0 1,6 1,4 100,0 

Total da AID de Vitória 5,7 9,1 9,6 9,3 10,2 9,2 7,7 7,5 7,5 7,0 4,9 3,7 2,7 2,3 1,8 1,8 100,0 

Ariovaldo Favalessa 5,8 9,1 10,0 9,0 11,1 8,1 8,0 7,5 7,3 7,3 4,1 3,6 2,8 2,4 1,7 2,1 100,0 

Caratoíra 6,4 9,7 10,2 9,0 9,9 8,7 7,7 7,3 8,1 6,7 4,8 3,5 2,8 1,8 1,8 1,7 100,0 

Mário Cypreste 5,2 8,0 11,5 10,5 12,3 9,4 8,9 8,1 6,7 6,5 2,9 2,7 1,8 3,3 1,1 0,9 100,0 

Santo Antônio 5,2 8,9 8,6 9,4 9,8 9,7 7,4 7,6 7,2 7,3 5,4 4,1 2,8 2,5 2,0 2,0 100,0 

Total da AID 5,8 8,9 9,4 10,0 10,4 9,6 8,2 8,0 7,4 6,6 5,0 3,6 2,5 2,0 1,4 1,3 100,0 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 
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Tabela 4-146: Pessoas de 5 anos ou mais de idade, não alfabetizadas, por faixa etária, em 2010. 

Bairros da AID 
5 a 9 

anos 

10 a 14 

anos 

15 a 

19 

anos 

20 a 24 

anos 

25 a 

29 

anos 

30 a 

34 

anos 

35 a 

39 

anos 

40 a 

44 

anos 

45 a 

49 

anos 

50 a 

54 

anos 

55 a 

59 

anos 

60 a 

64 

anos 

65 a 

69 

anos 

70 a 

74 

anos 

75 a 

79 

anos 

80 anos 

ou mais 
Total 

Total da AID de Cariacica 35,4 2,7 1,5 1,5 1,5 2,1 2,4 4,1 4,8 4,6 5,9 6,4 7,0 6,1 6,0 8,2 100,0 

Alto Lage  36,2 2,1 0,4 1,4 1,8 2,8 3,9 3,5 3,9 3,9 5,3 7,4 7,1 6,0 6,0 8,2 100,0 

Expedito  29,2 2,7 0,9 3,5 3,5 3,5 0,9 3,5 6,2 4,4 5,3 3,5 7,1 5,3 6,2 14,2 100,0 

Itaciba 37,1 2,7 1,9 1,9 1,1 0,8 2,5 4,6 4,4 4,1 6,3 6,3 7,4 5,4 4,1 9,5 100,0 

Nova Valverde  35,0 2,4 2,4 0,4 2,0 3,7 2,4 4,5 5,7 3,7 5,3 9,3 5,7 6,1 5,3 6,1 100,0 

Porto Santana  33,0 2,1 1,6 0,8 0,8 1,6 1,8 3,1 4,2 5,7 6,8 6,8 7,3 6,8 9,4 8,6 100,0 

Santana  41,1 2,2 0,6 0,6 1,6 1,3 1,3 2,9 4,8 4,8 6,1 6,1 7,0 6,1 6,1 7,6 100,0 

Serra do Anil 60,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Tucum  30,7 4,8 2,6 3,1 1,3 2,6 3,5 7,0 6,1 5,3 5,3 3,9 7,0 6,6 3,9 6,1 100,0 

Total da AID de Vitória 38,6 3,2 1,8 1,0 1,2 3,0 2,0 2,2 4,7 4,2 5,4 4,7 5,5 7,7 6,0 8,9 100,0 

Ariovaldo Favalessa 41,9 6,5 3,2 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 6,5 0,0 6,5 3,2 3,2 6,5 9,7 6,5 100,0 

Carotoíra 35,1 2,4 1,6 1,6 0,8 2,9 2,4 3,7 6,5 6,1 5,3 4,9 4,5 7,3 6,1 8,6 100,0 

Mário Cypreste 38,1 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 0,0 2,4 11,9 2,4 2,4 4,8 14,3 0,0 7,1 11,9 100,0 

Santo Antônio 41,4 3,9 2,1 0,7 1,4 3,2 1,8 1,1 1,8 3,2 5,7 4,6 5,4 9,3 5,4 8,9 100,0 

Total da AID 36,2 2,8 1,6 1,4 1,4 2,3 2,3 3,6 4,8 4,5 5,7 6,0 6,7 6,4 6,0 8,4 100,0 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 
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Desta forma, por mais que ainda não seja possível fazer uma análise sobre o nível de instrução da 

população residente na AID, foi possível verificar neste item a grande presença das pessoas 

alfabetizadas, que neste caso, superaram os 96% do total. Por outro lado, ainda destaca-se a presença 

dos não alfabetizados, que representaram aproximadamente 4% da população local. 

 

4.4.2.1.3 Habitação 

Os bairros que compõem a AID possuem, em conjunto, mais de 15 mil domicílios particulares 

permanentes, sendo 73,5% destes domicílios localizados em Cariacica e 26,5% em Vitória. Em 

média, em cada domicílio residem 3,2 pessoas, seja nos domicílios da AID de Cariacica ou de Vitória 

(Tabela 4-147). 

Tabela 4-147: Média de moradores por domicílio. 

 
População Domicílios Média de moradores por 

domicílio Absoluto % Absoluto % 

AID Cariacica 36.047 73,5% 11.271 73,5% 3,2 

AID Vitória 13.028 26,5% 4.063 26,5% 3,2 

Total AID 49.075 100,0% 15.334 100,0% 3,2 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Na maioria destes domicílios, os homens são os responsáveis, com exceção de apenas dois bairros 

da AID de Vitória (Ariovaldo Favalessa e Caratoíra), onde a responsabilidade cabe às mulheres 

(Tabela 4-148). 

Tabela 4-148: Sexo do Responsável pelo Domicílio (em %). 

Bairros da AID Homens Mulheres 

Total AID Cariacica 58,0 42,0 

Alto Lage 65,3 34,7 

Expedito 68,8 31,2 

Itaciba 57,1 42,9 

Nova Valverde 61,7 38,3 

Porto Santana 55,8 44,2 

Santana 50,9 49,1 

Serra do Anil 87,1 12,9 

Tucum 50,4 49,6 

Continua...  
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Tabela 4-148 (continuação):Sexo do Responsável pelo Domicílio (em %). 

Bairros da AID Homens Mulheres 

Total AID Vitória 52,9 47,1 

Ariovaldo Favalessa 49,8 50,2 

Caratoíra 46,5 53,5 

Mário Cypreste 59,2 40,8 

Santo Antônio 57,4 42,6 

Total AID 56,7 43,3 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Sobre o tipo de domicílio presente na AID, é possível verificar na Tabela 4-149 a grande presença 

por casas, que no total representaram 96,0%. Além disso, também é importante destacar a 

participação dos apartamentos, que representaram 3,1% do total. 

Na análise por bairro, é possível verificar que a maior presença das casas ocorreu em Serra do 

Anil, em Cariacica, onde 100% dos domicílios são deste tipo. Por outro lado, a maior participação 

dos apartamentos ocorreu em Itacibá, também em Cariacica, com 7,0% do total. 

Tabela 4-149: Tipo de domicílio existente na AID (em %). 

Bairros da AID Casa 

Casa de vila 

ou em 

condomínio 

Apartamento 

Habitação em 

casa de 

cômodos, 

cortiço ou 

cabeça de 

porco 

Oca ou 

maloca 

Total em 

percentual 

Total em 

números 

absolutos 

AID em Cariacica 96,2 0,4 3,3 0,1 0,0 100,0 11.271 

Alto Lage 94,0 0,0 6,0 0,0 0,0 100,0 2.153 

Expedito 99,5 0,0 0,3 0,3 0,0 100,0 728 

Itaciba 91,5 1,2 7,0 0,2 0,0 100,0 2.525 

Nova Valverde 98,7 0,2 1,1 0,0 0,0 100,0 899 

Porto Santana 98,4 0,3 1,3 0,0 0,0 100,0 2.077 

Santana 98,9 0,0 1,1 0,0 0,0 100,0 1.964 

Serra do Anil 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 31 

Tucum 98,9 0,8 0,2 0,1 0,0 100,0 894 

AID em Vitória 95,4 0,1 2,7 1,8 0,0 100,0 4.063 

Ariovaldo Favalessa 98,8 0,0 1,2 0,0 0,0 100,0 241 

Caratoíra 92,2 0,0 3,4 4,4 0,0 100,0 1.556 

Mário Cypreste 96,6 0,0 3,4 0,0 0,0 100,0 385 

Santo Antônio 97,3 0,3 2,1 0,3 0,0 100,0 1.881 

Total da AID 96,0 0,3 3,1 0,5 0,0 100,0 15.334 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 
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Outra importante informação sobre o perfil dos domicílios presentes na AID, refere-se a condição 

de ocupação. Com isso, percebe-se que 76,2% dos domicílios locais são próprios, sendo ainda, 75,2% 

encontram-se quitados e 0,9%, estão em vias de aquisição. Destaca-se ainda a presença de imóveis 

que se encontram alugados, totalizando 17,7% do total de domicílios da AID, e dos que estão cedidos, 

representando 6,0%. 

Outra importante informação, é a maior participação relativa de imóveis próprios na AID de 

Cariacica, com 76,6%, quando se comparado a AID de Vitória, em que este resultado foi igual a 

74,9%. Por outro lado, a maior presença de imóveis alugados ocorreu na AID de Vitória, onde 19,9% 

destes domicílios estão nesta situação, enquanto os da AID de Cariacica, este resultado foi igual a 

17,0%. 

Na análise por bairro, nota-se que a maior presença de imóveis próprios e que também se 

encontram quitados, estão em Nova Valverde e em Serra do Anil, ambos em Cariacica. Por outro 

lado, a presença por domicílios alugados é maior em bairros como Mário Cypreste e Santo Antônio, 

em Vitória, e Alto Lage e Itacibá, em Cariacica. 

Já os domicílios cedidos, tem sua maior participação relativa em Ariovaldo Favalessa, em Vitória, 

e Alto Lage e Itacibá, em Cariacica (Tabela 4-150). 

Tabela 4-150: Condição de ocupação do domicílio (em %). 

Bairros da 

AID 
Próprio 

Próprio 

já 

quitado 

Próprio 

em 

aquisição 

Alugado Cedido 
Cedido por 

empregador 

Cedido 

de outra 

forma 

Outra 

condição 
Total 

AID em 

Cariacica 
76,6 75,5 1,1 17,0 6,3 0,4 5,9 0,2 100,0 

Alto Lage 66,7 63,9 2,8 20,7 12,4 1,1 11,3 0,2 100,0 

Expedito 77,9 77,7 0,1 11,4 10,7 0,0 10,7 0,0 100,0 

Itaciba 76,3 75,0 1,3 18,6 4,9 0,3 4,6 0,2 100,0 

Nova 

Valverde 
84,9 84,1 0,8 12,3 2,7 0,2 2,4 0,1 100,0 

Porto Santana 79,1 78,7 0,4 16,5 4,4 0,1 4,3 0,0 100,0 

Santana 79,4 79,2 0,2 17,5 3,0 0,1 2,9 0,2 100,0 

Serra do Anil 83,9 83,9 0,0 9,7 6,5 3,2 3,2 0,0 100,0 

Tucum 79,8 79,2 0,6 12,9 7,3 0,8 6,5 0,1 100,0 

Continua...  
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Tabela 4-150 (continuação): Condição de ocupação do domicílio (em %). 

Bairros da 

AID 
Próprio 

Próprio 

já 

quitado 

Próprio 

em 

aquisição 

Alugado Cedido 
Cedido por 

empregador 

Cedido 

de outra 

forma 

Outra 

condição 
Total 

AID em 

Vitória 
74,9 74,3 0,6 19,9 5,1 0,1 4,9 0,1 100,0 

Ariovaldo 

Favalessa 
67,6 66,8 0,8 16,6 15,8 0,0 15,8 0,0 100,0 

Caratoíra 75,0 74,6 0,4 19,5 5,3 0,1 5,2 0,2 100,0 

Mário 

Cypreste 
76,1 75,8 0,3 21,3 2,3 0,5 1,8 0,3 100,0 

Santo 

Antônio 
75,5 74,7 0,8 20,3 4,1 0,2 3,9 0,1 100,0 

Total da AID 76,2 75,2 0,9 17,7 6,0 0,3 5,6 0,1 100,0 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Quase 70% dos domicílios da AID é caracterizada como nuclear, que na classificação do IBGE 

consiste em unidades domésticas constituída por: pessoa responsável com cônjuge; pessoa 

responsável com cônjuge e com pelo menos um filho(a) ou enteado(a); pessoa responsável com pelo 

menos um filho(a) ou enteado(a); pessoa responsável com pai ou padrasto e com mãe ou madrasta; 

pessoa responsável com pai ou padrasto, com mãe ou madrasta e com pelo menos um irmão ou irmã; 

pessoa responsável com pai ou padrasto; pessoa responsável com mãe ou madrasta; pessoa 

responsável com pai ou padrasto e com pelo menos um irmão ou irmã; ou pessoa responsável com 

mãe ou madrasta e com pelo menos um irmão ou irmã (Tabela 4-151).  

Tabela 4-151: Características habitacionais, por espécie de unidade doméstica (em %). 

Bairros da AID Unipessoal8 Nuclear Estendida9 Composta10 

AID em Cariacica 11,2 68,8 18,1 1,9 

Alto Lage 12,7 68,0 17,4 1,9 

Expedito 12,2 67,0 19,2 1,5 

Itacibá 11,4 67,3 18,8 2,5 

Nova Valverde 6,9 72,3 19,4 1,4 

Porto Santana 10,8 70,1 17,4 1,6 

Santana 10,6 69,6 17,7 2,1 

Serra do Anil 9,7 71,0 16,1 3,2 

Tucum 12,6 67,8 18,0 1,6 

Continua...  

                                                 

8 Unipessoal - quando constituída por uma única pessoa. 
9 Estendida - quando constituída somente pela pessoa responsável com pelo menos um parente, formando uma 

família que não se enquadre em um dos tipos descritos como nuclear. 
10 Composta - quando constituída pela pessoa responsável, com ou sem parente(s), e com pelo menos uma pessoa 

sem parentesco agregado(a), pensionista, convivente, empregado(a) doméstico(a), parente do empregado(a) doméstico(a). 
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Tabela 4-151 (continuação): Características habitacionais, por espécie de unidade doméstica (em %). 

Bairros da AID Unipessoal11 Nuclear Estendida12 Composta13 

AID em Vitória 13,2 61,6 22,9 2,3 

Ariovaldo Favalessa 14,9 56,0 27,4 1,7 

Caratoíra 11,6 61,3 24,2 2,9 

Mário Cypreste 16,6 59,7 21,8 1,8 

Santo Antônio 13,7 63,0 21,4 1,9 

Total da AID 11,7 66,9 19,4 2,0 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Os serviços e infraestrutura disponíveis no entorno dos domicílios da AID são apresentados na 

Tabela 4-152 e Tabela 4-153. Nela é possível detectar que alguns domicílios ainda não possuem 

banheiro de uso exclusivo. O abastecimento de água por rede geral atinge praticamente a totalidade 

dos domicílios. A coleta de lixo também tem grande cobertura nos bairros da AID, com exceção de 

Serra do Anil e Tucum, ambos em Cariacica.  

Ainda no que se refere aos bairros de Serra do Anil e Tucum, cabe destacar que, assim como será 

visto a seguir, eles apresentam características distintas, já que no primeiro há a presença de empresas 

e indústrias, enquanto o segundo, além de grandes vazios urbanos, também há presídios e hospital 

psiquiátrico. 

A identificação do logradouro ainda é um grande problema nos bairros da AID de Cariacica. 

Ainda nesta região, o bairro Itacibá possui 17% dos domicílios com esgoto a céu aberto em seu 

entorno. Nova Valverde apresenta lixo acumulado nas ruas, no entorno de 7% dos domicílios (Tabela 

4-152). 

Na AID dos dois municípios, grande parte dos domicílios possuem medidores exclusivos da 

companhia de energia elétrica, sendo os maiores percentuais nos bairros em Serra do Anil, em 

Cariacica, e Mário Cypreste, em Vitória. Por outro lado, as menores participações relativas ocorreram 

em Tucum, em Cariacica, e em Caratoíra, em Vitória.  

                                                 

11 Unipessoal - quando constituída por uma única pessoa. 
12 Estendida - quando constituída somente pela pessoa responsável com pelo menos um parente, formando uma 

família que não se enquadre em um dos tipos descritos como nuclear. 
13 Composta - quando constituída pela pessoa responsável, com ou sem parente(s), e com pelo menos uma pessoa 

sem parentesco agregado(a), pensionista, convivente, empregado(a) doméstico(a), parente do empregado(a) doméstico(a). 
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Tabela 4-152: Características habitacionais, por serviço e infraestrutura, na AID Cariacica. 

Características 

AID - Cariacica 

Alto 

Laje 
Expedito Itacibá 

Nova 

Valverde 

Porto 

Santana 
Santana 

Serra 

do 

Anil 

Tucum 

Com banheiro de uso exclusivo 

dos moradores 
99,8 99,2 99,7 98,9 99,8 99,9 100,0 99,7 

Abastecimento de água por rede 

geral  
99,7 100,0 98,1 97,9 99,6 97,4 87,1 98,8 

Lixo coletado por serviço de 

limpeza  
97,5 99,7 97,1 90,8 99,4 95,8 51,6 89,0 

Existe identificação do 

logradouro 
39,2 88,1 29,5 48,0 9,7 56,8 0,0 28,6 

Existe esgoto a céu aberto 0,7 1,0 17,1 5,2 0,8 0,5 0,0 6,0 

Existe lixo acumulado nos 

logradouros 
1,3 0,0 0,0 7,1 0,0 0,3 0,0 0,0 

Com energia elétrica de 

Companhia distribuidora e com 

medidor de uso exclusivo 

84,2 83,4 80,6 89,5 82,6 87,4 90,3 79,3 

Com energia elétrica de 

Companhia distribuidora e com 

medidor de uso compartilhado 

13,0 15,2 16,6 7,0 11,8 9,4 9,7 14,7 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Tabela 4-153: Características habitacionais, por serviço e infraestrutura, na AID Vitória. 

Características 

AID - Vitória 

Ariovaldo 

Favalessa 
Caratoíra 

Mário 

Cypreste 

Santo 

Antônio 

Com banheiro de uso exclusivo dos moradores 98,3 95,1 100,0 99,7 

Abastecimento de água por rede geral  100,0 99,6 99,7 99,8 

Lixo coletado por serviço de limpeza  100,0 98,3 99,5 99,0 

Existe identificação do logradouro 91,3 59,2 96,0 99,4 

Existe esgoto a céu aberto 0,0 0,0 0,0 0,0 

Existe lixo acumulado nos logradouros 0,0 1,4 0,0 2,8 

Com energia elétrica de Companhia distribuidora 

e com medidor de uso exclusivo 
80,1 79,9 93,0 89,6 

Com energia elétrica de Companhia distribuidora 

e com medidor de uso compartilhado 
14,1 17,9 2,9 6,6 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Torna-se importante destacar que, de maneira geral, a região que compõem a AID enfrenta 

diversos problemas relacionadas ao lixo, especialmente por conta do descarte de entulhos em locais 
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inapropriados, sendo realizado, conforme relatos de moradores locais, por pessoas de outros bairros. 

Porém, é importante destacar que esta situação será mais bem discutida no item sobre o sistema de 

saneamento na AID. Detalhes sobre as condições habitacionais na área de influência direta do 

empreendimento são apresentados no ANEXO XXXIX e no ANEXO XL. 

 

4.4.2.1.4 Saúde  

As principais causas de morte nos municípios que abrigam a AID do empreendimento são 

apresentadas na Tabela 4-154. Embora haja uma divisão por municípios, os dados referem-se a 

ocorrências em hospitais dos municípios e não restringe-se a moradores dos mesmos. Entretanto, por 

tratar-se de municípios integrados em uma região metropolitana, este perfil amplia-se a esta unidade 

territorial. 

As principais causas de morte registradas nos hospitais de Cariacica estão relacionadas a doenças 

infecciosas e parasitárias. Nos hospitais de Vitória, as neoplasias são as grandes causas de morte, 

seguidas de doenças infecciosas e parasitárias (Tabela 4-154). 

Tabela 4-154: Morbidades hospitalares, em 2012. 

Morbidades Cariacica Vitória 

Neoplasias - tumores ND 43,8 

Doenças infecciosas e parasitárias 41,7 18,5 

Doenças do aparelho circulatório ND 9,6 

Doenças do aparelho digestivo 25,0 4,9 

Doenças do aparelho respiratório 8,3 7,1 

Lesões, envenenamentos e causas externas 8,3 6,0 

Doenças originadas no período perinatal ND 2,2 

Sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e laboratoriais ND 1,6 

Doenças do aparelho geniturinário ND 1,5 

Doenças do sistema nervoso ND 1,2 

Doenças osteomuscular e tecido conjuntivo ND 1,1 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas ND 0,5 

Transtornos mentais e comportamentais ND 0,1 

Doenças do sangue, órgãos hematológicos, transtornos imunitários 8,3 0,3 

Doenças dos olhos e anexos ND ND 

Doenças do ouvido e da apófise mastoide ND ND 

Doenças de pele e do tecido subcutâneo ND 1,0 

Gravidez, parto e puerpério ND 0,1 

Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas ND 0,5 

Total de Morbidades Hospitalares 12 1.829 

Fontes: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS, 2012. 
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Em ambos os municípios há grande incentivo a uma vida mais saudável, principalmente por meio 

da prática regular de exercícios físicos, inclusive com serviços de orientação voltados também para 

grupos da terceira idade. 

No município de Vitória, o Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) oferece aulas gratuitas de 

alongamento, ioga, hidroginástica, ginástica localizada e voleibol master (para maiores de 40 anos), 

além de caminhada e dança. As aulas são ministradas por professores e estagiários de Educação Física 

em módulos instalados em parques, praças e outros espaços públicos. O serviço tem o objetivo de 

orientar e incentivar a prática regular e correta de exercícios; combater o sedentarismo e auxiliar na 

prevenção e tratamento de doenças crônico-degenerativas não transmissíveis (VITÓRIA, 2013). 

Na AID do empreendimento, o bairro Mário Cypreste possui um módulo do SOE no Parque 

Tancredão, com aulas de alongamento, ginástica e yoga. 

 

4.4.2.1.1 Renda  

A renda per capita nos domicílios da AID é apresentada na Tabela 4-155. Nela, é possível 

constatar que mais de 60% dos domicílios possuem renda mensal de mais de ½ salário mínimo até 2 

salários mínimos por morador, e cerca de 80% dos domicílios possuem renda per capita de no máximo 

2 salários mínimos (ANEXO XLI). 

Tabela 4-155: Renda mensal domiciliar per capita (em %). 

Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita 
AID Cariacica AID Vitória Total AID 

Sem rendimento 3,4 4,4 3,7 

Até 1/8 de salário mínimo 0,5 0,6 0,5 

Mais de 1/8 a 1/4 de salário mínimo 3,1 3,6 3,2 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 13,1 14,6 13,5 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 31,4 31,0 31,3 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 32,1 29,4 31,4 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 9,4 8,5 9,1 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 5,3 5,2 5,2 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 1,6 2,3 1,8 

Mais de 10 salários mínimos 0,3 0,4 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

Nota: Salário Mínimo de R$ 510,00 (2010). 
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O rendimento médio das pessoas, com 10 anos ou mais de idade e que possuem algum tipo de 

renda, varia de um bairro para outro conforme apresentado na Tabela 4-156. As maiores rendas 

médias da AID estão nos bairros de Alto Laje, em Cariacica, e de Santo Antônio, em Vitória. No 

outro extremo estão os bairros Nova Valverde e Mário Cypreste, ambos em Cariacica, com renda 

média de R$ 809,59 e R$ 882,48, respectivamente. 

Tabela 4-156: Rendimento das pessoas com 10 anos ou mais de idade, com renda. 

Bairro da AID 
Renda média mensal 

(R$) 
Número de Pessoas % População Total 

Alto Lage 1.270,94 3.989 60,9 

Expedito 1.083,40 1.262 55,2 

Itacibá 1.095,06 4.626 58,2 

Nova Valverde 809,59 1.495 48,2 

Porto Santana 1.046,03 3.807 56,5 

Santana 1.087,12 3.503 54,7 

Serra do Anil 971,67 51 47,7 

Tucum 1.058,00 1.595 54,7 

Ariovaldo Favalessa 1.115,79 457 58,1 

Caratoíra 933,18 2609 50,7 

Mário Cypreste 882,48 695 60,7 

Santo Antônio 1.266,99 3474 58,4 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Considerando as faixas de renda das pessoas com 10 anos ou mais e que possuem alguma renda, 

na AID, temos que 43,4% dessas pessoas possuem renda mensal de mais de ½ até 2 salários mínimos. 

O percentual de pessoas com 10 anos ou mais de idade que não possuem rendimento chega a 35% 

(Tabela 4-157). 

Tabela 4-157: Pessoas com 10 anos ou mais de idade, por faixa de renda (em %). 

Salário mínimo AID Cariacica AID Vitória Total AID 

Sem rendimento 34,6 36,2 35,1 

Até ½ salário mínimo 2,2 2,0 2,2 

Mais de ½ a 1 salário mínimo 17,7 19,3 18,1 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 25,7 24,2 25,3 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 8,9 7,9 8,6 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 6,9 6,2 6,7 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 3,5 3,2 3,4 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 0,3 0,5 0,4 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 0,1 0,2 0,1 

Mais de 20 salários mínimos 0,1 0,1 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

Nota: Salário Mínimo = R$ 510,00. 
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A Tabela 4-158 e a Tabela 4-159 mostram as faixas de renda das pessoas com 10 anos ou mais 

de idade e que possuem algum tipo de renda mensal em cada bairro da AID de Cariacica e de Vitória. 

Tabela 4-158: Pessoas com 10 anos ou mais de idade, por faixa de renda, na AID Cariacica (em %). 

Salário mínimo 
Alto 

Lage 
Expedito Itacibá 

Nova 

Valverde 

Porto 

Santana 
Santana 

Serra do 

Anil 
Tucum 

Sem rendimento 30,9 37,0 33,2 41,9 33,9 35,6 40,7 37,2 

Até ½ 2,8 0,7 2,4 2,4 2,1 2,0 4,7 2,2 

Mais de ½ a 1 17,1 16,6 18,0 20,0 18,3 16,7 18,6 17,6 

Mais de 1 a 2  23,5 24,8 26,6 26,0 27,3 25,8 24,4 24,8 

Mais de 2 a 3  10,8 10,0 8,9 5,4 8,0 9,1 5,8 8,6 

Mais de 3 a 5  8,6 7,3 6,8 3,3 6,8 7,4 2,3 5,8 

Mais de 5 a 10  5,4 3,3 3,6 0,9 3,2 2,9 2,3 3,5 

Mais de 10 a 15  0,6 0,1 0,3 0,1 0,3 0,4 1,2 0,2 

Mais de 15 a 20  0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

Mais de 20  0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

Nota: Salário Mínimo = R$ 510,00. 

 

Tabela 4-159: Pessoas com 10 anos ou mais de idade, por faixa de renda, na AID Vitória (em %). 

Salário mínimo 
Ariovaldo 

Favalessa 
Caratoíra Mário Cypreste 

Santo 

Antônio 

Sem rendimento 32,7 40,9 32,2 33,5 

Até ½ 3,1 2,9 0,6 1,5 

Mais de ½ a 1 18,6 21,3 20,6 17,4 

Mais de 1 a 2  24,2 22,6 33,7 23,8 

Mais de 2 a 3  9,3 5,6 7,0 9,9 

Mais de 3 a 5  7,1 4,2 4,3 8,1 

Mais de 5 a 10  4,4 2,0 1,5 4,4 

Mais de 10 a 15  0,7 0,2 0,2 0,8 

Mais de 15 a 20  0,0 0,1 0,0 0,4 

Mais de 20  0,0 0,0 0,0 0,2 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

Nota: Salário Mínimo = R$ 510,00. 

 

Assim, por meios dos resultados apresentados na Tabela 4-158 e na Tabela 4-159, que os bairros 

que detêm os maiores percentuais de pessoas com 10 anos ou mais de idade sem rendimento, foram 

Nova Valverde (41,9%) e Serra do Anil (40,7%), em Cariacica, e Caratoíra (40,9%), em Vitória. 

Cabe ressaltar que a percepção da população residente na Área de Influência Direta, sobre o 

empreendimento, conforme determina o Termo de Referência, é apresentada no item 4.4.5, enquanto 

as questões relativas à população a ser desapropriada encontra-se no item 4.4.6. 
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4.4.2.2 Uso e Ocupação do Solo 

O conteúdo proposto neste Estudo de Impacto Ambiental (EIA), referente à temática de uso e 

ocupação do Solo, tem como objetivo apresentar uma discussão sobre o marco regulamentar (PDM 

e PDU), bem como os componentes existentes no tipo de ocupação e os elementos de infraestrutura 

presentes na Área de Influência Direta (AID). 

Assim, esta parte do Estudo apresenta a maior parte das informações requeridas pelo termo de 

referência utilizando de dados secundários obtidos em fontes oficiais, como a estatística oficial 

(IBGE), informações georreferenciadas da Prefeitura Municipal de Vitória e de Cariacica, Companhia 

de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), entre outros. Desse modo, os temas a serem 

abordados nesta presente estudo são: 

 As principais construções existentes dentro da Área de Influência Direta; 

 As principais vias de acesso; 

 Áreas de Recreação, Monumentos Artísticos e Naturais; 

 Sistema viário (a hierarquização do sistema viário) e o sistema de transporte; 

 Ás principais linhas de transmissão; 

 Oleodutos e Gasodutos; 

 E o uso e ocupação segundo o Plano Diretor Urbano de Vitória e o Plano Diretor 

Municipal de Cariacica. 

Os temas apresentados foram analisados utilizando de ferramentas de geoprocessamento 

(Quantum Gis), ao qual permitiu a realização de análises a partir dos dados existentes (IBGE, PMV, 

PMC, CETURB, entre outros), sendo apresentados em formato textual e com a presença de mapas, 

figuras e tabelas que deram suporte a argumentação, bem como as referências bibliográficas existente, 

mantendo um respaldo técnico no que é aqui apresentado. 
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4.4.2.2.1 Construções existentes 

Inicialmente, é importante salientar, que a Área de Influência Direta (AID), sobretudo no 

município de Cariacica, apresenta uma série de obras públicas de grande alteração no trânsito, tais 

como serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação, referente ao projeto TRANSCOL III, no 

chamado Corredor José Sette (Figura 4-368). Para esta mesma, rodovia, também está prevista uma 

mudança de traçado de uma rede de distribuição de energia elétrica de alta e baixa tensão 

(TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 2010).  

Obras de menor porte, tais como reformas e construção de equipamentos de ensino e de saúde, 

entre outros prédios públicos estão previstas nestas áreas, com maior ocorrência no bairro de Alto 

Lage. Apesar de serem obras menores, o seu conjunto, somado às obras de grande porte, (ex. corredor 

José Sette) podem acarretar uma intensificação de fluxo de veículos dentro da AID, na fase de 

execução do empreendimento.  

No caso da porção da AID do município de Vitória, há menor ocorrência de obras de grande 

impacto, podendo citar: recuperação de pavimentos; algumas reformas, manutenção e obras de 

prédios púbicos no Bairro de Santo Antônio. Outra obra importante a ser mencionada é o serviço de 

contenção de encosta no Morro do Quadro, que embora esteja fora da AID, em função da proximidade 

com os Bairros de Santo Antônio e Caratoíra, pode intensificar o fluxo de veículo, com a 

movimentação de caminhões nas principais vias existentes. A única obra em execução até o presente 

momento (janeiro/2014) com possibilidade de interligação ao empreendimento, trata-se da chamado 

Portal do Príncipe, com localização fora da Área de Influência Direta do Empreendimento, mas em 

seu entorno imediato. 
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Figura 4-368: Detalhe de construções existentes de serviço de 

terraplanagem, drenagem e pavimentação na Rodovia José Sette, 

próximo ao Terminal de Itacibá. 

 

4.4.2.2.2 Principais vias de acesso 

Dentro da Área de Influência Direta (AID) encontram-se algumas das principais vias que 

interligam a maioria dos municípios da Grande Vitória, como Serra, Vitória, Cariacica, Vila Velha e 

Viana. Na porção do município de Cariacica destaca-se o trecho da Rodovia BR 101, chamado de 

Rodovia do Contorno. A interligação do trajeto da quarta ponte com a BR 101 será localizado nas 

imediações do bairro Serra do Anil, área de crescente adensamento populacional. 

A rodovia Governador José Sette é um dos principais eixos de interligação entre o trecho da BR-

262 (Estação ferroviária – trevo Alto Lage), com a sede municipal de Cariacica. Trata-se de uma 

importante eixo que interliga a sede do município com a atual sede da prefeitura e outros 

departamentos públicos (localizada em Alto Lage). Dentro da AID, a Rodovia José Sette interliga os 

bairros de Alto Lage, Itacibá, Tucum e Santana. No entanto, é nos Bairros de Itacibá e Tucum, que 

encontra-se com outros dois pontos de distribuição de fluxo do empreendimento. No caso de Itacibá, 

a distribuição será realizada no trevo próximo ao terminal de Itacibá, interligando-o ao futuro eixo do 

empreendimento. 

Nas imediações do bairro Alto Lage, encontra-se outra importante via de acesso que é a BR 262, 

que interliga os municípios de Cariacica e Viana com os municípios de Vila Velha e Vitória, 
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utilizando a chamada Segunda Ponte, ou então para a rodovia Governador Lindemberg no bairro São 

Torquato. Esta rodovia, apesar de apresentar três pistas atualmente enfrenta um gargalo no ponto de 

distribuição para a segunda ponte e ao bairro São Torquato, sobretudo, em horários de grande 

intensidade de veículos, atingindo até o bairro de Alto Lage.  

Na porção do município de Vitória, saindo do centro de Vitória encontra-se uma das principais 

vias da região, a Avenida Nair de Azevedo Silva, que acessa os municípios de Cariacica, Vila Velha 

e a região que compreende os bairros de Santo Antônio e São Pedro. Esta avenida é um das mais 

importantes do município de Vitória, uma vez que faz o acesso à Rodoviária de Vitória localizada na 

Ilha do Príncipe.  

Com acesso para os bairros de Santo Antônio, Mario Cypreste e Caratoíra (AID) e para aos bairros 

de São Pedro e Ilhas da Caieiras, a Avenida Dário Lourenço de Souza, interligará ao empreendimento 

nas proximidades do cais do hidroavião, zona limítrofe entre os bairros Mário Cypreste e Santo 

Antônio. Tal via de acesso alterna trechos com pistas duplas com pistas únicas, no entanto, é prevista 

a alteração de tal via para atender ao fluxo de veículos esperado. 

Outra via de acesso importante para o empreendimento é a Rodovia Serafim Derenzi, que interliga 

as regiões IV (Maruípe), V (Praia do Canto), VI (Continental), VII (São Pedro) e VIII (Jardim 

Camburi) com as regiões I (Centro) e II (Santo Antônio), pela porção leste da ilha de Vitória. Essa 

rodovia, cruza todos os bairros pertencentes a região de São Pedro, com acesso a importantes atrações 

turísticas da cidade de vitória como a Ilha das Caieiras e ao Parque Natural Municipal da Fonte 

Grande. Esta rodovia apresenta apenas uma pista em quase todo seu trajeto, não apresentando 

problemas de tráfego como as demais avenidas citadas (ANEXO XLII). 

 

4.4.2.2.3 Áreas de recreação e monumento artístico 

Na porção da Área de Influência Direta (AID) da Quarta Ponte encontram-se equipamentos 

públicos e privados com objetivo recreacional de atividades artísticas, culturais e também naturais. 

No município de Cariacica, os equipamentos de recreação são mais dispersos ao longo de toda área, 

enquanto que em Vitória, estão agrupados no complexo do Tancredão. Neste município, destacam-
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se, além do Complexo do Tancredão, o Sambódromo, o Teatro Carmélia e o Cais do Hidroavião 

(ANEXO XLIII). 

A Tabela 4-160 apresenta os tipos de equipamentos recreacionais distribuídos ao longo da faixa 

da AID do empreendimento na porção do município de Vitória, sendo que os tipos de equipamentos 

mais comuns são núcleos de escolinhas e quadras esportivas. O total de equipamentos recreacionais 

é de 25, apresentando bastante diversificação de tipos e concentrados no complexo do Tancredão, no 

qual a população pode realizar atividades físicas e recreacionais diversas. 

Tabela 4-160: Tipos de equipamentos de recreação localizado na Área de Influência Direta na porção do Município de 

Vitória. 

Tipo de Equipamentos Qtd. Equipamentos Tipo de Equipamentos Qtd. Equipamentos 

Academia Popular 1 Pista de Skate 1 

Campo de Futebol de Areia 2 Praça Saudável 1 

Campo de Futebol Society 1 Quadra de Esporte 3 

Campo de Futebol de Grama 1 Quadra Poliesportiva 2 

Centro de Esporte e Lazer 1 Teatro 1 

Clube 1 Biblioteca 1 

Ginásio de Esporte 1 Sambódromo 1 

Núcleo Escolinhas de Esporte 4 Centro Cultural 1 

Piscina 2 Total 25 

Fonte: PMV, 2014. 

 

Quanto à distribuição deste equipamentos na porção do município de Vitória, encontramos a 

maior concentração no Bairro Mário Cypreste com 17 equipamentos, sendo 13 localizados no 

complexo do Tancredão. O bairro Santo Antônio apresenta cinco equipamentos, sendo eles: 

academias populares e quadras de esporte (Tabela 4-161). 

Tabela 4-161: Distribuição de equipamentos de recreação na Área de Influência Direta na porção do Município de Vitória 

BAIRRO Número de Bairros 

Santo Antônio  5 

Mário Cypreste  4 

Caratoíra  2 

Mário Cypreste (Complexo Tancredão) 13 

Ariovaldo Favalessa  1 

Total 25 

Fonte: PMV, 2014. 
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Na porção do município de Cariacica, encontramos uma variedade menor de equipamentos 

recreacionais, culturais e naturais, além de um número total reduzido, sendo 13 no total. Cabe ressaltar 

a existência do Parque Natural Municipal Manguezais do Itanguá, localizado no Bairro Itacibá, que 

se constitui uma das áreas de impacto direto da construção da Ponte, por uma de suas alças que 

direcionará o trânsito para a Rodovia José Sette – terminal de Itacibá (Tabela 4-162). 

Tabela 4-162: Tipos de equipamentos de recreação localizado na Área de Influência Direta na porção do Município de 

Cariacica. 

Tipo Equipamentos 

Academia e academia popular 7 

Campo de futebol 5 

Quadra Poliesportiva 4 

Unidade de Conservação 1 

Total 17 

Fonte: PMC, 2014. 

 

Apesar de serem poucos os equipamentos na área AID em Cariacica, para uma área de 8,08 km2, 

estes estão bem distribuídos entre os bairros Porto de Santana, Santana e Itacibá, conforme a Tabela 

4-163. 

Tabela 4-163: Distribuição de equipamentos de recreação na Área de Influência Direta na porção do Município de 

Cariacica 

Bairro Equipamentos 

Porto de Santana 3 

Tucum 1 

Alto Lage 4 

Santana 5 

Itacibá 3 

Nova Valverde 1 

Total 17 

Fonte: PMC, 2014. 

 

Comparando os dois municípios da AID em termos de atendimentos dos equipamentos 

recreacionais, culturais e naturais, observamos uma discrepância em termos territoriais e 

populacionais, bem como em relação ao número de equipamentos existentes. Observa-se que a AID 

em Cariacica é relativamente maior que a AID em Vitória, refletindo diretamente na proporção 
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populacional. No entanto, o número de equipamentos no município de Vitória é duas vezes maior do 

que de Cariacica, conforme Tabela 4-164. 

Tabela 4-164: relação de equipamentos recreacionais culturais e naturais, com população e área total na AID entre os 

municípios de Cariacica e Vitória 

Município População Área m² Equipamentos 

Cariacica 25.512 8.077.190,9 17 

Vitória 5.626 859.132,8 25 

Fonte: IBGE 2010, PMV 2014, PMC 2014 

 

Um dos pontos importantes em relação à distribuição dos equipamentos de atividades 

recreacionais, culturais e naturais a ser sinalizado é o impacto durante a fase de instalação e operação 

do empreendimento da quarta ponte dentro da Área de Influência Direta. 

No caso do Município de Cariacica deve se levar em consideração o traçado da alça Sul, que 

interliga o terminal de Itacibá, sobre o Parque Natural Municipal Manguezais do Itanguá. Por se tratar 

de uma Unidade de Conservação Municipal, constante no Plano Diretor Municipal, definido como 

Zona de Proteção Ambiental de categoria 1, deve se assegurar os procedimentos de autorização do 

órgão responsável, envolvendo o conselho gestor e demais colegiados ligados ao tema. Em caso de 

supressão da vegetação, deve-se levar em consideração medidas de compensação que vise a 

implementação de tal UC bem como a reparação dos danos causados (BRASIL, 2000). 

No município de Vitória deve ser observado pontos críticos, em relação ao impacto direto durante 

a fase de instalação do empreendimento, nos bairros Santo Antônio, que referem-se à quadras 

esportivas, campo de futebol e academias populares. Para o traçado da Quarta Ponte proposto, prevê-

se impactos relacionados diretamente à ruído, partículas em suspensão, tráfego intenso de veículos 

pesados, podendo comprometer a utilização desses equipamentos pela população local. No caso do 

bairro Mario Cypreste, as causas citadas anteriormente podem ocorrer durante a construção do 

empreendimento impactando, sobretudo, o acesso ao Complexo do Tancredão, que concentra a maior 

quantidade de equipamentos (13)  

Entretanto, é durante a fase de operação do empreendimento (obra concluída e com fluxo de 

veículos), teremos outro impacto negativo, tendo em vista a melhoria de acessibilidade para esta 

região do município de Cariacica. Não existe uma previsão de cenário numérico do aumento do uso 
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e visitação destes equipamentos, mas é mister observar que, atualmente, há uma concentração maior 

de atividades recreativas, culturais e naturais, em de Vitória (um equipamento para cada 245 

habitantes), discrepando do município de Cariacica que apresenta um equipamento para cada 1962 

habitantes (Tabela 4-165). 

Tabela 4-165: Relação de equipamentos recreacionais, culturais e naturais, com população e área total na AID entre os 

municípios de Cariacica e Vitória. 

Município Equipamentos por habitante 

Cariacica 1594,5 

Vitória 244,6 

Fonte: IBGE 2010, PMV 2014, PMC 2014. 

 

Por fim, ressalta-se que é importante a ampliação do número de equipamentos de atividades 

recreativas, culturais e naturais para a população, por parte do poder público, especialmente em 

Cariacica, considerando o aumento da mobilidade trazido pelo empreendimento, a possibilidade de 

aumento da densidade populacional para a AID deste município, bem como a consolidação do setor 

de comércio e serviços, de forma a garantir a melhoria da qualidade de vida da população. 

O aumento da mobilidade sem que haja esta ampliação e investimento em equipamentos de 

atividades recreativas, culturais e naturais no município de Cariacica, poderá aumentar os custos de 

manutenção da infraestrutura predial, bem como de recursos humanos dos equipamentos em Vitória. 

 

4.4.2.2.4 Sistema viário e de transportes  

4.4.2.2.4.1 Sistema viário 

Em relação ao sistema viário da Área de Influência Direta e seu entorno, apresentam a seguintes 

hierarquias, importantes para entendimento da escala de acessibilidade de cada porção do sistema 

viário, que receberá impactos diretos e indiretos com a construção do empreendimento: 

 O Corredores Metropolitanos: tem como função principal a facilidade de percurso, baixa 

presença de tráfego de passagem e local e, possibilidade inexistente de estacionamento; 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

746 

 

 

 

 Corredor Arterial: tem como função distribuir o fluxo do corredor metropolitano para eixos 

coletores, com presença tráfego local e de passagem (em menor intensidade), ainda com 

predominância da facilidade de percurso e restrições à estacionamento; 

 Eixo coletores: são consideradas vias complementares e tem como função a distribuição do 

fluxo do Corredor Arterial para vias locais, com maior presença de tráfego local e de passagem 

(comparado ao Corredor Arterial), maior facilidade de acesso e restrições menores ao 

estacionamento;  

 As vias locais: também são vias complementares, com função de interligar os eixos coletores 

até residências e outros equipamentos públicos e ou privados, com maior facilidade de acesso, 

pouca restrição ao estacionamento e presença forte de tráfego de passagem e local 

(HIGHWAY CAPACITY MANUAL, 1985). 

Na porção da AID e em seu entorno, no município de Cariacica, apresentam dois corredores 

metropolitanos, que são caracterizados por via dupla ou mais, com largura maior que 32 metros. 

Incluem a Rodovia BR 262, que interliga a Segunda Ponte com a Rodovia do Contorno (BR 101, que 

também é caracterizada como um corredor metropolitano). O Plano Diretor Viário de Cariacica de 

1998, apresenta como proposta de criação de um novo corredor metropolitano chamado de “Corredor 

Metropolitano Central Expresso”, prevendo a construção da Quarta Ponte (ANEXO XLII e ANEXO 

XLIV). 

Além dos Corredores Metropolitanos, há o corredor arterial na parte que interliga a BR 262 até 

as imediações do bairro Tucum, passando pelo Terminal de Itacibá por meio da Rodovia José Sette. 

Esta rodovia, até o presente momento (janeiro/2014) é de via simples com largura de 10 à 16 metros. 

Enquanto eixos coletores, há o trecho que interliga o Bairro Itacibá com o Bairro Serra do Anil, 

denominado de eixo coletor Itanguá. Outro eixo coletor importante trata-se da Rodovia José Sette nas 

imediações do Bairro Tucum até a sede do município de Cariacica.  

No entanto, cabe ressaltar que, no atual Programa de Mobilidade Metropolitana, toda Rodovia 

José Sette sofrerá mudanças, incluindo sua duplicação, tornando-a corredor arterial, previsto no 

projeto da Quarta Ponte.  

Em relação a porção do município de Vitória, dentro da Área de Influência Direta, a única via 

existente que se enquadra na características definidas acima (corredor arterial), trata-se da Rodovia 
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Serafim Derenzi, que interliga o Corredor Metropolitano (Avenidas Alexandre Buaiz e Nair de 

Azevedo, trecho da Segunda Ponte à Av. Maruípe, Av. Nossa Senhora da Penha e Av. Fernando 

Ferrari (fora dos limites da área de influência).  

 

4.4.2.2.4.2 Sistema de transporte público 

O sistema de Transporte Público adotado no Estado do Espírito Santo, Sistema Transcol, trata-se 

de um formato importante para a garantia de mobilidade urbana na Grande Vitória. No entanto, com 

o crescimento populacional ao longo dos últimos 30 anos, tencionou a ampliação de novos terminais 

urbanos (Jardim América, São Torquato, Jacaraípe e Itaparica), além da ampliação e reforma dos 

mais antigos (Campo Grande, Itacibá, Vila Velha, Ibes, Laranjeiras e Carapina). Consequentemente, 

o número de linhas troncais e alimentadoras aumentaram, acompanhando o crescimento populacional 

e, consequentemente, a necessidade de mobilidade entre estes 5 municípios da Grande Vitória (Serra, 

Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana). 

No entanto, ocorreram poucas alterações significativas na estrutura viária ao longo dos últimos 

10 anos. Diante disso, as estruturas existentes, como a Segunda Ponte, a Ponte Florentino Avidos e 

os eixos de interligação nessas pontes, aumentaram o fluxo de veículos e passaram a apresentar fortes 

sinais de estrangulamento, sobretudo, entre o centro da cidade de Vitória e os municípios de Cariacica 

e Vila Velha (conforme Figura 4-369). 
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Figura 4-369: Mapa de Carregamento Global – Cenário 1: Leves e pesados, atual (2013), sem a Quarta Ponte. 

Fonte: Consórcio EGT – ENGESPRO, ESTUDO E PROJETO DE ENGENHARIA PARA LIGAÇÃO ENTRE 

VITÓRIA E CARIACICA / 4ª PONTE, 2013. 

 

Corroborando com o cenário apresentado anteriormente, o Sistema de Transporte Público 

apresenta características similares ao mapa apresentado. No ANEXO XLV traz uma representação 

cartográfica da distribuição do sistema Transcol, com Linhas Troncais e Alimentadoras, dentro da 

Área de Influência Direta e Indireta e em seu entorno. Observa-se um grande número de linhas do 

sistema trafegando pelas principais avenidas do Centro da Cidade de Vitória, Segunda Ponte, BR 262 

e Rodovia José Sette. 

A Tabela 4-166 apresenta, com base nas informações obtidas pela CETURB, os principais 

trechos atendidos pelo Sistema Transcol (linhas alimentadoras e troncais) na Área de Influência 

Direta (AID) e em seu entorno imediato.  

O trecho da Segunda Ponte (excluindo o trecho da Terceira Ponte entre os terminais Vila Velha, 

Itaparica, Ibes, Laranjeiras, Carapina e Jacaraípe), apresenta aproximadamente 20 linhas do Sistema 

Transcol, com cerca de 31,75% em relação ao total de linhas que atendem a região. O trecho do 

Centro de Vitória, sobretudo da Avenida Alexandre Buaiz e Avenida Nair Azevedo Silva possui 

aproximadamente 19 linhas do sistema Transcol, correspondendo a 30% de toda as linhas. Em 

seguida, apenas 18 linhas trafegam pelo Corredor Metropolitano (rodovia BR 262) até o 
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entroncamento com a Rodovia José Sette, perfazendo 28% do total de linhas. Após este trecho, ainda 

no Corredor Metropolitano, há uma diminuição para 13 linhas, cerca de 20,63% do total, bem como 

a Rodovia José Sette que possui 11 linhas, ou cerca de 17,46% do total (Tabela 4-166). 

Tabela 4-166: Número de Linhas de ônibus do Sistema Transcol, por trecho da AID e seu entorno e a proporção em 

relação a todas as linhas do sistema Transcol nesta área (AID e entorno). 

 Trechos Nº de Linhas do 

Transcol 

Porcentagem 

1 Segunda Ponte 20 31,75% 

2 Avenida Alexandre Buaiz e Avenida Nair Azevedo Silva 

(Vitória) 

19 30,16% 

3 Rodovia BR 262 (até o trevo da José Sette) 18 28,57% 

4 Rodovia BR 262 ( Até o trevo da Rodovia do Contorno) 13 20,63% 

5 Rodovia José Sette 11 17,46% 

6 Rodovia do Contorno 10 15,87% 

7 Rua Vale do Rio Doce 8 12,70% 

8 Rodovia Serafim Derenzi 2 3,17% 

9 Cinco Pontes 2 3,17% 

 Total de Linhas todo o sistema 63 100,00% 

Fonte: Ceturb. 

 

Estes dados, apresentam uma justificativa importante para a construção da Quarta Ponte em uma 

perspectiva de aumento do uso de transporte público, sobretudo com a implantação do Sistema BRT, 

que tenderá a diminuir o número de linhas de ônibus no trecho da Segunda Ponte, uma vez que 

atenderá de forma direta a porção mais norte do Município de Cariacica.  

Esta perspectiva deve ser levada em consideração enquanto tese e não como preditibilidade, tendo 

em vista que é necessário realizar melhorias no sistema de transporte público, tornando-o mais barato, 

e aumentando sua utilização em relação ao uso de veículos particulares, pela população. Neste 

sentido, com perspectiva hipotética, e não preditiva, o projeto da Quarta Ponte, em conjunto com 

Melhorias do Sistema de Transporte público poderá reduzir o número de veículos em circulação. 
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4.4.2.2.5 Linhas de transmissão de energia 

No mapa em ANEXO XLVI, apresenta poucas linhas de transmissão de energia elétrica 

sobrepondo os bairros da AID, Tucum e Nova Valverde. Sobrepõe também ao trecho do 

empreendimento na altura da Rodovia José Sette, no trevo proposto pelo projeto conceitual. Cabe 

Ressaltar que esta linha de transmissão possui uma altura incompatível estando bem próximo as 

residências desses bairros citados, conforme Figura 4-370. 

 

Figura 4-370: Detalhe da linha de Transmissão de alta 

voltagem localizado em uma área alta, dentro da Área de 

Influência Direta, a poucos metros das residências do Bairro 

Nova Valverde. 

 

4.4.2.2.6 Oleodutos e gasodutos  

No ANEXO XLVII apresenta-se o mapa com localização dos gasodutos no entorno da área do 

empreendimento. O principal, gasoduto Cabiúnas-Vitória (Gascav), percorre os estados do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo em uma extensão aproximada de 295km. O gasoduto tem como ponto inicial 
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o Terminal de Cabiúnas, município de Macaé-RJ e finaliza-se nas imediações do município de 

Cariacica. 

Cabe Ressaltar que não somente a Área de Influência Direta (AID) bem como o próprio traçado 

da Ponte, em um de suas alças de distribuição da ponte, terá interferência direta com uma das 

derivações do gasoduto Viana-Serra, nas imediações dos bairros Nova Valverde, Serra do Anil e 

Santana, uma vez que e o gasoduto foi construído às margens da BR 101 e na Rodovia do Contorno. 

Outra derivação do gasoduto, acompanhando a Rodovia 101 até o bairro de Jardim América, não 

possui uma interferência direta, uma vez que não está previsto nenhuma atividade de escavação neste 

trecho. Desse modo, passa-se a considerar a relevância a alça norte, no município de Cariacica, pela 

interferência direta. 

 

4.4.2.2.7 Uso e ocupação do Solo segundo o Plano Diretor Municipal de Cariacica e o Plano 

Diretor Urbano de Vitória 

Os Planos Diretores Municipais tem como base legal a Lei federal 10.257/2001, conhecido como 

Estatuto das Cidades. Tal lei é a regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que 

tratam especificamente sobre a política urbana, de responsabilidade do município em termos de 

planejamento e execução. O Plano Diretor Municipal, é instrumento básico de ordenamento territorial 

urbano e rural, definindo o tipo de uso e características de ocupação do território, cumprindo com a 

função social da Terra (BARROS et al., 2010). 

Segundo Villaça (1999), o Estatuto da Cidade, como regulamentação do artigo 182 da 

Constituição Federal, “é uma frente, talvez a mais importante, pois dela depende muito a futura 

credibilidade de eventuais planos diretores” (VILLAÇA, P. 247, 1999). Neste sentido, o Plano Diretor 

passa a ser uma peça fundamental, como instrumento básico de ordenamento territorial previsto em 

lei, o qual definirá quais as orientações gerais e específicas necessárias para objeto do plano (controle 

do crescimento urbano, gestão territorial e função social da terra) no momento de sua elaboração.  

Diante das posições apresentadas, observa-se que os dois municípios, os quais receberão o 

empreendimento, já apresentam Plano Diretor Municipal (Cariacica) e Plano Diretor Urbano 

(Vitória). O fato dos municípios apresentarem PDM e PDU, é explicado pelo próprio histórico de 
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ocupação dos dois municípios, sobretudo por processo de urbanização diacrônico do município de 

Cariacica, que apresentou um grande crescimento populacional e urbano, porém mantendo 

características rurais próximo às áreas urbanas. 

O processo de urbanização da Grande Vitória tem como marco referencial o processo de 

erradicação dos cafezais no Estado do Espírito Santo devido à crise do setor entre os anos 50 e 60, 

fazendo com que um grande contingente de trabalhadores do campo migrassem para a capital em 

busca de novas oportunidades. Diante desse processo, é verificada uma intensificação do processo de 

industrialização no estado do Espírito Santo por parte dos gestores públicos estaduais nesse período 

(CAMPOS JUNIOR, 1996). Desse modo, é notória a afirmação, conforme a Tabela 4-167, que fora 

a partir da década de 1970 que a população urbana superou a população rural no Estado, tendo como 

área de maior concentração os municípios da Grande Vitória (Cariacica, Viana, Vitória, Vila Velha e 

Serra). 

Tabela 4-167: Proporção de habitantes rurais e urbanos no Estado do Espírito Santo a partir da década de 1950 até 2000. 

Ano População Rural (%) População Urbana ( %) 

1950 79,2 20,8 

1960 71,6 28,4 

1970 54,9 45,1 

1980 35,8 64,2 

1991 26 74,1 

2000 20,5 79,5 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico do Espírito Santo 1950 a 1991. DIPEQ/ES/SDDI – 2000. In: MATTOS, 2008:82. 

 

Diante das afirmações acima, a partir da década de 1970, é possível acompanhar o crescimento 

populacional da Grande Vitória, sobretudo o município de Vitória, que ocupa a partir dessa década o 

posto de município mais populoso da região. Na metade da década de 1980 até a década de 1990, o 

munícipio de Cariacica ultrapassa o número de população em relação a capital Vitória (Figura 

4-371). 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

753 

 

 

Figura 4-371: Evolução do crescimento populacional dos Municípios da Grande Vitória entre as décadas 

de 1970 à 2010. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1950/2010. Até 1991, dados extraídos de Estatísticas do Século XX, Rio 

de Janeiro : IBGE, 2007 no Anuário Estatístico do Brasil,1994, vol. 54, 1994. 

 

A consolidação dos Plano Diretores para estes dois municípios, apresenta dois aspectos relevantes 

para a questão urbana de dominialidade para estes municípios, entre as décadas de 2000 e 2010. O 

primeiro ponto, é que o marco legal do Estatuto da Cidade (lei 10.257/2001) propiciou a 

regulamentação básica da gestão territorial municipal, prevista no artigo 182 da constituição federal, 

que atribui a responsabilidade dos municípios sobre questões relativas ao desenvolvimento urbano. 

O segundo ponto, é que as mudanças políticas ocorridas nos últimos anos (2000-2010), tendo como 

marco importante a mudança de postura da gestão pública, que passa adotar instrumentos técnicos na 

elaboração de políticas públicas, abandonando a prática política tradicionalista para uma prática mais 

progressista (SILVA,2007). 

Apesar do Plano Diretor Urbano de Vitória ser datado em 1984, antecipando os dois pontos 

anteriores, somente com a regulamentação do artigo 182 (lei 10.257/2001) foi possível o 

estabelecimento de novos instrumentos de planejamento e o controle do crescimento urbano em 

Vitória, possibilitando no ano de 2006 a publicação do novo Plano Diretor Urbano. No caso do de 

Cariacica, tanto o marco legal, quanto à postura política de gestão pública, influenciaram uma ampla 

discussão com a sociedade sobre os rumos da Gestão Territorial, com a publicação do Plano Diretor 

Municipal, em 2007, e também com o Plano de Ordenamento Territorial (POT). 

Assim, esta sessão do diagnóstico de uso e ocupação do solo trará uma contextualização das 

principais Zonas definidas nos Zoneamentos do Plano Diretor Municipal de Cariacica e pelo Plano 
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Diretor Urbano de Vitória. Como diagnóstico deste Estudo de Impacto Ambientais (EIA) é mister 

contextualizar as zonas mais relevantes no contexto da Área de Influência Direta (AID). Diante disso, 

no ANEXO XLVIII, tem-se uma apresentação em mapa do empreendimento e sua AID, sobre o 

zoneamento estabelecido nos dois Planos Diretores (Cariacica e Vitória). 

 

4.4.2.2.7.1 Plano Diretor Municipal de Cariacica 

O Quadro 4-70 apresenta todas as zonas previstos no Plano Diretor Municipal de Cariacica bem 

como suas respectivas siglas, totalizando 18 Zonas, sendo elas as Macrozonas de Amortecimento, 

Zona Rurbana, Zona de Proteção Ambiental, Zona Natural, Zona Especial de Interesse Social, Zona 

de Ocupação Preferencial, Zona Especial, Sub-Centro e Eixo de Dinamização. Nos parágrafos 

posteriores será dada uma descrição de cada zona na Área de Influência Direta com destaque para as 

Zonas que possuem relevância para o empreendimento. 

Quadro 4-70: Zonas previstas no PDM de Cariacica. 

Zona Sigla 

Macrozona de Amortecimento MA 

Zona Rurbana ZRU 

Zona de Proteção Ambiental 2 ZPA-2 

Zona de Proteção Ambiental 1 ZPA-1 

Zona Natural 1 ZN-1 

Zona Especial de Interesse Social 2 ZEIS-2 

Zona Especial de Interesse Social 1 ZEIS-1 

Zona de Ocupação Preferencial 3 ZOP-3 

Zona de Ocupação Preferencial 2 ZOP-2 

Zona de Ocupação Preferencial 1 ZOP-1 

Zona Especial 3 ZE-3 

Zona Especial 2 ZE-2 

Zona Especial 1 ZE-1 

Sub-Centro SC 

Eixo de Dinamização 3 ED-3 

Eixo de Dinamização 2 ED-2 

Eixo de Dinamização 1 ED-1 
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4.4.2.2.7.1.1 Macrozona de Amortecimento 

A Macrozona de Amortecimento é uma área que corresponde a transição entre o rural e o urbano, 

tendo como característica a concentração de atividades turísticas, ecoturísticas, agrícolas, pecuária e 

de beneficiamento de produtos agrícolas. Tal área possui como objetivos: a contenção do avanço da 

malha urbana para a área rural, a promoção de uso racional dos recursos ambientais e o incentivo de 

atividades agropastoril e proteção de mananciais (CARIACICA, 2007).  

 

4.4.2.2.7.1.2 Zona Rurbana 

A Zona Rurbana também corresponde em uma área de transição entre o rural e o urbano, assim 

como a Zona de Amortecimento, diferenciando apenas pelo fato de estarem próximas à áreas de 

preservação. Esta área tem como objetivos: a contenção do avanço da malha urbana para a área rural, 

a promoção de uso racional dos recursos ambientais, o incentivo de atividades agropastoril, a proteção 

de mananciais e a definição de padrões de uso e ocupação de baixa densidade, como exemplo chácaras 

e sítios (CARIACICA, 2007). 

 

4.4.2.2.7.1.3 Zona de Proteção Ambiental 

A Zona de Proteção Ambiental tem como objetivos principais: a preservação e recuperação da 

vegetação remanescente e seus recursos naturais, o resgate e valorização da fisiografia e valores 

paisagístico do município, a melhoria da qualidade ambiental, a recuperação de áreas degradadas e a 

promoção de atividades relacionadas a educação ambiental para o município de Cariacica. A Zona de 

Proteção Ambiental é dividida em duas categorias: 

 Zona de Proteção Ambiental 1 – ZPA 1: são localizadas no perímetro urbano, com áreas 

de vegetação preservadas, com objetivo de estabelecer o equilíbrio ambiental, 

conservação da biodiversidade e ecossistemas naturais, possibilitando o uso sustentável e 

pesquisa, monitoramento e educação ambiental. No caso da ZPA1, destaca-se o Parque 

Natural Municipal Mangue Itanguá, com 36,71 ha, como sendo uma área diretamente 

afetada pela alça sul do empreendimento, conforme a caracterização técnica do 
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empreendimento, com aproximadamente 610m² de supressão de vegetação de manguezal 

para a construção das fundações (Figura 4-372). 

 

Figura 4-372: Detalhe do Área do Parque Natural Municipal, ou Zona de 

Proteção Ambiental 1 (ZPA1) do Rio Itanguá, localizado próximo ao 

Bairro de Porto de Santana na Área de Influência Direta. 

 

 Zona de Proteção Ambiental 2 - ZPA 2: são localizadas no perímetro urbano com áreas 

de vegetação preservadas, com objetivo de estabelecer o equilíbrio ambiental, 

conservação da biodiversidade e ecossistemas naturais, possibilitando o uso sustentável e 

pesquisa, monitoramento, educação ambiental, atividades recreacionais, culturais, 

esportivos e de turismo. Destacam-se a ZPA 2, com parte incluso na Área de Influência 

Direta (AID), o Parque Urbano Braspérola e o Parque Municipal Cravo e a Rosa 

(CARIACICA, 2007), conforme a Figura 4-373. 
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Figura 4-373: Área do Parque Urbano Municipal “O Cravo e a Rosa”, 

área Pertencente a Zona de Proteção Ambiental 2 (ZPA2). 

 

4.4.2.2.7.1.4 Zona Natural 

A Zona Natural é considerada no Plano Diretor Municipal de Cariacica, como o conjunto de Áreas 

Protegidas, previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, Lei nº 9.985/2000. 

Os objetivos destas áreas são praticamente os mesmos objetivos das principais Unidades de 

Conservação, inclusos no SNUC, como: a manutenção da biodiversidade e recursos gênicos; a 

proteção de espécies ameaças de extinção; a preservação, conservação e restauração dos ecossistemas 

naturais; o desenvolvimento sustentável; a proteção de paisagem e características geológicas, 

geomorfológicas, arqueológicas, paleontológicas; dentre outros. No caso a AID, corresponde a uma 

fração de 5% (1,2ha) em relação ao total da Reserva Biológica Duas Bocas, sendo denominada 

ZN1/01 (CARIACICA, 2007). 

 

4.4.2.2.7.1.5 Zona Especial de Interesse Social 

A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) possui, em sua definição, um tratamento diferenciado 

em relação aos parâmetros de uso e ocupação do solo urbano, por ser uma área com população de 

baixa renda, com características de ocupação irregular, com problemas de acesso à infraestrutura 

urbana, com vista a projetos especiais de urbanização e regulação fundiária. Um dos pontos relevantes 
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no Estatuto da Cidade é a inclusão da Zonas Especiais de Interesse Social, como marco regulatório 

importante para que a municipalidade possa destinar políticas públicas necessárias para adequação 

de infraestruturas urbanas básicas e regularização fundiária nessas áreas (BARROS et al., 2010). 

A ZEIS é composta por áreas públicas e ou privadas, com habitações precárias, população de 

baixa renda, bem como aquelas populações localizadas em áreas de risco. Nas ZEIS são permitidos 

os seguintes tipos de uso: residencial e multifamiliar; comercial; serviços; institucional e industrial. 

Além de promover regularização fundiária e ampliar a distribuição de equipamentos básicos, esta 

zona visa a promoção de política específica de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, bem 

como impedir a expulsão indireta, caso haja valorização imobiliária dos moradores que receberam 

políticas públicas e urbanas, que podem ser facilitadas após a fase de implantação do empreendimento 

(CARIACICA, 2007).  

No caso da AID do empreendimento, tem-se o bairro Porto de Santana, como sendo uma área 

com aproximadamente 100 famílias que vivem em habitações subnormais e possui a pesca como 

principal fonte de renda (conforme item 4.4.2.4). Tal área deve ser apontada como frágil por possuir 

uma baixa resiliência social14 e apresentar uma dependência muito forte dos recursos pesqueiros, que 

podem ser impactados, sobretudo durante a fase inicial das obras.  

A Figura 4-374 detalha o tipo de ocupação do Bairro Porto de Santana, apresentando 

característica da ZEIS. 

                                                 

O entendimento de resiliência social é tratado, aqui, na perspectiva de recuperação de um determinado grupo social, 

ao qual os indicadores socioeconômicos mais básicos podem ser traduzidos como Resiliência Sistêmica Social – 

Ecológica:  

“Destina-se a sistemas social-ecologia, particularmente indivíduos e comunidades rurais pobres com elevado grau de 

dependência dos recursos naturais, em circunstâncias especialmente difíceis ou não, que estejam dispostos a promover 

entre seus destinatários a capacidade de lidar com a adversidade sem deixar-se afetar negativamente por ela e de utilizá-

la para crescer, capitalizando as forças negativas de forma positiva e construtiva” (SORIA, et ali, p. 06, 2007). 

Ou também Resiliência Comunitária, como:  

“capacidade da superação ou enfretamento de desafios coletivos  mobilizando solidariedades sociais e empreender 

processos de renovação que modernizem  a estrutura social física e o drama social (desgraças naturais, violência local, 

pobreza entre outros)” (SORIA, et ali, p. 06, 2007). 
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Figura 4-374: Detalhe do bairro Porto de Santana.  

Fonte: Google Maps. 

 

A Tabela 4-168 apresenta os principais indicadores do bairro de Porto de Santana que apontam 

para uma baixa resiliência social dos habitantes. Deve-se destacar a densidade demográfica de 11 

habitantes por metro quadrado, caracterizando um alto índice de adensamento populacional, com um 

média de 3,2 habitantes por domicílio. A média da renda domiciliar está em torno de 1,3 salários 

mínimos, renda esta advinda, em boa parte, das atividades da pesca e de entre outras ocupações 

(subemprego) específicas de áreas subnormais. Em termos de escolaridade, 37% da população são 

considerados analfabetos, em uma faixa etária acima dos 15 anos de idade. Em relação às condições 

dos equipamentos urbanos, 64,6% da população possuem iluminação pública nas ruas de sua 

residência, 68% possuem ruas pavimentadas, enquanto 25% possuem calçadas, 52,2% com meio fio 

e 16% com bueiros e bocas-de-lobo instalados próximo às residências. Em relação às serviços 

básicos, apenas 2% não possui ligação com rede de esgoto e há coleta de lixo em, praticamente, todas 

as residências. 

Tabela 4-168: Principais indicadores que permitem apresentar o cenário de baixa resiliência social dos moradores do 

bairro de Porto de Santana (ZEIS). 

Variável Qtd. 

Número de Domicílios 1999 

Número de População 6474 

Densidade Demográfica (habitantes/m²) 11 

Média de moradores por domicílio 3,24 

Média de renda domiciliar (sal. Min) 1,31 

Percentual de habitantes analfabetos acima de 15 anos de idade 37,0% 

Percentual domicílios com atendimento a iluminação pública 64,6% 
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Percentual de domicílios com pavimentação 68,0% 

Percentual de domicílios com calçamento 25,7% 

Percentual de domicílios com meio fio 52,2% 

Percentual de  domicílios com bueiro 16,3% 

Percentual de domicílios sem atendimento de rede de esgoto 2,0% 

Percentual de domicílios sem atendimento de coleta de lixo 0,0% 

Fonte: IBGE, setores censitários, 2010. 

 

Outra área importante a ser destacada é o bairro Nova Valverde situado, nas proximidades da alça 

norte que interligará a Rodovia do Contorno. Praticamente metade do bairro encontra-se dentro da 

Zona Especial de Interesse Social (ANEXO XLVIII). Embora não seja diretamente afetada pelo 

empreendimento, esta área apresenta condições subnormais e uma baixa resiliência em relação aos 

impactos diretos das etapas de instalação e operação do empreendimento. A Figura 4-375 detalha 

uma das principais características do bairro Nova Valverde: domicílios com pouco acabamento, sem 

presença de meio fio, calçamento e asfalto nas ruas de acesso aos domicílios. 

 

Figura 4-375: Detalhe do bairro Nova Valverde. 

Fonte: Google Maps. 

 

A Tabela 4-169 apresenta os principais indicadores que apontam também para uma baixa 

resiliência social do Bairro Nova Valverde. Embora a densidade demográfica seja menor que Porto 

de Santana, com 4,9 habitantes por metro quadrado, a área apresenta uma média de renda bem abaixo, 

em torno de 0,91 salários mínimos. Em termos de escolaridade, apenas 4,3% da população são 
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considerados analfabetos, proporção média bem abaixo da proporção de Porto Santana. Em relação 

às condições dos equipamentos urbanos, 98% da população possuem iluminação pública nas ruas de 

sua residência, 54% possui ruas pavimentadas, enquanto 16% possuem calçadas, 58,7% com meio 

fio e 16% com bueiros e boca de lobo instalados próximo às residências, apresentando uma 

característica bastante similar às do bairro Porto de Santana. Em relação às serviços básicos, apenas 

1,7% não possui ligação com rede de esgoto e 3,7% não possuem coleta de lixo nas residências. 

Tabela 4-169: Principais indicadores que permitem apresentar o cenário de baixa resiliência social dos moradores do 

bairro de Nova Valverde (ZEIS). 

Variável Qtd. 

Número de Domicílios 727 

Número de População 2480 

Densidade Demográfica 4,943 

Média de moradores por domicílio 3,41 

Média de renda domiciliar (sal. Min) 0,91 

Proporção analfabeto> 15 anos 4,3% 

Percentual domicílios com atendimento a iluminação pública 98,0% 

Percentual de domicílios com pavimentação 54,0% 

Percentual de domicílios com calçamento 16,3% 

Percentual de domicílios com meio fio 58,7% 

Percentual de  domicílios com bueiro 8,0% 

Percentual de domicílios sem atendimento de rede de esgoto 1,7% 

Percentual de domicílios sem atendimento de coleta de lixo 3,7% 

Fonte: IBGE, setores censitários, 2010.  

 

4.4.2.2.7.1.6 Zona de Ocupação Preferencial 

Trata-se de áreas com localização no perímetro urbano com proximidade de áreas com melhores 

infraestruturas, na quais o adensamento é desejável por possuírem condições suficientes para tal. A 

Zona de Ocupação Preferencial (ZOP) possui como objetivos: uso múltiplo (residencial e não 

residencial); ocupação urbana a partir de infraestrutura existente; consolidação de áreas centrais para 

o município; bem como a preservação de locais de interesse ambiental relevantes (CARIACICA, 

2007).  
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As Zonas de Ocupação Preferencial (ZOP) são divididas em 3 categorias, sendo todas as três 

existentes dentro da AID do empreendimento: 

 Zona de Ocupação Preferencial 1 (ZOP – 1); 

 Zona de Ocupação Preferencial 2 (ZOP – 2); 

 Zona de Ocupação Preferencial 3 (ZOP – 3). 

A Zona de Ocupação Preferencial 1, são áreas de melhor infraestrutura, que possui atributos 

essenciais para adotar uma posição central no município. As atividades de comerciais e de serviços 

são bastante restritivas nesta zona, passíveis de aprovação no Conselho Municipal do Plano Diretor 

de Cariacica. 

O bairro Alto Lage é o único bairro da AID que faz parte da ZOP–1, sendo um bairro que possui 

destaque importante assim como Campo Grande, por concentrar ao longo da BR 262, vários 

estabelecimentos de Comércio e Serviços. A Figura 4-376 traz um destaque do bairro Alto Lage 

apresentando densa ocupação urbana e em, seu entorno, a presença dos setores de comércio e serviço 

ao longo da Rodovia BR – 262. 

 

Figura 4-376: Destaque para o Bairro Alto Lage - Rodovia BR – 262.  

Fonte: Google Maps. 

 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

763 

 

A Tabela 4-170 apresenta as características do Bairro Alto Lage. A média de renda é bem mais 

alta que em outros bairros da AID, apresentando 1,61 salários mínimos. Apenas 2,7% da população 

são considerados analfabetos. Em relação aos equipamentos urbanos, 90,78% da população possuem 

iluminação pública nas ruas de suas residências, 83,5% possuem das ruas são pavimentadas, 75,23% 

possuem calçamento, 82,92% com meio fio e 16,4% com bueiros e boca de lobo instalados próximo 

às residências, apresentando características de um bairro bastante urbanizado de acordo com o 

Zoneamento definido para tal. Em relação aos serviços básicos, apenas 1,54% dos domicílios não 

possui ligação com rede de esgoto e 1,85% não possui coleta de lixo nas residências. 

Tabela 4-170: Principais indicadores que permitem apresentar o perfil socioeconômico da população do Bairro Alto Lage 

(ZOP-1). 

Variável Qtd. 

Número de Domicílios 2436 

Número de População 7478 

Densidade Demográfica 10 

Média de moradores por domicílio 3,07 

Média de renda domiciliar (sal. Min) 1,61 

Percentual analfabeto> 15 anos 2,77% 

Percentual domicílios com atendimento a iluminação pública 90,77% 

Percentual de domicílios com pavimentação 83,46% 

Percentual de domicílios com calçamento 75,23% 

Percentual de domicílios com meio fio 82,92% 

Percentual de domicílios com bueiro 16,46% 

Percentual de domicílios sem atendimento de rede de esgoto 1,54% 

Percentual de domicílios sem atendimento de coleta de lixo 1,85% 

Fonte: IBGE, setores censitários, 2010. 

 

A Zona de Ocupação Preferencial 2, são áreas próximas as ZOP-1, mas sujeitas ao adensamento 

urbano, por existir uma infraestrutura com capacidade para tal, e com possibilidades de 

transformações na estrutura viária. Os principais bairros pertencentes a ZOP-2, são Itacibá e Expedito, 

que serão diretamente afetadas pela construção do empreendimento, sobretudo na alça sul que 

interliga ao terminal de Itacibá e na parte do Bairro de Porto de Santana, onde passará o trecho 

principal da ponte. É importante ressaltar, a previsão no Plano Diretor Urbano para esta zona, quanto 

as alterações da estrutura viária, inclusive na proposta de hierarquização das vias em fase de 

aprovação, ao qual já previa a construção do empreendimento. As atividades de comerciais e de 
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serviços são bastante restritivas nesta zona, passíveis de aprovação no Conselho Municipal do Plano 

Diretor de Cariacica. A Figura 4-377 apresenta detalhe do Bairro Itacibá, mostrando setor de 

comércio e serviços consolidado ao longo da Rodovia José Sette, como uma das áreas que terá forte 

impacto do empreendimento da Quarta Ponte. 

 

Figura 4-377: Detalhe do Bairro Itacibá – Rodovia José Sette. 

 

O bairro Itacibá também apresenta características similares aos demais bairros da Zona de 

Ocupação Preferencial. Na Tabela 4-171, apresenta-se as características deste bairro, que possui 

cerca 3156 domicílios e uma população de 9938 habitantes (média de 3,15 habitantes por domicílio, 

valor próximo a padrões ideais). A densidade demográfica é de 10,64 habitantes por metros 

quadrados. A média de renda é menor que a do que os Bairros Alto Lage e Expedito (ZOP), 

apresentando 1,26 salários mínimos. Apresenta 3,5% da população sem nível de instrução. Sobre os 

equipamentos urbanos apresentam resultados inferior aos anteriores, 67,4% da população possuem 

iluminação pública nas ruas de suas residências, 62,9% possuem ruas pavimentadas, 51,39% com 

calçamento, 57,7% com meio fio e 22,1% com bueiros e boca de lobo instalados próximo às 

residências. Em relação aos serviços básicos, apenas 11,3% não possui ligação com rede de esgoto e 

0,61% não possuem coleta de lixo nas residências.  
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Tabela 4-171: Principais indicadores que permitem apresentar o perfil socioeconômico da população do bairro Itacibá 

(ZOP-2). 

Variável Qtd. 

Número de Domicílios 3156 

Número de População 9938 

Média de moradores por domicílio 3,15 

Densidade Demográfica 10,64 

Média de renda domiciliar (sal. Min) 1,26 

Percentual analfabeto> 15 anos 3,50% 

Percentual domicílios com atendimento a iluminação pública 67,44% 

Percentual de domicílios com pavimentação 62,89% 

Percentual de domicílios com calçamento 51,39% 

Percentual de domicílios com meio fio 57,67% 

Percentual de domicílios com bueiro 22,11% 

Percentual de domicílios sem atendimento de rede de esgoto 11,33% 

Percentual de domicílios sem atendimento de coleta de lixo 0,61% 

Fonte: IBGE, setores censitários, 2010. 

 

O Bairro Porto de Santana possui parte de sua área na Zona Especial de Interesse Social (próximo 

ao mar) e outra parte, mais continental, contido na Zona de Ocupação Preferencial 2. Embora esta 

parte não está incluído na ZEIS, apresentam indicadores bem abaixo da média dos demais bairros 

pertencentes ao Zona de Ocupação Preferencial 1 (Bairro Alto Laje) e 2 (Itacibá, Expedito). Trata-se 

de uma das áreas diretamente afetadas pelo empreendimento por possuir uma baixa resiliência social, 

sendo mais suscetíveis aos impactos causados. Conforme a Tabela 4-172, os principais indicadores 

apontam para uma baixa resiliência social, com cerca de 766 domicílios e com 2494 habitantes (3,2 

habitantes por domicílio). Possui uma densidade demográfica menor que os restantes bairros da ZOP-

2, com 6,72 habitantes por metro quadrado, apresentando uma média de renda de 1,1 salários 

mínimos. Em termos de escolaridade, o índice não é tão baixo quanto o de Nova Valverde, com cerca 

de 3,7% da população considerados analfabetos. Em relação às condições dos equipamentos urbanos, 

o bairro possui os piores indicadores para todas as ZOPs, com 23,5% dos domicílios atendidos por 

iluminação pública, 24% com ruas pavimentadas, 11,5% com calçadas, 18,3% com meio fio e 10,5% 

com bueiros e boca de lobo. Apresentam ainda um índice considerável de esgoto a céu aberto (10,5% 

dos domicílios). 
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Tabela 4-172: Principais indicadores que permitem apresentar o perfil socioeconômico da população do Bairro Porto de 

Santana (ZOP -2). 

Variável Qtd. 

Número de Domicílios 766 

Número de População 2494 

Média de moradores por domicílio 3,26 

Densidade Demográfica 3 

Média de renda domiciliar (sal. Min) 1,1 

Percentual analfabeto> 15 anos 3,75% 

Percentual domicílios com atendimento a iluminação pública 23,25% 

Percentual de domicílios com pavimentação 24,00% 

Percentual de domicílios com calçamento 11,50% 

Percentual de domicílios com meio fio 18,25% 

Percentual de domicílios com bueiro - 

Percentual de domicílios sem atendimento de rede de esgoto - 

Percentual de domicílios sem atendimento de coleta de lixo - 

Fonte: IBGE, setores censitários, 2010. 

 

Entretanto, o Bairro Expedito apresenta os melhores indicadores de todos os bairros da Zona de 

Ocupação Preferencial. No entanto, não se exime de também ser diretamente afetado pelo 

empreendimento, uma vez que o ponto de distribuição da alça sul da ponte é localizado bem próximo 

ao bairro, aumentando consideravelmente o número de veículos com destino sobretudo aos bairros 

Jardim América, Sotema e alto da Boa Vista. A Figura 4-378 apresenta detalhe do bairro Expedito, 

mostrando domicílios com acabamento, calçamento e pavimentação em quase todas as ruas de acesso 

ao bairro. 

 
Figura 4-378: Detalhe do Bairro Expedito. 
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A Tabela 4-173, apresenta as principais características do Bairro Expedito, possuindo cerca 728 

domicílios e uma população de 2286 habitantes e com uma média de 3,14 habitantes por domicílio, 

e possuindo a maior densidade demográfica (14,78 habitantes por metros quadrados – trata-se de um 

dos menores bairros da AID). A média de renda está em torno de 1,3 salários mínimos. 3,5% da 

população são analfabetos. Em relação aos equipamentos urbanos, os dados apresentam resultados 

superiores aos demais bairros da ZOP, com 100% dos domicílios abrangidos pela iluminação pública 

e ruas pavimentadas, 96,5% com calçamento e 97% com meio fio. Em relação aos serviços básicos, 

apenas 1,5% não possui ligação com rede de esgoto e a coleta de lixo abrange a totalidade dos 

domicílios. 

Tabela 4-173: Principais indicadores que permitem apresentar o perfil socioeconômico da população do Bairro Expedito 

(ZOP-2). 

Variável Qtd. 

Número de Domicílios 728 

Número de População 2286 

Média de moradores por domicílio 3,14 

Densidade Demográfica 14,78 

Média de renda domiciliar (sal. Min) 1,30 

Percentual analfabeto> 15 anos 3,50% 

Percentual domicílios com atendimento a iluminação pública 100,00% 

Percentual de domicílios com pavimentação 100,00% 

Percentual de domicílios com calçamento 96,50% 

Percentual de domicílios com meio fio 97,00% 

Percentual de  domicílios com bueiro 0,00% 

Percentual de domicílios sem atendimento de rede de esgoto 1,50% 

Percentual de domicílios sem atendimento de coleta de lixo 0,00% 

Fonte: IBGE, setores censitários, 2010. 

 

A Zona de Ocupação Preferencial 3 (ZOP-3), são áreas com baixa densidade de ocupação que 

apresentam necessidade de melhorias na infraestrutura urbana e que apresentam proposta de aumento 

do adensamento por apresentarem localização estratégica, sobretudo pelas proximidades aos eixos de 

dinamização econômica. Fazem parte a parte do Bairro Nova Valverde e o Bairro Santana. Estes dois 

bairros, dentro da ZOP – 3, localizados entre a rodovia José Sette e a BR-101 (Rodovia do Contorno) 

serão diretamente afetados pela alça norte que interliga a ponte com estes dois importantes eixos 
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viários. As atividades comerciais e de serviços são bastante restritivas nesta zona, passíveis de 

aprovação no Conselho Municipal do Plano Diretor de Cariacica (CARIACICA, 2007). 

A porção ocupada pelo Bairro Nova Valverde, na Zona de Ocupação Preferencial 3, mantém 

características bastante similares à sua porção inclusa na Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), 

apresentando índices sociais que justificam tal área como de baixa capacidade de resiliência social, e 

também será uma área diretamente afetada com a construção da alça norte no trecho que interliga 

rodovia José Sette e Rodovia do Contorno.  

A Tabela 4-174 apresenta informações sobre o bairro de Nova Valverde que possui cerca 906 

domicílios e uma população de 3123 habitantes, com uma média de 3,45 habitantes por domicílio. 

Trata-se do maior índice de todos os bairros das ZOPs. O bairro apresenta pequena densidade 

demográfica com 2,93 habitantes por metros quadrados. A média salarial é a mais baixa de todos os 

bairros das ZOPs com 0,81 salários mínimos e com maior índice de analfabetismo (6% de analfabetos 

entre a população acima de 15 anos). Sobre os equipamentos urbanos, os dados apresentam resultados 

inferiores aos demais, com 78,8% com iluminação pública, 32,8% de ruas pavimentadas, 10,3% dos 

domicílios possuem calçadas, 38,83% possuem meio fio e 6,17% com bueiros e boca de lobo. No 

entanto, apresentam um índice alto, 11,17% de esgoto a céu aberto e 22,17% de lixo não coletado. 

Tabela 4-174: Principais indicadores que permitem apresentar o perfil socioeconômico da população do Bairro de Nova 

Valverde (ZOP-3). 

Variável Qtd. 

Número de Domicílios 906 

Número de População 3123 

Média de moradores por domicílio 3,45 

Densidade Demográfica 2,93 

Média de renda domiciliar (sal. Min) 0,81 

Percentual analfabeto> 15 anos 6,00% 

Percentual domicílios com atendimento a iluminação pública 78,83% 

Percentual de domicílios com pavimentação 32,17% 

Percentual de domicílios com calçamento 10,33% 

Percentual de domicílios com meio fio 38,83% 

Percentual de  domicílios com bueiro 6,17% 

Percentual de domicílios sem atendimento de rede de esgoto 11,17% 

Percentual de domicílios sem atendimento de coleta de lixo 22,17% 

Fonte: IBGE, setores censitários, 2010. 
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O bairro Santana, apresenta uma situação socioeconômica melhor do que o bairro Nova Valverde, 

apresentando uma maior capacidade de resiliência diante do impacto do empreendimento, porém cabe 

ressaltar por ter parte de sua área diretamente afetada pela alça norte da ponte desde a fase de 

implantação, com as obras até a fase de operação. A Figura 4-379 apresenta um aspecto do bairro de 

Santana, mostrando domicílios em melhores condições do que os bairros Nova Valverde e Porto de 

Santana. Nota-se a pavimentação em quase todas as vias de acesso, bem como calçamento e, em 

primeiro plano, lixo e entulho acumulado em terreno baldio.  

 

Figura 4-379: Aspecto do bairro de Santana.  

Fonte: Google Maps. 

 

Na Tabela 4-175 apontam as seguintes características do bairro Santana com cerca de 1764 

domicílios e com 5726 habitantes, com uma 3,25 habitantes por domicílio. Possui uma densidade 

demográfica alta com 6,72 habitantes por metro quadrado e apresenta uma renda média de 1,3 salários 

mínimos. Em termos de escolaridade não é tão alto o nível de analfabetos acima dos 15 anos com 

cerca de 3,1%. Os equipamentos urbanos possuem os melhores indicadores considerando com os 

demais, com 97,2% atendido por iluminação pública, 95,2% com ruas pavimentadas, 18,2% com 

calçamento, e 82,9% com meio fio e 32,8% com bueiros e boca de lobo e apresentam um índice 

bastante baixo de esgoto a céu aberto com 0,56% e de coleta de lixo com 0,22%.  
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Tabela 4-175: Principais indicadores que permitem apresentar o perfil socioeconômico da população do bairro Santana 

ZOP-3). 

Variável Qtd. 

Número de Domicílios 1764 

Número de População 5726 

Média de moradores por domicílio 3,25 

Densidade Demográfica 6,72 

Média de renda domiciliar (sal. Min) 1,3 

Percentual analfabeto> 15 anos 3,1% 

Percentual domicílios com atendimento a iluminação pública 97,2% 

Percentual de domicílios com pavimentação 92,5% 

Percentual de domicílios com calçamento 18,2% 

Percentual de domicílios com meio fio 82,9% 

Percentual de  domicílios com bueiro 32,8% 

Percentual de domicílios sem atendimento de rede de esgoto 0,56% 

Percentual de domicílios sem atendimento de coleta de lixo 0,22% 

Fonte: IBGE, setores censitários, 2010. 

 

4.4.2.2.7.1.7 Zona Especial 

As Zonas Especiais são áreas localizadas dentro do perímetro urbano do município de Cariacica, 

ao qual possui localização estratégica, com potencial para atividades que permitam a geração de 

atividades que conduzem ao impacto econômico, social, ambiental e urbanístico. A Zona Especial no 

Plano Diretor Municipal de Cariacica prevê uma série de estudos e planos específicos para o 

desenvolvimento de quaisquer atividade dentro dessa área, dentre eles, o Estudo de Impacto de 

Vizinhança – EIV e o Relatório de Impacto de Vizinhança, que deverá ser analisado pelo Conselho 

Municipal do Plano Diretor de Cariacica – CMPDC, para posterior aprovação na Câmara Municipal.  

As Zonas Especiais são divididas em 3 categorias, sendo todas as três existentes dentro da AID 

do empreendimento, sendo elas: 

 Zona Especial 1 (ZE – 1); 

 Zona Especial 2 (ZOP – 2); 

 Zona Especial 3 (ZOP – 3). 
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A Zona Especial 1 (ZE-1) tem como característica básica áreas de baixa densidade de ocupação, 

localizadas, estrategicamente, próximas aos Eixos de Dinamização, com possibilidade de 

implantação de equipamentos públicos. É permitido o uso unifamiliar, familiar, misto, comercial, de 

serviços, institucional e também industrial (CARIACICA, 2007). Um dos pontos relevantes sobre a 

Zona Especial é a sua proximidade com os eixos de Dinamização, que são as principais áreas de 

circulação de pessoas e mercadorias (rodovia do Contorno e Rodovia José Sette), interligados ao 

empreendimento da Quarta Ponte, que são as principais vias de distribuição de fluxo de veículos em 

Cariacica. A ZE-1 sua localização é próxima ao ED-1, que corresponde à rodovia do Contorno.  

O bairro correspondente ao ZE-1 refere-se ao Serra do Anil, que apresenta, em sua maior parte, a 

ocupação por áreas industriais (ex. extração mineral), de comércio e serviços. A Figura 4-380 

apresenta detalhes deste bairro, ao longo da Rodovia José Sette. Observa-se esparsas ocupações com 

habitações, apresentando características regulares em termos de acabamento final. 

 

Figura 4-380: Detalhe do bairro Serra do Anil. 

 

A Tabela 4-176 apresenta os seguintes dados sobre a ZE1 referente a Serra do Anil: O número 

de domicílios é 141, com aproximadamente 482 habitantes. Por apresentar uma área com extensa 

faixa territorial e com destinação para outros usos (comércio, serviços e industrial) a densidade 

demográfica é muito baixa (0,31 pessoas por metro quadrado). 4,75% da população residente no 

bairro não possuem nível de instrução, com renda domiciliar média abaixo de 1 (0,99) salário mínimo. 

Em relação aos equipamentos públicos, não há evidência de iluminação, pavimentação, calçamento, 

meio fio e bueiros neste setor. 
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Tabela 4-176: Principais indicadores que permitem apresentar o perfil socioeconômico da população do Serra do Anil 

(ZE1/04, ZE1/06 e ZE3/01). 

Variável Qtd. 

Número de Domicílios 141 

Número de População 482 

Média de moradores por domicílio 3,41 

Densidade Demográfica 0,31 

Média de renda domiciliar (sal. Min) 0,90 

Percentual analfabeto> 15 anos 4,75% 

Percentual domicílios com atendimento a iluminação pública 24,75% 

Percentual de domicílios com pavimentação 5,00% 

Percentual de domicílios com calçamento 0,00% 

Percentual de domicílios com meio fio 2,75% 

Percentual de  domicílios com bueiro 3,00% 

Percentual de domicílios sem atendimento de rede de esgoto 7,50% 

Percentual de domicílios sem atendimento de coleta de lixo 9,00% 

Fonte: IBGE, setores censitários, 2010. 

 

Cabe Ressaltar como a serra do Anil possui três divisões da Zona Especial, ZE1/04, ZE1/06 e 

ZE3/01. Pelo baixo número de habitantes nestas áreas, os dados de setores censitários são 

apresentados para toda a área da Serra do Anil, impedindo assim se fazer uma avaliação mais 

aprofundada da Zona 3 neste bairro. 

A Zona Especial 2 são também áreas com baixa densidade de ocupação, tendo também como 

características o aglomerado de equipamentos que atendem em nível regional. Dentre os 

equipamentos mais importantes localizado na Zona Especial, mais especificamente no Bairro Tucum, 

são a sede do Instituto de Defesa Agropecuária (IDAF), o Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, o 

Centro de Detenção Provisório de Cariacica, a Penitenciária Estadual Feminina, o 7º Batalhão da 

Polícia Militar e a 1ª Companhia da Polícia Militar Ambiental. 

O bairro Tucum, que corresponde à ZE 2, possui como característica uma vasta área territorial, 

com baixa densidade demográfica (contando todo o território), com concentração urbana em áreas 

limítrofes aos principais eixos viários, como rodovia José Sette, a Avenida Florentino Avidos e a Rua 

da Vale. As áreas onde não há ocupação residencial são áreas tidas por ocupações de entidades do 

governo do Estado, bem como algumas galpões de empresas e em funcionamento. A Figura 4-381 
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mostra detalhe do bairro de Tucum, apresentando características normais de habitação, com pouca 

densidade de ocupação. Ao fundo em segundo plano da imagem apresentam-se áreas de menor índice 

de ocupação, nas quais são localizadas a sede do IDAF, o Centro de Detenção provisório e a 

Penitenciaria Feminina. 

 

Figura 4-381: Detalhe do bairro de Tucum. 

 

As informações deste bairro (Tabela 4-177) devem ser avaliadas a partir dessa perspectiva por 

ser oficialmente um bairro com uma vasta porção territorial (2 km²), que influencia diretamente em 

informações como densidade demográfica com 3,59 habitantes por metro quadrados. O número de 

domicílios alcança um total de 747, com aproximadamente 2354 habitantes. Do total da população 

residente, 6,83% não possuem nível de instrução (pessoas acima de 15 anos sem escolaridade). A 

renda domiciliar média fica abaixo de 1,25 salários mínimos. Os equipamentos urbanos possuem 

indicadores razoáveis se comparado com os demais bairros, sendo 61,17% dos domicílios atendidos 

por iluminação pública, 57,83% com ruas pavimentadas, 37,5% com calçamento, e 47% com meio 

fio. Apresentam um índice bastante baixo de esgoto a céu aberto e a coleta de lixo é realizada na 

totalidade dos domicílios.  
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Tabela 4-177: Principais indicadores que permitem apresentar o perfil socioeconômico da população do Bairro Tucum 

(ZE-2). 

Variável Qtd. 

Número de Domicílios 747 

Número de População 2354 

Média de moradores por domicílio 3,15 

Densidade Demográfica 3,59 

Média de renda domiciliar (sal. Min) 1,25 

Percentual analfabeto> 15 anos 6,83% 

Percentual domicílios com atendimento a iluminação pública 61,17% 

Percentual de domicílios com pavimentação 57,83% 

Percentual de domicílios com calçamento 37,50% 

Percentual de domicílios com meio fio 47,00% 

Percentual de  domicílios com bueiro 4,83% 

Percentual de domicílios sem atendimento de rede de esgoto 2,00% 

Percentual de domicílios sem atendimento de coleta de lixo 0,00% 

Fonte: IBGE, setores censitários, 2010. 

 

A Zona Especial 3 são também áreas extensas, com forte presença de equipamentos de interesse 

econômico (comércio, serviços e indústria) exercendo impactos econômicos, urbanos, sociais e 

ambientais. Fazem parte da ZE 3 os bairros Serra do Anil (caracterizado na parte da ZE-1) e Itacibá 

(ZE–03). Os usos permitidos para a Z3, são residências unifamiliar e multifamiliar, misto, comercio, 

serviço, institucional para atendimento em nível local, além de indústrias. 

A porção do bairro Itacibá pertencente à ZE 3 (Tabela 4-178) possui como principais 

características: aproximadamente 133 domicílios, com aproximadamente 423 habitantes, com uma 

média regular de 3,18 moradores por domicílio, porém é no item de densidade demográfica que 

apresenta indicadores que corroboram com a definição de uma Zona Especial (áreas extensas e com 

pouca ocupação). A renda média é de 1,18 salários mínimos, próximo da renda dos demais bairros, 

porém apresenta um percentual de analfabetos acima dos 15 anos na faixa de 5%. Em relação aos 

equipamentos de serviços públicos como iluminação, calçamento, pavimentação, meio fio 

apresentam uma faixa entre 83 à 88% e em relação aos serviços de esgoto e coleta de lixo possuem 

indicadores bem favoráveis.  
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Tabela 4-178: Principais indicadores que permitem apresentar o perfil socioeconômico da população do Bairro Itacibá 

(ZE 3). 

Variável Qtd. 

Número de Domicílios 133 

Número de População 423 

Média de moradores por domicílio 3,18 

Densidade Demográfica 0,57 

Média de renda domiciliar (sal. Min) 1,18 

Percentual analfabeto > 15 anos 5% 

Percentual domicílios com atendimento a iluminação pública 96% 

Percentual de domicílios com pavimentação 98% 

Percentual de domicílios com calçamento 83% 

Percentual de domicílios com meio fio 98% 

Percentual de  domicílios com bueiro 29% 

Percentual de domicílios sem atendimento de rede de esgoto 2% 

Percentual de domicílios sem atendimento de coleta de lixo 0,00% 

Fonte: IBGE, setores censitários, 2010. 

 

4.4.2.2.7.1.8 Sub-Centro 

Os sub-centros referem-se a áreas as quais consolidaram a descentralização dos principais centros 

comerciais de Cariacica (Campo Grande) e da Grande Vitória (Centro de Vitória), apresentando como 

forte características: o atendimento dos setores de comércio e serviço de atendimento local. Os 

principais objetivos dos subcentros para o Plano Diretor do município de Cariacica são: consolidar o 

comércio e setores de serviço existente, bem como atividades de lazer e cultura para os bairros 

adjacentes, além de permitir a diminuição do deslocamento e mobilidade para acesso às atividades 

comerciais, serviços, serviços urbanos, entre outros.  

Os principais subcentros existente dentro da AID do empreendimento da Quarta ponte são: Sub-

centro Porto de Santana – SC/03, localizado dentro do Bairro de Porto de Santana e o Sub-centro de 

Itacibá SC/06, localizado na rodovia José Sette iniciando no ponto de distribuição da alça sul da 

quarta ponte até o início do bairro Tucum.  

Cabe ressaltar que o empreendimento da Quarta ponte no processo de implantação poderá ocorrer 

transtornos para esta área, por possuir um fluxo local de pessoas em maior quantidade advindo de 

bairros adjacentes, além de ser um trecho relevante para o sistema Transcol, devido à presença do 
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Terminal de Itacibá. Em relação a fase de operação, ocorrerá impactos negativos do ponto de vista 

do aumento do fluxo de veículo, sobretudo por se tratar uma trecho de distribuição do trânsito, no 

entanto, por se tratar de uma área prevista como sub-centro, terá impactos positivos, pois terá uma 

possibilidade de dinamização da economia local alternando de um nível de economia urbana 

intermediário para um nível superior (SANTOS, 1978). 

 

4.4.2.2.7.1.9 Eixo de Dinamização 

O eixo de Dinamização (ED) trata-se de uma definição importante no que tange aos Estudos de 

Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento da Quarta Ponte, por razões do planejamento do 

sistema viário local e seu entorno com a centralização de comércio, serviços e indústrias de forma 

conjunta. São objetivos do ED: a formação de áreas para crescimento urbano; localização do comércio 

e de prestação de serviços interligando em nível local (bairros do entorno) e regional (região 

metropolitana); e por fim, a diminuição de deslocamentos para outras áreas centrais, como Campo 

Grande, Centro de Vitória e Vila Velha Centro e São Torquato para acesso às atividades de comércio 

e serviços urbanos. Os Eixos de Dinamização na Área de Influência Direta são dividos em: 

 Eixo de Dinamização 1: Oferece suporte à circulação de mercadorias e pessoas em escala 

interestaduais, regionais e locais com intensificação de atividades comerciais em nível 

local. A ED 1 é localizada no trecho da Rodovia do Contorno que possui em seu entorno 

os bairros de Serra do Anil, Nova Valverde e Santana, localizados dentro da AID. 

Importante ressaltar que a alça norte, em seu segundo ponto de distribuição é localizado 

dentro neste Eixo, que facilitará o tráfego de caminhões para as rodovias José Sette, que 

necessita de um projeto de ampliação por ser o segundo trecho de grande importância para 

a mobilidade urbana no município de Cariacica. É possível também que, durante a 

operação da Quarta Ponte, as áreas que possuem baixo adensamento populacional 

apresente um crescimento considerável de empreendimentos imobiliários, sobretudo nas 

Zonas Especiais, forçando, inclusive, uma mudança desta categoria de zoneamento; 

 Eixo de Dinamização 2: Trata-se do segundo eixo viário de maior importância dentro da 

Área de Influência Direta que é a Rodovia José Sette. Segundo o PDM de Cariacica, tal 

área funcionará como suporte para circulação intensa de pessoas e mercadorias em escala 
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intermunicipal e local. Os usos permitidos neste eixo são residencial unifamiliar, 

multifamiliar, misto, comércio, serviços, institucional e industrial. O empreendimento 

(Quarte Ponte) impactará durante a sua implantação, afetando o fluxo de trânsito na 

rodovia José Sette, sem considerar as obras de pavimentação e duplicação da mesma. 

Contudo, durante o processo de operação, o fluxo de veículo será bem maior do que o 

existente, conforme a Figura 4-369, tendo em vista que a proposta do empreendimento é 

a redistribuição do fluxo de veículos entre Vitória e Cariacica. Deve-se, ainda, levar em 

consideração que o aumento de tráfego de veículos pesados será iminente, uma vez que o 

acesso entre os chamados portos secos, localizados ao longo da Rodovia do Contorno, nas 

imediações do Bairro Alto Lage e Jardim América, será facilitado para os Portos de 

Vitória, Paul e Tubarão. Este Eixo, passa pelo maior número de bairros, sendo os 

principais Santana, Nova Valverde, Alto Lage, Expedito, Itacibá e Tucum.  

 Eixo de Dinamização 3: Este eixo tem como funcionalidade o suporte para a circulação 

entre os bairros Itacibá e os bairros que estão fora da AID, como Nova Brasília, Oriente e 

Itanguá, com possibilidade de interligação à rodovia do Contorno. Os usos permitidos para 

este eixo são residencial unifamiliar, multifamiliar, misto, comercial e de serviços, além 

de atividades industriais (CARIACICA, 2007). 

 

4.4.2.2.7.2 Plano Diretor Urbano de Vitória  

Nesta parte do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), será falado sobre o Plano Diretor Urbano 

Vitória, bem como sobre os respectivos uso e ocupação do solo existente na Área de Influência Direta 

(AID) que subsidiaram a definição do zoneamento em Vitória (ANEXO XLVIII). O Plano Diretor 

Urbano teve a sua primeira versão aprovada em 1984, sendo revisado e adequado de acordo com o 

Estatuto da Cidade em 2004 apresentando as seguintes tipologias de Zonas existentes dentro da Área 

de Influência Direta conforme o Quadro 4-71.  
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Quadro 4-71: Lista das tipologias de zonas e siglas do Plano Diretor Urbano de Vitória em relação a Área de Influência 

Direta. 

Zona Sigla 

Zona de Proteção Ambiental 1 ZPA1 

Zona Especial de Interesse Social 1 ZEIS1/08 e ZEIS1/09 

Zona Especial de Interesse Social 2 ZEIS2/05 

Zona Especial de Interesse Social 3 ZEIS 3/01 

Zona de Ocupação Preferencial 2 ZOP2/01 

Zona de Ocupação Limitada  ZOL/03 

Zona de Ocupação Limitada ZOL/02 

Zona Arterial 1 ZAR1 

Fonte: PMV 2014 

 

4.4.2.2.7.2.1 Zona de Proteção Ambiental 

No Plano Diretor Urbano de Vitória são definidas as Zonas de Proteção Ambiental (ZPAs) 

visando realizar a proteção integral, bem como permitir o uso sustentável, de acordo com cada tipo 

de ecossistema, com interesse em conservação, preservação e atividades sustentáveis. Tais zonas 

possuem como objetivos: proteger ecossistemas e recursos naturais e culturais, qualificar e conter a 

ocupação do espaço urbano, conservar praias, controlar a ocupação urbana em áreas de fragilidade 

ambiental e preservar amostras de formações ecológicas diversas, bem como os recursos naturais. As 

áreas da AID sobrepostas ao Zoneamento do Plano Diretor Urbano, nesta zona encontram-se nas 

Zonas de Proteção Ambiental do tipo 2.  

Segundo o Plano Diretor Urbano de Vitória, a ZPA 2 referem-se a: 

“Áreas destinadas à conservação dos ecossistemas naturais e dos ambientes criados, com uso 

sustentável dos recursos naturais, podendo ser utilizadas para fins de pesquisa científica, 

monitoramento e educação ambiental, turismo, recreação e esportes, desde que estas atividades 

não causem danos aos ambientes naturais ou em recuperação” (VITÓRIA, 2006.). 

Destacam-se nessas ZPAs uma faixa contínua de Área de Preservação Permanente (APP), que 

começa a partir do Complexo Tancredão até o bairro de Santo Antônio. Tal área apresenta uma 

vegetação de manguezais com presença de espécies exóticas, conforme a Figura 4-382. 
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Figura 4-382: Área de Preservação Permanente pertencente a uma 

ZPA 2, em Vitória. 

Fonte: Google Maps. 

 

Outras duas Zonas de Proteção do tipo 2, presente dentro da AID, estão localizadas no Bairro 

Caratoíra, sendo uma localizada nas imediações da Escadaria Maximiniano Passini, bem próximo ao 

bairro Mario Cypreste e a outra, uma área verde próxima ao Morro do Quadro (Figura 4-383). Nesta, 

em primeiro plano observa-se habitações pertencentes ao bairro de Caratoíra, na área central da foto, 

encontra-se a referida área verde, com predominância de espécie exóticas. Em ultimo plano, vê-se o 

Morro do Quadro. 

 

Figura 4-383: Área verde localizada em ZPA 2, próximo ao Morro do 

Quadro. 

Fonte: Google Maps. 
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4.4.2.2.7.2.2 Zona Especial de Interesse Social 

O Plano Diretor Urbano do Município de Vitória, também prevê a inclusão da Zona Especial de 

Interesse Social (ZEIS), conforme definido pelo Estatuto da Cidade. Para este Plano, considera-se a 

ZEIS de forma bem similar ao proposto pelo PDM de Cariacica, como sendo: 

“Porções do território onde deverá ser promovida a regularização urbanística e fundiária dos 

assentamentos habitacionais de baixa renda existentes e consolidados e o desenvolvimento de 

programas habitacionais de interesse social nas áreas não utilizadas ou subutilizadas” 

(VITÓRIA, 2006). 

Os principais objetivos das ZEIS, segundo o seu documento (PDU), são: cumprir a função social 

da cidade e da propriedade, assegurar a preservação e conservação ambiental, ampliar a produção de 

moradias para população de baixa renda, promover regularização urbanísticas e fundiárias de 

população de baixa renda, diminuir riscos advindos de ocupações irregulares com possibilidade de 

reassentamento e ampliar a oferta de equipamentos urbanos e comunitários para essa camada da 

população. As Zonas Especiais de Interesse Social no perímetro da Área de Influência Direta (AID) 

do empreendimento são divididas em ZEIS1/08 e ZEIS1/09, localizadas no Bairro Caratoíra; a 

ZEIS2/05 localizada no Bairro Santo Antônio; e a ZEIS 3/01, localizada no bairro Mario Cypreste. 

A Figura 4-384 mostra uma área do bairro Santo Antônio, enquadrada na ZEIS 2/05, apresentando 

habitações subnormais, com necessidade de revestimento e finalização da construção. Embora as ruas 

sejam calçadas, pavimentadas e com meio fio, o detalhe das residências denuncia o perfil 

socioeconômico dos habitantes dessa área. 

 

Figura 4-384: ZEIS 2/05, no bairro Santo Antônio. 

Fonte: Google Map. 
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A ZEIS 1 possui a seguinte definição no Plano Diretor Urbano de Vitória: 

“Áreas públicas ou particulares com assentamentos irregulares e/ou clandestinos ocupados pela 

população de baixa renda, significativamente precários do ponto de vista urbanístico e 

habitacional, predominantemente localizados em encostas com altas declividades e topos de 

morros, com acessibilidade inadequada, riscos e demandas por serviços urbanos e equipamentos 

comunitários” (VITÓRIA, 2006). 

A ZEIS 1/08 do bairro Caratoíra (Tabela 4-179) apresenta as seguintes características em seu uso 

e ocupação do solo, de forma a justificar tal área como sendo de interesse social, conforme o Estatuto 

da Cidade: aproximadamente 811 domicílios, com aproximadamente 2673 habitantes, em uma média 

regular de 3,30 moradores por domicílio e com densidade demográfica de 20,8 habitantes por metros 

quadrados, sendo uma das áreas mais povoada da AID da porção do Município de Vitória, além de 

possuir a menor renda média com 1,12 salários mínimos, e a maior taxa de analfabetismo com 3,8% 

da população sem escolaridade acima dos 15 anos. Em relação aos equipamentos de serviços públicos 

como iluminação e pavimentação, tal bairro apresenta resultados bem melhores que os bairros de 

Cariacica na faixa de 98%, no entanto em relação ao calçamento das ruas apresenta o menor resultado 

de todas as zonas e bairros da AID de Vitória, com 20% de ruas calçadas, sendo que 98% das ruas 

apresentam estrutura de meio fio. Em relação aos serviços de esgoto e coleta de lixo, os indicadores 

são bem favoráveis, como total atendimento de rede de esgoto e quase que total de coleta de lixo. 

Tabela 4-179: Principais indicadores que permitem apresentar o perfil socioeconômico da população pertencente a ZEIS 

1/08 localizado no bairro Caratoíra. 

Variável Qtd. 

Número de Domicílios 811 

Número de População 2673 

Média de moradores por domicílio 3,30 

Densidade Demográfica 20,79 

Média de renda domiciliar (sal. Min) 1,12 

Percentual analfabeto> 15 anos 3,8% 

Percentual domicílios com atendimento a iluminação pública 97,8% 

Percentual de domicílios com pavimentação 98,8% 

Percentual de domicílios com calçamento 20,5% 

Percentual de domicílios com meio fio 98,3% 

Percentual de  domicílios com bueiro 50,0% 

Percentual de domicílios sem atendimento de rede de esgoto 0,0% 

Percentual de domicílios sem atendimento de coleta de lixo 1,3% 

Fonte: IBGE, setores censitários, 2010. 
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A ZEIS 1/09, também pertencente ao bairro Caratoíra, apresenta características bastante similares 

à zona anterior em seu uso e ocupação do solo. Conforme Tabela 4-180, são aproximadamente 308 

domicílios e 979 habitantes, em uma média de 3,18 moradores por domicílio, densidade demográfica 

de 17,6 habitantes por metros quadrados. Possui uma renda média de 1,23 salários mínimos, e uma 

proporção de analfabetos acima dos 15 anos de idade de 3%. Possui atendimento total de iluminação 

pública e pavimentação nas ruas, porém é em calçamento, meio fio e bueiros, que possui indicadores 

bem baixos, com 31 a 55% do total. Os serviços de esgoto e coleta de lixo também apresentam 

indicadores favoráveis, como total atendimento de rede de esgoto e quase que total de coleta de lixo. 

Conforme Figura 4-385, a área possui características básicas de ocupação em colinas e morros, com 

pouco espaço para construção, bem como ruas de acesso caçadas, porém, estreitas. Algumas 

habitações apresentam características normais e outras subnormais, necessitando acabamento final. 

 
Figura 4-385: Detalhe do bairro de Caratoíra pertencente a ZEIS 

1/09.  

 

 

Tabela 4-180: Principais indicadores que permitem apresentar o perfil socioeconômico da população pertencente a ZEIS 

1/09 localizado no bairro Caratoíra. 

Variável Qtd. 

Número de Domicílios 308 

Número de População 979 

Média de moradores por domicílio 3,18 

Densidade Demográfica 17,60 

Média de renda domiciliar (sal. Min) 1,23 

Percentual analfabeto> 15 anos 3,0% 

Percentual domicílios com atendimento a iluminação pública 100,0% 

Percentual de domicílios com pavimentação 100,0% 

Continua...  
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Tabela 4-180 (continuação): Principais indicadores que permitem apresentar o perfil socioeconômico da população 

pertencente a ZEIS 1/09 localizado no bairro Caratoíra. 

Variável Qtd. 

Percentual de domicílios com calçamento 31,0% 

Percentual de domicílios com meio fio 31,0% 

Percentual de  domicílios com bueiro 55,0% 

Percentual de domicílios sem atendimento de rede de esgoto 0,0% 

Percentual de domicílios sem atendimento de coleta de lixo 1,25% 

Fonte: IBGE, setores censitários, 2010. 

 

A ZEIS 2 possui características bem similares a ZEIS 1, constituindo-se por áreas públicas e ou 

particulares, com presença de ocupação irregular, população de baixa renda, ao qual possui 

atendimento parcial de infraestrutura, serviços urbanos e comunitários (VITÓRIA, 2006).  

Neste sentido, a AID da porção do município de Vitória, possui definida em zona ZEIS 2/05, a 

porção mais ao norte do bairro Santo Antônio, a qual receberá forte impacto na etapa da instalação, 

com instalação de canteiros de obras, o próprio desenvolvimento da obra, além do processo de 

desapropriação. Esta área receberá a alça norte da Quarta Ponte, com interligação com a Rodovia 

Serafim Derenzi, que possui previsão em projeto para a duplicação. Esta alça é dividida em dois 

trechos de distribuição dentro da ZEIS 2/05, de mão e contra mão, sendo uma mais ao sul interligando 

diretamente a Serafim Derenzi e atendendo ao trânsito em direção aos bairros Caratoíra, Mario 

Cypreste e Centro; e outra porção mais ao norte interligando também a Serafim Derenzi, buscando a 

distribuição do trânsito para São Pedro, no sentido oeste da ilha de Vitória, estabelecendo um novo 

eixo viário. 

Conforme apresentado na Esta área apresenta as seguintes características com 952 domicílios, e 

2942 habitantes, em uma média de 3,09 moradores por domicílio e densidade demográfica de 17,15 

habitantes por metros quadrados. A Renda Familiar é maior que as outras ZEIS restantes, com renda 

média de 1,38 salários mínimos, e proporção de analfabetos acima dos 15 anos de idade de 2,5%. 

Possui atendimento total de iluminação pública e pavimentação nas ruas, porém em relação ao 

calçamento apenas 61,5% e meio fio com 76% dos domicílios. Os serviços de esgoto é favorável, 

com 1% de esgoto a céu aberto, como total atendimento de rede de esgoto e apenas 6% não possui 

coleta de lixo.  
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Tabela 4-181: Principais indicadores que permitem apresentar o perfil socioeconômico da população pertencente a ZEIS 

2/05 localizado no bairro Santo Antônio. 

Variável Qtd. 

Número de Domicílios 952 

Número de População 2942 

Média de moradores por domicílio 3,09 

Densidade Demográfica 17,15 

Média de renda domiciliar (sal. Min) 1,38 

Percentual analfabeto> 15 anos 2,50% 

Percentual domicílios com atendimento a iluminação pública 100,00% 

Percentual de domicílios com pavimentação 96,75% 

Percentual de domicílios com calçamento 61,50% 

Percentual de domicílios com meio fio 76,00% 

Percentual de domicílios com bueiro 99,00% 

Percentual de domicílios sem atendimento de rede de esgoto 1,00% 

Percentual de domicílios sem atendimento de coleta de lixo 6,00% 

Fonte: IBGE, setores censitários, 2010. 

 

A ZEIS 3 trata-se de um setor de uso e ocupação do solo, com características de apresentarem um 

parcial atendimento de infraestrutura e serviços urbanos, com necessidade de implantação de Projetos 

de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (EHIS, ex. Projeto Terra), com equipamentos 

comunitários e urbanização complementar para fins de parcelamento, edificação e utilização 

compulsória (VITÓRIA, 2006). Um ponto que merece destaque está no artigo 96 do Plano Diretor 

Urbano que trata sobre a não declaração de ZEIS de assentamentos totalmente localizados sobre 

pontes e viadutos. Assim, é necessário que, após desapropriação e instalação e operação do 

empreendimento, deva-se resguardar tais áreas com equipamentos de uso público, de forma que 

impeça a ocupação irregular e desordenada, fazendo valer o exposto em lei. No caso da ZEIS 3/01, 

por se tratar de uma área menor que um setor censitário do IBGE, não será possível obter as 

características essenciais desta, na porção do Bairro Mario Cypreste. Entretanto, esta área receberá 

impactos consideráveis, pelo fato de ser uma área diretamente afetada pela alça sul da Ponte, com 

perspectiva de desapropriação, canteiro de obras, impactos direto da construção, bem como na etapa 

de operação, com impacto de ruído nesta área. 
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4.4.2.2.7.2.3 Zona de Ocupação Preferencial 

As Zonas de Ocupação Preferencial (ZOPs) tratam-se de uma áreas de grande transformação 

urbana acelerada, bem como áreas desocupadas. Os objetivos das ZOP são: a indução de processos 

de transformações urbanas, preservação de marcos de grande importância para a paisagem urbana, 

além do estímulo ao uso múltiplo, interagindo zonas residenciais e não residenciais (VITÓRIA, 

2006). No caso da AID do empreendimento, no município de Vitória, é definido pelo Zoneamento 

do PDU do município a ZOP 2/01, localizada no bairro Mario Cypreste, na área circundante do 

Complexo do Tancredão. Tal área receberá forte impacto da instalação da Quarta Ponte, pelo fato de 

ser ponto de interligação da alça sul a importantes vias (como as avenidas Alexandre Buaiz e Nair de 

Azevedo). A Figura 4-386 apresenta aspectos de ZOP, em Mário Cypreste. 

 
Figura 4-386: Detalhe sobre o bairro Mario Cypreste com 

característica de ocupação tida como preferencial, segundo o Plano 

Diretor Urbano de Vitória.  

Fonte: Google Maps. 

 

4.4.2.2.7.2.4 Zona de Ocupação Limitada 

Outra zona definida no PDU de Vitória, incluso na Área de Influência Direta da Quarta Ponte é a 

Zona de Ocupação Limitada, como sendo: 

“Áreas com predomínio do uso residencial, com grande demanda por infra-estrutura (sic) de 

coleta e tratamento de esgoto e com sistema viário apresentando limites ao incremento da 

ocupação urbana” (VITÓRIA, 2006). 
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Os objetivos da Zona de Ocupação Limitada são a compatibilização do adensamento de 

construção com as características do sistema viário bem como a limitação da oferta de infraestrutura 

básica, como o saneamento básico. Outro aspecto importante para tal área é a necessidade de melhorar 

as condições de mobilidade urbana, sobretudo nos pontos críticos do sistema viário, corroborando 

com a proposta conceitual da Quarta Ponte (no caso a ZOL/03). A preservação de áreas com interesse 

ambiental é desejável, bem como a contenção de ocupação em APP (VITÓRIA, 2006). No caso da 

AID, encontram-se duas Zonas de Ocupação Limitada: A ZOL/02, localizada nos bairros Caratoíra, 

Ariovaldo Favalessa e parte de Santo Antônio; e ZOL/03, entre os bairros de Santo Antônio e Mário 

Cypreste. A Figura 4-387 apresenta habitações normais, calçamento e pavimentação nas ruas, em 

ZOL/02, bairro Caratoíra. Ressalta-se que, o tamanho das ruas e das calçadas denuncia os motivos da 

limitação de ocupação nesta área. 

 
Figura 4-387: Detalhe sobre o bairro Caratoíra, em Zona de Ocupação 

Limitada 02 (ZOL/02).   

 

A ZOL/02, localizada entre os bairros de Caratoíra e Santo Antônio, conforme Tabela 4-182 

apresenta como característica: aproximadamente 1268 domicílios e 4214 habitantes, sendo a área com 

maior população de toda a AID. Possui uma média de 3,32 moradores por domicílio e uma densidade 

demográfica de 17,16 habitantes por metros quadrados. A renda familiar é menor se comparado com 

a outra ZOL (1,26 salários mínimos), e proporção de analfabetos acima dos 15 anos de idade é de 

2,4% da população. Possui um atendimento quase que completo em iluminação pública (99,4%) e 

pavimentação nas ruas (98,4%), porém, apenas 44,4% dos domicílios possuem calçamento em duas 

ruas. O serviço de esgotamento abrange toda a área e apenas 2,2% dos domicílios não possuem coleta 

de lixo. 
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Tabela 4-182: Principais indicadores que permitem apresentar o perfil socioeconômico da população pertencente a 

ZOL/02 (Santo Antônio e Caratoíra). 

Variável Qtd. 

Número de Domicílios 1268 

Número de População 4214 

Média de moradores por domicílio 3,32 

Densidade Demográfica 17,16 

Média de renda domiciliar (sal. Min) 1,26 

Percentual analfabeto> 15 anos 2,40% 

Percentual domicílios com atendimento a iluminação pública 99,40% 

Percentual de domicílios com pavimentação 98,40% 

Percentual de domicílios com calçamento 44,40% 

Percentual de domicílios com meio fio 96,40% 

Percentual de  domicílios com bueiro 87,80% 

Percentual de domicílios sem atendimento de rede de esgoto 0,00% 

Percentual de domicílios sem atendimento de coleta de lixo 2,20% 

Fonte: IBGE, setores censitários, 2010 

 

A ZOL/03, localizada nos bairros de Caratoíra e Santo Antônio, apresenta características que 

devem ser levados em consideração, por ser uma área que apresenta a interface mais longitudinal com 

o empreendimento entre as alças norte e sul. Possui aproximadamente 1044 domicílios, e 3206 

habitantes, sendo a segunda área com maior população de toda a AID. Possui uma média de 3,07 

moradores por domicílio. A renda familiar é maior que nas outras zonas e bairros da AID, 

apresentando uma renda média de 1,62 salários mínimos, e proporção de analfabetos acima dos 15 

anos de idade de 2,4%. Possui atendimento total de iluminação pública e pavimentação nas ruas. No 

entanto, no quesito de calçamento por domicílio apresenta um valor razoável (60,8%). Os serviços de 

esgoto abrangem a totalidade dos domicílios e apenas 2,6% destes não possuem coleta de lixo.  
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Tabela 4-183: Principais indicadores que permitem apresentar o perfil socioeconômico da população pertencente a 

ZOL/03 (Santo Antônio e Mário Cypreste). 

Variável Qtd. 

Número de Domicílios 1044 

Número de População 3206 

Média de moradores por domicílio 3,07 

Densidade Demográfica 4,43 

média de renda domiciliar (sal. Min) 1,62 

Percentual analfabeto> 15 anos 2,40% 

Percentual domicílios com atendimento a iluminação pública 100,00% 

Percentual de domicílios com pavimentação 100,00% 

Percentual de domicílios com calçamento 60,80% 

Percentual de domicílios com meio fio 83,40% 

Percentual de domicílios com bueiro 96,00% 

Percentual de domicílios sem atendimento de rede de esgoto 0,00% 

Percentual de domicílios sem atendimento de coleta de lixo 2,60% 

Fonte: IBGE, setores censitários, 2010 

 

4.4.2.2.7.2.5 Zona Arterial 

A Zona Arterial trata-se de uma área destinada ao contexto de mobilidade urbana da cidade de 

Vitória, com intuito de impulsionar o vetor de fluxo de veículos entre a região central da cidade de 

Vitória e os bairros São Pedro e Santo Antônio, bem como ser um eixo alternativo de tráfego para a 

porção norte do município. No caso da AID, a sua delimitação segue o traçado da Avenida Santo 

Antônio e o do trecho inicial da Rodovia Serafim Derenzi. 

 

4.4.2.3 Dinâmica Econômica 

4.4.2.3.1 Atividades geradoras de emprego e renda  

As atividades geradoras de emprego e renda nos municípios de Cariacica e Vitória, inseridas nos 

bairros da AID, são apresentadas na Tabela 4-170. Em Cariacica, destacam-se as atividades de 

comércio, construção e indústria de transformação; enquanto que, em Vitória, além do comércio, a 

administração pública tem grande relevância, assim como o setor de educação. 
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Tabela 4-184: Participação dos empregos por atividade econômica. 

Atividades Cariacica Vitória 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 1,3 0,7 

Indústrias extrativas 0,9 2,1 

Indústrias de transformação 9,4 6,7 

Eletricidade e gás 0,1 0,2 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 0,8 0,9 

Construção 10,6 5,6 

Comércio,reparação de veículos automotores e motocicletas 22,0 16,1 

Transporte, armazenagem e correio 7,7 4,2 

Alojamento e alimentação 3,8 4,0 

Informação e comunicação 1,1 2,1 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 1,2 2,8 

Atividades imobiliárias 0,4 1,1 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 2,9 6,2 

Atividades administrativas e serviços complementares 6,0 5,1 

Administração pública, defesa e seguridade social 3,7 10,3 

Educação 4,6 8,2 

Saúde humana e serviços sociais 3,9 7,4 

Artes, cultura, esporte e recreação 0,7 1,2 

Outras atividades de serviços 2,9 2,9 

Serviços domésticos 8,9 4,8 

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 0,0 0,0 

Atividades mal especificadas 7,0 7,3 

Total 100,0 100,0 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Já no que se refere, especificamente, à economia dos bairros que compreendem a Área de 

Influência Direta da Quarta Ponte, algumas questões foram identificadas por meio de entrevistas com 

o poder público e, principalmente, com as lideranças locais. 

O bairro Porto de Santana, em Cariacica, tem como principal logradouro comercial, a Rua 

Principal, que como o próprio nome diz, é a principal rua do bairro. Esta rua concentra grande parte 

do comércio do bairro, tendo a presença de dois supermercados (Porto Novo e Internacional) e 

pequenas lojas, em sua maioria de roupas. Também, há muitos bares espalhados por toda região e 
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alguns estabelecimentos alimentícios, como lanchonetes e restaurantes, que ficam movimentados, 

principalmente a noite.  

Cabe destacar ainda a presença de um pequeno comércio informal, com a presença de pequenas 

barracas de água de coco, comida e DVDs, localizados, principalmente, na pracinha do bairro. Por 

outro lado, também observa-se a presença de grandes empresas, como a Coimex (que atua no setor 

de rochas ornamentais, instalada há 8 anos no local) e o Supermercado Internacional (há 6 anos no 

local). 

Outro importante bairro localizado na AID, conforme informações obtidas por meio de 

entrevistas, é Itacibá, localizado em Cariacica. No que se refere a economia local, um dos principais 

pontos de comércio deste bairro é a Avenida Governador José Sette (que em Itacibá muda de nome 

para Rua Manoel Joaquim dos Santos), que apresenta diversas lojas antigas na região, como a 

Cesconetto (loja de utilidades), a Cirdas (material de construção) e, um pouco mais recente, a 

Bremenkamp (material de construção, sendo a maior loja nesse segmento, na atualidade). Paralela à 

rua Manoel Joaquim dos Santos corta a Rua São João, que também possui um comércio bastante 

variado (com lojas de confecção, eletrodomésticos, móveis, academias e restaurantes). Ainda, 

ocorrem em Itacibá, bares e lanchonetes que movimentam a noite. 

Sobre a informalidade, em Itacibá, ocorrem barraquinhas de comida, sobretudo, à noite, na 

pracinha do bairro, que são famosas e se tornaram ponto de encontro de seus frequentadores. Ainda 

sobre esta praça, é importante mencionar que, apesar desse movimento, ela é bem pequena e ainda 

sofreu uma redução no passado, dando lugar à Igreja Batista e a reforma da rua. Destaca-se, ainda, 

que há um projeto que visa transferir a pracinha para uma área maior, mas isso depende da 

desapropriação de uma escola, que está em péssimo estado de conservação. 

Apesar de não possuir nenhuma grande empresa, segundo lideranças locais de Itacibá, algumas 

instalações da Vale e a empresa Hidremec (que atua no setor de solda, montagens e tubulações e que 

presta serviço para Vale) encontram-se em um bairro vizinho, a saber, Sotema. 

Na região de Santana, em Cariacica, de acordo com lideranças locais, as principais ruas, onde se 

concentram o comércio no bairro, são a Rua André do Espírito Santo, a Rua Eliezer Gonçalves de 

Jesus e a Avenida Governador José Sette. O comércio é bem variado com predomínio de pequenas 

lojas de bairros, destacando marcenarias, serralherias, lojas de utilidades, de materiais de construção, 
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papelarias e escolas (sendo 2 particulares), padarias e restaurantes. À noite, funcionam bares e 

lanchonetes pequenos e sem muito movimento. 

Quanto às atividades informais, as principais encontradas nesta região são os salões de beleza e 

estética, as barraquinhas de comida (churrasquinho, água de coco e caldo de cana) e as costureiras. 

Em Santana, não há empresas muito grandes, apenas alguns galpões ao longo da Avenida 

Governador José Sette. Entre as atividades exercidas nestes galpões, estão um atacado de cereais, 

uma distribuidora de material de construção da loja Bremenkamp, uma empresa de cesta básica, uma 

distribuidora de estribo (ligado a construção civil) e uma empresa de máquinas agrícolas. Na Avenida 

Governador José Sette há ainda, postos de gasolina e a FIMAG, que presta serviços a Arcelor Mittal.  

Já no município de Vitória, na região de Santo Antônio, os principais pontos de comércio se 

concentram ao longo da Avenida Serafim Derenzi. São lojas de pequeno porte que atendem apenas 

ao bairro, incluindo: lojas de materiais de construção, oficinas mecânicas, roupas, salão de beleza, 

bares e padarias, destacando, a Padaria Santuário. O movimento noturno de maior expressão é o 

Pagode do Aloir, que atrai pessoas de toda cidade. 

Sobre a informalidade em Santo Antônio, conforme informações obtidas em entrevistas com 

lideranças locais, não há um comércio informal de grande expressão na região, apenas alguns 

vendedores de DVDs, barracas de comida e água de coco. 

No bairro de Caratoíra, também em Vitória, os principais pontos de comércio são as ruas Braz 

Rubim, Presidente Artur Bernardes e a localidade conhecida como Ponto Chique. Na região, 

predominam os pequenos comércios que atendem minimamente o bairro. Segundo informações de 

lideranças locais, os moradores fazem compras, principalmente, na Vila Rubim, no centro da cidade 

de Vitória. Observam-se pequenas mercearias, salões de beleza e bares. Destaca-se, ainda, a feira 

livre que ocorre aos sábados e a feirinha de artesanato, às sextas-feiras. O movimento é reduzido à 

noite e se concentra, principalmente, no bar Varandão. 

Desta forma, conforme aqui apresentado, de maneira geral, a principal atividade geradora de 

emprego e renda nos bairros que compõem a Área de Influência Direta, são os comércios e os serviços 

locais. 
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4.4.2.3.2 População Economicamente Ativa 

Antes de iniciar a discussão sobre a População Economicamente Ativa na AID, é importante 

destacar que esta informação ainda não se encontra disponível nos dados do Censo Demográfico 

2010, por bairro, o que acaba por impossibilitar esta análise. De todo modo, esta análise pode ser feita 

por município, conforme mostrado naTabela 4-171. 

Os municípios de Cariacica e Vitória possuem, respectivamente, 50,2% e 54,3% de sua população 

em situação econômica ativa, ou seja, trabalham ou estão em busca de trabalho. A maior parte deste 

contingente é formado por homens. 

Tabela 4-185: População Economicamente Ativa. 

Gênero Cariacica Vitória 

Homens 96.253 92.080 

Mulheres 76.423 85.928 

Total 172.676 178.008 

Percentual da população 50,2% 54,3% 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

Nota: Pessoas com 10 anos ou mais em condição de atividadena semana de referência 

 

Uma parcela significativa da população que está em condições de exercer alguma atividade estão 

em situação não economicamente ativa, conforme Tabela 4-186. O percentual da população total 

nesta condição é de 35,5% em Cariacica e 33,7% em Vitória. 

Tabela 4-186: População Não Economicamente Ativa. 

Gênero Cariacica Vitória 

Homens 46.148 41.859 

Mulheres 75.975 68.479 

Total 122.123 110.338 

Percentual da população 35,5% 33,7% 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

Nota: Pessoas com 10 anos ou mais em condição de atividadena semana de referência. 

 

Como os dados por bairro ainda não se encontram disponíveis (não foram divulgados pelo IBGE), 

dois possíveis agrupamentos podem ser feitos para demonstrar o perfil da população no mercado de 

trabalho. O primeiro refere-se ao já apresentado na AII, a População em Idade Ativa, que trata das 
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pessoas de 10 anos ou mais de idade. Já o segundo agrupamento, refere-se as participações das 

pessoas que possuem certos níveis de dependência, por serem crianças (até 14 anos) ou idosos (60 

anos ou mais). 

Assim, constata-se na Tabela 4-187, que o bairro da AII que tem maior parcela de pessoas com 

10 anos ou mais, é Mário Cypreste, com 89,5%. De maneira geral, nota-se que a AID de Vitória 

detêm 87,1% de sua população com 10 anos ou mais de idade, enquanto a de Cariacica, 86,3%. No 

geral, a AID apresenta 86,5% de sua população com 10 anos ou mais de idade, o que corresponde a 

um total de 42.446 pessoas que se encontram em Idade Ativa. 

Quando se analisa a população conforme o nível de dependência, pode-se verificar que o bairro 

onde há maior parcela de sua população em situação de dependência é em Ariovaldo Favalessa e 

Caratoíra, onde 34,6% de suas populações tem até 14 anos, e 60 anos ou mais de idade. Ou seja, as 

pessoas que se encontram em condições de exercer uma atividade produtiva, conforme as legislações 

brasileiras, são iguais a 65,4% de suas populações. 

Por outro lado, Mário Cypreste é o que apresenta menor percentual de pessoas dependentes, com 

17,8% de sua população com idades de até 14 anos e 10,5%, com 60 anos ou mais de idade. Com 

isso, 71,7% tem entre 15 e 59 anos de idade. 

Tabela 4-187: Distribuição da população por agrupamentos de idade¹ (em %) 

Bairro 
População em Idade Ativa e Não Ativa Por nível de dependência 

Até 9 anos 10 anos ou mais Total Até 14 anos De 15 a 59 anos 60 anos ou mais Total 

AID em 

Cariacica 
13,7 86,3 100,0 21,6 67,6 10,8 100,0 

Alto Lage 12,9 87,1 100,0 20,4 68,5 11,1 100,0 

Expedito 12,9 87,1 100,0 20,5 67,8 11,6 100,0 

Itaciba 11,8 88,2 100,0 18,9 68,2 12,9 100,0 

Nova 

Valverde 
12,4 87,6 100,0 20,4 67,4 12,2 100,0 

Porto 

Santana 
14,5 85,5 100,0 22,6 67,4 10,1 100,0 

Santana 17,0 83,0 100,0 25,7 66,9 7,4 100,0 

Serra do Anil  15,1 84,9 100,0 23,6 67,1 9,3 100,0 

Tucum 19,6 80,4 100,0 26,2 67,3 6,5 100,0 

Continua...  
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Tabela 4-187 (continuação): Distribuição da população por agrupamentos de idade¹ (em %) 

Bairro 
População em Idade Ativa e Não Ativa Por nível de dependência 

Até 9 anos 10 anos ou mais Total Até 14 anos De 15 a 59 anos 60 anos ou mais Total 

AID em 

Vitória 
12,9 87,1 100,0 21,2 66,3 12,5 100,0 

Ariovaldo 

Favalessa 
13,7 86,3 100,0 22,1 65,4 12,5 100,0 

Caratoíra 14,3 85,7 100,0 22,9 65,4 11,7 100,0 

Mário 

Cypreste 
10,5 89,5 100,0 17,8 71,7 10,5 100,0 

Santo 

Antônio 
12,1 87,9 100,0 20,3 66,1 13,6 100,0 

Total da 

AID 
13,5 86,5 100,0 21,5 67,3 11,2 100,0 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

Nota: ¹Os dois agrupamentos apresentados servem para analisar a População em Idade Ativa (pessoas de 10 anos ou mais 

de idade) e pelo nível de dependência (normalmente representada pelas pessoas de até 14 anos e 60 anos ou mais, 

conforme a política previdenciária do Brasil). Ainda sobre o nível de dependência, embora a política previdenciária 

determine que a idade de aposentadoria dos homens sejam de 65 anos, optou-se por manter a idade das mulheres, que é 

de 60 anos, por ser menor, e portanto, melhor para fazer esta análise mais geral.  

 

De maneira geral, na AID há 67,3% de sua população, com idades entre 15 e 59 anos de idade, o 

que representa um total de 33.012 pessoas. Por agrupamento, as crianças com até 14 anos participam 

com 21,5%, enquanto os idosos, com 60 anos ou mais de idade, 11,2%. 

Desta forma é possível analisar o mercado de trabalho dos bairros que compõem a AID, mesmo 

que seja feita mais geral, considerando apenas os grandes agrupamentos etários. 

 

4.4.2.3.3 Potencial turístico e Relevância econômica local 

A AID do empreendimento está localizada às margens da baía de Vitória. Na região ainda se 

observa vestígios de manguezal e a paisagem é um atrativo para atividades de lazer aquáticas, como 

passeio de barcos e similares e prática de atividades esportivas como remo, canoagem, dentre outras. 

Embora apresente grande potencial para atividades turísticas e de lazer, este aspecto ainda é pouco 

explorado em ambos os lados, seja em Vitória ou em Cariacica. Consequentemente não há 

atualmenterelevância econômica para os municípios que abrigam a AID da Quarta Ponte. 

Embora existam projetos para a orla da região em ambos os municípios, a construção da Quarta 

Ponte não seria impeditiva a prática das atividades mencionadas anteriormente, uma vez que o 
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empreendimento possui altura suficiente para a passagem de pequenas embarcações. De outro modo, 

a presença deste novo sistema viário poderia contribuir positivamente para a valorização da região e 

para alavancar projetos urbanísticos e de lazer na região. 

No lado da AID de Vitória, uma importante estrutura para atividades culturais é o Sambão do 

Povo, espaço destinado, principalmente, ao desfile das escolas de samba da Grande Vitória, durante 

o Carnaval. O empreendimento da Quarta Ponte interferirá diretamente sobre esta estrutura, 

realizando alterações apenas no seu entorno. Outro ponto turístico do local é o Cais do Hidro avião 

além de locais onde ocorrem a tradicional roda de Samba como o Mar e Terra. 

Do outro lado da margem, na AID de Cariacica, não há estruturas culturais ou de lazer 

significativas que sofrerão interferência do novo sistema viário a ser construído. 

 

4.4.2.4 Grupos e Atividades Tradicionais 

Os direitos dos povos e comunidades tradicionais vêm sendo discutidos e afirmados por marcos 

jurídicos nacionais e internacionais, como a Constituição Federal Brasileira (1988); a Convenção 

169 sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional do Trabalho (1989) - da qual o 

Brasil é signatário desde o ano de 2002; e o Decreto n.º 6.040/2007, que instituiu a Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.  

Os pescadores artesanais se auto definem como povos que possuem um território, uma cultura e 

uma economia centrada no trabalho pesqueiro comunitário, no qual fundamentam sua identidade e 

sua subsistência. Nesta categoria estão incluídos os pescadores propriamente ditos e também os 

marisqueiros - grupos que apresentam diversidades internas, com estilos de vida próprio, oriundas 

das formas de organização do trabalho e das técnicas/ artes empregadas.  

Muitas vezes, o pescador também é marisqueiro e o marisqueiro, por sua vez, também pesca no 

manguezal, e ambos podem exercer outras atividades econômicas complementares para garantir sua 

sobrevivência, como atividades agrícolas e prestação de serviços. Outros vivem exclusivamente da 

pesca, afirmando que não têm como se manter com outra atividade, uma vez que não condiz com “o 

que eles sabem fazer”.  
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As práticas artesanais de pesca constituem um modelo de gestão sustentável dos recursos 

aquáticos costeiros e interiores, que se diferencia de outras atividades, principalmente no que tange a 

capacidade do volume de captura. O conceito de pescador artesanal, do ponto de vista jurídico, tem 

como referencial a preservação dos recursos pesqueiros, no intuito de garantir a permanência de seus 

modos de vida e na representação na manutenção da família, os quais, por sua vez, nas regiões 

tropicais do globo, em sua maioria, apresentam baixo poder aquisitivo com dependência direta da 

pesca, tanto na segurança alimentar, quanto na renda familar .  

A maioria dos pescadores do Estado do Espírito Santo são artesanais, sendo sistema de produção 

familiar de parceria ou armadores predominantes, com exceção da região central, onde existem 

algumas empresas de pesca isoladas. Além das Colônias de Pesca, que constituem a forma de 

organização institucionalizada pelo Estado, os pescadores também se encontram organizados em 

associações de pesca locais. Estas nascem com o intuito de personalizar a agenda política a nível 

comunitário, associada a uma identidade e territorialidade local, e definindo uma agenda mais 

próxima dos problemas específicos de cada comunidade.  

Em nível estadual, encontramos também a FEPE (Federação dos Pescadores do Estado do Espírito 

Santo), que agrega as Colônias de pesca do Estado, com o objetivo de representar os pescadores 

artesanais em nível regional. 

Este item, tem como objetivo caracterizar a pesca e mariscagem dentro das áreas de influências 

direta e indireta do empreendimento da Quarta Ponte, e também apresentar uma caracterização da 

atividade dentro da área de estudo. 

Os dados primários foram coletados em campo através de entrevistas “face a face”, entre o mês 

de Dezembro de 2013 e Janeiro de 2014, pautadas em um roteiro semiestruturado (ANEXO XLIX). 

Foi realizado também, um mapeamento da pesca com atores locais, usando de imagens de satélites 

do local de estudo com o objetivo de entender a dinâmica da pesca na área de estudo. 

Os dados secundários que subsidiaram a análise foram obtidos através de dados disponíveis em 

fontes oficiais de informação e estatística. Entre as principais fontes consultadas, são citados: o site 

oficial do Ministério da Pesca e Aquicultura, IBGE, além dos documentos produzidos pelas 
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prefeituras municipais e estudos pretéritos já realizados na região. Estes dados serviram de 

complementação aos dados primários levantados em campo. 

 

4.4.2.4.1 Caracterização da pesca na AII 

Para este item foi considerada uma caracterização socioeconômica da pesca tomando como base 

os municípios de Vitória e Cariacica, pertencentes à AII, por serem os municípios mais influenciados 

pelo empreendimento da Quarta Ponte, no que tange a atividade de pesca e mariscagem. Foram 

identificados neste estudo, pescadores e marisqueiros moradores da AII que exercem atividade de 

pesca e mariscagem na área de estudo. 

Existe uma população local dentro da AII e AID constituída, principalmente, por pescadores 

artesanais e marisqueiras, que tem a atividade da pesca como sua principal e, muitas vezes, única 

fonte de renda familiar. Alguns pescadores complementam sua renda com outras atividades não 

vinculadas a atividade pesqueira, outros exercem a atividade de forma esporádica ou por lazer.  

No que tange as áreas de pesca, podemos afirmar que toda baia de Vitória é uma área de uso 

múltiplo de recursos pesqueiros, com diferente tipos de usos, como exemplo, citamos a pesca 

artesanal, de subsistência, comercial e lazer.  

A rotina diária dos pescadores e marisqueiras é percebida nas ruas e “becos”, dos bairros 

localizados as margens da baía, bem como na área de impacto do empreendimento. Desde a saída e 

a chegada dos pescadores nos vários piers e pontos de embarque e desembarque (ANEXO L); o 

amanhecer das marisqueiras em direção as áreas de mangue, pedras e pesqueiros e o seu retorno para 

casa com seus balaios de mariscos; as tardes nas calçadas e margens concertando suas redes e canoas; 

a chegada de compradores e atravessadores, dentre outros (Figura 4-375 e Figura 4-376).  

Estas atividades caracterizam um número relevante de pescadores e marisqueiras que tem na 

pesca sua fonte primária ou complementar de renda econômica familiar. Outro ponto importante a se 

destacar, é que o território da pesca e mariscagem é muito maior que a AID, pescadores e marisqueiras 

residentes em bairros adjacentes fora da área de impacto direto também fazem uso dos recursos 

disponíveis dentro da área de impacto direto do empreendimento, bem como pescadores residentes 

da AID, que também exploram áreas de pesca e mariscagem fora da área de impacto direto.  
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Figura 4-388: Momento de lazer, pescador em Santo Antônio, Vitória. 

 

 

Figura 4-389: Primeiro plano, marisqueira com seus apetrechos no 

carrinho de mão. Em segundo plano, família alugando um barco para 

lazer, Santo Antônio, Vitória. 

 

Desta forma, visando entender melhor as especificidades da população de pescadores residentes 

na AII (Cariacica e Vitória), foram trabalhados nos itens 4.4.2.4.1.1 e 4.4.2.4.1.2 os micro dados do 

censo do IBGE, que fornecem uma gama maior de informações a respeito de populações específicas 

de Vitória e Cariacica. O item 4.4.2.4.3 tratabalhou a caracterização da pesca da AID do 

empreendimento. 
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4.4.2.4.1.1 Vitória 

Para melhor aproveitamento das informações foi usado como parâmetro comparativo a população 

total do município de Vitória em relação a população de pescadores. 

Tabela 4-188: Nível de instrução, em Vitória. 

Nível de instrução: População Total População de pescadores 

Sem instrução e EF incompleto  118.202 467 

EF completo e EM incompleto  43.987 155 

EM completo e sup. incompleto  94.160 51 

Superior completo  70.152 37 

Não determinado  1.301 - 

Total 327.801 709 

Fonte: Micro dados da amostra/ Censo 2010. 

 

De acordo com a Tabela 4-188, nota-se que o grau de intrução da maioria absoluta da população 

tem Ensino Fundamental incompleto ou sem instrução, tanto no caso dos pescadores (467 pescadores) 

quanto para a população total (118.202). Para comparar categorias de níveis de instrução a Figura 

4-390 será usada para maiores detalhamentos.  

 

Figura 4-390: Nível de instrução em percentual, em Vitória. 

Fonte: Micro dados da amostra/ Censo 2010. 

 

Conforme indicado na Figura 4-390, é possível perceber uma diferença notória no grau de 

escolaridade dos pescadores em relação à população total. Apenas 5% dos pescadores possuem 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

800 

 

 

 

Ensino Superior completo, contra 21% da população total, e 7% possuem Ensino Médio completo ou 

Superior incompleto, contra 21% e 29% da população total, respectivamente. Já nas categorias mais 

baixas de escolaridade, existe um maior percentual de pescadores, 22% possuem Ensino Fundamental 

completo ou Ensino Médio completo, e 66% possuem Ensino Fundamental incompleto ou não 

apresentam nenhum grau de instrução. Este resultado corrobora com as estimativas que apontam que 

o setor pesqueiro é caracterizado por absorver a mão de obra com pouca ou nenhuma qualificação 

profissional, como uma alternativa econômica e alimentar, pois estes não possuem escolaridade 

suficiente para penetração em outra área do mercado de trabalho  (DIAS NETO & DORNELLES, 

1996).  

Tabela 4-189: Rendimento domiciliar (domicílio particular) per capita em nº de salários mínimos em julho de 2010, por 

faixa de renda, em Vitória. 

Faixa de renda População Total População de Pescadores 

0 10.340 6 

0|--1 98.387 440 

1|--2 69.863 200 

2|--3 37.108 - 

3|--4 25.435 12 

4|--5 17.241 - 

5|--6 14.668 15 

6|--7 9.697 - 

7|--8 7.507 5 

8|--9 4.979 - 

9+ 31.530 - 

Sem informação 1.046 30 

Total 327.801 709 

Fonte: Micro dados da amostra/ Censo 2010. 

 

Segundo a Tabela 4-189, pode-se verificar que a maioria absoluta, tanto da população total quanto 

da população de pescadores de Vitória tem renda domiciliar per capita menor que 1 salário mínimo. 

Porém, percebe-se pela Figura 4-391 que a quantidade de pescadores nessa faixa de renda é 

consideravelmente mais alta. 
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Figura 4-391: Rendimento domiciliar (domicílio particular) per capita em nº de 

salários mínimos em julho de 2010, percentual por faixa de renda. Domiciliar 

(domicílio particular) per capita em nº de salários mínimo (em Vitória). 

Fonte: Micro dados da amostra/ Censo 2010. 

 

Conforme mostra a Figura 4-392, nota-se que dentre as pessoas que tem renda domiciliar média   

de até 1 salário mínimo o percentual de pescadores (65%) é quase 2 vezes maior que o da população 

total (33%). Para a faixa de renda entre um e dois salários mínimos há também mais pescadores 

(29,5%) do que encontrado na população total (23,7%), sendo que quase 100% dos pescadores se 

encontram nessas categorias de renda. 

 

Figura 4-392: Gênero, população total e pescadores, em Vitória. 

Fonte: Micro dados da amostra/ Censo 2010. 
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De acordo com o Figura 4-392, pode-se perceber um percentual significativamente maior de 

homens (79%) do que mulheres (21%) dentre os pescadores, principalmente quando comparado com 

a população total, onde esse valor é mais equilibrado. 

Tabela 4-190: População beneficiada por programa social de repasse de renda mensal, em Vitória. 

Variável População Total População Pescadores 

Sim 6.172 20 

Não 281.920 690 

Ignorado 253 - 

Branco 39.455 - 

Total 327.801 709 

Fonte: Micro dados da amostra/ Censo 2010. 

 

A maioria dos pescadores (690) não é contemplada por nenhum programa de repasse de renda do 

governo, sendo apenas vinte o total de inseridos em pelo menos um desses programas. Os percentuais 

são apresentados na Figura 4-393. 

 

Figura 4-393: População (%) beneficiada por programa social de repasse de renda 

mensal, em Vitória. 

Fonte: Micro dados da amostra/ Censo 2010. 

 

De acordo com a Figura 4-393, nota-se que há um percentual um pouco maior de pescadores que 

recebem de pelo menos um programa de repasse de renda do governo. A quantidade de respostas em 

branco para população total é significativamente maior. 
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4.4.2.4.1.2 Cariacica 

Visando entender melhor as especificidades da população de pescadores residentes na AII, foram 

trabalhados os microdados do censo do IBGE, que fornecem informações a respeito de populações 

especificas. Para melhor aproveitamento das informações foi usado como parâmetro comparativo a 

população total do município de Cariacica em relação a população de pescadores deste município.  

Tabela 4-191: Nível de instrução, em Cariacica. 

Nível de instrução: População total População de pescadores 

Sem instrução e EF incompleto 203.204 90 

EF completo e EM incompleto 56.084 13 

EM completo e sup. incompleto 72.832 11 

Superior completo 13.922 - 

Não determinado 2.696 - 

Total 348.738 115 

Fonte: Micro dados da amostra/ Censo 2010. 

 

De acordo com a Tabela 4-191, podemos notar que a maioria absoluta das pessoas tem Ensino 

Fundamental incompleto ou são sem instrução, tanto no caso dos pescadores (90 pescadores) quanto 

para população total (203.204). Para as outras categorias de níveis de instrução não são tão obvias as 

diferenças, por isso o gráfico 1 será usado para maiores detalhamentos.  

 

Figura 4-394: Nível de instrução em percentual, em Cariacica 

Fonte: Micro dados da amostra/ Censo 2010. 
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Pela Figura 4-394 são notórias as diferenças de escolaridade. Observa-se um percentual menor 

de pescadores com escolaridade mais alta, não houve caso de superior completo, para o Ensino médio 

completo/ superior incompleto 10%, para população total esses percentuais são respectivamente 4% 

e 21%. Já nas categorias de mais baixa escolaridade há o maior percentual de pescadores 79% deles 

possuem ensino fundamental incompleto ou não possuem instrução e na população total 58%. 

Enquanto 11% dos pescadores tem ensino fundamental completo ou Ensino médio incompleto 16% 

da população total tem ensino superior completo. As estimativas que apontam que o setor pesqueiro 

se caracterizada por absorver a mão de obra com pouca ou nenhuma qualificação profissional (Dias 

Neto & Dornelles, 1996) se confirmam também para o município de Cariacica.  

Tabela 4-192: Rendimento domiciliar (domicílio particular) per capita em nº de salários mínimos em julho de 2010, por 

faixa de renda, em Cariacica. 

Faixa de renda População Total População de Pescadores 

0 15.984 - 

0|--1 188.569 83 

1|--2 90.456 10 

2|--3 23.106 22 

3|--4 10.220 - 

4|--5 4.299 - 

5|--6 2.131 - 

6|--7 972 - 

7|--8 712 - 

8|--9 350 - 

9+ 1.758 - 

Sem informação 10.184 - 

Total 348.738 115 

Fonte: Micro dados da amostra/ Censo 2010. 

 

Segundo a Tabela 4-203 podemos verificar que a maioria absoluta, tanto da população total 

quanto da população de pescadores tem renda domiciliar per capita menor que 1 salário mínimo (83). 

Porém, percebe-se pelo Figura 4-395 que a quantidade de pescadores nessa faixa de renda é 

consideravelmente mais alta. 
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Figura 4-395: Rendimento domiciliar (domicílio particular) per capita em nº de 

salários mínimos em julho de 2010, percentual por faixa de renda. Domiciliar 

(domicílio particular) per capita em nº de salários mínimos (em Cariacica). 

Fonte: Micro dados da amostra/ Censo 2010. 

 

Conforme mostra a Figura 4-395, nota-se que dentre as pessoas que tem renda domiciliar média 

de até 1 salário mínimo o percentual de pescadores (73%) é maior que o da população total (56%). 

Para a faixa de renda entre um e dois salários mínimos há também mais pescadores (27%) do que 

encontrado na população total (9%).  

 

Figura 4-396: Gênero, população total e pescadores, em Cariacica. 

Fonte: Micro dados da amostra/ Censo 2010. 
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De acordo com a Figura 4-396, há um percentual significativamente maior de homens dentre os 

pescadores (79%) contra (21%) de mulheres, principalmente quando comparado com a população 

total onde esse valor é mais equilibrado. 

Tabela 4-193: População beneficiada por programa social de repasse de renda mensal, em Cariacica. 

Variável População Total População de pescadores 

 Sim 9.845 - 

 Não 284.775 115 

 Ignorado 179 - 

Branco 53.940 - 

Total 348.738 115 

Fonte: Micro dados da amostra/ Censo 2010. 

 

Os pescadores de Cariacica em sua totalidade (115), apesar de apresentarem rendimento per capta 

médio inferior ao da população, não possuíam em 2010 rendimento proveniente de programa social 

ou programa de erradicação do trabalho infantil (Tabela 4-193). 

 

Figura 4-397: População (%) beneficiada por programa social de repasse de renda 

mensal, em Cariacica. 

Fonte: Micro dados da amostra/ Censo 2010. 

 

De acordo com a Figura 4-397, não há pescador de Cariacica que recebia qualquer ajuda de 

programas do governo de repasse de renda em 2010, enquanto 3% da população de Cariacica recebe 
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algum auxílio do governo. A quantidade de não resposta para população total é significativamente 

maior. 

 

4.4.2.4.2 Pesca artesanal 

Grupos tradicionais são grupos humanos que possuem base na cooperação social e em relações 

próprias com a natureza, reproduzindo historicamente seu modo de vida. São grupos diferenciados 

do ponto de vista cultural, apresentando modos particulares de existência, adaptados a nichos 

ecológicos. Comunidades ribeirinhas e pescadores artesanais podem ser citados com exemplos de 

grupos tradicionais (DIEGUES & ARRUDA, 2001). 

Na Área de Influência Direta (AID) da Quarta Ponte, a pesca figura como a atividade tradicional 

de maior destaque, desenvolvida de forma tipicamente artesanal e também para subsistência. Segundo 

o Código de Pesca (Lei 11.959/09), a pesca artesanal, de caráter comercial, é praticada diretamente 

por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, utilizando 

embarcações de pequeno porte. A pesca de subsistência, por sua vez, é aquela praticada com fins de 

consumo doméstico, como forma de segurança alimentar, ou escambo sem fins lucrativos. 

Os pescadores artesanais podem ser definidos como aqueles que, na captura e desembarque de 

toda classe de espécies aquáticas, trabalham sozinhas e/ou utilizam mão de obra familiar ou não 

assalariada, explorando ambientes ecológicos localizados próximos a costa e mangues. Pois a 

embarcação e aparelhagem utilizadas para tal possuem pouca autonomia. A captura da pesca artesanal 

é feita através de técnicas de reduzido rendimento relativo. 

A pesca artesanal é um patrimônio histórico do país, segundo Diegues e Arruda (2001), e contribui 

com mais de 50% da produção de pescado no território brasileiro, destinado principalmente ao 

abastecimento do mercado interno, no entanto, esta estimativa pode estar sub estimada por conta da 

difuculdade e falta de monitoramento na maior parte do Brasil. Além disso, a pesca artesanal figura 

como uma das quatro maiores fontes de proteína animal para consumo humano no país (IBGE, 2002).  

Além do ponto de vista de fonte de alimento, os recursos pesqueiros também apresentam 

importância ambiental, cultural e socioeconômica, como geradores de trabalho e renda, e por isso 

requerem um manejo de forma sustentável para sua manutenção. São vários os fatores que 
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influenciam sua sustentabilidade, por exemplo tamanho da frota pesqueira, esforço de pesca, poluição 

e degradação dos habitats, oscilações oceânicas e climáticas, entre outros (IBGE, 2012).  

Para a descrição da atividade desenvolvida na AID, foi realizado um levantamento de informações 

com base em dados secundários, provenientes de entidades competentes e de estudos específicos 

sobre o assunto, e dados primários, obtidos por meio de entrevistas de campo individuais e 

mapeamento participativo, realizados com membros atuantes da pesca nas comunidades locais.  

As entrevistas seguiram um roteiro (ANEXO XLIX) com questões específicas sobre a atividade 

pesqueira local e o mapeamento foi feito com a utilização de mapas georreferenciados, para indicação 

de áreas e rotas de pesca e zonas de conflito (Figura 4-398 a Figura 4-401). 

 

Figura 4-398: Entrevista e mapeamento participativo com pescadores e 

marisqueiras em Santo Antônio, Vitória. 
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Figura 4-399 Entrevista e mapeamento com pescadores da Ponte Preta, 

Bairro Itacibá, ponto localizado dentro da área da PNM de Itanguá, 

Cariacica. 

 

 

Figura 4-400: Porto de Santana, conversa com a presidente da 

Associação dos Pescadores de Porto de Santana, Cariacica. 
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Figura 4-401: Conversa e mapeamento com vice presidente do Clube 

de Pesca, Mário Cypreste, Vitória. 

 

Nos municípios de Vitória e Cariacica como um todo, compreendidos na Área de Influência 

Indireta (AII) do empreendimento, a quantidade de pessoas envolvidas na atividade pesqueira pode 

ser conhecida com base nos dados de duas fontes oficiais, o Censo do IBGE (2010) e o Ministério da 

Pesca e Aquicultura (2012). Os dados do IBGE indicam a existência de 771 pescadores no município 

de Vitória e 365 no município de Cariacica (Tabela 4-194), enquanto os dados do MPA apontam 94 

pescadores e aquicultores em Cariacica e 634 em Vitória (Tabela 4-195). É possível perceber uma 

grande discrepância nos dados, mesmo levando em consideração que tratam-se de definições 

distintas, a diferença numérica existente é considerável. 

Tabela 4-194: Número de pescadores e aquicultores por município da AII, segundo o IBGE 

Município Número de pescadores e aquicultores 

Cariacica 365 

Vitória 771 

Total 108 

Fonte: Micro dados do Censo IBGE (2010) 

 

Tabela 4-195: Número de pescadores por município da AII, segundo o MPA 

Município Número de pescadores e aquicultores 

Cariacica 94 

Vitória 634 

Total 728 

Fonte: MPA (2012) 
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De forma mais restrita, tratando-se diretamente da AID, apenas o MPA possui fonte de dados 

secundários, indicando o número de pescadores e aquicultores existentes por bairro, uma vez que os 

micro dados da amostra do censo do IBGE estão disponíveis apenas a nível de município. Segundo o 

MPA (2012), na AID da Quarta Ponte há um total de 175 pessoas envolvidas na atividade de pesca e 

aquicultura, sendo 108 em Cariacica, com destaque para a comunidade de Porto de Santana (Tabela 

4-196), e 67 em Vitória, com destaque para a comunidade de Santo Antônio (Tabela 4-197). 

Destacamos também os moradores do bairro Alto Boa Vista, que mesmo estando fora da AID, conta 

2 pescadores artesanais inscritos nos dados do MPA. É importante destacar que este número pode ser 

maior, já que no decorrer do trabalho de campo, foram identificados outros moradores deste bairro 

que fazem uso dos recursos pesqueiros na AID.  

Em relação aos dados disponibilizados pelo Ministério da Pesca aqui apresentados, é importante 

considerar dois fatores:  

 Existe um número considerável de pescadores e marisqueiras sem cadastro junto ao 

Ministério da Pesca, ou não vinculado a associações, organizações e/ou entidades  

representativas da pesca.  

 

 Dentro do universo de dados disponibilizados pelo MPA, existe um número de indivíduos 

que não tem relação com a atividade pesqueira e ou de mariscagem, mas que de uma forma 

ou outra, estão inscritos. Possivelmente porque o cadastro do MPA possibilita o 

recebimento do auxílio do governo (defeso). 

Portanto os dados oficiais disponíveis na identificação dos indivíduos que tem relação com a 

pesca, devem ser sempre relativizados e melhorados. De qualquer modo, a decisão de tomar os dados 

oficiais como referencia é o melhor caminho para a caracterização da atividade.  

Abaixo, segue os dados oficiais do Ministério da Pesca organizados por bairro e cidade incluídas 

na AID do empreendimento da Quarta Ponte.   
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Tabela 4-196: Número de pescadores e aquicultores na região da AID em Cariacica. 

Bairro Número de pescadores e aquicultores 

Expedito e Alto Lage 0 

Itacibá 9 

Nova Valverde 1 

Porto de Santana 96 

Santana 2 

Serra do Anil 0 

Tucum 0 

Total 108 

Fonte: MPA (2012). 

 

Dentro do município de Cariacica, destaca-se o bairro Porto de Santana, com 96 pescadores 

inscritos no banco de dados disponibilizado pelo Ministério da Pesca (Tabela 4-196). Dentro do 

bairro supra citado, podemos destacar a Associação  dos Pescadores de Porto de Santana- APAPS, 

com 110 associados, representando um número de aproximadamente 60 famílias cadastradas.  

Tabela 4-197: Número de pescadores e aquicultores na região da AID em Vitória. 

Bairro Número de pescadores e aquicultores 

Ariovaldo Fava Lessa 3 

Caratoíra 3 

Mário Cypreste 5 

Santo Antônio 56 

Total 67 

Fonte: MPA (2012). 

 

No caso do município de Vitória, destaca-se o bairro de Santo Antônio com 56 pescadores 

(Tabela 4-197). Um dado relevante é que, mesmo com um grande número de pessoas vinculadas à 

pesca e mariscagem neste bairro, não existe hoje, nenhuma Associação vinculada à atividade ativa ou 

funcionando, demostrando um baixo grau associativo por parte dos pescadores do bairro.  

No que se refere à prática associativa na AID e AII (Cariacica e Vitória), destaca-se a lista de 

entidades de pesca de Vitória e Cariacica (Quadro 4-72). Todas essas organizações encontram-se, 

hoje, ativas e atuantes. As associações surgem com o objetivo de aproximar as demandas locais 
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(bairro, comunidades, famílias) as agendas e projetos Principais entidades de pesca de Vitória e 

Cariacica.  

Quadro 4-72: Principais entidades de pesca de Vitória e Cariacica. 

Entidade Município 

Associação dos Catadores de Caranguejo da Grande Nova Rosa da Penha - 

ASCAPENHA 

Cariacica - ES 

Associação dos Pescadores de Porto Santana - APAS Cariacica - ES 

Associação de Pescadores de Nova Canaã - APEMACC Cariacica - ES 

Associação de Pescadores de Cariacica – PESCAR Cariacica - ES 

Colônia de Pescadores Z-5 Vitória - ES 

Associaão de Pescadores da Ilha das Caieiras – APDSIC Vitória - ES 

Associação de Pescadores do Terminal da Praia do Canto - APTPC Vitória - ES 

Fonte: Ministério da Pesca, 2012.  

 

4.4.2.4.3 Caracterização da atividade de pesca e mariscagem da AID 

Na AID do empreendimento, as embarcações utilizadas pelos pescadores são constituídos, em sua 

grande maioria, por barcos pequenos sem casaria, com locomoção a remo (Figura 4-402) 

característicos da pesca artesanal de baixa autonomia, desenvolvida em áreas pouco distantes dos 

pontos de desembarque utilizados pelos pescadores locais. Algumas embarcações são propulsionadas 

por motores tipo “rabeta”, que permitem ao pescador um maior deslocamento e o acesso a pesqueiros 

mais distantes.  

Existe ainda um pequeno número de embarcações de maior porte, com casaria, típicas de uma 

atividade pesqueira que apresenta uma maior autonomia, buscando o pescado em áreas mais distantes 

e com isso apresentam capacidade para permanecer mais dias no mar (Figura 4-403). Alguns barcos 

com casaria, também podem ser vistos dentro da baia de Vitória, geralmente no período da noite.  
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Figura 4-402: Embarcações a remo atracadas no Bairro Mário Cypreste, 

Santo Antônio, Vitória. 

 

 

Figura 4-403: Embarcações com casaria no bairro Santo Antônio, 

Vitória. 

 

Segundo o Macrodiagnóstico da Pesca Marítima no Espírito Santo (2005), foi identificado na 

comunidade de pescadores de Santo Antônio um número aproximado de 50 embarcações a remo e 6 

barcos motorizados. Buscando atualizar essas informações a respeito do número de embarcações na 

AID do empreendimento, foi realizada uma estimativa com base em observação e contagem em 
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campo. Pontos de embarque e desembarque bem como estruturas físicas como piers, rampas etc foram 

também mapeadas e georeferenciadas (ANEXO L)  

Para a contagem dos barcos, foram priorizadas as comunidades de Bairro Santo Antônio e Mário 

Cypreste -Vitória; o bairro Porto de Santana, no ponto conhecido como Ponte Preta-Cariacica 

(localizado dentro da área do PNM do Rio Itanguá); o ponto do Bairro Itacibá, Avenina Vale do Rio 

Doce-Cariacica (localizado entre Segunda Ponte e  rio Itanguá), também conhecida como “Beira 

Mar” com muitos pescadores do Bairro Alto Boa Vista. Este locais foram escolhidos e priorizados 

por serem os locais diretamente impactados pela construção da Quarta Ponte (Quadro 4-73).  

Em relação ao bairro Porto de Santana, não foi possível fazer a contagem pela dificuldade de 

acesso e visualização da área, já que os barcos ficam sempre atracados nos fundos das casas. 

A dificuldade de conseguir dados oficiais de pequenas embarcações, pode ser explicada pelos 

critérios adotados pela Capitania dos Portos. 

Quadro 4-73: Número de barcos miúdos estimados por localidade da AID. 

Localidade Número de barcos estimados 

Bairro Santo Antônio e Mário Cypreste -Vitória  Aproximadamente 70 embarcações 

miúdas a remo e sem casaria  

Bairro Porto de Santana, Ponte Preta-Cariacica (localidado dentro da área 

do PNM do Rio Itanguá) 

Aproximandamente 10 embarcações 

miúdas a remos e sem casaria 

Bairro Itacibá, Avenina Vale do Rio Doce -Cariacica (localizado entre 

Segunda Ponte e  rio Itanguá), também conhecida como Beira Mar. 

Aproximadamente 15 embarcaçõs 

miúdas a remo e sem casaria 

Porto de Santana-Cariacica Não foi realizada contagem por conta 

da dificuldade de acesso aos pontos de 

desembarque. Os barcos Porto de 

Santana em sua grande maioria ficam 

atracados nos fundos e quintais das 

casas, dificultando assim uma 

contagem. Para tal, foi apontado no 

(ANEXO L) a área com esta 

característica. 

Fonte: Dados Primários. 
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Figura 4-404: Marcação dos pontos de embarque e desembarque, Piers e 

contagem dos barcos em Santo Antônio, Vitória. 

 

De acordo com as definições da NORMAM-3, a Capitania dos Portos classifica as embarcações 

quanto ao tamanho segundo a tabela Quadro 4-74. As embarcações brasileiras estão sujeitas à 

inscrição nas Capitanias dos Portos, Delegacias ou Agências e ao registro no Tribunal Marítimo, de 

acordo com seu tipo e dimensões, com exceção das seguintes: 

 Embarcações da Marinha do Brasil; 

 Embarcações miúdas, sem propulsão a motor;  

 Dispositivos flutuantes infláveis, sem propulsão, destinados a serem rebocados, com até 

10 m de comprimento. 

Grande parte das embarcações da baía de Vitória acabam não sendo registradas por serem 

consideradas “embarcações miúdas e sem propulsão a motor”, dificultando desta forma mensurar um 

número mais aproximado que retrate a realidade da região.  

Quadro 4-74: Critério de embarcações segundo a Capitania dos Portos. 

Tipo de embarcação Descrição 

Embarcação de grande porte ou iate Comprimento igual ou superior a 24 m, maior que 100 AB. 

Embarcação de médio porte 
Comprimento inferior a 24m, menor que 100 AB, exceto 

embarcações miúdas. 

Embarcação miúda 

Comprimento igual ou inferior a 5 m; 

Comprimento menor que 8 m, com convés aberto ou convés 

fechado sem cabine habitável e sem propulsão mecânica fixa. 

Caso utilize motor de popa, não exceder 30 HP. 

Fonte:Capitania dos Portos. Disponível em< http://www.mar.mil.br/cpal/definicoes.pdf> . Acesso em 03 de fevereiro de 

2014. 

 

http://www.mar.mil.br/cpal/definicoes.pdf
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Apesar de a atividade pesqueira ser bem desenvolvida no estado, existe uma falta de foco no 

estudo da pesca e aquicultura, havendo pouco material bibliográfico recente disponível que apresente 

informações detalhadas em relação a essas atividades (TEIXEIRA et al, 2012). A obtenção de dados 

primários referentes ao número total de embarcações na AID não foi possível por conta da pouca 

disponibilidade de material, tanto bibliográfico quando proveniente dos órgãos relacionados à pesca 

na região, a exemplo de colônias e associações de pesca, Ministério da Pesca e Aquicultura, IBGE 

entre outros. 

A área onde a atividade pesqueira é desenvolvida compreende toda a Baía de Vitória, havendo 

maior concentração na foz do rio Itanguá e região do entorno da Ilha do Cal, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável de Cariacica e o manguezal do rio Santa Maria e afluentes., na porção 

norte da baía. Os pescadores das comunidades de Cariacica utilizam toda essa área em sua atividade, 

ainda citando como pontos de pesca os pilares da Segunda e Terceira Ponte, e a foz do Rio Itanguá, 

que segundo os mesmos são locais atratores de pescado: suas estruturas fornecem substrato para 

fixação e desenvolvimento de organismos invertebrados bentônicos, consequentemente atraindo 

espécies de peixes que se alimentam no próprio substrato e nas áreas ao redor. Os pescadores de 

Vitória (considera-se aqui o Bairro de Santo Antônio e Mario Cypreste), por sua vez, não costumam 

pescar ao sul do Cais do Hidroavião, justificando que a água vai se tornando mais suja e o pescado 

mais escasso à medida que se deslocam para a porção sul da baía, atuando próximo a Ilha do Cal, 

área da RDS de Cariacica e manguezal do rio Santa Maria e afluentes. O ANEXO LI mostra os 

principais pontos pesqueiros apontados por pescadores nas entrevistas em campo. 

O desembarque do pescado ocorre em diversos locais dispostos nas margens de ambos 

municípios, destacamos para este estudo os pontos de desembarque no município de Vitória, na 

comunidade de Santo Antônio e os múltiplos pontos no município de Cariacica (ANEXO L). 

No caso específico dos piers e pontos de desembarques encontrados no Bairro Santo Antônio e 

Mário Cypreste, destacamos os pontos que serão sobrepostos ao trabalho de aterro do 

empreendimento da Quarta Ponte (ANEXO L)  

Apesar de alguns pontos contarem com atracadouros ou similares (Figura 4-405 e Figura 4-406), 

em sua maioria são locais sem estrutura adequada para desembarcar o pescado (Figura 4-407 e 

Figura 4-408). 
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Figura 4-405: Atracadouros próximo a Prainha, Santo Antônio, 

Vitória. 

 

 

Figura 4-406: Ponto de embarque e desembarque próximo ao Cais do 

Hidroavião, Mário Cypreste. 
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Figura 4-407: Ponto de embarque e desembarque da “Avenida Vale 

do Rio Doce”, no bairro Itacibá, Cariacica. A maioria dos pescadores 

que atracam neste ponto são moradores residentes da AII do bairro Alto 

Boa Vista. 

 

 

Figura 4-408: Ponto de desembarque próximo ao clube da pesca, em 

Vitória.  

 

A comercialização do pescado é feita principalmente em domicílio, diretamente para o cliente, 

sem a presença do atravessador, ocorrendo também em menor parcela em feiras e peixarias locais. A 

maioria dos pescadores não vivem exclusivamente da pesca, voltando-se para outras atividades como 
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alternativa para complementação de renda, por exemplo o aluguel de suas embarcações para 

recreação, transporte entre outros fins (Figura 4-409 e Figura 4-410). 

 

Figura 4-409: Esporadicamente, pescadores e marisqueiras de Santo 

Antônio, vendem seus pescados para a peixaria do Marinho, localizada 

em Santo Antônio. Obs: as espécies na fotografia não foram capturadas 

na baia de Vitória. 

 

 

Figura 4-410: Embarcação alugada para atividade recreativa, o 

aluguel destas embarções é usado como fonte de renda extra, bairro 

Santo Antônio, Vitória. 
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A atividade pesqueira também ocorre de forma voltada ao lazer, a exemplo dos eventos 

quadrimestrais realizados pelo Clube da Pesca, em Santo Antônio, nos meses de março, junho, 

setembro e dezembro. Nesses eventos, realizados aos domingos, os pescadores realizam competições 

de pesca de linha na região. Existem as margens da baia de Vitória um grande número de pescadores 

que tem uma relação de lazer com a pesca, mas que não estão vinculadas ao clube da pesca.  

Na região da AID, situada em Cariacica é desenvolvida a atividade de mariscagem, especialmente, 

na comunidade de Porto de Santana, logo percebida pelo grande acúmulo de conchas à beira do canal 

(Figura 4-411). É uma atividade extrativa de participação familiar, na qual os homens, 

predominantemente, são responsáveis pela raspagem e coleta dos mariscos no mangue e no costão e 

as mulheres encarregadas de sua limpeza e cozimento (Figura 4-412),  e posteriormente o embalo do 

marisco para comercialização. A atividade é exercida, principalmente, nas áreas de manguezal dos 

rios Bubu) que também é uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), na foz do rio Santa 

Maria. Este pontos são as principais fontes para extração do recurso.  

 

Figura 4-411: Depósito de conchas nas margens da Baia de Vitória, 

em Porto de Santana, Cariacica. 
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Figura 4-412: Latas utilizadas para fervura de mariscos, bairro Porto 

de Santana, Cariacica. 

 

Destacam-se as precárias condições de saneamento no bairro Porto de Santana, o número elevado 

de resíduos sólidos nas margens da baía (Figura 4-414), e a falta de piers e pontes para embarque e 

desembarque. A condição de vida das famílias pode ser observada na Figura 4-413. Para melhor 

aprofundamento das questões de saneamento básico na AID, vide item 4.4.2.5. 

 

Figura 4-413: Latas utilizadas para fervura do marisco no quintal das 

casas em Porto de Santana, Cariacica. 
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Figura 4-414: Margens da baia de Vitória vista por Porto de Santana. 

Nesta localidade, muitos barcos ficam aos fundos das casas, 

dificultando informações relativas a número de barcos. Percebe-se 

também o elevado número de resíduos sólidos e as más condições de 

embarque. 

 

Outras áreas de pesqueiro também são encontradas próximo à foz do rio Itanguá, sendo usual ver 

pescadores artesanais exercendo sua atividade diariamente próximo a área do Parque Natural 

Municipal do Manguezal de Itanguá. Nesta região, foram identificados 2 pontos de embarque e 

desembarque. O Primeiro ponto fica às margens da baia de Vitória, em local conhecido como Beira 

Mar (Figura 4-415 e Figura 4-416).  

O segundo está localizado dentro do PNM Itanguá, com área de atuação fora da área do Parque 

Natutal Municipal do Manguezal de Itanguá (Figura 4-417 e Figura 4-418). 

A área de atuação dos pequenos barcos fica fora da área de mangue, segundo mapeamento e 

entrevista realizada com pescadores locais. O uso do mangue nesta área é limitado, e é realizado 

basicamente por moradores que vivem em bairros próximos a localidade. Alguns indivíduos pescam 

na beira do canal próximo ao manguezal, sem barco (Figura 4-419 e Figura 4-420).  
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Figura 4-415: Local de embarque e desembarque que fica as margens 

da Avenida Vale do Rio Doce, Itacibá, Cariacica. 

 

 

Figura 4-416: Local de pesca em Cariacica, as margens da “Beira 

Mar”. 
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Figura 4-417: Ponto de embarque e desembarque, conhecido como 

Ponte Preta, localizado dentro da área do PNM Manguezal Itanguá. O 

rio Itanguá delimita a divisa entre o bairro Itacibá e Porto de Santana-

Cariacica. 

 

 

Figura 4-418: Ponto de embarque e desembarque, conhecido como 

Ponte Preta, localizado dentro da área do PNM Manguezal Itanguá, 

bairro Porto de Santana-Cariacica. 
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Figura 4-419: Uso do manguezal do Parque Natural Municipal do 

Manguezal de Itanguá. Alguns indivíduos pescam na beira do canal 

próximo ao manguezal, sem barco, acessando a área via  terra. 

 

 

Figura 4-420: Placa as margens do Parque indicando nome, decreto de 

criação, proibições e telefones para denúncia. 

 

Segundo pescadores que desembarcam e embarcam dentro da área da PNM do Rio Tanguá, a 

mariscagem em geral concentra-se nos mangues do Rio Bubu, (que é uma RDS), no canal do flexal, 

e na foz do rio Santa Maria e mangues adjacentes. 
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4.4.2.4.4 Recursos-alvo e Petrechos de Pesca 

Os principais recursos pesqueiros mais capturados na região, apontados por pescadores da região, 

são: o camarão lameirão, o robalo, a guaiuba (conhecida localmente como sirioba), a corvina, a 

carapeba, a caratinga, a tainha, o vermelho, o siri e o sururu, no caso da mariscagem (Quadro 4-75). 

O “camarão lameirão”, além de servir como alimento, é também comercializado ainda vivo servindo 

como isca para a pesca recreativa. 

Quadro 4-75: Principais recursos pesqueiros apontados por pescadores locais. 

Nome Vulgar Nome Vulgar 

Camarão lameirão Robalo 

Carapeba Siri 

Caratinga Sururu 

Corvina Tainha 

Sirioba Vermelho 

Fonte: Recursos apontados por pescadores locais da baia de Vitória, os nomes podem variar de acordo a região. 

 

O “camarão lameirão”, como é chamado por pescadores locais, é capturado em ambas margens 

da Baía de Vitória, por meio das redes de arrasto manual e balão, apesar de serem petrechos de uso 

proibido na região conforme o Decreto Municipal 8.060/1989 da Prefeitura de Vitória. A pesca do 

“camarão lameirão” é realizada pelos pescadores com maior intensidade durante o período noturno, 

buscando evitar a fiscalização das entidades competentes, e é desenvolvida principalmente nos 

momentos de maré baixa, quando a captura deste recurso é facilitada. 

A rede de arrasto manual é composta por um pano de rede retangular, apresentando bóias na corda 

superior e pesos na corda inferior, mantendo a rede aberta e em contato com o fundo . Em cada 

extremidade há o prolongamento das cordas superior e inferior, que são utilizadas para o 

deslocamento da rede, realizado em conjunto pelos pescadores visando cercar e capturar o pescado 

(Figura 4-421). 
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Figura 4-421: Esquema da rede de arrasto manual. 

 

A rede de arrasto tipo balão, também conhecida como rede de arrasto com portas, é um petrecho 

de forma cônica, com bóias presentes na corda superior e pesos na corda inferior, além de portas de 

madeira nas laterais da rede, permitindo que o arrasto seja estável próximo ao fundo durante o 

deslocamento da embarcação. A partir dessas estruturas, a rede é mantida presa à embarcação por 

meio de um prolongamento de cordas. Em alguns casos, é utilizada uma corrente disposta a um metro 

da entrada da boca da rede, para revolver o fundo. O arrasto pode ser simples, com a utilização apenas 

uma rede, ou duplo, sendo utilizadas duas redes simultaneamente, a partir do uso de estruturas de 

madeira chamadas tangones, presas nos dois lados da popa da embarcação (Figura 4-422). 

 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

829 

 

 

Figura 4-422: Esquema da rede de arrasto tipo balão. 

 

Em relação à captura dos demais recursos pesqueiros, a rede de emalhe é o petrecho mais utilizado 

na AID, havendo também o uso das linhas de mão e varas de pescar, em menor quantidade e com 

caráter recreativo na maioria dos casos, além das tarrafas e das armadilhas tipo jereré para a captura 

do siri. A atividade pesqueira nessas modalidades ocorre tipicamente durante o período diurno.  

A rede de emalhe é uma arte de pesca passiva, capturando o pescado pela retenção nas malhas da 

rede. De formato retangular, são geralmente compostas por panos medindo aproximadamente 100 

metros de comprimento, estendidos no mar por meio de bóias na corda superior e pesos na borda 

inferior, existindo em diversos tipos de acordo com sua funcionalidade. Em alguns casos, pode haver 

presença de garatéias ou âncoras para manter a rede fixa na posição original e bandeiras para sinalizar 

o local onde foi estendida. As redes são utilizadas em posições diferentes na coluna d’água de acordo 

com o recurso alvo buscado, podendo ser posicionadas próximo à superfície, ao fundo ou no meio da 

coluna d’água (Figura 4-423 e Figura 4-424). 
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Figura 4-423: Esquema de rede de emalhe. 

 

 

Figura 4-424: Rede de emalhe dentro de embarcação a remo no bairro 

Santo Antônio, Vitória. 

 

As linhas de mão são um agrupamento de petrechos que podem apresentar diversos tipos 

diferentes. Utilizadas manualmente, são compostas por um carretel, onde a linha é mantida, um 

destorcedor, para evitar o emaranhamento da linha dentro da água e um grampo para prender o 

artefato de pesca à peça de linha do carretel (Figura 4-425). 
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Figura 4-425: Esquema de linha de mão. 

 

O Jereré é uma armadilha com rede em formato cônico ou de saco, com armação de arame, no 

interior do qual é colocada isca para atrair siris, principalmente, além de alguns tipos de peixe. Podem 

ser utilizados pesos no fundo da rede, que pode ser recolhida por meio de uma corda, mantida presa 

pelo pescador (Figura 4-426, Figura 4-427). 

 

Figura 4-426: Esquema de jereré. 
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Figura 4-427: Jereré, utilizado para captura de siri, Clube da Pesca, 

Vitória. 

 

A atividade de mariscagem, por sua vez, é realizada por meio da raspagem do costão com o auxílio 

de enxadas e outros instrumentos similares, muitas vezes desenvolvidos pelos próprios marisqueiros. 

Os mariscos são retirados e colocados em tonéis ou caixotes de plástico para o transporte até o local 

de desembarque (Figura 4-428). 

 

Figura 4-428: Caixotes para transporte dos mariscos em porto de 

Santana-Cariacica, ao fundo, família trabalhando no marisco. 
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A atividade pesqueira é realizada durante todo o ano na Baía de Vitória, com eventuais 

interrupções na captura de determinados recursos, em função dos períodos de defeso, a exemplo do 

robalo e dos camarões (Tabela 4-198). 

Tabela 4-198: Períodos de defeso aplicáveis aos recursos-alvo capturados na AID da Quarta Ponte 

Defeso/Espécie 
Ato 

Normativo 
Início Término Área de Operação 

Camarão Rosa, Sete-barbas, 

Branco, Santana ou Vermelho 

e Barba-ruça 

IN IBAMA 

Nº 189/2008 

15/nov 15/jan 
Na área marinha compreendida entre os paralelos 

21º18'04,00"S (divisa dos estados do Espírito 

Santo e Rio de Janeiro) e 18º20'45,80"S (divisa 

dos estados da Bahia e Espírito Santo) 
01/abr 31/mai 

Robalo, Robalo Branco e 

Camurim ou Barriga Mole 

IN IBAMA 

Nº 10/2009 
01/mai 31/jun 

Estado do Espírito Santo (litoral e águas 

interiores) 

Fonte: MPA (2014). 

 

Como já mencionado anteriormente, a Baía de Vitória é uma área de uso múltiplo dos recursos 

naturais e de uso intenso, com características de pesca e mariscagem distintas. O uso da área pode ser 

feito por terra e/ou mar (via canal), e o acesso para as áreas de mangue também se dá tanto por terra 

ou mar. 

Pensar nos impactos relacionados as ações do empreendimento é uma etapa importante dos 

estudos ambientais. A proposição de mitigações, ações potencializadoras, e compensações passam 

por uma boa interpretação e mensuração dos impactos socioambientais de um determinado 

empreendimento. 

No item 5 do Volume III que trata sobre a Avaliação de Impactos, será realizado um melhor 

aprofundamento destes impactos relacionados as fases do empreendimento da Quarta Ponte, usando 

a atividade de pesca e mariscagem como referencial de análise. 

O projeto do aterro que impactará de forma definitiva a atividade da pesca na área de 

empreendimento, com perda de área para a pesca e também para pontos de embarque e desembarque, 

é um ponto relevante a ser tratado. O impacto no mangue no Parque do Itanguá, por conta da 

construção (base) da Quarta Ponte também. 
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A perda de área de pesca por conta dos futuros pilares afetará a atividade pesqueira no decorrer 

das obras e na operação. A rota marítima também poderá ser afetada, principalmente no momento da 

instalação do empreendimento, já que para sua construção, deverá existir alguma zona de segurança 

por conta da obras.  

Na fase de operação, a área de exclusão da pesca será menor em relação a fase de instalação, mas 

por conta dos pilares, esta área de exclusão de pesca continuará existindo. Ainda em sua fase de 

instalação, o impacto poderá ser maior, pois as obras e o fluxo de pessoas, veículos e maquinário 

podem acarretar afugentamento do pescado e causar transtornos ao tráfego de embarcações no local.  

 

4.4.2.5 Infraestrutura Social e de Serviços 

4.4.2.5.1 Saúde  

A infraestrutura de Saúde dos municípios que abrigam os bairros da AID é apresentada na 

Quadro 4-76. Grande parte dos estabelecimentos localizados dentro da AID são de jurisdição 

municipal, que oferem o atendimento básico de saúde (ANEXO LII). 

Quadro 4-76: Infraestrutura de saúde na AID. 

Municipio Bairro Jurisdição Nome Tipo 

Cariacica Alto Lage Municipal 
Unidade de Saúde Alto Lage 

e Pronto Atendimento Trevo 
Centro de Saúde/Unidade Básica 

Cariacica Alto Lage Municipal Vigilância Sanitária Unidade de Vigilância em Saúde 

Cariacica Alto Lage Privada Hospital Meridional Hospital 

Cariacica Alto Lage Municipal 

Pronto Socorro, Maternidade 

e Pronto Atendimento São 

João Batista 

Maternidade/Consultórios isolados 

Cariacica Itacibá Municipal Policlínica Cariacica Policlinica 

Cariacica 
Porto de 

Santana 
Municipal 

Unidade de Saúde Porto de 

Santana 
Centro de Saúde/Unidade Básica 

Cariacica Santana Municipal Unidade de Saúde Santana Centro de Saúde/Unidade Básica 

Cariacica Tucum Estadual 
Centro de Atenção 

Psicosocial Moxuara 
Centro de Atenção Psicosocial 

Cariacica Tucum Estadual Hospital Adauto Botelho Hospital 

Vitória Caratoira Municipal 
Unidade de Saúde Ariovaldo 

Favalessa 
Unidade de Saúde da Família 

Vitória Mário Cypreste Privada 
Clínica dos Acidentados de 

Vitória 

Clínica Especializada/Ambulatório 

de Especialidade 

Fonte: SESA, IJSN, 2013. 
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Figura 4-429: CAPS Moxuara localizado em Tucum, Cariacica 

 

No que se refere às condições dos serviços de saúde nos bairros que compõem a AID, conforme 

informações obtidas por meio de entrevistas, destaca-se que: em Porto de Santana, Cariacica, todo 

atendimento da população residente nos bairros próximos é realizado na Unidade de Saúde deste, 

sobrecarregando a unidade. De maneira geral, por conta da superlotação, lideranças locais afirmam 

que a respectiva unidade não tem condições de atender à demanda da população. 

Em Itacibá, lideranças locais informaram que há apenas um equipamento público de saúde, a 

saber, PA Policlínica de Cariacica, o qual não consegue atender à demanda, por causa da superlotação. 

Entretanto, a população local tem a expectativa de que, com a ampliação do horário de funcionamento 

do PA Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, no trevo de Alto Laje, de 12 horas para 24 horas, o 

movimento se normalize no PA de Itacibá. Outros equipamentos de saúde mais próximos a Itacibá 

são: a Unidade de Saúde, o PA Infantil e a Maternidade de Cariacica que ficam no bairro Alto Laje e 

estão em boas condições. 

Ainda em Cariacica, no bairro de Santana, foi citado por lideranças locais que há apenas uma 

unidade de saúde, que por sua vez apresenta, dentre os seus problemas, a localização e acesso 

dificultado (alto de um morro). Todavia, a comunidade tem reivindicado uma nova unidade de saúde, 

em local mais acessível e que, também, ofereça serviços de melhor qualidade. 

Já na AID de Vitória, especificamente em Santo Antônio, foi relatado por lideranças locais que, 

no bairro, há apenas uma Unidade de Saúde para atender aos moradores. Além disso, os moradores 

reclamam que a sua estrutura é antiga e não atende mais a demanda. Entretanto, foi citada a existência 
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de um terreno para construção de uma nova Unidade de Saúde, mas sem previsão para iniciar as 

obras, uma vez que não se encontra presente no orçamento deste ano, 2014. 

Em Caratoíra, foi citada, por lideranças locais, a presença da Unidade de Saúde Ariovaldo 

Favalessa, que atende a população do bairro e encontra-se em boas condições de uso. Entretanto, a 

unidade não está totalmente pronta, e seu atendimento ocorre apenas na parte que está concluída (que 

por sua vez, não é suficiente para atender a demanda). Assim, muitas consultas são encaminhadas 

para o Centro de Especialidade em Mário Cypreste que, segundo afirmações das lideranças, também 

é muito boa. 

Com isso, no geral, é possível observar que, apesar dos bairros serem bem servidos com serviços 

de saúde, tendo unidades de saúde em quase todos eles, diversos atores locais reclamaram da 

superlotação em seus atendimentos, fazendo com que elas tenham dificuldades em atender a demanda 

existente. 

 

4.4.2.5.2 Educação 

O ANEXO LIII apresenta o mapa de equipamentos de educação da AID, incluindo faculdades, 

escolas e creches da rede pública e privada. 

Os bairros da AID possuem, em conjunto, 35 estabelecimentos de ensino, dentre escolas 

estaduais, municipais e particulares. O bairro Porto de Santana é o que possui o maior número de 

estabelecimentos de ensino dentro da AID, seguido de Alto Laje, ambos em Cariacica (Tabela 4-199 

e Quadro 4-77). 

Tabela 4-199: Número de escolas, por rede de ensino, em 2012. 

Bairros da AID Estadual Municipal Particular Total 

Total AID Cariacica 7 11 9 27 

Alto Lage 1 2 3 6 

Expedito 0 1 0 1 

Itacibá 2 2 1 5 

Nova Valverde 0 1 0 1 

Porto Santana 3 3 3 9 

Santana 1 2 2 5 

Continua...  
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Tabela 4-199 (continuação): Número de escolas, por rede de ensino, em 2012. 

Bairros da AID Estadual Municipal Particular Total 

Serra do Anil 0 0 0 0 

Tucum 0 0 0 0 

Total AID Vitória 1 6 1 8 

Ariovaldo Favalessa 0 0 0 0 

Caratoíra 0 1 0 1 

Mário Cypreste 1 1 0 2 

Santo Antônio 0 4 1 5 

Total AID 8 17 10 35 

Fonte: Secretaria de Educação do Espírito Santo (SEDU), 2012 
 

Quadro 4-77: Escolas sediadas nos bairros da AID. 

Município Rede Escola Bairro 

Cariacica Estadual EEEFM PROFª MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA ALTO LAJE 

Cariacica Estadual EEEF PROF AUGUSTO CARVALHO ITACIBA 

Cariacica Estadual EEEFM PROFESSORA MARIA PENEDO ITACIBA 

Cariacica Estadual EEEF GENERAL TIBURCIO PORTO DE SANTANA 

Cariacica Estadual EEEFM JOAO CRISOSTOMO BELESA PORTO DE SANTANA 

Cariacica Estadual EEEFM PRESIDENTE CASTELO BRANCO PORTO DE SANTANA 

Cariacica Estadual EEEFM CEL OLIMPIO CUNHA SANTANA 

Cariacica Municipal EMEF JOCARLY GOMES SALLES ALTO LAGE 

Cariacica Municipal CMEI EDMILSON VAREJAO ALTO LAGE 

Cariacica Municipal EMEF IRACY GOBBI EXPEDITO 

Cariacica Municipal EMEF TERFINA ROCHA FERREIRA ITACIBA 

Cariacica Municipal CMEI ERENITA RODRIGUES TRANCOSO ITACIBA 

Cariacica Municipal EMEF LEONILDA DAS GRACAS LANGA NOVA VALVERDE 

Cariacica Municipal EMEF JOAO PEDRO DA SILVA PORTO DE SANTANA 

Cariacica Municipal CMEI MANOEL COUTINHO SIQUEIRA PORTO DE SANTANA 

Cariacica Municipal CMEI JOAO COLOMBO PORTO DE SANTANA 

Cariacica Municipal EMEF VIENNA ROSETTI GUTERRES SANTANA 

Cariacica Municipal CMEI DARCY RODRIGUES CARDOSO SANTANA 

Cariacica Particular CRECHEZINHA PALHACINHO FELIZ ALTO LAGE 

Cariacica Particular CRECHE ESCOLA PASSINHOS DO SABER ALTO LAGE 

Cariacica Particular CE LMB SOARES LTDA ME ALTO LAGE 

Cariacica Particular CE SONHO MEU ITACIBA 

Cariacica Particular CAT IND ARNALDO MAGALHAES FILHO PORTO DE SANTANA 

Cariacica Particular CE PEQUENOS BRILHANTES PORTO DE SANTANA 

Cariacica Particular 
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PROJETANDO O 

FUTURO 
PORTO DE SANTANA 

Cariacica Particular COLEGIO CASTRO ALVES SANTANA 

Cariacica Particular AACCD CRECHE BEM ME QUER SANTANA 

Vitória Estadual EEEFM - MAJOR ALFREDO PEDRO RABAIOLI MARIO CYPRESTE 

Vitória Municipal CMEI SINCLAIR PHILLIPS CARATOIRA 

Vitória Municipal CMEI LUIZA PEREIRA MUNIZ CORREA MARIO CYPRESTE 

Vitória Municipal EMEF ALVIMAR SILVA SANTO ANTÔNIO 

Vitória Municipal EMEF ALBERTO DE ALMEIDA SANTO ANTÔNIO 

Vitória Municipal CMEI DARCY VARGAS SANTO ANTÔNIO 

Vitória Municipal EMEF AMILTON MONTEIRO DA SILVA SANTO ANTÔNIO 

Vitória Particular ESCOLA LUDOVICO PAVONI SANTO ANTÔNIO 

Fonte: Secretaria de Educação do Espírito Santo (SEDU), 2012. 
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Antes de discutir sobre a situação das escolas da região, é importante destacar que, conforme 

informações obtidas por meio de entrevistas com o poder público municipal de Vitória, a Constituição 

determina que crianças em idade escolar têm que estudar em escolas de até 2,5 km de distância de 

sua casa, caso contrário, a prefeitura tem que disponibilizar o transporte. No caso de Vitória, isso 

ocorre em apenas quatro escolas no município.  

Assim, cabe destacar que há muitas escolas em bairros próximos (que não estão na AID) e que 

também atendem a demanda dos moradores locais. Tal situação ocorre em diferentes níveis de ensino, 

do infantil ao médio, e em bairros como Santa Tereza, Ilha do Príncipe e Centro. A seguir, são 

apresentadas algumas destas escolas, além de alguns centros recreativos de lazer, que atendem a 

população da AID: 

 O EMEF São Vicente de Paula, no Centro, é uma escola antiga e tradicional de Vitória. 

Muitos pais aproveitam que trabalham próximos à escola e matriculam seus filhos nela; 

 O EMEF Admardo Serafim de Oliveira tem sede no bairro Mata da Praia, mas funciona 

no Centro com aulas de EJA e com o Centro Pop, um espaço para moradores de rua 

estudarem, terem recreação e fazerem sua higiene pessoal; 

 O Pé-de-moleque é um espaço para os alunos em situação de vulnerabilidade social que 

estudam em todos os EMEFs do município, uma das atividades são as aulas de artes 

marciais; 

 A Escola de Biologia, História e Ciência, que além dos próprios alunos, recebe visitações 

o ano inteiro – até nos finais de semana – e algumas aulas podem ser assistidas no local.  

 O Centro Esportivo Tancredão, sempre recebe alunos das escolas municipais para fazerem 

aulas de educação física e atividades com alunos de período integral. 

Ainda de acordo com o poder público local, no geral, as escolas localizadas na AID de Vitória 

encontram-se em boas condições e são bem equipadas. Todas têm laboratório de ciências, laboratório 

de história, laboratório de artes, laboratório de informática, biblioteca e sala de educação especial. 

Além disso, possuem o programa de tempo integral, que atende aproximadamente 30% dos alunos 

das escolas municipais, estes alunos são selecionados por critérios sociais. 

Sobre as quadras esportivas, na AID de Vitória, apenas o CEMEI Mauro Braga e o EMEF Avilmar 

Silva possuem quadras improvisadas em local reduzido. Esta última escola, aliás, é a que possui mais 
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problemas de infraestrutura já que está em local improvisado. Uma nova escola já está em fase de 

construção próximo ao Sambão do Povo em Santo Antônio para desativar o atual prédio do EMEF 

Avilmar Silva. 

Por outro lado, algumas lideranças locais também foram consultadas para manifestar suas 

opiniões sobre as escolas presentes na Área de Influência Direta da Quarta Ponte. 

No caso de Santo Antônio, em Vitória, foi citada existência de uma creche e três escolas 

municipais de Ensino Fundamental que atendem a população local, sendo uma delas, específica para 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Esses EMEFs atendem vários bairros da região, assim como a 

escola estadual de Ensino Médio no bairro Mário Cypreste (única que oferta vagas neste nível de 

ensino na região) e que atende os alunos de Santo Antônio. 

De acordo com os entrevistados, em Santo Antônio, depois que o CMEI de Bela Vista (que atendia 

aos alunos da região) foi construído e a creche Darcy Vargas passou por reformas, esta passou a 

atender muito bem a população e não há dificuldades para achar vagas. Entretanto, o único problema 

no momento é a necessidade de mais profissionais no berçário. 

Já em relação as escolas de Ensino Fundamental de Santo Antônio, foi relatado que: 

 A EMEF Avilmar Silva funciona em um prédio histórico e sem condições de continuar 

como escola, dada a sua inadequação. Entretanto, uma nova escola já está em fase de 

construção, mas segundo foi relatado, atualmente as obras estão paradas por falta de verba; 

 A EMEF Abel de Almeida é antiga e possui muitos problemas. A demanda é insuficiente, 

principalmente para as turmas de 4ª, 5ª e 6ª séries; 

 A EMEF Admardo Serafim de Oliveira, tem sua sede em Mata da Praia e possui aulas 

para Educação de Jovens e Adultos (EJA), em Santo Antônio. 

Para o Ensino Médio, a escola que atende os alunos do bairro Santo Antônio e demais regiões, é 

a EEEFM Major Alfredo Pedro Rabaioli em Mário Cypreste. As condições dessa escola também não 

são boas, conforme citado por lideranças locais. Entretanto, está sendo construída outra escola no 

mesmo local. 
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Em Caratoíra, foi citado por lideranças locais, que existe apenas uma creche. Os alunos em idade 

escolar mais avançada estudam, principalmente, no EMEF Avilmar Silva em Santo Antônio, na 

EMEF Mauro Braga em Santa Teresa e na EEEM Major Alfredo Pedro Rabaioli, em Mário Cypreste. 

Ainda sobre as escolas de Caratoíra, é importante destacar que o CMEI Santclair Philips está em 

ampliação. A população espera que, depois dessa reforma, não falte mais vagas. Uma reclamação 

constante da população é o sistema de sorteio para preenchimento de vagas, pois ela se sente 

prejudicada. 

Em Porto Santana, em Cariacica, conforme os resultados das entrevistas, foram apresentados os 

seguintes relatos sobre cada uma das cinco escolas presentes na região: 

 A EEEF General Tibúrcio passou recentemente por uma reforma e agora encontra-se em 

boas condições de uso; 

 A EEEF Presidente Castelo Branco encontra-se em reforma, certamente terá atrasos nas 

obras, já que aguarda um processo de desapropriação. Eenquanto isso, os alunos estudam 

provisoriamente em contêineres e reclamam do calor; 

 A EEEFM João Crisóstomo Beleza passou recentemente por uma reforma e agora está 

boa, conforme também pode ser constatado por meio da Figura 4-430; 

 A EMEF João Pedro da Silva encontra-se em um local que alaga e, por isso, precisa de 

uma reforma urgente. Essa rua quando alaga traz muitos prejuízos também para o 

comércio local; 

 De maneira geral, sobre o Ensino Infantil, a região conta com duas escolas, o CMEI em 

Presidente Médici e o CMEI Colombo, o que a torna muito bem atendida por este nível 

de ensino. 
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Figura 4-430– EEEFM João Crisóstomo Belesa, localizada em Porto 

Santana, Cariacica 

 

Já as escolas de Itacibá, também em Cariacica, foi relatado por lideranças locais a presença de 

duas escolas estaduais de ensino médio, um escola municipal de ensino fundamental e uma creche 

(que por sua vez, não se encontra em boas condições). De maneira geral, todas essas escolas 

necessitam de segurança, pois existem problemas com tráfico de drogas. Segundo foi relatado, a 3ª 

Companhia de Polícia vai voltar a atuar especificamente em escolas. Assim, as lideranças locais 

relataram as situações das escolas da seguinte forma: 

 O CMEI Erenita Rodrigues Trancoso atende muitas crianças de outros bairros, por isso, 

faltam vagas para as crianças de Itacibá; 

 A EMEF Terfina Rocha Ferreira foi construída em um novo local, mas a antiga estrutura 

continuou para atender os alunos do Caíque do bairro de Porto Novo, que está em reforma 

e funciona com sua capacidade máxima (o que representa um risco a seus frequentadores), 

até porque, ela também precisa de uma reforma. Entretanto, foi cogitada a possibilidade 

desta escola ser demolida e transformar em uma praça ou para que ela seja reformada e 

vire um centro tecnológico (como já é o desejo da Secretária de Estado da Educação); 

 A EEEF Professor Augusto Carvalho foi reformada para esse ano letivo de 2014, mas 

precisa ampliar a oferta de vagas; 

 A EEEFM Professora Maria Penedo tem um quantidade de vagas suficiente, mas está em 

péssimo estado de conservação (muros caindo e vidros quebrados). 
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Sobre as escolas localizadas no bairro de Santana, em Cariacica, foram citadas por lideranças 

locais, a presença de uma creche, uma escola municipal de Ensino Fundamental e uma escola estadual 

de Ensino Médio. Assim, foram citadas as seguintes situações em que elas se encontram: 

 O CMEI Darcy Rodrigues Cardoso não atende a atual demanda existente; 

 A EMEF Vienna Rosetti Guterres também não atende a atual demanda existente. Todavia, 

outra escola está em fase final de construção para atender melhor os alunos do bairro, 

tendo inclusive uma quadra de esportes adequada; 

 O EEEFM Cel. Olímpio Cunha também não atende a demanda e a quadra de esportes é 

compartilhada com a quadra da comunidade. Entretanto, é importante citar que o estado 

já está a procura de um novo terreno para sua reconstrução. 

Ainda sobre as escolas estaduais presentes na região, apesar de alguns casos já terem sido citados, 

é importante destacar que, de acordo com a Secretaria do Estado de Educação (SEDU, 2014), algumas 

escolas da região passaram por reforma e ampliação recentemente. Entre elas, no caso de Cariacica, 

destacam-se a manutenção da escola General Tiburcio e a reforma e a ampliação das escolas João 

Crisóstomo Belesa e Presidente Castelo Branco, todas localizadas em Porto Santana (SECRETARIA 

DO ESTADO DE EDUCAÇÃO, 2014). 

 

Enquanto em Vitória, destacam-se as obras em andamento da escola Major Alfredo Pedro 

Rabaioli, em Mario Cypreste, prevista para conclusão em abril de 2015 (SECRETARIA DO 

ESTADO DE EDUCAÇÃO, 2014). 

No que se refere a avaliação das escolas presentes na AID, por meio das Tabela 4-200 e da Tabela 

4-201 é possível observar seus resultados no Ideb. Desta forma, nota-se que nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, das 12 escolas avaliadas, em 2011, apenas três não atingiram suas metas, sendo 

elas a EEEF General Tiburcio, a EEEFM Professora Maria de Lourdes Santos Silva e a EMEF 

Amilton Monteiro da Silva. 

Além disso, ainda sobre o desempenho no Ideb, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas 

escolas localizadas na AID, observa-se que os maiores resultados no ano de 2011 foram apresentados 

pela EMEF Jocarly Gomes Salles, com 5,8, e pela EEEF Professor Augusto Carvalho, com 5,1. Por 
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outro lado, a menor nota foi verificada na escola EMEF Amilton Monteiro da Silva, com 4,5, que por 

sua vez, também não atingiu sua meta prevista para 2011 (Tabela 4-200). 

Ao analisarmos o desempenho no Ideb, nos anos finais, das escolas localizadas na AID, observa-

se que das nove escolas avaliadas, quatro não atingiram suas metas previstas para 2011, sendo elas, 

a EEEFM Coronel Olimpio Cunha, a EEEFM Presidente Castelo Branco, a EMEF Joao Pedro da 

Silva e a EEEFM Professora Maria de Lourdes Santos Silva. 

Entre as escolas avaliadas nos anos finais do Ensino Fundamental, o maior desempenho ocorrido 

na avaliação de 2011, foi na EEEFM Joao Crisostomo Belesa, que teve um resultado igual a 4,0. Por 

outro lado, o menor resultado ocorreu na EMEF Joao Pedro da Silva, que teve um desempenho igual 

a 2,1, e também não atingiu sua meta prevista para este mesmo ano, de 2011 (Tabela 4-201). 
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Tabela 4-200: Resultados no IDEB das escolas localizadas nos bairros da AID, nos anos iniciais 

Nome do 

Município 
Nome da Escola Rede 

IDEB 

2005 

(N x P) 

IDEB 

2007 

(N x P) 

IDEB 

2009 

(N x P) 

IDEB 

2011 

(N x P) 

Projeções 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Cariacica EEEF General Tiburcio Estadual 4,2 4,2 4,9 4,8 4,3 4,6 5,0 5,3 5,6 5,8 6,1 6,3 

Cariacica EMEF Vienna Rosetti Guterres Municipal 3,4 4,1 4,7 4,9 3,5 3,8 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 

Cariacica EMEF Iracy Gobbi Municipal 4,0 4,3 4,8 4,9 4,0 4,4 4,8 5,1 5,3 5,6 5,9 6,2 

Cariacica EMEF Jocarly Gomes Salles Municipal 4,1 4,9 5,1 5,8 4,2 4,6 5,0 5,2 5,5 5,8 6,0 6,3 

Cariacica EMEF Leonilda das Gracas Langa Municipal 3,4 4,0 4,7 4,8 3,5 3,8 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 

Cariacica EEEFM Presidente Castelo Branco Estadual 3,3 4,0 4,4 4,9 3,3 3,7 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,5 

Cariacica EEEF Professor Augusto Carvalho Estadual 4,3 4,9 5,1 5,1 4,4 4,7 5,1 5,4 5,6 5,9 6,2 6,4 

Cariacica EEEFM Professora Maria de Lourdes Santos Silva Estadual - 5,0 6,3 4,9 - 5,1 5,5 5,7 6,0 6,2 6,4 6,7 

Cariacica EMEF Terfina Rocha Ferreira Municipal 3,3 3,9 3,4 4,6 3,4 3,7 4,2 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 

Vitoria EMEF Alvimar Silva Municipal 3,2 3,6 3,9 4,8 3,3 3,6 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 

Vitoria EMEF Alberto de Almeida Municipal 3,5 5,1 4,3 4,6 3,6 3,9 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 

Vitoria EMEF Amilton Monteiro da Silva Municipal - - 4,9 4,5 - - 5,2 5,4 5,7 6,0 6,2 6,5 

Fonte: Ministério da Educação - IDEB, 2013 
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Tabela 4-201: Resultados no IDEB das escolas localizadas nos bairros da AID, nos anos finais 

Nome do 

Município 
Nome da Escola Rede 

IDEB 

2005 

(N x P) 

IDEB 

2007 

(N x P) 

IDEB 

2009 

(N x P) 

IDEB 

2011 

(N x P) 

Projeções 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Cariacica EEEF General Tiburcio Estadual 4,2 4,2 4,9 4,8 4,3 4,6 5,0 5,3 5,6 5,8 6,1 6,3 

Cariacica EMEF Vienna Rosetti Guterres Municipal 3,4 4,1 4,7 4,9 3,5 3,8 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 

Cariacica EMEF Iracy Gobbi Municipal 4,0 4,3 4,8 4,9 4,0 4,4 4,8 5,1 5,3 5,6 5,9 6,2 

Cariacica EMEF Jocarly Gomes Salles Municipal 4,1 4,9 5,1 5,8 4,2 4,6 5,0 5,2 5,5 5,8 6,0 6,3 

Cariacica EMEF Leonilda das Gracas Langa Municipal 3,4 4,0 4,7 4,8 3,5 3,8 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 

Cariacica EEEFM Presidente Castelo Branco Estadual 3,3 4,0 4,4 4,9 3,3 3,7 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,5 

Cariacica EEEF Professor Augusto Carvalho Estadual 4,3 4,9 5,1 5,1 4,4 4,7 5,1 5,4 5,6 5,9 6,2 6,4 

Cariacica EEEFM Professora Maria de Lourdes Santos Silva Estadual - 5,0 6,3 4,9 - 5,1 5,5 5,7 6,0 6,2 6,4 6,7 

Cariacica EMEF Terfina Rocha Ferreira Municipal 3,3 3,9 3,4 4,6 3,4 3,7 4,2 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 

Vitoria EMEF Alvimar Silva Municipal 3,2 3,6 3,9 4,8 3,3 3,6 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 

Vitoria EMEF Alberto de Almeida Municipal 3,5 5,1 4,3 4,6 3,6 3,9 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 

Vitoria EMEF Amilton Monteiro da Silva Municipal - - 4,9 4,5 - - 5,2 5,4 5,7 6,0 6,2 6,5 

Fonte: Ministério da Educação - IDEB, 2013. 
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Por meio dos resultados aqui apresentados, é possível perceber que as escolas presentes na AID 

tiveram desempenhos no Ideb próximos as média municipais, já que os resultados apresentados por 

Cariacica, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, foi igual a 4,6, e nos finais, a 3,3. Enquanto em 

Vitória, os resultados no Ideb foram iguais a 4,9, para os anos iniciais, e a 4,1, para os finais.  

Cabe ser destacado neste Diagnóstico, alguns problemas relacionados ao setor de educação, 

conforme relatado pelo próprio poder público local. Entre eles está principalmente o tráfico de drogas 

na região, que por sua vez, acaba influenciando o ambiente escolar. Por isso, a secretaria de educação 

junto com a direção dessas escolas procuram meios para envolver os alunos em atividades que os 

afastem da influência do tráfico. 

Outro fator que afeta o andamento das aulas e, consequentemente, a escola como um todo é a 

pobreza da população, já que alguns dos bairros da AID estão entre os mais carentes de seus 

municípios. 

Porém, vale destacar que, no caso da AID de Vitória, são oferecidas diversas atividades nas 

escolas da região para tentar amenizar a influência dos problemas externos sob os alunos, entre elas 

está a banda de música e coral da EMEF Avilmar Silva e o desfile cívico do 7 de setembro, que 

envolve todas as escolas da região (e que é organizado pela própria comunidade, inclusive convidando 

outras escolas do município). Assim, no geral, essas atividades tem por objetivo, tornar as escolas 

mais atrativas aos alunos. Entretanto, junto destas atividades, há também medidas para torná-las mais 

seguras, como por exemplo, com a implantação do sistema de videomonitoramento. 

 

4.4.2.5.3 Sistema viário e de transportes 

As principais vias que cortam a AID, conforme citações dos moradores locais, são: 

 Em Cariacica: Rodovia do Contorno (BR 101), Rodovia Governador José Sette e Avenida 

Vale do Rio Doce; 

 Em Vitória: Rodovia Serafim Derenzi, Avenida Dário Lourenço de Souza e Avenida 

Santo Antônio. 
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As rodovias do Contorno e José Sette, em Cariacica, caracterizam-se por eixos de grande fluxo 

de veículos. Na AID de Vitória, as vias mencionadas são as principais vias de acesso aos bairros, e 

se configuram como eixos de tráfego local. 

Na AID de Cariacica, pontos de lentidão podem ser observados nos horários de pico nos dias de 

semana, conforme capturado pela Figura 4-431, que apresenta a situação do trânsito em horário de 

pico, aproximadamente 18:00, no dia 10/12/2013. Pontos de lentidão ocorrem principalmente para 

acesso ao Bairro Porto Santana. Esta situação ocorre não apenas pelo elevado volume de veículos que 

trafegam pela região, mas também pelas condições das vias, normalmente estreitas e em local com 

ocupação desordenada. 

 

Figura 4-431: Imagem ilustrativa da condição do trânsito. 

Fonte: Google Maps, 2013 

Nota: Situação ilustrativa, registrada no dia 10 de dezembro de 2013. 
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Figura 4-432: Terminal de Itacibá, em Cariacica 

 

Toda a AID é atendida por linhas regulares de ônibus municipais, no caso de Vitória, e pelo 

sistema Transcol, em Cariacica, sendo o Terminal de Itacibá a principal referência para os moradores 

dos bairros da AID de Cariacica. Sendo que, do Terminal de Itacibá saem ou passam 31 linhas do 

sistema Transcol, incluindo seletivos e linhas troncais e alimentadoras, conforme verificado no 

Quadro 4-78. 

Quadro 4-78: Linhas de ônibus do sistema Transcol que saem ou passam pelo Terminal de Itacibá 

Linha Nome da linha Tipos de linhas 

500 T. VILA VELHA / T. ITACIBÁ VIA 3ª PONTE TRONCAL 

504 T. JACARAIPE / T. ITACIBÁ VIA RETA DA PENHA TRONCAL 

505 T. LARANJEIRAS / T. ITACIBÁ VIA CAMBURI/BEIRA MAR TRONCAL 

506 T. LARANJEIRAS / T. ITACIBÁ VIA MARUIPE/T. JARDIM AMÉRICA TRONCAL 

512 T. CARAPINA / T. ITACIBÁ VIA CAMBURI  

525 T. VILA VELHA / T. ITACIBÁ VIA LINDENBERG/T. IBES/T. JARDIM TRONCAL 

543 T. JACARAIPE / T. ITACIBÁ - EXPRESSO  

700 T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ VIA CAMPO GRANDE ALIMENTADORA 

Continua...  
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Quadro 4-78 (continuação): Linhas de ônibus do sistema Transcol que saem ou passam pelo Terminal de Itacibá 

Linha Nome da linha Tipos de linhas 

701 ANTÔNIO FERREIRA BORGES / T. ITACIBÁ VIA LIMÃO ALIMENTADORA 

702 VILA MERLO / T. ITACIBÁ  VIA CARIACICA ALIMENTADORA 

703 PORTO BELO / T. ITACIBÁ VIA JOSE SETTE ALIMENTADORA 

704 FLEXAL II / T. ITACIBÁ VIA TABAJARA ALIMENTADORA 

705 NOVA BRASÍLIA / T. ITACIBÁ ALIMENTADORA 

706 RIO BRANCO / T. ITACIBÁ VIA ORIENTE ALIMENTADORA 

707 NOVA CANAÃ / T. ITACIBÁ ALIMENTADORA 

708 PORTO DE SANTANA / T. ITACIBÁ ALIMENTADORA 

710 SANTA ROSA / T. ITACIBÁ VIA VILA GRAUNA ALIMENTADORA 

711 NOVA VALVERDE / T. ITACIBÁ VIA SANTANA ALIMENTADORA 

712 HEAC / T. ITACIBÁ VIA JOSE SETTE ALIMENTADORA 

745 T. ITACIBÁ / T. JARDIM AMÉRICA  

750 VILA PRUDENCIO / T. ITACIBÁ ALIMENTADORA 

753 RODA D`ÁGUA / T. ITACIBÁ VIA BR 262 ALIMENTADORA 

768 PROLAR / T. ITACIBÁ VIA PORTO DE CARIACICA ALIMENTADORA 

769 BAIRRO APARECIDA / T. ITACIBÁ ALIMENTADORA 

771 PORTO DE CARIACICA / T. ITACIBÁ ALIMENTADORA 

781 T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ VIA BR 262  

783 NOVA ROSA DA PENHA / ITACIBÁ VIA CAMPO GRANDE RADIAL 

785 DUAS BOCAS / CEASA VIA ITACIBÁ / CAMPO GRANDE RADIAL 

794 SANTA LUZIA / T. ITACIBÁ ALIMENTADORA 

795 ALICE COUTINHO / T. ITACIBÁ ALIMENTADORA 

1720 CARIACICA / SHOPPING VITÓRIA - VIA ITACIBÁ SELETIVO 

Fonte: Companhia de Transporte Urbano da Grande Vitória – CETURB, 

 

Ainda no que se refere ao trânsito na AID, durante as entrevistas com poder público local foram 

identificadas algumas particularidades dos bairros, sendo: 

 Alto Lage – um dos bairros com melhor estrutura, pois todas as ruas são pavimentadas e 

sinalizadas; 

 Expedito – também é um dos bairros com melhor estrutura e com todas as ruas 

pavimentadas e sinalizadas. Sem demandas urgentes; 

 Porto de Santana – foi feita toda sinalização horizontal e vertical há algumas semanas. 

Os moradores deste bairro faziam muitas manifestações, mas muitos destes problemas já 

foram sanados; 
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 Itaciba – atualmente está passando por obras de drenagem e pavimentação do governo 

estadual e sua conclusão deve se alongar um pouco mais de tempo. A secretaria tem feito 

mudanças nos sentidos das vias para melhorar o trânsito do local também; 

 Tucum – bairro pequeno com poucas demandas, mas que é rodeado de bairros populosos. 

As principais demandas são a sinalização horizontal e o serviço de tapa buraco, mas estes 

já estão sendo providenciados; 

 Região de Santana, Nova Valverde e Serra do Anil – segundo subsecretário a região 

compreende os bairros de Flexal 1 e 2, Nova Rosa da Penha 1, 2 e 3, Vila Capixaba, Vila 

Palestina e Campo Grande. Toda região é bastante populosa e está recebendo sinalização 

vertical. Em Flexal 1 e 2  a gestão passada implantou 26 lombadas não padronizadas e 

agora a secretaria está padronizando essas lombadas e implantando mais 26, além disso 

está instalando placas de velocidade e pintando o divisor de fluxo nas vias. Em Nova Rosa 

da Penha 1, 2 e 3 tem recebido muita atenção por ter eleito 2 vereadores e por ser um local 

com muitas indústrias e circulação de veículos pesados, assim, além da implantação de 

lombadas e de sinalização horizontal e vertical, também há constante serviço de tapa-

buraco. Nos outros bairros os serviços previstos são basicamente de placas informativas 

(aquela que indicam a localização de pontos importantes).  

Entretanto, conforme relatado por alguns atores locais, o trânsito interno nos bairros da AID é 

muito ruim, principalmente em Santana, Tucum e Itacibá, e há uma série de fatores que contribuem 

para esta situação. Entre os quais estão a falta de sinalização, a imprudência de motoristas, o excesso 

de veículos estacionados irregularmente (inclusive nas calçadas), pontos e linhas de ônibus em locais 

inapropriados, falta de fiscalização no trânsito, pavimentação ruim das ruas, entre outros. Além disso, 

também foi citado o excessivo número de caminhões trafegando irregularmente no interior dos 

bairros, tendo como trajeto, a Rodovia do Contorno até as áreas portuárias. 

Outros fatores que afetam o trânsito local, especialmente na AID de Cariacica, é que no período 

das chuvas, os alagamentos originados pelo transbordamento dos canais de Santana e Tucum, e o rio 

Itanguá são constantes. Porém, é importante destacar que o Programa de Aceleração do Crescimento 

2, do Governo Federal, possui um projeto de R$ 4.086.868,16, para drenagem dos canais afluentes 

do Rio Itanguá, incluindo a construção de galerias e de canalização (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, 2013). 
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Ainda sobre o trânsito no interior dos bairros da AID, no caso de Porto Santana, destaca-se que, 

em sua rua Principal, apesar de já ter apresentado um trânsito muito ruim, recentemente, a prefeitura 

sinalizou horizontalmente e colocou placas, o que contribuiu muito para melhoria do local. No 

entanto, a população tem reclamado de algumas vagas de carga e descarga do comércio local, e tem 

solicitado junto aos órgãos competentes, a implantação de um sinal de trânsito próximo ao 

supermercado Internacional, pois trata-se de um cruzamento muito movimentado. 

No que se refere ao trânsito de Itacibá, em Cariacica, foi citado por meio de entrevistas com 

lideranças locais, que existe um plano de melhorias nas vias do bairro, com um Plano Binário, que 

prevê obras de drenagem, saneamento e duplicação da Avenida Governador José Sette. Essa obra já 

está em fase de conclusão e deve amenizar o trânsito no local. No entanto, a obra tem recebido críticas 

dos moradores locais, por conta da demora e da poeira gerada por ela. Além disso, também foi 

mencionada a necessidade de implantação de uma sinalização horizontal nas demais áreas do bairro. 

Na região de Santana, em Cariacica, o ponto mais movimentado do bairro também é a Avenida 

Governador José Sette, a qual, conforme lideranças locais, precisa de mais sinalização horizontal e 

semáforos. Em seguida, o maior movimento se concentra na Rua André do Espírito Santo, que dentre 

as suas demandas, precisa de faixas de pedestre próximo as escolas e demais sinalizações horizontais. 

Enquanto em Santo Antônio, em Vitória, o ponto de maior movimento no trânsito é a Avenida 

Serafim Derenzi, principalmente no início e no final do expediente do horário comercial (início da 

manhã e final da tarde), já que ela se torna uma das principais alternativas para os motoristas 

desviarem do trânsito do Centro da cidade. No geral, conforme lideranças locais, as demandas no 

trânsito local são por semáforos; quebra molas; faixas de pedestre elevadas e demais sinalizações 

verticais e horizontais; mais guardas municipais; ponto de táxi; abrigo nos pontos de ônibus; e asfaltar 

ruas, principalmente a rua Adelpho Poli Monjardim, que se encontra em péssimas condições de uso. 

No caso do trânsito de Caratoíra, foi relatado por lideranças locais, que começaram a melhorar a 

sinalização das vias do bairro, mas pararam e não terminaram. Todavia, foi mencionado a necessidade 

das melhorias serem completadas, uma vez que, em pontos de maior movimento, como no Ponto 

Chique e em frente a creche, não há faixa de pedestre. No Ponto Chique, apesar de haver uma câmera 

de videomonitoramento, há a necessidade de um semáforo, por conta do elevado tráfego de veículos 

em seu cruzamento e dos inúmeros acidentes que ocorreram no local.  
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Outro problema relacionado ao trânsito e que foi citado pelos entrevistados sobre todos os bairros 

que compõem a AID, é que um grande problema na região relacionam-se as péssimas condições das 

calçadas, que são em sua maioria, irregulares, o que acaba obrigando os pedestres a andar no meio da 

rua.  

Com isso, pode-se notar que, apesar de algumas medidas já terem sido tomadas para melhoria no 

trânsito local, especialmente na AID de Cariacica, as lideranças e atores locais citaram uma série de 

melhorias que ainda precisam ser feitas, principalmente relacionadas para facilitar a mobilidade do 

pedestre. 

 

4.4.2.5.4 Saneamento (água, esgoto e lixo) 

Através dos dados da Agência Nacional de Águas, é possível verificar na Figura 4-48, uma 

ilustração sobre o sistema de abastecimento de água na região da AID. Por mais que ela já tenha sido 

apresentada no diagnóstico referente à AII, essa figura em específico é importante porque ilustra a 

estrutura existente para atender exclusivamente a AID. Com isso, nota-se que a bacia que fornece 

água para o sistema de abastecimento na AID é a do Rio Jucu. E, ainda que no sistema existente 

especificamente na região, há três Estações de Tratamento de Água, a ETA 12 Caçaroca, a ETA 1 

Vale da Esperança e a ETA 2 Convencional Cobi (ANEXO LIV) . 
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Figura 4-433: Ilustração do Sistema de abastecimento de água para atender a AID 

Fonte: ANA, 2014 

 

A partir dos resultados do Censo Demográfico do IBGE, é possível analisar a infraestrutura 

existente nos domicílios da AID, no que diz respeito a saneamento. 

Desta forma, encontram-se na Tabela 4-202, as informações relacionadas ao abastecimento de 

água nos domicílios. Os bairros que compõem a AID apresentam um elevado índice de domicílios 

abastecidos pela rede geral de água. Entretanto, em se tratando de uma área urbana dentro de uma 

região metropolitana, espera-se o atendimento pleno por este serviço.  
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Tabela 4-202: Percentual de domicílios da AID, por tipo de abastecimento de água. 

Bairro 
Rede 

geral 

Poço ou 

nascente na 

propriedade 

Poço ou 

nascente 

fora da 

propriedade 

Carro-

pipa ou 

água da 

chuva 

Rio, 

açude, 

lago ou 

igarapé 

Poço ou 

nascente 

na 

aldeia 

Poço ou 

nascente 

fora da 

aldeia 

Outra Total 

AID em Cariacica 98,7 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 100,0 

Alto Lage 98,8 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 100,0 

Expedito 98,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Itaciba 99,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 100,0 

Nova Valverde 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Porto Santana 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Santana 97,9 1,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 100,0 

Serra do Anil 97,4 2,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 100,0 

Tucum 87,1 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

AID em Vitória 99,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Ariovaldo 

Favalessa  
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Caratoíra  99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 100,0 

Mário Cypreste  99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 100,0 

Santo Antônio  99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Total da AID 99,0 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 100,0 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Sobre o esgotamento sanitário presente nos domicílios da AID, percebe-se de acordo com a 

Tabela 4-99, que a maior parte é atendido por meio da rede geral de esgoto ou pluvial. Sendo o bairro 

que possui maior parcela de seus domicílios atendidos por este serviço, o Expedito, onde 100% está 

nesta situação. 

Por outro lado, é importante destacar os resultados apresentados em bairro como Serra do Anil, 

Tucum e Nova Valverde. O bairro de Serra do Anil se destaca, não só pelo menor percentual de 

domicílios atendidos pela rede geral, com 16,1%, como também por ter os maiores percentuais de 

atendimento por fossa rudimentar (com 48,4% de seus domicílios) e por vala (com 35,5%). Já Tucum, 

também apresenta uma participação considerável de seus domicílios atendidos no esgotamento 

sanitário por meio de valas, com 15,5%. Enquanto Nova Valverde, tem 12,7% de seus domicílios 

lançando esgoto em valas e 11,3%, em fossas rudimentares. Contudo, conforme relatos dos atores 

locais, um dos problemas nos bairros que compõem a AID, está no tratamento do esgoto produzido, 

uma vez que, apesar de haver tubulação, a rede não se encontra interligada nas casas (Tabela 4-203).  
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Tabela 4-203: Percentual de domicílios da AID, por tipo de esgotamento sanitário. 

Bairros da AID 
Rede geral 

de esgoto 

ou pluvial 

Fossa 

séptica 
Fossa 

rudimentar 
Vala 

Rio, 

lago ou 

mar 

Outro 

tipo 
Não 

tinham 
Total 

AID em Cariacica 86,1 1,7 1,4 6,7 3,7 0,3 0,1 100,0 

Alto Lage 93,1 0,5 0,7 5,3 0,0 0,3 0,1 100,0 

Expedito 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Itaciba 88,9 0,5 0,2 5,5 4,8 0,0 0,1 100,0 

Nova Valverde 69,7 5,8 11,3 12,7 0,3 0,1 0,0 100,0 

Porto Santana  75,8 0,9 0,4 8,8 13,7 0,1 0,2 100,0 

Santana 94,5 1,2 0,3 3,0 0,1 0,9 0,1 100,0 

Serra do Anil 16,1 0,0 48,4 35,5 0,0 0,0 0,0 100,0 

Tucum 74,3 7,7 1,0 15,5 1,0 0,3 0,1 100,0 

AID em Vitória 95,8 0,3 0,5 0,2 1,2 1,7 0,2 100,0 

Ariovaldo Favalessa 98,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 100,0 

Caratoíra 93,4 0,5 1,0 0,5 0,1 4,3 0,2 100,0 

Mário Cypreste 98,7 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 100,0 

Santo Antônio 96,9 0,2 0,1 0,1 2,4 0,1 0,3 100,0 

Total da AID 88,7 1,3 1,2 5,0 3,1 0,7 0,1 100,0 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Através da Tabela 4-204 é possível notar que a quase totalidade dos domicílios presentes na AID 

possuem banheiros de uso exclusivo do domicílio, sendo os locais em que há 100%, ocorrendo os 

bairros de Serra do Anil e Mário Cypreste. De maneira geral, na AID de Cariacica 99,6% dos 

domicílios tinham banheiro de uso exclusivo do domicílio, enquanto na AID de Vitória, são 97,7%. 

Tabela 4-204: Percentual de domicílios da AID, por existência de banheiro e sanitário. 

Bairros da AID 
Tinham banheiro 

de uso exclusivo 

do domicílio 

Tinham 

sanitário 

Não tinham 

banheiro nem 

sanitário 
Total 

AID em Cariacica 99,6 0,3 0,1 100,0 

Alto Lage 99,7 0,2 0,1 100,0 

Expedito 99,2 0,8 0,0 100,0 

Itaciba 99,6 0,3 0,1 100,0 

Nova Valverde 98,9 1,1 0,0 100,0 

Porto Santana 99,7 0,0 0,2 100,0 

Santana 99,8 0,1 0,1 100,0 

Serra do Anil 100,0 0,0 0,0 100,0 

Tucum 99,6 0,3 0,1 100,0 

Continua...  
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Tabela 4-204 (continuação)Percentual de domicílios da AID, por existência de banheiro e sanitário. 

Bairros da AID 
Tinham banheiro 

de uso exclusivo do 

domicílio 

Tinham 

sanitário 

Não tinham 

banheiro nem 

sanitário 
Total 

AID em Vitória 97,7 2,1 0,2 100,0 

Ariovaldo Favalessa 97,9 1,7 0,4 100,0 

Caratoíra 94,9 4,9 0,2 100,0 

Mário Cypreste 100,0 0,0 0,0 100,0 

Santo Antônio 99,4 0,3 0,3 100,0 

Total da AID 99,1 0,8 0,1 100,0 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

O lixo produzido nos domicílios da AID é, em grande parte, coletado por serviço de limpeza. 

Entretanto, outras formas menos adequadas de destinação do lixo ainda são praticadas nesses bairros, 

como a queima do lixo na propriedade e o despejo em terrenos baldios ou vias públicas (Tabela 

4-205). Sendo os bairros que tem as maiores participações relativas de domicílios que queimam lixo, 

é a Serra do Anil, Nova Valverde e Tucum. No caso de Serra do Anil, esta participação chega a mais 

de 48%. 

Tabela 4-205: Percentual de domicílios da AID, por destinação do lixo. 

Bairros da 

AID 
Coletado 

Coletado 

por 

serviço 

de 

limpeza 

Coletado 

em 

caçamba 

de 

serviço 

de 

limpeza 

Queimado 

(na 

propriedade) 

Enterrado 

(na 

propriedade) 

Jogado em 

terreno 

baldio ou 

logradouro 

Jogado 

em rio, 

lago ou 

mar 

Outro 

destino 
Total 

AID em 

Cariacica 
97,4 96,3 1,1 1,4 0,0 0,8 0,0 0,3 100,0 

Alto Lage 98,0 97,5 0,4 0,5 0,0 0,3 0,0 1,3 100,0 

Expedito 99,7 99,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 100,0 

Itaciba 98,3 97,1 1,2 0,5 0,0 1,2 0,0 0,0 100,0 

Nova 

Valverde 
91,9 90,8 1,1 7,1 0,2 0,8 0,0 0,0 100,0 

Porto 

Santana 
99,6 99,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 100,0 

Santana 98,8 95,8 3,0 0,3 0,0 0,8 0,0 0,1 100,0 

Serra do 

Anil 
51,6 51,6 0,0 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Tucum 90,9 89,0 1,9 5,8 0,1 3,0 0,0 0,1 100,0 

Continua...  
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Tabela 4-205 (continuação): Percentual de domicílios da AID, por destinação do lixo. 

Bairros da 

AID 
Coletado 

Coletado 

por 

serviço 

de 

limpeza 

Coletado 

em 

caçamba 

de 

serviço 

de 

limpeza 

Queimado 

(na 

propriedade) 

Enterrado 

(na 

propriedade) 

Jogado em 

terreno 

baldio ou 

logradouro 

Jogado 

em rio, 

lago ou 

mar 

Outro 

destino 
Total 

AID em 

Vitória 
99,8 98,8 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Ariovaldo 

Favalessa 
100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Caratoíra 99,7 98,3 1,4 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0 

Mário 

Cypreste 
99,7 99,5 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Santo 

Antônio 
99,9 99,0 0,9 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 100,0 

Total da 

AID 
98,1 97,0 1,1 1,1 0,0 0,6 0,0 0,2 100,0 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

De maneira geral, cabe destacar que, de acordo com entrevistas a agentes locais, um dos maiores 

problemas existentes nos bairros que compõem a AID, refere-se ao lixo. Tal fato acontece por haver 

casos de pesssoas, inclusive de outros bairros, que se deslocam para determinados pontos do bairro e 

despejam seus entulhos. Esta situação ocorre inclusive nos mangues presentes na AID de Cariacica, 

onde também pode se verificar uma grande presença de lixo. 

Além disso, na região não há coleta seletiva, o que conforme moradores locais, poderia ser uma 

excelente oportunidade a ser explorada, tanto para a geração de emprego e renda, como para a 

preservação ambiental. 

Ainda no que diz respeito ao saneamento, cabe destacar que, segundo as pessoas entrevistadas, a 

drenagem das águas de chuva se mostram um grande problema para a região, especialmente na AID 

de Cariacica. Tal fato contribui para que os canais de Santana e Tucum, e o rio Itanguá, estejam 

constantemente transbordando e causando prejuízos a população local. Por isso, as preocupações com 

a drenagem das vias que interligarão a Quarta Ponte se mostram um ponto de grande preocupação 

dos moradores locais. Entretanto, vale lembrar que no Programa de Aceleração do Crescimento 2, do 

Governo Federal, há um projeto de R$ 4.086.868,16, para drenagem dos canais afluentes do Rio 

Itanguá, incluindo a construção de galerias e de canalização (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

2013). 
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Desta forma, por meio das análises realizadas neste item, é possível verificar que, apesar dos 

sistemas de saneamento de maneira geral serem considerados de forma satisfatória na AID como um 

todo, ainda se nota alguns graves problemas em bairros como Serra do Anil, Nova Valverde e Tucum, 

em Cariacica, principalmente no que se refere ao esgotamento sanitário e na destinação do lixo. 

 

4.4.2.5.5 Segurança Pública  

A infraestrutura de segurança presente na AID é apresentada no Quadro 4-79. Por meio dela, 

percebe-se que há 15 equipamentos na área de segurança na região, sendo que destes, 12 encontram-

se na área de Cariaciacia (ANEXO LV). 

Quadro 4-79: Infraestrutura de Segurança na AID. 

Município Bairro Descrição 

Cariacica Alto Lage Destacamento da Policia Militar - 7º BPM- Alto Lage 

Cariacica Expedito Destacamento da Policia Militar - 7º BPM - Expedito 

Cariacica Itacibá 10ª Distrito Policial 

Cariacica Porto de Santana Destacamento da Policia Militar - 7º BPM - Porto de Santana 

Cariacica Santana Destacamento da Policia Militar - 7º BPM - Santana 

Cariacica Tucum 7º Batalhão da Policia Militar 

Cariacica Tucum 1ª Companhia da Polícia MilitarAmbiental 

Cariacica Tucum Manicomio Adalto Botelho 

Cariacica Tucum Penitenciária Estadual Feminina 

Cariacica Tucum Centro de Formação e Aperfeiçoamento 

Cariacica Tucum Centro de Detenção Provisória - Cariacica 

Cariacica Tucum 1º Pelotão da Polícia Militar Ambiental - 1ª Cia da Polícia MilitarAmbiental 

Vitória Mário Cypreste 2ª Companhia da Policia Militar - 1º BPM 

Vitória Mário Cypreste 1º Pelotão da Polícia Militar - 2ª Cia da Polícia Militar - 1º BPM 

Vitória Santo Antônio 2º Distrito Policial 

Fonte: SESP, IJSN, 2013. 
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Figura 4-434: Primeira Companhia da Polícia MilitarAmbiental, em 

Tucum, Cariacica. 

 

Outro importante equipamento, na área da segurança, presente na Área de Influência Direta da 

ponte, é o Centro Integrado de Atendimento Sócio Educativo - Ciase, localizado em Mário Cypreste, 

no município de Vitória. Dentre as suas atribuições, conforme Ministério Público do Espírito Santo 

(MPES, 2014), está a de: 

 Representação de adolescentes autores de ato infracional perante todos os juízos da 

Grande Vitória;  

 Promoção de arquivamento;  

 Concessão de remissão como forma de exclusão do processo;  

 Recurso de representações não recebidas pelo juízo competente. Controle previsto no art. 

129, VII da CF/88 da DEACL – Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com 

a Lei; 

 Fiscalização da UNIP;  

 Fiscalização do sistema de informática de controle de atos infracionais do IASES;  

 Ajuizamento de medidas protetivas (art.101 do ECA) estritamente em relação aos 

adolescentes que ingressem no sistema de justiça e atendimento ao público em relação a 

questões pertinentes às matérias de sua atribuição. 
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A maior presença por equipamentos na área de segurança na AID de Cariacica, conforme dito 

anteriormente, relaciona-se a maior extensão em que a ponte ocupará neste município, quando se 

compara a área de Vitória. 

No que se refere aos indicadores de segurança pública na região, destaca-se que, de acordo com 

entrevistas com o poder público municipal e alguns agentes locais, há uma série de relatos sobre 

tráfico de drogas e prostituição na região, principalmente na AID de Vitória, influenciada pelo baixo 

poder aquisitivo da população. Também foi mencionado pelos atores locais, a grande presença de 

moradores de rua, especialmente nas proximidades da Rodoviária de Vitória, e do elevado número 

de assaltos na região. 

Entretanto, os poderes públicos estadual e municipais, tem uma série de medidas com intuito de 

combater a criminalidade na região, principalmente por meio meio da oferta atividades de esporte e 

lazer, além de cursos de capacitação profissional. 

Por outro lado, alguns atores locais reclamam da ausência de atividades de esporte e lazer 

especialmente para as crianças e os adolescentes na região, o que contribui com estes índices de 

criminalidade, especialmente com o tráfico de drogas. 

Além disso, diversas lideranças locais sugerem como melhoria para a área de segurança na Área 

de Influência Direta da Quarta Ponte, o aumento no policiamento ostensivo na região. 

 

4.4.2.5.6 Energia elétrica 

De acordo com informações obtidas por meio de entrevistas com o poder público local, o 

atendimento a demanda na AID, em residências, comércios, fábricas, órgãos públicos e privados, 

inclusive no interior, é realizada pela EDP Escelsa. 

Assim como na análise construída na AII, uma importante fonte de informação sobre a 

característica dos domicílios da AID, sobre a existência de energia elétrica, é por meio dos dados do 

Censo Demográfico 2010, do IBGE.   
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Tabela 4-206: Percentual de domicílios da AID pela existência de energia elétrica 

Bairros da AID Tinham 

Tinham - de 

companhia 

distribuidora 

Tinham - de 

companhia 

distribuidora 

- com 

medidor 

Tinham - de 

companhia 

distribuidora 

- sem 

medidor 

Tinham 

- de 

outra 

fonte 

Não 

tinham 
Total 

AID em Cariacica 99,9 99,3 96,4 3,0 0,5 0,1 100,0 

Alto Lage 99,9 99,4 94,0 5,5 0,4 0,1 100,0 

Expedito 100,0 99,5 97,2 2,3 0,4 0,0 100,0 

Itaciba 100,0 99,4 97,1 2,3 0,6 0,0 100,0 

Nova Valverde 99,5 99,0 98,6 0,4 0,4 0,5 100,0 

Porto Santana 100,0 99,8 94,4 5,4 0,1 0,0 100,0 

Santana 99,3 97,8 96,6 1,2 1,6 0,7 100,0 

Serra do Anil 99,9 99,3 96,7 2,6 0,6 0,1 100,0 

Tucum 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

AID em Vitória 99,8 99,3 96,7 2,6 0,5 0,2 100,0 

Ariovaldo Favalessa 99,6 99,2 94,2 5,0 0,4 0,4 100,0 

Caratoíra 99,6 98,4 97,8 0,6 1,2 0,4 100,0 

Mário Cypreste 100,0 100,0 95,8 4,2 0,0 0,0 100,0 

Santo Antônio 100,0 99,9 96,3 3,6 0,1 0,0 100,0 

Total da AID 99,9 99,3 96,5 2,9 0,5 0,1 100,0 

Fonte: IBGE – Censo, 2010 

 

Deste modo, nota-se que a quase totalidade dos domicílios da AID possuem energia elétrica, 

principalmente fornecidos por companhia distribuidora. Entretanto, ainda há 0,7% dos domicílios de 

Santana e 0,5% de Nova Valverde que não tinham energia elétrica, durante o ano de 2010. 

 

4.4.2.5.7 Sistema de comunicação 

Todas os bairros da AID estão cobertos por serviços de telefonia fixa e móvel, além de serviços 

de internet a cabo ou móvel. A transmissão de TV digital está disponível em toda a região 

metropolitana da Grande Vitória, assim como a transmissão por rádio. 

No que se refere à telefonia móvel, percebe-se que são 11 estações existentes na Área de 

Influência Direta, sendo oito em Cariacica e três em Vitória. Além disso, a maior presença é por 

estações da empresa Telefônica Brasil S.A, que emite sinais da Vivo, com cinco estações. 
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Quadro 4-80: Estações de radiobase presentes nos bairros da AID. 

Nome Município Bairro Logradouro Empresa 

ESCAR11  Cariacica  
Nova 

Valverde  
Rua Santa Luzia - nº s/n  Claro S.A. 

ESICCA018OU  Cariacica  
Nova 

Valverde  
Rua Lourival Monteiro - nº s/n  

Nextel 

Telecomunicaç

ões Ltda 

ESITC  Cariacica  Itacibá  Rua Manoel Joaquim dos Santos - nº 61  
Telefônica 

Brasil S.A. 

ESPSA  Cariacica  
Porto 

Santana  
Rua Sao Judas Tadeu - nº s/n  

Telefônica 

Brasil S.A. 

ESNVV  Cariacica  
Nova 

Valverde  
Rua Joinville - nº -  

Telefônica 

Brasil S.A. 

ESALA  Cariacica  Alto Lage  Avenida Escelsa - nº -  
Telefônica 

Brasil S.A. 

ESSAT  Cariacica  Santana  Rua Jose Siqueira - nº -  
Telefônica 

Brasil S.A. 

ESCCA3029 / 

3GESCCA3400  
Cariacica  Alto Lage  

Rua Saturnino Jose Ferreira, ao lado nº 30 

com Rua Dom Pedro I ou Rua Projetada - nº 

s/nº  

TNL PCS S.A. 

VITR24 - SANTO 

ANTÔNIO  
Vitória  

Santo 

Antônio  
Rua Armemiro Carlos Cassimiro - nº s/n  

Tim Celular 

S.A. 

VITR23 - PRINCIPE  Vitória  Sto Antônio  Av Dario Lourenco de Souza - nº s/n  
Tim Celular 

S.A. 

ESVTA3004 / 

3GESVTA3520 - 

VITR24 - SANTO 

ANTÔNIO  

Vitória  
Santo 

Antônio  
Rua Argemiro Carlos Cassimiro - nº s/nº  TNL PCS S.A. 

Fonte: Anatel, 2014 

 

A avaliação da infraestrutura destinada a telefonia móvel é importante, tendo em vista que este 

meio se caracteriza como um dos principais sistemas de comunicação na atualidade. 

 

4.4.2.5.8 Turismo e lazer  

Uma das principais reclamações da população local, obtida por meio de entrevistas a atores que 

residem na AID, relaciona-se a falta de atividades de esporte e lazer, que por sua vez, acabam 

contribuindo para o aumento nos índices de criminalidade na região.  

Todavia, nos bairros da AID de Cariacica foram identificados apenas dois campos de futebol e 

uma ciclovia. Os campos de futebol ficam no bairro Porto de Santana, beirando a baía de Vitória, 

com acesso pela Rua da Divisa (Figura 4-435) e no bairro Nova Valverde, com acesso pela Rua Nova 

Valverde (Figura 4-436). Ainda no que se refere ao campo de futebol em Nova Valverde, destaca-se 
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que o mesmo se trata de um equipamento privado. A ciclovia fica na Avenida Vale do Rio Doce, no 

bairro Itacibá, também à beira da Baía de Vitória (Figura 4-448). 

 
Figura 4-435: Campo de Futebol, bairro Porto de Santana. 

 

 
Figura 4-436: Campo de Futebol, bairro Nova Valverde. 

Fonte: Google Maps, 2013. 
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Figura 4-437: Ciclovia na Avenida Vale do Rio Doce. 

 

De acordo com a secretaria municipal de Cultura Esporte e Lazer, existem os seguintes 

equipamentos e serviços: 

 Expedito: 1 quadra poliesportiva (precisando de manutenção) e uma pracinha (precisando 

de reforma); 

 Alto Lage: 2 praças (precisando de reforma) e 1 núcleo de Judô; 

 Tucum: ginástica para terceira idade que acontece no salão da Igreja e o Parque O Cravo 

e a Rosa (em construção); 

 Itaciba: 1 academia popular, 1 pracinha pequena e feira de alimentos semanal; 

 Santana: 1 quadra sem cobertura onde acontece a ginástica para terceira idade, 1 campo 

de futebol (precisando de reforma) e feira de alimentos semanal; 

 Nova Valverde: nenhum equipamento neste local; e 

 Serra do Anil: nenhum equipamento neste local. 

Entretanto, é importante destacar que há investimentos previstos para o turismo e lazer na AID 

de Cariacica, entre as quais, estão a revitalização da orla de Cariacica, em Porto de Santana, e a 

construção do Parque o Cravo e a Rosa, entre a avenida José Sette e Tucum (ES BRASIL, 2013). 

Dentro da AID de Vitória existem alguns importantes espaços de lazer que atendem a toda a 

região metropolitana e turistas que vistam a cidade de Vitória. São elas: 
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 Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves 

O Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves, conhecido como Tancredão, ocupa uma área de 

52.764,54 m² no bairro Mário Cypreste, e oferece estrutura para o lazer e a prática esportiva para a 

população. O horário de funcionamento é das 6 às 22 horas. Os detalhes do centro esportivo são 

apresentados no Quadro 4-81. 

Quadro 4-81: Características físicas do Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves. 

Área Especificação 

Área total 52.764,54 m², sendo mais de 5 mil m² de área construída 

Ciclovia 520 metros lineares, largura = 2,50m 

Pista de caminhada 410 metros lineares, largura = 2,50m 

Calçadão da orla 463 metros lineares, largura = 4,00m 

Piscina semi-olímpica 25x12,5m - área: 312,50 m² 

Piscina recreação 23x12,5m - área: 287,50 m² 

Ginásio 
6.118,39 m² / capacidade: 1.754 pessoas + 5 camarotes + 3 salas de 

imprensa / Quadra poliesportiva do ginásio: 24x44m (1.056 m²) 

Quadra 1 Handebol e Futsal = 40x20m = 800 m² 

Quadra 2 Vôlei e Basquete = 28x15m = 420 m² 

Campo de futebol de areia 37x28m = 1.036 m² 

Campo de futebol society 40x30m = 1.350 m² de grama sintética 

Estacionamento 

5.226,35 m² = 202 vagas para carros, 12 vagas para motos. Destas 

202: 1 vaga para ambulância, 4 vagas para deficientes, 10 vagas para 

idosos. 

Base operacional 240,35 m² 

Garagem de barcos 311,89 m² 

Centro da 3ª Idade 108,60 m² 

Playground 865,18 m² 

Pista de Skate 924,47 m² 

Fonte: Vitória, 2013. 
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Figura 4-438: Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves. 

 

 Sambão do povo 

Inaugurado em 1987, o Complexo Walmor Miranda, popularmente conhecido como Sambão do 

Povo, foi construído para sediar o desfile das Escolas de Samba de Vitória. Ao longo dos anos o 

espaço sofreu intervenções para melhor atender ao público e sediar diferentes eventos como concurso 

de quadrilhas e micaretas. 

 

Figura 4-439: Sambão do Povo. 
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 Cais do hidroavião 

Construído em 1939, foi uma das primeiras ligações aéreas de Vitória com outras capitais do País. 

Hoje, totalmente recuperado e remodelado, de acordo com o projeto arquitetônico original, possui 

um restaurante de comida capixaba, loja de artesanato e Posto de Informações Turísticas 

(CONVENTION BUREAU, 2013 ). 

 
Figura 4-440 – Cais do Hidroavião, vista da portaria 

 

 Basílica de Santo Antônio 

Tombada como patrimônio histórico municipal, o Santuário-Basílica teve sua construção iniciada 

em 1956. É a Igreja principal da Paróquia de Santo Antônio, criada e instalada como Paróquia aos 29 

de maio de 1951 (PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO, 2013). 

A base da igreja foi feita em forma de cruz grega. A basílica ainda possui uma imponente cúpula 

central e quatro semicúpulas. Ela é inspirada na arquitetura renascentista da igreja de Nossa Senhora 

da Consolação, localizada em Todi, Itália, construída no século XVI. No entanto, a Basílica é bem 

menor. O mestre italiano Alberto Bogani foi convidado para fazer os afrescos no interior do templo. 

Já o famoso artista Carlos Crépaz ficou com os vitrais e a expressiva escultura do "Cristo Moribundo" 

(VITÓRIA, 2014). 
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Cabe destacar que, embora sua proximidade com a Quarta Ponte possa apresentar impactos 

visuais na Basílica de Santo Antônio, por conta da ocupação que foi formada ao seu redor, sua 

imagem já se encontra muito comprometida em relação a alguns pontos do bairro, conforme pode ser 

verificado através da Figura 4-441, onde se tem uma imagem a partir da Rodovia Serafim Derenzi. 

 

Figura 4-441: Santuário-Basílica de Santo Antônio, vista da Rodovia 

Serafim Derenzi, em Vitória 

 

 Parque da Prainha em Santo Antônio 

Conforme relatos obtidos por meio de entrevistas, uma das principais áreas de lazer e 

entretenimento da população de Santo Antônio, é no parque da Prainha. No local, há quadras 

poliesportivas e de futebol de areia, conforme demonstrado na .  
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Figura 4-442: Parque da Prainha, em Santo Antônio. 

 

Nas proximidades do referido parque, há uma concentração de bares e restaurantes, o que também 

contribui para o movimento de pessoas em busca de lazer e entretenimento. No local funciona ainda 

o Núcleo de Integração Social para Pessoas Idosas Ondina Escobar Fonseca, conforme verificado na 

Figura 4-443. 

 

 

Figura 4-443: Núcleo de Integração Social para Pessoas Idosas Ondina 

Escobar Fonseca, que funciona no Parque da Prainha, em Santo 

Antônio. 
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 Outras praças e áreas de lazer 

A AID de Vitória conta ainda com a Praça Antônio F. Marques e um campo de futebol no bairro 

Mário Cypreste. 

 

4.4.2.5.9 Condições e Padrões Habitacionais 

Em relação aos tipos de domicílios presentes na Área de Influência Direta, percebe-se que há 

semelhanças entre o existente nos municípios de Cariacica e Vitória, já que no primeiro caso, 96,2% 

são casas e no segundo, 95,4%. Desta forma, de maneira geral, nota-se a predominância por casas, 

com 96,0%, em toda a AID. Esta proximidade entre os desempenhos da AID de Cariacica e da de 

Vitória, também se repete nas análise dos demais tipos de domicílios existentes na região. Entretanto, 

vale lembrar que estas informações foram apresentadas em detalhes, por bairro, no item destinado a 

descrição da habitação da AID. 

Tabela 4-207: Tipo de domicílio existente na AID (em %). 

Bairros da AID Casa 
Casa de vila 

ou em 

condomínio 
Apartamento 

Habitação em 

casa de 

cômodos, 

cortiço ou 

cabeça de 

porco 

Oca ou 

maloca 
Total em 

percentual 

Total em 

números 

absolutos 

AID em Cariacica 96,2 0,4 3,3 0,1 0,0 100,0 11.271 

AID em Vitória 95,4 0,1 2,7 1,8 0,0 100,0 4.063 

Total da AID 96,0 0,3 3,1 0,5 0,0 100,0 15.334 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

No que diz respeito ao padrão habitacional, por meio de uma análise dos bairros mais populosos, 

é possível analisar o perfil da AID como um todo. Tal fato ocorre até pelas proximidades dos bairros 

menores com os mais populosos. Assim, estes bairros menores tendem a refletir um pouco a realidade 

dos maiores e se aproximar de suas realidades. Por isso, encontram-se a seguir, uma avaliação do 

padrão habitacional dos bairros mais populosos da AID de Cariacica, que são Itacibá, Porto de 

Santana, Alto Lage e Santana, e de Vitória, Caratoíra e Santo Antônio.  

No caso da AID de Cariacica, nos bairros mais populosos não há um único padrão habitacional, 

todos cresceram de forma desordenada e, por isso, há partes onde as residências são mais simples, 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

871 

 

mas também há residências com um padrão médio e alto. No entanto, os bairros de Santana e Porto 

de Santana que possuem menos estrutura, observa-se um padrão habitacional mais simples, com 

famílias pertencentes a uma faixa salarial média a baixa, enquanto que Alto Lage e Itacibá, que 

possuem mais infraestrutura, o padrão é um pouco maior, acompanhando a melhora de renda dos 

domicílios particulares permanentes, como mostra a Tabela 4-208. 

Tabela 4-208: Domicílios particulares permanentes, por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, segundo os 

bairros mais populosos da AID - Cariacica 2010. 

Bairros 
Total da 

população 

Total dos 

domicílios 

particulares 

permanentes 

Sem 

renda¹ 
Até 2 

SM² 
De 2 a 5 

SM² 
De 5 a 

10 SM² 
Mais de 

10 SM² 

Alto Lage 6.551 2.153 43 583 874 487 160 
Itacibá 7.953 2.525 95 771 1.067 489 123 
Porto de Santana 6.733 2.077 45 671 894 368 99 
Santana 6.403 1.964 85 571 877 340 91 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

Nota: ¹Inclusive os domicílios sem declaração de rendimento nominal mensal domiciliar. 

² Salário mínimo (s.m.) utilizado: R$ 510,00.  

 

No caso da AID de Vitória, a situação não é muito diferente da de Cariacica, os domicílios 

também não possuem um padrão único. A diferença é que os bairros de Vitória foram um dos 

primeiros a se constituírem na cidade, por isso, as residências são um pouco mais antigas, 

principalmente em Santo Antônio que até hoje preservam alguns prédios históricos, como a Basílica 

de Santo Antônio, mas também possuem carências estruturais. Caratoíra e Santo Antônio são, sem 

dúvidas, os bairros mais populosos da AID. A população desses bairros habitam casas modestas, 

assim como em Cariacica, e a grande maioria dos domicílios possuem uma renda inferior a 5 salários 

mínimos (Tabela 4-209). 

Tabela 4-209: Domicílios particulares permanentes, por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, segundo os 

bairros mais populosos da AID - Vitória 2010. 

Bairros 
Total da 

população 

Total dos 

domicílios 

particulares 

permanentes 

Sem 

renda¹ 
Até 2 

SM² 
De 2 a 5 

SM² 
De 5 a 10 

SM² 
Mais de 

10 SM² 

Caratoíra 5.149 1.556 130 620 558 198 50 
Santo Antônio 5.947 1.881 39 540 771 373 158 

Fonte: IBGE – Censo, 2010 

Nota: ¹Inclusive os domicílios sem declaração de rendimento nominal mensal domiciliar. 

² Salário mínimo (s.m.) utilizado: R$ 510,00.   
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O entorno dos domicílios foi avaliado pelo IBGE para identificar a infraestrutura existente, onde 

constatou-se que a iluminação pública ainda é insuficiente, principalmente nos bairros da AID de 

Cariacica. A existência de pavimentação é maior nos bairros da AID de Vitória do que em Cariacica, 

e a existência de calçadas ainda é um grande problema em toda a AID. Os boeiros estão mais presentes 

próximos aos domicílios da AID de Vitória, sendo precário em Cariacica (Tabela 4-106) . Tais 

carências resultam em problemas de segurança e mobilidade, tanto para pedestres quanto para 

veículos, e de escoamento de águas pluviais. 

Entretanto, apesar da série de alagamentos ocorridos nas proximidades do Terminal de Itacibá, 

uma série de medidas já foram tomadas para sanar este problema, e de acordo com o relato de 

lideranças locais, os mesmos já se encontram controlados. Ou seja, de acordom com lideranças locais, 

não se tem mais notícias de que estejam ocorrendo grandes alagamentos na região, conforme 

acontecia outrora. 

Tabela 4-210: Percentual de domicílios da AID pela existência de infraestrutura urbana. 

Bairros da AID Iluminação Pública Pavimento Calçada Meio fio Boeiro 

Total AID Cariacica 96,0 90,1 54,86 81,5 20,6 

Alto Lage 99,8 94,8 87,75 94,2 16,3 

Expedito 100,0 100,0 97,39 97,5 0,0 

Itacibá 93,9 96,0 73,19 84,5 30,3 

Nova Valverde 96,4 45,9 13,81 51,4 7,6 

Porto Santana 91,6 95,2 32,50 72,9 21,0 

Santana 97,6 94,5 21,68 84,6 28,2 

Serra do Anil 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

Tucum 92,4 82,7 56,04 69,0 21,0 

Total AID Vitória 99,6 98,7 46,8 83,9 82,5 

Ariovaldo Favalessa 100,0 100,0 32,4 97,9 66,0 

Caratoíra 99,0 98,8 29,2 85,4 65,1 

Mário Cypreste 100,0 100,0 73,1 96,0 96,0 

Santo Antônio 100,0 98,2 58,0 78,4 96,3 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

 

Outra informação que ainda merece ser destacada, é que a Defesa Civil do Espírito Santo 

classificou algumas áreas na AID, localizadas no município de Cariacica, como de risco alto e muito 
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alto, como pode ser visto por meio da Figura 4-444Figura 4-444:  Áreas de risco na Área de 

Influência Direta. Tal situação se deve por causa das encostas presentes na região e do 

transbordamento do córrego Piranema. 

 

 
Figura 4-444:  Áreas de risco na Área de Influência Direta 

Fonte: Defesa Civil do Espírito Santo, 2014 
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Por meio dos dados da Defesa Civil é possível constatar que os bairros que concentram as maiores 

áreas de riscos muito altos, são Alto Lage, Itacibá, Expedito e Porto Santana. 

 

4.4.2.6 Atividades Associativas 

A história dos movimentos sociais no Brasil está intimamente vinculada à história de lutas da 

sociedade civil pela construção de direitos políticos, econômicos e sociais; principalmente durante o 

período de redemocratização no final dos anos de 1980. Um dos reflexos desta década é a 

transferência de competências do governo federal para os municípios associada ao inicio da gestão 

democrática nos municípios. 

As mudanças sociais, culturais, econômicas e políticas ocorridas desde a década de 1980, 

principalmente na implementação de políticas públicas voltadas para as classes populares, a 

transparência administrativa e a participação popular no governo através do controle social. 

Assim como no restante do país, na Região Metropolitana da Grande Vitória a maioria das 

organizações sociais surgiram em um contexto marcado pelo processo de aceleração da urbanização 

e industrialização da região, que acarretou na necessidade de estruturação de equipamentos e serviços 

urbanos. Cabe lembrar, que ao final da década de 1960 a Região Metropolitana recebeu inúmeros 

investimentos industriais, a exemplo do Complexo Tubarão, associado ao êxodo rural em função da 

política de erradicação dos cafezais. 

Os municípios de Vitória e Cariacica apresentam uma grande quantidade de organizações sociais 

em especial às associações de moradores de bairros, ou movimento comunitário. Essa forma de 

organização social durante as décadas de 1970 e 1980 fortaleceu-se e transformou-se no movimento 

ativo, principalmente em função do crescimento desordenado das cidades, concomitantemente com 

o também desordenado êxodo rural, provocando o surgimento de pequenas comunidades nas 

periferias das grandes e médias cidades. Sobre os bairros periféricos Siqueira, 2001 esclarece. 

“A partir de 1970, surgem e se expandem na Grande Vitória inúmeros bairros periféricos, que, 

juntamente com as favelas, alojam a classe trabalhadora empregada. É nessas áreas que se 

concentra tanto a pobreza da cidade como de seus habitantes. A ocupação de morros, mangues e 

baixadas no centro da cidade e na periferia da aglomeração, a formação de novas favelas e a 
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expansão de bairros carentes foram consequências desse processo, que provocou um maior 

empobrecimento na região da Grande Vitória” (SIQUEIRA 2001, p. 145). 

Dentro desta perspectiva, a migração campo-cidade expandiu-se, segundo MATTOS, 2010, o 

saldo de pessoas desempregadas na década de 1970 era de 60 mil desempregados, compostos 

prioritariamente de pequenos agricultores e sem qualificação. Desta forma, predominava na Grande 

Vitória um ambiente de emprego informal e condições de trabalho e moradia precárias. 

Na década de 1980 ocorreu a desaceleração econômica marcada por altas taxas de inflação, 

crescimento da dívida externa, recessão das atividades produtivas e queda nos investimentos 

(COLBARI 2010). Do ponto de vista institucional e político, esta década foi marcada por um fecundo 

processo de organização e a participação política de diferentes segmentos da sociedade civil. “É a 

idade de ouro dos chamados movimentos sociais e/ou movimentos populares, cuja contribuição foi 

decisiva para a renovação sindical e político-partidária no país” (COLBARI 2010, p.5). 

Segundo Colbari (2010) a década de 1980, marca o ressurgimento do movimento sindical com a 

aglutinação de uma nova safra de lideranças provenientes do mundo do trabalho e dos chamados 

movimentos populares. Esse período também é marcado por greves envolvendo segmentos dos 

trabalhadores da construção civil, dos motoristas de transporte coletivo da Grande Vitória e dos 

professores da rede pública estadual e federal. Colbari adiante mostra números deste movimento. 

“No Espírito Santo, a fertilidade sindical verificada no período pode ser atestada por vários 

indicadores, entre eles a criação de 41 novos sindicatos no período de 1981 a 1990, sendo 39 de 

trabalhadores urbanos, distribuídos nos seguintes setores: 10 na indústria, 14 em serviços e 

comércio, quatro em transporte e 11 de funcionários públicos. No meio rural, o momento mais 

fértil ocorreu no período de 1961 a 1970 quando foram fundados 21 sindicatos; na década 

seguinte, surgiram mais 16 novas entidades de trabalhadores rurais” (COLBARI, 2010 p.5). 

Outro movimento que ganhou força neste período foi o movimento ambientalista, que teve sua 

origem de forma mais enfática com a implantação dos grandes projetos industriais, em função dos 

impactos ambientais ocasionados pelas indústrias. Sobre os impactos ambientais Augusto Ruschi fez 

importantes intervenções públicas sobre os impactos produzidos pelas empresas paraquímicas e 

mineradoras, capazes de provocar questionamentos em relação ao discurso desenvolvimentista. “À 

medida que as mobilizações em protesto contra os impactos dos complexos siderúrgico e paraquímico 

eram trazidas à arena pública, fortalecia-se o “ambientalismo” no Estado” (LOMBINO, 2008.p 6). 
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Cabe destacar aqui a participação da Igreja Católica na institucionalização de movimentos sociais 

no Brasil e consequentemente na Grande Vitória durante este período. Através das Comunidades 

Eclesiais de Bairros  (CEBs) sobre a influência da Teologia da Libertação  através das pastorais, como 

a Pastoral Operária, da Juventude, da Criança, Comissão da Saúde, Comissão de Direito à Moradia 

etc. Na Grande Vitória as CEBs concentravam-se nos bairros periféricos onde faltava saneamento, 

saúde, educação, transporte e moradia, cabendo à igreja, mediante a Teologia da Libertação, 

proporcionar esclarecimentos na hora da liturgia e durante os encontros avaliar as atividades 

desenvolvidas nas comunidades que surgiam. Estas comunidades de base passaram a reivindicar a 

solução dos problemas que existiam. Posteriormente o movimento se desvinculou, originado as 

associações de moradores.  

A sociedade passou a manifestar seu descontentamento através das organizações eclesiais e 

populares. Pouco tempo depois, em 1980, houve a primeira grande greve da construção civil. 

Grande parte dos sindicalistas estavam vinculados com a Pastoral Operária, que surgiu por volta 

de 1974, e nasceu da inspiração da Teologia da Libertação, buscando aproximar os movimentos 

populares e o movimento sindical. Assim os bairros periféricos da Grande Vitória tornavam-se um 

local privilegiado para a articulação operária. Muitos integrantes de grupos comunitários passaram a 

atuar na militância sindical, “no bairro fomentava-se a discussão sobre questões trabalhistas e 

políticas e se formulavam as estratégias para disseminar as novas propostas e conquistar a adesão de 

companheiros para a militância no interior das empresas e nos sindicatos” (COLBARI 2010, p.8). 

Em 1988 surgiu a Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares do Espírito 

Santo (FAMOPES), como consequência da intensa mobilização na Região da Grande Vitória. Esta 

tem como finalidade agregar as associações de moradores, movimentos populares e as organizações 

da sociedade civil. Esta união de organizações tinha por objetivo “aglutinar as lutas comuns aos 

municípios, especialmente no que diz respeito às minorias, questões ambientais ou discussões que 

visem o empoderamento das classes populares, aumentando sua possibilidade de influenciar nas 

decisões públicas, através da capacitação das lideranças comunitárias” (DOIMO, 2008 p). 

Com relação à Área de Influência Direta deste estudo, a dissertação de Barbosa 2007, demonstra 

o surgimento dos movimentos sociais na região de Porto de Santana. Até 1963 Porto de Santana era 

uma área desabitada, no ano seguinte passou a ser ocupada por um grande número de famílias que 
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vinham do interior do Estado, sem recursos, saúde e emprego, a fim de ganhar terras para construir 

seus barracos. As pessoas que chegavam do interior possuíam a sua religiosidade e começaram a criar 

grupos de oração e depois capelas, procurando a paróquia mais próxima para obter atendimento. Com 

a chegada de sacerdotes que eram adeptos à Teologia da Libertação, destaca-se Padre Gabriel, 

iniciou-se o trabalho de conscientização política, que estava em andamento na Arquidiocese como 

um todo. 

“Padre Gabriel motivou a organização de grupos de Juventude Operária Católica (JOC) em cada 

comunidade do Setor. Esse grupo juntamente com a Associação de moradores passou a organizar 

o Carnaval Popular. Era um bloco que saia sempre no último dia de Carnaval, na terça feira. Ia 

caminhando e festejando de Flexal à Porto de Santana, com músicas que criticavam a 

desigualdade social e a inércia do poder público” (BARBOSA,2007, p. 131). 

Com o passar do tempo as organizações dentro da igrejas foram se tornando mais independentes 

com a criação das Associações de Moradores.  

No que diz respeito aos movimentos sociais, no ano de 2004, o Ministério Púbico do Estado do 

Espírito Santo efetuou um levantamento por município das entidades sem fins lucrativos, contendo o 

CNPJ, endereço e os objetivos da instituição. Em Cariacica, o levantamento contabilizou mais de 800 

organizações, tendo diversas atuações, como asilos, associações de moradores, comerciais, 

ambientais, dentre outras. Já em Vitória, constam três mil organizações sem fins lucrativos, sendo 

que algumas são de representatividade para todo o Espírito Santo. A listagem destas organizações 

está disponível no site do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através do seguinte link: 

<http://www.mpes.gov.br/conteudo/interna/conteudo.asp?cod_area=19&cod_sub_area=61>. 

A Tabela 4-211 apresenta as organizações sociais presentes na AID, sendo16 instituições, em 

Cariacica e 7 em Vitória.  

http://www.mpes.gov.br/conteudo/interna/conteudo.asp?cod_area=19&cod_sub_area=61
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Tabela 4-211: Lista de instituições da AID. 

INSITUIÇÃO MUNICÍPIO 

Famopes - Federação das Associações de Moradores e Movimentos 

Populares do Espírito Santo 
Vitória 

Movimento Comunitário Porto de Santana Cariacica 

Associação de Luta dos Sem Teto da Grande Porto de Santana Cariacica 

Assoc. de Mor. de Santana Cariacica 

Conjunto Santana Cariacica 

Associação de Moradores de Tucum Cariacica 

Associação de Moradores de Itacibá Cariacica 

Associação de Moradores de Mugumba Cariacica 

Associação de Moradores de Nova Valverde  Cariacica 

Centro Comunitário Luiz de J. Ferreira Cariacica 

Associação de Moradores de Expedito Cariacica 

Federação das Associações de Moradores (FAMOC) Cariacica 

Associação de Moradores de Porto de Santana  Cariacica 

Conjunto da Vale Vila Oásis  Cariacica 

Instituto Arqueológico e geográfico de Cariacica  Cariacica 

Liderança Vila Oásis  Cariacica 

Movimento Comunitário de Ariovaldo Favalessa / Alagoano Vitória 

Associação de Moradores do Bairro Mário Cypreste Vitória 

FEAPAES - Vitória Vitória 

Movimento Comunitário de Santo Antônio Vitória 

EFA (Escolinha de Futebol de Areia de Praia St Antônio)  Vitória 

Grupo de Lid. De Formadores de Opi. Grande St Antônio Vitória 

Associação dos Pescadores Artesanais de Porto de Santana (Apaps) Porto 

Novo -  Apaps. 
Cariacica 

Fonte: elaboração prória.  

 

As associações de moradores ganham força e reconhecimento com a criação do Ministério das 

Cidades, em 2003, onde os movimentos comunitários ganham mais força do que meramente 

organizações associativas políticas, “As lideranças comunitárias, juntamente com seus pares, 

elaboram propostas nas questões habitacionais, de saneamento, transporte e mobilidade, política 

fundiária e a relação que esses temas têm com saúde, educação, segurança, desemprego e todos os 

temas afetos ao desenvolvimento urbano com caráter democrático, inclusivo e que leve em conta a 

necessidade de desenvolvimento social e econômico do Brasil (CONAM).  

Outra institucionalização que colaborou para o fortalecimento dos movimentos sociais foi a 

criação dos conselhos municipais. Os conselhos municipais são importantes instrumentos de gestão 
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compartilhada entre o poder público e a sociedade civil, estes podem ser de instâncias deliberativas 

e/ou consultivas, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil. Eles 

ainda constituem espaços de debate e deliberação na formulação e implementação de políticas 

públicas sociais. 

Os Conselhos também assumem caráter fiscalizador das políticas públicas da administração em 

todas as esferas de governo. No âmbito municipal este caráter fiscalizador é responsável pelo 

acompanhamento da utilização de repasses da União e Estado ao Município, em muitos casos o 

repasse somente é efetuado mediante a existência e o funcionamento do conselho correlato. 

Atualmente em Vitória existem 26 conselhos dentre os quais, consultivos; deliberativos; 

consultivos e deliberativos; consultivo e assessoramento; consultivo normativo e assessoramento. O 

ANEXO LVII apresenta a lista oficial dos conselhos municipais.  

 Muito embora o preceito da democratização dos espaços públicos seja uma conquista da 

Constituição de 1988, pelo histórico de Cariacica, até 2005 existiam apenas 15 Conselhos. De 2005 

até 2010 foram criados mais 14, totalizando hoje 29 Conselhos (CARIACICA 2012). 

 

4.4.3 Patrimônio Histórico e Cultural 

Os trabalhos técnicos e científicos nas áreas de arqueologia têm o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como o órgão controlador e fiscalizador e, todas as 

intervenções, em qualquer tipo de empreendimento, necessitam de autorização prévia deste Instituto. 

Os sítios arqueológicos e seu acervo estão protegidos por uma série de diplomas legais. Em 

primeiro lugar, a Constituição Federal de 1988, no seu Capítulo III dispõe sobre a proteção aos sítios 

arqueológicos e dos compromissos de Estados e Municípios em sua conservação. A Lei Nº. 3924, de 

26 de julho de 1961, estabelece a proteção dos sítios arqueológicos. 

A Portaria Nº. 07 de 01 de dezembro de 1988 do IPHAN regulamenta os pedidos de permissão e 

autorização prévia para o desenvolvimento de pesquisas de campo e escavações arqueológicas no 

país com a finalidade de resguardar os objetos de valor científico e cultural evidenciados nessas 

pesquisas, além de estabelecer os procedimentos para a obtenção da aludida permissão. 
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Na Portaria Nº. 230 de 17 de fevereiro de 2002, o IPHAN determina os procedimentos para os 

trabalhos de arqueologia nos mais diversos empreendimentos. Para obtenção de Licença Prévia, 

estabelece os seguintes procedimentos: 

a) Nesta fase, dever-se-á proceder à contextualização arqueológica e etnohistórica da área de 

influência do empreendimento, por meio de levantamento exaustivo de dados secundários 

e levantamento arqueológico em campo. 

b) No caso de projetos afetando áreas arqueologicamente desconhecidas, pouco ou mal 

conhecidas que não permitam influências sobre a área de intervenção do empreendimento, 

deverá ser providenciado levantamento arqueológico de campo pelo menos em sua área 

de influência direta. Esse levantamento deverá contemplar todos os compartimentos 

ambientais significativos no contexto geral da área a ser implantada e deverá prever 

levantamento prospectivo de sub-superfície. 

c) O resultado final esperado é um relatório de caracterização e avaliação da situação atual 

do patrimônio arqueológico da área de estudo, sob a rubrica, Diagnóstico. 

d) A avaliação dos impactos do empreendimento do patrimônio arqueológico regional será 

realizada com base no diagnóstico elaborado, na análise das cartas ambientais temáticas 

(geologia, geomorfologia, hidrográfica, declividade e vegetação) e nas particularidades 

técnicas das obras. 

e) A partir do diagnóstico e avaliação dos impactos, deverão ser elaborados os Programas de 

Prospecção e de Resgate compatíveis com o cronograma das obras e com as fases de 

licenciamento ambiental do empreendimento de forma a garantir a integridade do 

patrimônio cultural da área. 

A legislação Estadual também prevê a proteção de sítios arqueológicos. A Lei Nº. 2.947/74 

caracteriza o Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Espírito Santo cuja definição está 

complementada na Lei Nº. 46.253/92. 

Pela Lei Nº. 3.624/83, os sítios arqueológicos são inseridos como áreas de interesse especial e 

turístico. A Lei Nº. 4.126/88 dispõe sobre a política estadual de proteção e conservação e melhoria 

do meio ambiente, nele incluindo os sítios arqueológicos como áreas de uso regulamentado. 
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O ANEXO LXI apresenta a anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN). Tal documento refere-se à obtenção da Licença Prévia pelo órgão ambiental competente, 

informando a aprovação do presente Diagnóstico Arqueológico pelo IPHAN. 

 

4.4.3.1 Reconhecimento da Área 

Primeiramente, a área foi reconhecida através de dados do empreendimento e da cartografia 

existente da região. Em seguida, foi realizada uma observação em campo a fim de identificar as 

características da área de implantação da Quarta Ponte, bem como das áreas adjacentes. 

Fisicamente a área foi reconhecida em duas etapas. Na primeira, foi percorrida a área dentro do 

município de Vitória, com o deslocamento até o Bairro de Santo Antônio. A área foi devidamente 

observada localmente, como também nas torres da Igreja Católica de Santo Antônio (Figura 4-445 a 

Figura 4-447). 

 

Figura 4-445: Vista do Bairro Santo Antônio, local de uma saída da 

ponte. 
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Figura 4-446: Ruas de acesso no Bairro Santo Antônio. 

 

 

Figura 4-447: Rua de acesso no Bairro Santo Antônio no local 

projetado para uma das saídas da ponte. 

 

Na cidade de Cariacica, a área foi atingida partindo da Ponte Florentino Avidos até a localidade 

de Porto de Santana. Desta tomou-se a Rodovia ES-080, na localidade de Itacibá, e depois a Rodovia 

BR-101 (Estrada do Contorno), onde a projeção do trafego desembocará (Figura 4-448 e Figura 

4-449). 
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Figura 4-448: Município de Cariacica, Estrada Itaciba/Porto de 

Santana. 

 

 

Figura 4-449: Rodovia BR-101 (Estrada do Contorno) local de traslado 

da ponte. 

 

Durante a realização do reconhecimento da área, também foram observados alguns perfis de solo 

que estavam visíveis e sua constituição (Figura 4-450). 
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Figura 4-450: Perfil de Latossolo, comum na área do empreendimento. 

 

4.4.3.2 Dados Arqueológicos 

Nos últimos 40 anos, as pesquisas arqueológicas realizadas na região metropolitana seguida pelo 

litoral sul capixaba revelaram importantes dados sobre a pré-história regional.  

A área abrangida pelo empreendimento apresenta um potencial arqueológico, visto que já foram 

registrados vários sítios arqueológicos em seu entorno. As Tabela 4-212 e a Tabela 4-213 apresentam 

a relação dos sítios arqueológicos e ocorrências arqueológicas cadastrados no CNSA/IPHAN que 

estão próximos as futuras instalações da 4ª Ponte. 

Tabela 4-212: Relação dos sítios arqueológicos identificados no entorno do empreendimento (Datum SIRGAS2000). 

Sítio Arqueológico Município Coordenadas 

ES-VI-19 Cariacica 27K 357781 – 7762139 

ES-VI-14 Vitória 24K 362590 - 7756481 

Cariacica 1 Cariacica 24K 354477 - 7761353 

Cariacica 2 Cariacica 24K 353624 - 7760961 

Cariacica 3 Cariacica 24K 353274 - 7760891 

Cariacica 4 Cariacica 24K 351950 - 7761147 

Cariacica 5 Cariacica 24K 351378 - 7761081 

Cariacica 6 Cariacica 24K 349640 - 7758735 

Cariacica 7 Cariacica 24K 350140 - 7757050 

Cariacica 8 Cariacica 24K 351382 - 7756949 

Cariacica 9 Cariacica 24K 351656 - 7756867 

Sambaqui Porto das Pedras Cariacica 24K 359232 - 7760945 

Sambaqui Santa Maria Cariacica 24K 358466 - 7761199 

Fazenda Porto das Pedras. Cariacica 24K 359098 - 7760723 
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Tabela 4-213: Relação das ocorrências arqueológicas registradas no entorno do empreendimento (Datum SIRGAS2000). 

Ocorrências Arqueológicas Município Coordenadas 

Histórico 1 Cariacica 24K 358416 - 7761044 

Histórico 2 Cariacica 24K 352999 - 7761681 

Indígena 1 Cariacica 24K 351800 - 7761705 

Indígena 2 Cariacica 24K 351704 - 7761592 

Histórico 3 Cariacica 24K 351263 - 7760936 

Histórico 4 Cariacica 24K 351001 - 7760582 

Histórico 5 Cariacica 24K 351051 - 7760177 

Histórico 6 Cariacica 24K 349327 - 7758560 

Histórico 7 Cariacica 24K 349942 - 7757644 

Histórico 8 Cariacica 24K 349388 - 7755287 

 

O ANEXO LXII apresenta o mapa com os sítios arqueológicos e ocorrências arqueológicas 

relacionadas com as áreas abrangidas pelo empreendimento. 

Os sítios arqueológicos da região norte da baia de Vitória já receberam tratamento arqueológico. 

Na Década de 50/60 do Século passado, dois pesquisadores identificaram sambaquis nessa parte da 

baia de Vitória, Ferreira Mayer e Ernesto Salles Cunha. Este último, dentista, tinha como objetivos, 

nas suas pesquisas, a descrição e estudo das características buço-faciais da população sambaquiana. 

Salles Cunha chegou a publicar um mapa com a localização dos sambaquis nesta região, no qual 

foi auxiliado por técnicos e engenheiros do antigo Departamento Nacional de Obras contra a Seca. O 

referido dentista registrou 14 sambaquis na área entre o Canal Norte da Baía de Vitória e os Tabuleiros 

de Carapina (Figura 4-451).  
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Figura 4-451: Mapa apresentado por Salles Cunha com a localização dos sambaquis 

na região. 

Fonte: Salles Cunha (1963). 

 

Perota (1972, 1974) registrou diversos sítios no entorno da baía de Vitória, que pertencem a 

diferentes tradições culturais, tanto pré-cerâmicas quanto cerâmicas. Nas proximidades da área do 

empreendimento foram localizados e registrados sítios arqueológicos nas adjacências do Morro 

Mestre Alvo e no bairro de Goiabeiras, próximos ao Canal Norte da Baía de Vitória. Posteriormente 

Machado (2004; MACHADO, 2005b) registrou dois outros sítios arqueológicos durante pesquisa 

para ampliação do aeroporto de Vitória. Perota e André Sesquim (responsável pela arqueologia da 

então 21ª SR/IPHAN), encontraram um sítio arqueológico localizado entre o gasoduto da Petrobras 

e a região paludal da Fazenda Jacuhi, com características físicas e cultural do sítio Areal, achado que 

foi confirmado durante a realização do programa de prospecções arqueológicas na área da chamada 

Via Norte, quando o sitio foi devidamente cadastrado. 
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Alguns sítios estão relacionados aos terrenos da Fazenda Jacuhy, porém em área destinada a 

loteamentos industriais, no lado esquerdo da Rodovia do Contorno (Sentido Serra/Cariacica), nos 

Estudos de Impacto Ambiental realizados para esses projetos (CEPEMAR, 1996; 2005; MACHADO, 

2005a), são citados 5 sítios arqueológicos. Desses, três são sambaquis, dois deles já destruídos e um 

intacto, porém sem vestígios culturais observados. Os 2 outros sítios são pré-cerâmicos, abertos, e 

também já destruídos. O único sítio identificado, Areal, está localizado na área do Terminal 

Intermodal da Serra (TIMS), no limite com a Fazenda Jacuhy, e relacionado à Tradição Itaipu. 

Além de sambaquis e sítios pré-cerâmicos relacionados à tradição Itaipu (Fase Potiri), Perota 

registrou no entorno da Baía de Vitória sítios cerâmicos relacionados à Tradição Uma (Fase Tangui), 

à Tradição Aratu (Fases Itaúnas, Jacareípe e Camburi) e à Tradição Tupiguarani (Fases Tucum e 

Cricaré). Christiane Machado também registrou um sítio Tupiguarani, possivelmente relacionado a 

Fase Cricaré. A distribuição desses sítios pode ser observada na Figura 4-452 que reproduz as 

informações que se tem até o presente e que foi elaborado por Machado em cima de outro apresentado 

por Perota em 1974. 

Durante a atualização do Estudo de Impacto Ambiental realizado para o Pólo Industrial Jacuhy, 

foi registrado um sambaqui na área do seringal da família Larica, denominado “Sambaqui do 

Queimado”, com ocorrência de terra preta, grande quantidade de conchas e um artefato lítico com 

polimento (Machado, 2005a). 

Quando da realização dos levantamentos arqueológico para licenciamento ambiental da Linha de 

Transmissão Ouro Preto II - Vitória, para Furnas, um sítio sambaqui foi localizado e posteriormente 

cadastrado.  

Na área encontram-se dois monumentos históricos. As ruínas da Igreja do Queimado e a Igreja 

Jesuítica de São João de Carapina. No primeiro estão sendo feitos estudos preliminares para a sua 

conservação e no segundo Perota (1995a) realizou escavações no aldeamento jesuítico e na 

proximidades da Igreja de São João de Carapina. Na oportunidade foi encontrado nas proximidades 

um novo sítio pré-histórico. Trata-se de sítio possivelmente relacionado a caçadores-coletores, onde 

foi observada grande quantidade de terra preta, conchas e lascas de quartzo. 
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Figura 4-452: Distribuição dos sítios arqueológicos apresentados por Machado, 2005. 

Fonte: CEPEMAR (2006). 

 

4.4.3.3 Dados Históricos 

4.4.3.3.1 Principais Monumentos 

As áreas abrangidas pelo projeto da 4ª Ponte estão diretamente ligadas com dois monumentos 

históricos e turísticos-culturais situados na Baía de Vitória: o Cais do Hidroavião e o Sambão do Povo 

/ Escola da Ciência - Biologia e História. 

 

Cais do Hidroavião 

Situado nas mediações do Bairro Santo Antônio, o Cais do Hidroavião foi construído no ano de 

1939. A calmaria das águas, a topografia do bairro protegida dos ventos e a proximidade com o centro 
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de Vitória foram fatores cruciais para a viabilidade do projeto em tal local. O Cais do Hidroavião 

tornou-se uma das primeiras ligações aéreas de Vitória com outras capitais do país, que por sua vez 

atendia, principalmente, a elite da cafeicultura capixaba de Santa Tereza, Santa Leopoldina e Colatina 

e, posteriormente, os primeiros turistas de outros Estados chegavam com destino a Guarapari. Ainda 

na década de 40 havia uma ligação aérea com a Europa, pois os aviões da Lufthansa pousavam em 

Vitória. 

Recentemente, o Caís do Hidroavião foi submetido a um projeto arquitetônico de restauração 

respeitando suas características originais. Em seu interior foram construídos um restaurante de 

comida capixaba, lojas de artesanato, de produtos de papel reciclado e posto de informações, visando 

o aquecimento do turismo na região (Figura 4-453 e Figura 4-454). 

 

Figura 4-453: Panorama Cais do Hidroavião na década de 40. 

Fonte: Turismo Capixaba (2012). 
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Figura 4-454: Á esquerda, panorama da entrada do prédio restaurado do Cais do Hidroavião. À direita, 

vista da base marítima do Cais (2013). 

 

Sambão do Povo e a Escola da Ciência – Biologia e História 

Fundada em 1987, o Complexo Walmor Mirada, também conhecido como Sambão do Povo, é o 

local dos desfiles das Escolas de Samba de Vitória, localizando-se no bairro Mário Cypreste, na 

Grande Santo Antônio. 

Em tempos de Carnaval, este local reúne vários segmentos da população da Grande Vitória 

fazendo parte da cultura capixaba. 

A Escola da Ciência, Biologia e História (ECBH) tem seu anexo margeando a avenida central do 

Sambão do Povo, é um museu que une natureza e cultura para falar da identidade capixaba. Parte-se 

do princípio de que esses conceitos não podem ser abordados separadamente, pois o homem cria sua 

cultura ao interferir no espaço natural. 

 

4.4.3.4 Contexto Arqueológico Regional e Ocupação Etnohistórica 

Com os dados arqueológicos disponíveis é possível estabelecer um quadro da pré-história 

regional.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Cypreste
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grande_Santo_Ant%C3%B4nio&action=edit&redlink=1
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Coletores do Litoral 4.900/ 4200 

Representado pelas populações sambaquianas; Cristiane Machado, realizando resgate 

arqueológico na área do empreendimento denominado “Alphaville Jacuy”, obteve através de 

amostras de carvão coletadas em um sambaqui, datações que variam entre 4.200 a 4.900 AP. 

 

Caçadores-Coletores do Litoral 

Na região ocorre a Tradição Itaipu com diversos sítios, principalmente o Sítio Areal que tem duas 

avaliações de 14C entre 2.800 e 2500 AP. 

 

Coletores agricultores (2000 A 500 AP)  

Fase Cricaré da Tradição Tupiguarani (1.500 AP). 

Fase Itaúnas da Tradição Aratu (1200 a 650 AP). 

Fase Tangui da Tradição Una. 

 

Grupos de contato 

Grupos Macro Ge – Malali. 

Grupos Ge – botocudos. 

Grupos Ge – botocudos, Aimorés, e demais designações. 

 

4.4.3.5 Considerações Finais 

Os dados arqueológicos da área do empreendimento indicam a presença de sítios arqueológicos 

que foram somente cadastrados, mas nenhum programa de prospecção ou de regate foi, até agora, 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

892 

 

 

 

realizado, principalmente nos sambaquis Porto das Pedras e Santa Maria que podem sofrer danos com 

a construção da ponte ou com o aumento da população no local.  

Além disso, os sítios arqueológicos cadastrados entre a localidade de Itacibá e Tucum podem 

também ser impactados, direta ou indiretamente com as obras de acesso à ponte. 

Recomenda-se a realização de um Programa de Prospecção Arqueológica antes de qualquer 

atividade de obra, visando avaliar, concretamente, os impactos diretos e indiretos que as obras 

poderão causar ao patrimônio arqueológico ali existente.  

Recomenda-se ainda a realização de um extenso programa de Educação Patrimonial alinhado a 

um Programa de Educação Ambiental, tendo como foco os manguezais que se encontram na área do 

empreendimento e onde estão localizados os sambaquis Porto das Pedras e Santa Maria. 

 

4.4.4 Mão de Obra e de Serviços 

Por meio das informações que serão aqui apresentadas, será possível conhecer a realidade da 

construção civil nos municípios da AII, tanto no que se refere a mão de obra, como em relação as 

empresas instaladas na região. Estas informações se baseiam em dados do Ministério do Trabalho e 

Emprego, sobre os empregos e empresas formais para o ano de 2012. Desta forma, com base nestes 

dados e no que a Quarta Ponte demandará por mão de obra e por bens e serviços, será possível 

constatar a realidade local sobre o setor, inclusive sobre a sua capacidade de suporte, e fazer alguns 

apontamentos sobre a necessidade de priorização e de qualificação, tanto de empregados, como de 

fornecedores. Todavia, é importante destacar, em relação aos respectivos programas, tanto estes, 

como outros que se fazerem necessários, serão apresentados nos capítulos subsequentes. 

 

4.4.4.1 Mão de obra  

Ao analisar o número de trabalhadores empregados no setor de construção, observa-se na AII, em 

2012, que haviam 29.094 empregados formais. Este número corresponde a 42,1% dos empregos da 

construção existentes em todo o Espírito Santo. O município de Vitória participa com 51,7% dos 
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empregos da construção na AII, enquanto Cariacica e Vila Velha respondem por 10,7% e 37,5%, 

respectivamente. 

A quantidade de trabalhadores necessários para a implantação do empreendimento será de 1.630 

trabalhadores, sendo o pico da obra ocorrendo no 16º mês do histograma, conforme verificado na 

Figura 4-455. Esta quantidade total de trabalhadores corresponde a 5,6% do total de empregos do 

setor na AII e 2,4% no Espírito Santo. 

O detalhamento deste histograma é apresentado no ANEXO XV do Volume I. 

 

Figura 4-455: Histograma de mão-de-obra da Quarta Ponte. 

Nota: *Elaborado a partir dos dados do empreendimento. 

 

As atividades diretamente relacionadas ao setor de construção são apresentadas na tabela a seguir, 

a partir da relação de atividades do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Além 

disso, cabe destacar que, conforme citado pelo IBGE (2007), em sua nota metodológica sobre as 
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atividades listadas no CNAE, o setor de construção engloba funções operacionais, técnicas e 

administrativas necessárias ao planejamento, implementação e administração de obras. 

Tabela 4-214: Atividades diretamente relacionadas ao setor de construção. 

Atividades 

Quantidade 

de empregos 

na AII 

Participação dos municípios 

da AII (%) 
Quantidade 

de empregos 

no Espírito 

Santo 

Particip

ação da 

AII no 

ES (%) Cariacica 
Vila 

Velha 
Vitória 

Incorporação de empreendimentos 

imobiliários 
1.993 5,0 67,0 28,0 3.362 59,3 

Construção de edifícios 14.251 9,5 39,7 50,8 27.363 52,1 

Construção de rodovias e ferrovias 1.608 11,6 21,9 66,5 6.283 25,6 

Construção de obras de arte especiais 971 0,0 72,1 27,9 1.818 53,4 

Obras de urbanização - ruas, praças e 

calçadas 
347 3,7 4,9 91,4 1.685 20,6 

Obras para geração e distribuição de 

energia elétrica e para telecomunicações 
213 11,7 5,2 83,1 2.442 8,7 

Construção de redes de abastecimento de 

água, coleta de esgoto e construções 

correlatas 

25 64,0 0,0 36,0 1.057 2,4 

Construção de redes de transportes por 

dutos, exceto para água e esgoto 
0 0,0 0,0 0,0 79 0,0 

Obras portuárias, marítimas e fluviais 45 0,0 0,0 100,0 94 47,9 

Montagem de instalações industriais e de 

estruturas metálicas 
2.080 1,8 35,3 62,8 6.764 30,8 

Obras de engenharia civil não 

especificadas anteriormente 
723 33,3 27,9 38,7 1.492 48,5 

Demolição e preparação de canteiros de 

obras 
1 0,0 0,0 100,0 31 3,2 

Perfurações e sondagens 74 0,0 0,0 100,0 87 85,1 

Obras de terraplenagem 261 3,4 5,0 91,6 1.774 14,7 

Serviços de preparação do terreno não 

especificados anteriormente 
0 0,0 0,0 0,0 47 0,0 

Instalações elétricas 851 20,1 39,7 40,2 2.239 38,0 

Instalações hidráulicas, de sistemas de 

ventilação e refrigeração 
1.175 27,2 19,0 53,8 1.550 75,8 

Obras de instalações em construções não 

especificadas anteriormente 
730 7,1 11,4 81,5 1.579 46,2 

Obras de acabamento 2.472 15,5 31,1 53,3 5.002 49,4 

Obras de fundações 330 7,3 22,4 70,3 388 85,1 

Serviços especializados para construção 

não especificados anteriormente 
944 21,2 43,6 35,2 3.991 23,7 

Total de empregos 29.094 10,7 37,5 51,7 69.127 42,1 

Fonte: MTE Rais, 2012 

 

É importante salientar que, dada a ausência de informações relativas ao número de trabalhadores 

ocupados no setor por função que exerce, nos municípios da AII, a alternativa encontrada para esta 
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análise foram através dos dados globais de emprego no setor, pois estes envolvem todas as funções 

necessárias para o desempenho do setor. 

 

4.4.4.2 Serviços  

O número de empresas na AII cujas atividades sejam construção, obras ou instalações chegam a 

1.824 empresas, segundo dados de 2012 (MTE/RAIS). Elas correspondem a 36,9% das empresas que 

atuam nestas atividades no estado do Espírito Santo. O município de Vitória participa com 44,1% das 

empresas que exercem estas atividades na AII. Cariacica e Vila Velha respondem, respectivamente, 

por 18,5% e 37,4% das empresas que atuam nestas áreas na AII. 

As atividades diretamente relacionadas ao setor de construção são apresentadas na tabela a seguir, 

a partir da relação de atividades do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Algumas 

atividades devem ser destacadas em função do cronograma de implantação, que abrangem as 

seguintes etapas: i) Canteiro de Obras, ii) Obras de Arte Especiais, e iii) Sistema Viário. 

 

I. Canteiro de Obras: 

Foi identificada apenas 01 empresa na AII cuja atividade seja “Preparação de canteiros de obras”. 

Esta empresa está localizada no município de Vitória. Entretanto, no estado do Espírito Santo existem 

11 empresas capazes de realizar esta etapa da implantação do empreendimento. 

 

II. Obras de Arte Especiais: 

Na AII existem 28 empresas que desempenham esta atividade, sendo mais de 80% delas 

localizadas no município de Vila Velha. No Espírito Santo, 47 empresas se apresentam como 

realizadoras desta atividade, segundo dados do MTE/RAIS, em 2012.  
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III. Sistema Viário: 

A construção de rodovias e ferrovias é realizada por 35 empresas com sede na AII do 

empreendimento. No Espírito Santo, 138 empresas desempenham esta atividade. A atividade de 

terraplanagem é desenvolvida por 31 empresas da AII, e outras 215 se espalham pelos demais 

municípios do estado. 

As informações constantes neste documento demonstram haver na AII e no estado do Espírito 

Santo empresas capacitadas para a realização das obras do empreendimento 4ª Ponte. 

Tabela 4-215: Quantidade de empresas existentes na AII e no Espírito Santo no setor de construção 

Atividades 

Quantidade 

empresas 

na AII 

Participação dos municípios 

da AII (%) 
Quantidade 

empresas 

no Espírito 

Santo 

Participação 

da AII no 

ES (%) Cariacica 
Vila 

Velha 
Vitória 

Incorporação de empreendimentos imobiliários 156 6,4 42,9 50,6 250 62,4 

Construção de edifícios 833 13,0 35,8 51,3 2.531 32,9 

Construção de rodovias e ferrovias 35 34,3 25,7 40,0 138 25,4 

Construção de obras de arte especiais 28 0,0 82,1 17,9 47 59,6 

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 16 31,3 31,3 37,5 83 19,3 

Obras para geração e distribuição de energia elétrica e 

para telecomunicações 
19 21,1 21,1 57,9 62 30,6 

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de 

esgoto e construções correlatas 
6 33,3 0,0 66,7 15 40,0 

Construção de redes de transportes por dutos, exceto para 

água e esgoto 
0 0,0 0,0 0,0 2 0,0 

Obras portuárias, marítimas e fluviais 3 33,3 0,0 66,7 5 60,0 

Montagem de instalações industriais e de estruturas 

metálicas 
29 27,6 48,3 24,1 95 30,5 

Obras de engenharia civil não especificadas 

anteriormente 
43 20,9 34,9 44,2 147 29,3 

Demolição e preparação de canteiros de obras 1 0,0 0,0 100,0 11 9,1 

Perfurações e sondagens 6 0,0 16,7 83,3 9 66,7 

Obras de terraplenagem 31 16,1 29,0 54,8 246 12,6 

Serviços de preparação do terreno não especificados 

anteriormente 
0 0,0 0,0 0,0 4 0,0 

Instalações elétricas 125 17,6 41,6 40,8 249 50,2 

Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e 

refrigeração 
90 35,6 33,3 31,1 141 63,8 

Obras de instalações em construções não especificadas 

anteriormente 
44 18,2 34,1 47,7 76 57,9 

Obras de acabamento 216 31,5 38,0 30,6 431 50,1 

Obras de fundações 9 44,4 22,2 33,3 31 29,0 

Serviços especializados para construção não 

especificados anteriormente 
134 29,1 41,8 29,1 372 36,0 

Total de empregos 1.824 18,5 37,4 44,1 4.945 36,9 

Fonte: MTE Rais, 2012. 
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O estado do Espírito Santo destaca-se no cenário nacional por suas empresas de instalações 

industriais, e isso se deve ao histórico de desenvolvimento industrial capixaba, baseado em grandes 

projetos industriais como a implantação da CVRD (Vale), da CST (Arcelor Mittal) e da Aracruz 

Celulose (Fibria). Estes grandes empreendimento e as ampliações e obras realizadas em períodos 

subsequentes resultaram na consolidação local de fornecedores especializados e qualificados. 

O PRODFOR, ou Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores 

(2014), é hoje um importante instrumento de certificação de empresas e apresenta em seu site a 

relação de empresas capixabas certificadas nas seguintes áreas: Gestão da Qualidade, Gestão de 

Saúde e Segurança, Gestão Ambiental e Gestão Financeira, Fiscal e trabalhista. 

Desta forma, por meio dos dados apresentados pelo Prodfor, é possível constatar a seguinte 

quantidade de empresas certificadas por área: 

 Gestão da Qualidade: 266 

 Gestão da Saúde e Segurança: 15 

 Gestão Ambiental: 19 

 Gestão Financeira, Fiscal e trabalhista: 03 

Além disso, por meio de entrevistas a atores locais, foi possível constatar que as empresas do 

setor da construção civil na Região Metropolitana, inclusive as que se encontram especificamente nos 

municípios da AII, são capazes de atender a demanda a ser originada pela implantação da Quarta 

Ponte. 

 

4.4.4.3 Capacidade de suporte dos municípios  

Diante dos resultados apresentados sobre a capacidade de suporte das empresas e da mão de obra 

disponível na Área de Influência Indireta, é possível concluir que a região não sofrerá grandes 

impactos no que se refere ao seu cotidiano, como no caso da possibilidade de atração de uma grande 

quantidade de trabalhadores vindos de outras regiões. Tal fato ocorre também, porque a quantidade 

de mão de obra a ser demandada pelo empreendimento, ou seja, de 1.630 pessoas, caso todos viessem 

de fora, teriam uma participação mínima na população total, tanto da AII (ou seja, apenas 0,15% do 
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total de 1.091.125 pessoas), ou mesmo da AID (3,32% do total de 49.075 pessoas), o que acabaria 

fazendo com que estas pessoas se dispersassem no meio do contingente e não trouxessem grandes 

influências sobre a população já residente. 

Todavia, é importante salientar que, mesmo não sendo uma possibilidade, estes possíveis 

impactos originados pela atração de mão de obra deva ser devidamente monitorado, de modo a 

potencializar os impactos positivos e amenizar eventuais impactos negativos. Além disso, a própria 

priorização por trabalhadores e fornecedores locais, já se faz necessário para que este monitoramento 

ocorra. 

Por outro lado, apesar de os trabalhadores locais não trazerem grandes impactos a economia local, 

com a construção da Quarta Ponte, um dos grandes impactos na infraestrutura social e de serviços, 

ocorrerá no sistema viário e de transportes. Tal situação ocorrerá não só de forma pontual, no interior 

dos bairros da AID, mas também podem ocorrer em diferentes pontos de toda a AII, gerando uma 

série de impactos na população. Desta forma, uma das principais medidas a serem adotadas, devem 

voltar-se para o controle e sinalização do trânsito de maneira geral, especialmente nas proximidades 

em que as obras ocorrerão, ou seja, em alguns pontos da AID. 

Para findar os assunto relativo a mão de obra os itens do Termo de Referência apresentado abaixo 

serão analisados nos itens relativo a impactos e programas previsto neste EIA, abaixo segue cada caso 

em específico. 

 “Informar a capacidade do empreendimento (incluso empresa subcontratadas) de 

priorizar contratação de mão-de-obra local (priorização concêntrica e progressiva de 

acordo com a proximidade das comunidades/localidades do empreendimento)”. Este 

item será abordado no Programa de Priorização da Mão de obra local. 

 “Descrever o plano de alojamento para trabalhadores não oriundos da AID do 

empreendimento, tendo como parâmetro a NR-18 (Norma reguladora) apresentando a 

anuência da prefeitura municipal”. O Plano de alojamento encontra-se no item deste EIA 

relativo a programas.  

 “Apresentar plano de capacitação de trabalhadores, visando capacitar a mão-de-obra local 

para a atuação nas obras de instalação e operação do empreendimento”. Este item será 

trabalhado no Programa de Qualificação Profissional.  
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4.4.5 Educação Ambiental 

O Diagnóstico Participativo de Percepção Ambiental (DPPA) constitui-se como premissa básica 

da Instrução Normativa Nº 003/2009 do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(IEMA) que orienta a elaboração dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social. 

Estes programas serão integrados ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA) da 4ª Ponte que ligará Vitória a Cariacica como parte do processo de 

licenciamento ambiental deste empreendimento, sendo o CTA Serviços em Meio Ambiente – 

empresa contratada para executar o Diagnóstico Participativo. 

O DPPA tem como objetivo identificar a percepção ambiental da população mediante as 

características socioeconômicas, ambientais e culturais da sociedade na qual está inserida. Como 

também, proporcionar aos participantes um ambiente de discussão sobre os estudos ambientais 

existentes em sua região, sobre as características do meio físico e biótico, as potencialidades 

oferecidas pelo uso sustentável ou conservação do seu ambiente ou mesmo os problemas causados 

pela degradação deste (IEMA, 2009). 

Esse ambiente de discussão promove ainda, reflexão sobre o processo de licenciamento ambiental 

do empreendimento em questão e suas interfaces e busca estimular a participação qualificada dos 

atores institucionalizados, dos representantes de associações de moradores, de entidades religiosas, 

da área da saúde, de ONGs, dos movimentos sociais, das lideranças informais e terceiros, impactados 

diretamente pelo Projeto, nos municípios de Vitória e Cariacica.  

Para a realização do DPPA é feita a Mobilização Social da população residente na AID, com base 

na ferramenta “Bola de Neve” na qual possibilita que uma liderança convidada identifique e indique 

outras pessoas e lideranças, expandindo a fonte de dados e de mobilização para participação no 

Diagnóstico. Em seguida acontecem dois momentos distintos e complementares: a Oficina de 

Diagnóstico Participativo e a Reunião Devolutiva, realizadas por município da AID, ambas com o 

intuito de promover interação entre os diferentes atores, permitindo um debate amplo e uma leitura 

além da comunidade em que vivem e atuam, no âmbito do seu município e de sua região. 

O DPPA, teve como base metodológica o Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), que visa 

desenvolver processos de pesquisa a partir das condições e possibilidades dos participantes, 

baseando-se nos seus próprios conceitos e critérios de explicação. O intuito é que os próprios 
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participantes analisem a sua situação e valorizem diferentes opções para melhorá-la. Não se pretende 

unicamente colher dados dos participantes, mas, sim, que estes iniciem um processo de autorreflexão 

sobre os seus próprios problemas e as possibilidades para solucioná-los. 

Desta forma, para a Oficina de Diagnóstico optou-se pelo uso da “Matriz Socioambiental”, 

ferramenta participativa de levantamento e análise das informações e percepções socioambientais. 

Essa ferramenta têm como objetivo levantar problemas/ necessidades, potencialidades, parceiros e 

ações em desenvolvimento, denominados aqui como “vizinhos atuantes”, além dos impactos 

negativos e positivos sob a ótica da sociedade.  

Na Reunião Devolutiva, foi utilizada a ferramenta “Matriz de Hierarquização de Problemas por 

pares”, com objetivo de complementar as informações discutidas no momento anterior e priorizar os 

principais problemas. A hierarquização por pares compara os problemas identificados durante o 

diagnóstico, estabelecendo uma hierarquia que permita à comunidade concentrar-se nos que 

considera mais importantes e/ou urgentes (VERDEJO, 2006). 

A partir desta identificação e priorização dos problemas, criou-se um ambiente de discussão para 

nortear a indicação das linhas de ação que irão compor os programas de Educação Ambiental e 

Comunicação Social deste EIA, a serem realizados pelo empreendedor. 

 A seguir estão descritos os resultados do Diagnóstico Participativo de Percepção Ambiental 

(DPPA) realizado nos municípios de Vitória e Cariacica (AID) incluindo as etapas de Mobilização 

Social, Oficina de Diagnóstico Participativo e Reunião Devolutiva. 

 

4.4.5.1 Resultados do DPPA nos municípios de Vitória e Cariacica 

4.4.5.1.1 Mobilização Social 

O processo de mobilização foi iniciado a partir do levantamento de dados existentes em um banco 

de dados de diagnósticos pretéritos. Em seguida, a equipe de mobilização em campo, realizou a 

atualização desse banco de dados, gerando um documento confiável. A busca de participantes em 

campo foi realizada por meio do método “Bola de Neve” com a intenção de identificar atores com 

perfil de lideranças comunitárias influentes nos bairros envolvidos sendo: moradores antigos, donos 
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de comércio, representantes de associações de moradores, comércio, igrejas, ONGs e outras entidades 

e instituições atuantes e influentes nos bairros de impacto, tanto em Vitória quanto em Cariacica. 

Para as Oficinas de Diagnóstico Participativo, houveram dois períodos de realização da 

Mobilização. Inicialmente, as reuniões estavam agendadas para ocorrer nos dias 19 e 20 de dezembro 

de 2013 em Vitória e Cariacica, respectivamente. No entanto, este período foi marcado pelas fortes 

chuvas em todo estado do Espírito Santo, que provocaram grandes alagamentos e muitos outros 

problemas de infraestrutura nos bairros da área de influência direta do empreendimento, o que 

impossibilitou o deslocamento dos convidados para as oficinas. Desta forma, o primeiro momento do 

DPPA foi reagendado para os dias 14 e 15 de janeiro de 2014. No caso das Reuniões Devolutivas, a 

mobilização social foi realizada nos dias 8, 9 e 13 de janeiro de 2014. 

Nos dois momentos do DPPA, a equipe de colaboradores em campo fizeram os convites em mãos. 

Após a mobilização em campo, foram realizadas ligações telefônicas e envio de mensagens de texto 

para os convidados reforçando o convite, o que possibilitou gerar um controle de confirmação de 

presença dos mesmos. No período de mobilização para as Reuniões Devolutivas, foi perceptível o 

interesse de alguns convidados em participar novamente das reuniões e de outros moradores da região 

que souberam da desenvoltura do DPPA e não haviam participado do primeiro momento. 

O Quadro 4-82 e da Figura 4-456 a Figura 4-461 abaixo, bem como no ANEXO LVI 

demonstram os resultados deste processo de mobilização social para o DPPA. 

Quadro 4-82:  Resultados da Mobilização Social para o DPPA, considerando as Oficinas de Diagnóstico e Reuniões 

Devolutivas em Vitória e Cariacica. 

Município Reunião 
Período da 

Mobilização 

Número de 

pessoas 

convidadas 

Número de 

pessoas 

confirmadas 

Número de 

instituições 

convidadas 

Tipo de Instituições 

convidadas 

Vitória 

Oficina de 

Diagnóstico 

14-jan-14. 

8, 9 e 13 de 

janeiro de 2014. 
32 22 18 Comércio, Igrejas, 

Associação de moradores, 

Escolas, Posto de saúde, 

Movimentos Comunitários. 

Reunião 

Devolutiva 

28-jan-14. 

24 a 27 de 

janeiro de 2014. 
34 23 21 

Cariacica 

Oficina de 

Diagnóstico 

15-jan-14. 

8, 9 e 13 de 

janeiro de 2014. 
37 32 29 

Associações, ONGs, 

Movimentos Sociais e 

Comunitários, Igrejas, 

Associação de Moradores e 

Serviços Públicos. 

Reunião 

Devolutiva 

29-jan-14. 

24 a 27 de 

janeiro de 2014. 
33 23 23 
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Figura 4-456: Mobilização para Oficina de Diagnóstico em Vitória. 

 

 

Figura 4-457: Mobilização para Oficina de Diagnóstico em Cariacica. 
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Figura 4-458: Mobilização para Oficina de Diagnóstico em Vitória. 

 

 

Figura 4-459: 2ª Mobilização para Oficina de Diagnóstico em 

Cariacica. 
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Figura 4-460: Mobilização para Reunião Devolutiva em Vitória. 

 

 

Figura 4-461: Mobilização para Reunião Devolutiva em Cariacica. 

 

4.4.5.1.2 Oficina de Diagnóstico Participativo 

No município de Vitória, a Oficina foi realizada no Auditório do Centro Esportivo Tancredo de 

Almeida Neves, bairro Mário Cypreste, em 14 de janeiro de 2014, às 19h48min, e contou com a 

participação de 16 pessoas, representando 12 instituições. 
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Em Cariacica, a Oficina foi realizada no IFES – Campus Cariacica, bairro de Itacibá, em 15 de 

janeiro de 2014, às 19h38min, e contou com a participação de 10 pessoas, representando 8 

instituições. 

As oficinas de diagnóstico participativo foram desenvolvidas para subsidiar de forma 

democrática, o Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social da 4ª Ponte. Nelas foram 

elencadas questões positivas e negativas nos âmbitos sociais e ambientais, a partir de informações 

fornecidas pela comunidade, sendo eles os responsáveis em fornecer de forma detalhada tais 

informações.  

De forma geral, as oficinas tiveram início com o credenciamento dos participantes às 19 horas e 

foram divididas em 03 etapas: 

1ª Etapa – Apresentação. O moderador da equipe, Anderson Lanusse (representante da 

consultoria contratada), fez a apresentação do Projeto da 4ª Ponte - empreendimento em processo de 

licenciamento ambiental, do Diagnóstico Participativo de Percepção Ambiental, seus objetivos e 

cronograma de ações, bem como dos objetivos desta oficina, conforme a programação abaixo: 

 Abertura 

 Apresentação do empreendimento e do licenciamento ambiental 

 Apresentação da metodologia: 

o Levantamento de problemas 

o Levantamento de potencialidades 

o Levantamento de parceiros 

o Levantamento de ações em curso 

o Impactos negativos 

o Impactos positivos 

 Encerramento 

A reunião foi iniciada com as boas-vindas aos participantes e apresentação de todos. O CTA - 

Serviços em Meio Ambiente foi apresentado como a empresa contratada pelo Consórcio EGT 

Engenharia e Engespro para executar o DPPA. Dando sequência, é apresentada a programação da 

reunião e inicia-se a exposição sobre o empreendimento da 4ª Ponte com o auxílio de um vídeo 

preliminar sobre a implantação do empreendimento. Destacou-se a importância do diagnóstico como 
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parte do processo de licenciamento ambiental do empreendimento, esclarecendo-se que o mesmo 

compõe os Estudos Socioeconômicos do Relatório de Impacto Ambiental, situado na fase de 

licenciamento prévio do empreendimento, reforçando a relevância da participação social e 

envolvimento da comunidade em todas as etapas do licenciamento.  

Temas como participação social nas etapas do licenciamento ambiental e a fase do licenciamento 

em que encontra-se o empreendimento nesse momento do diagnóstico, são temas chaves de dúvidas 

e discussão para esclarecimento. Foi necessário dedicar maior tempo no esclarecimento destas 

questões, visando qualificar a participação no processo de licenciamento. Isso justifica a observação 

feita durante a reunião, em que a maioria dos participantes nunca participaram de processos de 

licenciamento ambiental anteriormente (Figura 4-462 e Figura 4-463). 

 

Figura 4-462: Oficina de Diagnóstico Participativo de Percepção 

Ambiental, município de Vitória. 
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Figura 4-463: Oficina de Diagnóstico Participativo de Percepção 

Ambiental, município de Cariacica. 

 

Outro assunto de importante debate foi sobre a ausência de lideranças de alguns bairros e a baixa 

participação da população em momentos de diálogo como este. Em seguida foi dada continuidade às 

etapas seguintes e posteriormente, a metodologia da Matriz Socioambiental, objetivo desta Oficina. 

 

2ª Etapa – Matriz Socioambiental. Foi desenvolvida utilizando a técnica do Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP) adaptada à realidade a ser trabalhada.  

O levantamento de informações ocorreu por meio do diálogo com os participantes que apontaram 

potencialidades, problemas, parceiros e o que melhoraria e pioraria com o empreendimento, 

considerando seu bairro e região. O método utilizado para fixação das informações foi a utilização de 

cartazes temáticos fixados nas paredes das salas onde ocorreram as oficinas, possibilitando a 

visualização de todos os participantes. Neles foram redigidos na íntegra a fala dos representantes. 

A intenção foi identificar os problemas locais e regionais, que seriam utilizados como ponto de 

partida para a busca de soluções a partir das expectativas expostas pelos participantes. Assim como, 

identificar as potencialidades e iniciativas existentes, e as formas de fortalecimento destas. A matriz 

também apresentou um olhar dos convidados sobre os aspectos que a construção e/ou operação da 4ª 

ponte terá sobre seu bairro ou região. 
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Visando utilizar uma linguagem de fácil compreensão foram elaborados 6 grandes temas para 

agrupar as colocações dos presentes: 

Há que melhorar... Neste tópico, buscou-se levantar os problemas dos bairros e/ou região, 

segundo a narrativa dos moradores e representantes de entidades dos bairros. Foi realizada uma 

categorização por temas, a fim de organizar os apontamentos realizados. 

Aqui podemos mais... Esta parte se dedicou a apresentar as potencialidades locais, as ações, 

entidades, grupos ou projetos que agregam valor às localidades. Este tópico foi usado com a intenção 

de elencar quais são as atividades que valorizam os bairros. Esta seção seguiu a mesma divisão em 

categorias da anterior, contudo houve categorias que não tiveram citações, tais como a ambiental e 

mobilidades, que foram suprimidas. 

O que está rolando? Nesta seção, foram apresentadas quais ações estão sendo executadas nas 

localidades. Sendo obras, ações culturais, projetos sociais, etc. 

Vizinhos atuantes... Nesta parte foram apresentados os parceiros que atuam nas localidades, 

citados pelos convidados, em conjunto com atores locais ou não. Neste caso, foram apontados ações 

e parceiros agrupados na categoria sociocultural. 

O que melhora com a construção da 4ª ponte? Foi apontado, na visão dos participantes das 

Oficinas, os benefícios que o empreendimento trará para a cidade, região e bairros. 

O que piora com a construção da 4ª ponte? Foi descrito nesta parte quais serão os pontos 

negativos que a construção e/ou operação do empreendimento trará, na visão dos convidados. 

 

3ª Etapa – Encerramento da reunião – O encerramento da reunião do diagnóstico foi realizado 

frisando a necessidade da participação de todos na Reunião Devolutiva. 
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4.4.5.1.3 Reunião Devolutiva 

No município de Vitória, a Reunião Devolutiva foi realizada no Auditório do Centro Esportivo 

Tancredo de Almeida Neves, bairro Mário Cypreste, em 28 de janeiro de 2014, às 19h00, e contou 

com a participação de 13 pessoas, representando 10 instituições. 

Em Cariacica, a Devolutiva foi realizada no IFES – Campus Cariacica, bairro de Itacibá, em 29 

de janeiro de 2014, às 19h00, e contou com a participação de 23 pessoas, representando 9 instituições. 

Seguindo a metodologia adotada, a reunião teve como objetivo a validação e priorização dos 

problemas e potencialidades apontados na primeira oficina. Nesta etapa foram feitos ajustes nos dados 

coletados na primeira reunião, sendo referendado pela população presente. A priorização seguiu a 

metodologia do DRP e utilizou o critério de priorização par a par. Onde cada item foi pareado com 

todo os outros, e os representantes dos bairros elencaram o mais importante entre o pares 

apresentados. Ao final foi computado as citações dos itens, a priorização se deu pelo número de 

citações, quanto maior a quantidade de citações mais prioritário é o item. 

As mesmas serão transformadas em propostas de atividades para melhoria e fortalecimento da 

região, minimizando também os problemas causados por determinados empreendimentos e 

potencializando as ações que já estão dando certo. 
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4.4.5.1.3.1 Consolidação dos resultados do município de Vitória 

 

Figura 4-464: Matriz de problemas. 

 

 
Figura 4-465: Matriz de potencialidades. 
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Figura 4-466: Matriz de ações e projetos . 

 

 
Figura 4-467: Matriz de parceiros. 

 



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO
 

 
 

912 

 

 

 

 
Figura 4-468: Matriz de impactos positivos da 4ª Ponte. 

 

 
Figura 4-469: Matriz de impactos negativos da 4ª Ponte. 

  



 

 

Consórcio EGT - ENGESPRO 

 

 

 

913 

 

MATRIZ DE PROBLEMAS 

A área de área de influência direta do empreendimento em Vitória contempla bairros, que segundo 

os relatos, possuem deficiências em infraestrutura, ordenamento do trânsito, transporte público e 

serviços públicos em geral. 

As deficiências ou sugestões de melhoria na infraestrutura da área de influência, em sua maioria, 

diz respeito à falta ou inexistência de manutenção e reforma dos equipamentos existentes. Houveram 

relatos solicitando a restauração da pavimentação em pontos específicos (devido às obras de 

saneamento básico, por exemplo), adequação de calçadas às necessidades de pessoas com restrições 

de locomoção, abertura de ruas, melhor destinação à terrenos da Prefeitura Municipal de Vitória, 

entre outros. 

O tópico de melhoria no ordenamento do trânsito, foi um ponto de grande discussão. Foram 

apontadas melhorias para a sinalização de trânsito, reordenamento do trânsito em pontos específicos, 

inexistência ou insuficiência de vagas de estacionamento na região e foram ainda, narrados conflitos 

entre diferentes atividades e o fluxo de carros e ônibus nas áreas. Este ponto é de importante atenção 

para o empreendimento da 4ª Ponte, pois, considerando o reordenamento do trânsito em função de 

suas instalações e operação, poderá vir a acentuar conflitos latentes na região. 

Atrelado a este ponto deve-se ponderar que, segundo os moradores, o transporte público na 

região sofre alterações em decorrência de intervenções públicas que provocam modificações de 

horários, ocasionando conflitos com a população diariamente se relaciona com os bairros da região 

de São Pedro. 

Sobre os serviços públicos, os moradores apontaram que há necessidade de melhoria nas áreas 

da saúde, educação, segurança, iluminação, conscientização da população sobre a correta disposição 

do lixo e ausência de coleta seletiva na região. 

Em Vitória, a área de influência do empreendimento caracteriza-se por reivindicações de caráter 

regulador do uso e ocupação do espaço. Nas queixas e elogios sobre a região verifica-se, em sua 

maioria, uma narrativa de melhorar ou adequar itens existentes à necessidade atual (Quadro 4-83). 
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Quadro 4-83: Matriz de problemas apontados durante a Oficina de Diagnóstico Participativo em Vitória. 

HÁ QUE MELHORAR... 

Trânsito Saneamento Infraestrutura Serviços Públicos 

Sinalização de trânsito 
Lixo (domiciliar e 

entulho) 

Realidade dos Albergues no bairro 

de Mário Cypreste (sexo, drogas e 

violência) 

Transporte Coletivo (Associado à 

Feira Livre) 

Mobilidade Urbana 

(muitos carros nas ruas) 

Saneamento 

Urbano 

inacabado 

Manutenção e conservação de áreas 

construídas 

Falta fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Vitória (Construção, 

lixo, Vitória de Todas as Cores) 

Buracos nas vias Mar impróprio Falta de iluminação pública 
Poda das árvores (rebaixamento 

das árvores) 

Carros estacionados nas 

calçadas 

  

Alagamentos (casas estão abaixo do 

nível da rua) 
Segurança 

Corrimões das escadas Ocupação irregular de praça pública Saúde 

Faixa de pedestre 
Adequação da feira livre de 

Caratoíra 
Educação 

Rua Maio Roseane sem 

saída 
Campo de Futebol 

  

Inexistência de 

eestacionamentos 
Academia em Caratoíra 

Ponto Chique (trânsito) 
Colégio Santo Antônio (mosquitos, 

sexo e drogas) 

Inadequação das 

calçadas às necessidades 

especiais 

Terreno da Unidade de Saúde 

  
Teatro Carmélia de Souza 

Cemitério Santo Antônio 

 

 

MATRIZ DE PONTECIALIDADES 

Neste tópico a população destacou as potencialidades da região. Observa-se que as principais 

potencialidades apontadas foram os aparelhos de lazer, cultura, esporte e comércio, assim como as 

manifestações sociais e algumas citações da paisagem local também (Quadro 4-84).  
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Quadro 4-84: Matriz de potencialidades apontadas durante a Oficina de Diagnóstico Participativo em Vitória. 

AQUI PODEMOS MAIS! 

Ambiental Infraestrutura Mobilidade Sociocultural 

Orla Bela 
Áreas de lazer (Tancredão, academia 

da Prainha) 

 

Igrejas 

Prainha Sambão do Povo Novo Império 

 

Posto de Saúde (novo Ariovaldo 

Favalessa) 
Basílica de Santo Antônio 

Revitalização do Cais do Hidroavião 
Festas (Femusquim, Feira Cultura, 

Praça da Bandeira) 

Comércio Restaurante Mar e Terra 

 

 

MATRIZ DE AÇÕES E PROJETOS 

Nesta Matriz foram destacados os projetos e ações em andamento nos bairros de Vitória. Foi 

apontado o Projeto Vitória de Todas as Cores que promove melhoria nas condições de habitabilidade 

e no padrão estético dos imóveis, com ações de reparos e recuperação das alvenarias, reboco e pintura 

das fachadas, recuperação/reconstrução dos telhados e banheiros. Além dos Centros de Vivência, 

previstos no Sistema Nacional da Assistência Social, destinados às atividades aos idosos (Quadro 

4-85). 

Quadro 4-85: Matriz de ações e projetos apontados durante a Oficina de Diagnóstico Participativo em Vitória. 

O QUE ESTÁ ROLANDO? 

Ambiental Infraestrutura Mobilidade Sociocultural 

  Vitória de Todas as Cores   Centro de Vivência 
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MATRIZ DE PARCEIROS 

Na Matriz de Parceiros foram apresentados grupos, entidades, igrejas, ONGs, entre outras 

instituições que atuam na região, desenvolvendo ações que beneficiam de alguma forma a 

comunidade (Quadro 4-86). 

Quadro 4-86: Matriz de parceiros apontados durante a Oficina de Diagnóstico Participativo em Vitória. 

VIZINHOS ATUANTES 

Ambiental Sociocultural 

  

Pastoral da Criança 

Lar das Meninas (Alagoano, Caratoíra, Bela Vista, Santo Antônio) 

Igreja Santa Rosa de Lima (Mario Cypreste) 

Centro da Misericórdia (Inhaguetá, Bela Vista) 

LBV – Legião da Boa Vontade (Inhaguetá) 

Igreja Batista de Santo Antônio 

 

 

MATRIZ DE IMPACTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

Com relação aos impactos positivos que o empreendimento trará para a região destacam-se a 

união das comunidades e o aumento da visibilidade da região como um cartão postal. Já os impactos 

negativos remetem-se ao período de construção do empreendimento e operação da ponte, com grande 

destaque às preocupações mediante as desapropriações (Quadro 4-87).  
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Quadro 4-87: Matriz de impactos positivos apontados durante a Oficina de Diagnóstico Participativo em Vitória. 

O QUE MELHORA COM A CONSTRUÇÃO DA 4ª PONTE 

Ambiental Infraestrutura Mobilidade Sociocultural 

  Valorização dos Imóveis Melhoria fluxo dos carros União das comunidades 

  Desapropriação   
Aumento da visibilidade (em 

função de ser cartão postal) 

O QUE PIORA COM A CONSTRUÇÃO DA 4ª PONTE 

Ambiental Infraestrutura Mobilidade Sociocultural 

Ruído, poeira Desapropriação 
Aumento do fluxo de carros 

nos bairros 
  

    
Construção, máquinas, 

caminhões, material 
  

 

 

PRIORIZAÇÃO 

As informações levantadas na Matriz de Problemas “Há que melhorar...” foram agrupadas e 

durante a reunião sugeridas modificações e adequações nos itens a serem priorizados. Ao final desta 

etapa de adequações chegou-se ao total de 19 problemas priorizados.  

Tais problemas apresentam os anseios de melhoria, descritos pela população presente na reunião 

devolutiva. Dentre eles, destacam-se questões de ordenamento do trânsito (reordenamento de fluxo 

nas vias, sinalização vertical e horizontal), questões de infraestrutura (construção de equipamentos 

de lazer, rua, saneamento básico), serviços públicos (melhoria na saúde, educação, segurança, 

fiscalização) e questões relacionadas ao meio ambiente.  
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Quadro 4-88: Lista de problemas agrupados – Vitória. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

P01 Recuperação e sinalização da malha viária 

P02 Recuperação e revitalização das calçadas e escadarias 

P03 Ordenamento e fiscalização do trânsito 

P04 Ligar Rua Mário Rozendo 

P05 Melhorar a deposição e coleta do lixo 

P06 Efetivar esgotamento sanitário nos bairros 

P07 Mar impróprio 

P08 
Manutenção, conservação e ordenamento de áreas e prédios públicos, praças, feiras e cemitério (Cemitério 

de Santo Antônio) 

P09 Colégio Santo Antônio (mosquito, sexo e drogas) 

P10 Albergue em Mário Cypreste (sexo, drogas e violência) 

P11 Construção de equipamentos esportivos (campo e academia) 

P12 Alagamentos 

P13 Falta e melhoria de iluminação 

P14 Transporte coletivo (Alagoano, Caratoíra e Bela Vista) 

P15 Melhoria da segurança 

P16 Melhoria da saúde 

P17 Melhoria da saúde 

P18 Poda das árvores 

P19 Ineficiência da fiscalização 

 

A dinâmica de priorização apresentou questões como a melhoria nas áreas de saúde, educação e 

segurança, transporte coletivo e alagamentos. Destaca-se que os três primeiros temas priorizados são 

de ordem governamental nas múltiplas esferas: municipal, estadual e federal. Além disso, a questão 

dos alagamentos chama a atenção por ser um problema de infraestrutura (Quadro 4-89).  
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Quadro 4-89: Matriz de priorização elaborada durante a Reunião Devolutiva em Vitória. 

Vitória 

Descrição Priorização 

Melhoria da saúde 1 

Melhoria da educação 2 

Melhoria da segurança 3 

Transporte coletivo (Alagoano, Caratoíra e Bela Vista) 4 

Alagamentos 5 

Manutenção, conservação e ordenamento de áreas e prédios públicos, praças, feiras e cemitério 

(Cemitério de Santo Antônio) 6 

Falta e melhoria de iluminação 

Albergue em Mário Cypreste (sexo, drogas e violência) 
7 

Construção de equipamentos esportivos (campo e academia) 

Recuperação e sinalização da malha viária 
8 

Esgotamento sanitário nos bairros 

Ligação da Rua Mário Rozendo 9 

Recuperação e revitalização das calçadas e escadarias 
10 

Melhoria na deposição e coleta do lixo 

Ordenamento e fiscalização do trânsito 11 

Colégio Santo Antônio (mosquito, sexo e drogas) 12 

Mar impróprio 13 

Ineficiência da fiscalização 14 

Poda das árvores 15 
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Figura 4-470: Momento de priorização durante a Reunião Devolutiva 

em Vitória.  

 

4.4.5.1.3.2 Consolidação dos resultados do município de Cariacica 

 

Figura 4-471: Matriz de problemas. 
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Figura 4-472: Matriz de potencialidades. 

 

 
Figura 4-473: Matriz de ações e projetos . 
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Figura 4-474: Matriz de parceiros. 

 

 
Figura 4-475: Matriz de impactos positivos da 4ª Ponte. 
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Figura 4-476: Matriz de impactos negativos da 4ª Ponte. 

 

 

MATRIZ DE PROBLEMAS 

Em Cariacica a área de influência direta do empreendimento é composta por bairros, que na fala 

de seus moradores, relataram deficiência nas áreas de infraestrutura, saneamento, meio ambiente, 

trânsito e serviços públicos. 

Assim, foram relatados problemas de infraestrutura relacionados com o trânsito de veículos 

pesados em vias indevidas, falta de manutenção e investimentos. Essa situação acarreta situações de 

risco para a população ao transitar pelas vias dos bairros. Na região foi apontado a falta de 

pavimentação e o mau estado de conservação da pavimentação em várias ruas, semáforos e 

sinalização vertical e horizontal, situação que se agrava com o fluxo indevido de veículos de grande 

porte em áreas de acesso proibido a eles. Os moradores descreveram que essa situação gera risco para 

a população pois existem bairros que a estrutura de serviços públicos está concentrada em 

determinada parte dos bairros, forçando a população se deslocar por ruas ou avenidas em condições 

de conservação não adequadas e sem sinalização. 

A questão do saneamento e correta destinação do lixo está ligada à questão ambiental na região. 

Foi descrito a ausência de saneamento básico em alguns bairros da região e apontado que muitos 
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moradores despejam seus dejetos em córregos que compõem a bacia do Rio Itanguá. Além disto na 

região há “lixões”, que aterram áreas, que segundo os moradores, são de preservação ambiental.  

Atrelado ao meio ambiente houveram ainda, relatos que, durante as obras do binário na Rodovia 

José Sette (Jardim América) e da Rodovia do Contorno, as nascentes de águas foram aterradas e 

córregos foram desviados para a região de influência, acentuando os problemas de alagamento na 

região. Os problemas de alagamentos na região, segundo os relatos da população, são decorrente de 

ocupações indevidas, falta de infraestrutura de drenagem das águas pluviais e a desvios e 

estrangulamentos dos córregos da região. 

Com relação aos aparelhos públicos existentes, foi destacado que estes não atendem à demanda 

da população local. Segundo eles, não é oferecido vagas em número suficiente em creches e escolas, 

a Unidade de Pronto Atendimento funciona apenas 12h por dia, a falta de segurança na região é 

acentuada devido a desativação de uma Companhia da Policia Militar, que existia na região e pela 

transferência de outra. 

Com esse breve relato percebe-se na região uma fragilidade de infraestrutura (em especial 

pavimentação das vias, ordenamento do transito e saneamento básico), carência de serviços públicos 

e consciência da população sobre impactos negativos que estão sendo gerados no meio ambiente 

local. 

Quadro 4-90: Matriz de problemas apontados durante a Oficina de Diagnóstico Participativo em Cariacica. 

HÁ QUE MELHORAR... 

Trânsito Saneamento Infraestrutura Serviços Públicos 

Trânsito (Fluxo intenso na Avenida 

Florentino Avidos, fluxo de veículos 

pesados nos bairros Santana e Tucum, 

e fluxo de veículos da BR para o 

Porto) 

Aterro em Nova 

Valverde, na Rua 

Tocantins 

Inundação em Santana, 

Tucum, Itacibá e Nova 

Valverde 

Falta creche 

Falta fiscalização Lixo 

Áreas de esporte e lazer 

(usando o espaço de 

baixo da ponte) 

Falta posto de saúde 

Falta de sinalização de trânsito Falta fiscalização 

  

Falta segurança 

Gestão do trânsito 
Poluição do Mangue do 

canal do rio Itanguá 

Transferência da 4ª 

CIA da Polícia Militar 

para Flexal II 

Condições das vias (pavimentação 

ruim ou ausência) 

Canal de Santana a 

Tucum (Rio Itanguá) 
Gestão das obras 
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MATRIZ DE POTENCIALIDADES 

Sobre as potencialidades foram ressaltados investimentos na infraestrutura local, como construção 

ou reforma de avenidas, hospitais, empresas, residenciais e unidades de pronto atendimento. Destaca-

se o apontamento da união dos moradores, operação do Campus do IFES e Faculdades (Quadro 

4-91). 

Quadro 4-91: Matriz de potencialidade apontadas durante a Oficina de Diagnóstico Participativo em Cariacica. 

AQUI PODEMOS MAIS! 

Ambiental Infraestrutura Mobilidade Sociocultural 

Parque o Cravo e a Rosa 7º batalhão (Tucum) 
Ampliação do 

Terminal Itacibá 
IFES 

  

Binário 

  

Moradores Unidos (Nova 

Valverde) 

Hospital Estadual de 

Cariacica (HEC) 

Time de handebol 

(Santana) 

Pronto Atendimento de 

Itacibá 
Faculdade UNIEST 

Fábrica de Torrador de café 

(4ª maior do Brasil) 

  

Pronto Atendimento do 

Trevo (Alto Lage) 

Condomínio Residencial da 

MRV (600 unidades na 

divisão de Nova Valverde e 

Santana) 

CFA - Centro de Formação de 

Aspirantes 

Maternidade São João Batista 

 

MATRIZ DE AÇÕES E PROJETOS 

Nesta Matriz, novamente são destacados os investimentos em infraestrutura, a maioria destacando 

investimentos em construção, ampliação e recuperação de vias de rodagem (Quadro 4-92). 
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Quadro 4-92: Matriz de ações e projetos apontados durante a Oficina de Diagnóstico Participativo em Cariacica. 

O QUE ESTÁ ROLANDO? 

Ambiental Infraestrutura Mobilidade Sociocultural 

  

Construção da 4ª ponte Reforma do Terminal Shopping Moxuara 

Ampliação da Rodovia José 7 

  

Construção do Estádio 

Duplicação do Contorno 
Pronto Atendimento do 

Trevo 

Iluminação do Contorno (Serra - Ceasa) 

  Construção do Viaduto do Ceasa 

Construção da Leste-Oeste 

 

MATRIZ DE PARCEIROS 

Na Matriz de Parceiros foram citados igrejas, associações de moradores, empresas, ONGs, 

fundações e projetos sociais (Quadro 4-93). 

 

Quadro 4-93: Matriz de parceiros apontados durante a Oficina de Diagnóstico Participativo em Cariacica. 

MATRIZ DE PARCEIROS 

Ambiental Sociocultural 

  

Cáritas (Arcas da Aliança –crianças) 

Colégio Castro Alves 

Associação de Moradores 

Vale 

AACD (Crianças local – sem ligação com a entidade Nacional) 

Associação de Idosos de Cariacica 

Fundação Grupo Dadalto 

Igreja Quadrangular Nova Valverde 

Hidremec 

Escolinha de Futebol do Rio Branco Campo dos Santos 

 

MATRIZ DE IMPACTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

Os principais impactos positivos apontados pelos moradores presentes na reunião se remetem à 

mobilidade urbana. Para eles, a 4ª ponte irá melhorar o fluxo de trânsito entre os municípios de Vitória 

e Cariacica. Com relação aos impactos negativos, os participantes destacaram a questão ambiental e 

a piora na qualidade de vida da população (Quadro 4-94). 
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Quadro 4-94: Matriz de impactos positivos com a construção da 4ª ponte. 

O QUE MELHORA COM A CONSTRUÇÃO DA 4ª PONTE 

Ambiental Infraestrutura Mobilidade Sociocultural 

  

Melhoria do trânsito de carros, pedestres e 

ciclistas 

Valorização dos 

imóveis 

Diminuição do tempo de deslocamento 

 

Diminuição do fluxo na 2ª ponte 

Novo modelo de transporte público 

coletivo, o Bus Rapid Transit - BRT 

(Transporte Rápido por Ônibus) da Grande 

Vitória  

Trânsito no Centro de Vitória 

O QUE PIORA COM A CONSTRUÇÃO DA 4ª PONTE 

Ambiental Infraestrutura Mobilidade Sociocultural 

Poluição sonora e 

ambiental 
 

Piora do trânsito (vias de acesso aos 

bairros) 
Resíduo de pneu 

   Poeira 

 

PRIORIZAÇÃO 

As informações levantadas na Matriz de Problemas “Há que melhorar...” foram agrupadas e 

durante a reunião sugeridas modificações e adequações nos itens a serem priorizados. Ao final desta 

etapa de adequações chegou-se ao total de 14 problemas priorizados.  

Tais problemas apresentam anseios em relação à fiscalização e ao ordenamento do trânsito, 

ausência de investimentos em lazer, educação, saúde e segurança (Quadro 4-95). 

Quadro 4-95: Lista de problemas agrupados – Cariacica. 

Código Descrição 

P01 Falta de ordenamento, gestão e fiscalização do trânsito 

P02 Falta de manutenção e sinalização da malha viária 

P03 Deposição e coleta inadequada do lixo 

P04 Poluição do mangue e do canal de Santana a Tucum 

P05 Inundação em Santana, Tucum, Itacibá e Nova Valverde 

P06 Falta de áreas de esporte e lazer 

P07 Falta de creche 

P08 Falta de posto de saúde 

P09 Falta de segurança 

P10 Gestão ineficiente das obras 

Continua...  
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Quadro 4-95 (continuação): Lista de problemas agrupados – Cariacica. 

Código Descrição 

P11 Presença de presídio em Tucum 

P12 Especulação imobiliária 

P13 Impacto da Pedreira Brasitália 

P14 Pó Preto 

 

A dinâmica de priorização apresentou questões como os problemas de alagamento nos bairros 

Santana, Tucum, Itacibá e Nova Valverde. A falta de ordenamento, gestão e fiscalização do trânsito 

na região foi apontada como segunda prioridade seguida da manutenção e sinalização da malha viária, 

ligada aos itens anteriores (Quadro 4-96). 

Quadro 4-96: Matriz de priorização elaborada durante a Reunião Devolutiva em Cariacica. 

CARIACICA 

Descrição Priorização 

Inundação em Santana, Tucum, Itacibá e Nova Valverde 1 

Falta de ordenamento, gestão e fiscalização do trânsito 2 

Falta de manutenção e sinalização da malha viária 3 

Poluição do mangue e do canal de Santana a Tucum 4 

Deposição e coleta inadequada do lixo 5 

Falta de creche 

6 Falta de posto de saúde 

Pó Preto 

Falta de segurança 7 

Gestão ineficiente das obras 
8 

Impacto da Pedreira Brasitália 

Falta de áreas de esporte e lazer 9 

Presença de presídio em Tucum 10 

Especulação imobiliária 11 
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Figura 4-477: Momento de priorização durante a Reunião Devolutiva 

em Cariacica. 

 

4.4.6 Desapropriação 

Este item tem a finalidade de esclarecer os critérios que nortearão a desapropriação, 

principalmente dentro das leis que regulamentam (federal e estadual) e o processo administrativo 

envolvido.  

A desapropriação é um procedimento no qual o Poder Público (Federal, Estadual e Municipal) 

despoja alguém de uma propriedade mediante a aquisição, indenização, fundada em um interesse 

público. Ela está amparada pela Constituição Federal de 1988, no artigo número cinco, inciso XXIV 

“a lei estabelecerá para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, 

mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvada os casos previstos nesta Constituição”. 

Para que haja a desapropriação se faz necessários a utilidade pública ou ainda interesse social, 

medidas urgentes em situação que envolva situações de riscos. No artigo 5 do Decreto Lei nº 3.365, 

de 21 de junho de 1.941, estabelece casos considerados de utilidade pública para fins de 

desapropriação. O projeto da Quarta Ponte se enquadra nas alíneas i e j conforme o texto abaixo: 

“i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de 

planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor 

utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais; 

(Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999) 
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j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo;” 

A Lei Federal nº 4.132 de 10 de setembro de 1.962, define os casos de desapropriação por 

interesse social e dispõe sobre sua aplicação. O Art. 1º relata que este tipo de desapropriação será 

decretada para promover a justa distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem estar 

social.  

Outra lei federal que também aborda o tema desapropriação é a Lei nº 10.257 de 10 de julho de 

2.001, conhecida como Estatuto da Cidade, no artigo 4º, inciso V, alínea “a”, também prevê como 

instituto jurídico e político, a desapropriação urbana para cumprimento da função social. 

Essas legislações federais caracterizam a desapropriação como a supremacia o interesse coletivo 

sobre o individual, quando incompatíveis, desde que exista uma utilidade pública ou interesse social.  

A declaração de utilidade pública nada mais é que um ato administrativo do poder público 

(executivo e legislativo) que manifesta/torna público sua intenção de adquirir, compulsoriamente, um 

determinado. Esta declaração deve conter: a manifestação pública de vontade de submeter o bem à 

desapropriação; fundamento legal em que se embasa o poder expropriante, a destinação específica a 

ser dada ao bem e a identificação do bem a ser desapropriado.  

Para fins de esclarecimento depois de declarada a utilidade pública, a administração não será 

obrigada a indenizar o valor da edificação realizada no imóvel depois da declaração de utilidade 

pública, salvo em benfeitorias necessárias desde que hajam sido autorizadas pelo poder competente, 

conforme do artigo 26, do Decreto Lei nº 3.365/41. 

O envolvimento do judiciário no processo de desapropriação está envolvido mediante a fiscalizar 

os procedimentos jurídicos a verificação se o preço a ser pago é justo, o procedimentos adotados no 

processo e a verificação se o poder público que solicitou a expropriação numa das hipóteses legais 

permitidas. Caso a parte a ser desapropriada não concorde com o termo legal de expropriação ou 

mesmo o valor indenizatório, o mesmo poderá recorrer ao judiciário. 

No âmbito Estadual, no que diz respeito a legislação de desapropriação, nos últimos dois ano 

foram efetuados dois Decretos Leis (Decreto nº 3325-R e o Decreto nº 3126-R), com vistas a agilizar 

o processo de desapropriação. Como já dito no Volume I deste EIA, no Item 2.4 o adensamento 

populacional associado ao caos da mobilidade urbana fazendo-se necessário novos investimentos em 
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infraestrutura. Estes decretos foram efetuados com a finalidade de tornar mais ágeis os procedimentos 

de desapropriação podem acarretar no “andamento dos prazos de execução de obras estruturantes, 

bem como desequilíbrio dos contratos firmados para execução dos serviços.  

O Decreto Lei nº 3325-R (ESPÍRITO SANTO, 2013) dispõe sobre o procedimento de 

desapropriação para implantação de obras e projetos estruturantes no âmbito do Departamento de 

Estradas e Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER-ES. Este Decreto estabelece normas e 

diretrizes atinentes aos procedimentos de desapropriação no âmbito do DER-ES, tendo por finalidade 

desburocratizar, descentralizar e desconcentrar as atividades de aquisição por desapropriação 

previstas na Subseção III do Decreto nº 3126-R/2012, no qual trataremos mais adiante. 

O seu art. 2º autoriza o DER-ES a instituir a Comissão de Avaliação Imobiliária (CAI), cuja a 

finalidade é avaliar, vistoria e homologar as avaliações de bens e imóveis a serem desapropriados 

pelo Governo do Estado, por intermédio deste Departamento, no qual as obras foram executadas ou 

gerenciadas por esta entidade. A CAI poderá emitir pareceres técnicos referentes à sua valorização 

utilizando os seguintes parágrafos conforme exposto o parágrafo único, que segue o texto na íntegra 

abaixo: 

Parágrafo único. As avaliações realizadas pela CAI/DER serão compostas por Laudo de 

Avaliação, em inteiro teor, incluindo anexos, apêndices, memórias de cálculo e demais partes que 

se fizerem necessárias, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, 

na forma descrita pela Norma Técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 

vigente à ocasião da elaboração do laudo. 

Os artigos seguintes, art. 4º, art.5º, art. 6º, art.7º, artº8 e art.9º ainda continuam a dispor sobre os 

laudos que deverão:  

 Ser assinados por, no mínimo, dois membros da Comissão criada por este Decreto, um 

dos quais será o responsável técnico pela sua elaboração, devidamente identificado como 

tal; 

 A responsabilidade técnica por laudos de avaliação elaborados pela CAI/DER pressupõe 

o registro do profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou 

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; 
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 A CAI/DER deve realizar a manutenção do banco de dados de pesquisas imobiliárias 

utilizado para a elaboração de laudos de avaliação de sua autoria; 

 O método adotado para a emissão de laudos de avaliação será o Método Comparativo 

Direto de Dados de Mercado, exigindo a anexação das pesquisas de suporte, contendo, no 

mínimo, a indicação das respectivas fontes de consulta, especificação dos dados 

pesquisados, valor unitário e pesquisa de mercado com pelo menos 05 (cinco) dados 

amostrais. Caso não seja possível a realização do método descrito no caput poderá ser 

utilizado outro método de avaliação, desde que devidamente justificado; 

 Adoção de um Manual de Avaliação de Imóveis do Estado. 

O Decreto nº3325-R estabelece ainda os procedimentos que deverão ser adotados do ponto de 

vista legal-administrativo, no qual detalharemos mais adiante em função de ser os procedimentos que 

serão adotados para a desapropriação da Quarta Ponte. 

O Decreto nº 3126-R, de 11 de Outubro de 2012 (ESPÍRITO SANTO, 2012), dispõe sobre a 

estruturação, organização e administração da Gestão Patrimonial Imobiliária do Estado do Espírito 

Santo no âmbito da Administração Direta e Indireta, no que couber, e estabelece outras providências. 

Este Decreto institui a Política de Gestão e Controle Patrimonial Imobiliário dotada de uma estrutura 

organizacional calcada em técnicas administrativas que possibilitem o desenvolvimento das diretrizes 

básicas nas atividades de gestão, registro, cadastro, fiscalização, conservação, avaliação, 

programação de uso e controle dos bens patrimoniais imóveis do Estado. Este decreto está dividido 

em 8 capítulos, sendo o mais pertinente com relação ao objeto do estudo o capítulo 5, que trata dos 

bens públicos estaduais. 

No que diz respeito a desapropriações que ocorrerão em decorrência da construção da Quarta 

Ponte, estima-se que serão desapropriados um total de 218 imóveis, sendo 98 em Vitória e 120 

em Cariacica (conforme ANEXO LVIII). Cabe ressaltar que este número poderá ser alterado 

durante a fase de cadastramento físico e pesquisa dominial, onde será averiguado o número de 

unidades habitacionais de forma mais concreta, pois nesta fase é feita apenas um levantamento sem 

abordagem aos moradores, desta forma, esse levantamento não possibilita quantificar as residências 

localizada nos fundos. Durante o cadastramento físico e dominial será identificado o perfil da 

população e atividades econômicas a serem afetadas pela desapropriação e os respectivos 

imóveis.  
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 Contudo, este Estudo de Impacto Ambiental possibilita compreender a realidade socioeconômica 

presente no território em que ocorrerão as desapropriações, possibilitando obter uma visão macro das 

tipologias de casa, imóveis e infraestrutura disponível, de uma forma em geral (conforme item 

4.4.2.5). As fases que abrangem a desapropriações serão relatadas com maiores detalhes adiante.  

Os imóveis a serem desapropriados envolvem terrenos, com e sem construção conforme apresenta 

a Figura 4-478 e a Figura 4-479). 

 

Figura 4-478: Campo de futebol localizado em Porto de Santana. 

 

 

Figura 4-479: Loteamento em Santana, a caminho da Rodovia do Contorno, local que 

será atravessado pelo trecho da pista de acesso a ponte.  
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As desapropriações ocorrerão nos imóveis localizados no traçado da ponte e de seus eixo, do 

passeio, e de dentro da margem de segurança, conforme apresentado o mapa de áreas a serem 

desapropriadas, apresentado no ANEXO LIX. 

O processo de desapropriação, como já informado anteriormente, é um processo administrativo 

que será realizado pelo DER-ES/SETOP, conforme as etapas previstas no Decreto nº 3325-R. Como 

aborda a legislação, a desapropriação é ato de competência exclusiva do Estado, não podendo ser 

delegada para terceiros ou empresas contratadas, cabendo ao mesmo à condução de todo o processo 

serão efetuadas por funcionários públicos, podendo ocorrer a delegação ou contratação de produtos 

que servirão na formação do processo, funcionando como apoio técnico. 

Como abordamos anteriormente o processo administrativo remonta à necessidade de fazer com 

que o Estado possa dar ciência ao seu administrado de todos os seus dados, de forma que as 

informações possam ser absorvidas de forma clara e com ampla publicidade. Por tal motivo, temos o 

processo administrativo com uma sucessão encadeada de atos, juridicamente ordenados, destinados 

todos à obtenção de um resultado final, que consubstancia uma determinada decisão administrativa.  

O processo administrativo que tramita na SETOP/DER-ES SETOP passa por uma série de atos, 

todos documentados, que podem ser visualizados em sete etapas (Figura 4-480), a seguir 

detalharemos cada etapa. 
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Figura 4-480: Linha do tempo do empreendimento e da desapropriação. 

 

I. Elaboração do cadastro preliminar de desapropriação (confeccionado em conjunto 

com o projeto de engenharia da obra) 

Esta fase tem como objetivo “iniciar a preparação do poder público para identificação e 

conhecimento das áreas atingidas pelo projeto de engenharia que está sendo elaborado, trata-se 

de etapa do projeto de engenharia e tem como missão principal representar e demonstrar o impacto 

que o projeto em desenvolvimento terá sobre as áreas atingidas pela futura obra” (MULTITEC, 2013, 

p2) (ANEXO LX). 

Durante a fase de confecção do projeto de engenharia da Quarta Ponte, ainda não há possibilidade 

de abordar os moradores residentes nas áreas que estão sob o traçado, visto que tal etapa depende não 

só da aprovação do projeto contratado como também de uma sucessão de atos administrativos que 

estão fora da competência e legitimidade da empresa responsável pelo referido projeto. 

Cabe deixar explícito, que neste momento em que se executa o projeto da Quarta Ponte, no que 

diz respeito à desapropriação, tem como finalidade identificar as áreas atingidas, dimensionar em 

termos gerais os impactos sociais e ambientais do projeto, dimensionamento uma estimativa e 
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complexidade da futura execução do projeto de desapropriação. Estes diagnósticos embasarão os 

gestores públicos informações para deliberar sobre a aprovação, conveniência e oportunidade do 

projeto de engenharia contratado como um todo. 

Como abordado nos aspectos legais expostos anteriormente o processo expropriatório divide-se 

em duas fases a declaratória e a executória, a primeira nada mais é que a declaração do decreto de 

utilidade pública. A segunda corresponde às ações concretas de expropriação. Cabe informar que 

essas duas fases não estão atreladas ao projeto da obra, pois a desapropriação é um ato do poder 

público competente para execução das desapropriações, no caso deste projeto da Quarta Ponte a 

SETOP/DER. Contudo, em virtude do projeto de engenharia ainda não ter sido findado torna-se 

imaturo efetuar tal ação. 

 

II. Cadastro físico imobiliário e pesquisa dominial 

O cadastro físico imobiliário e pesquisa dominial de cada propriedade atingida ocorrem após o 

decreto de utilidade pública, tem como objetivo reunir um conjunto de informações que inclui o 

levantamento planimétrico-cadastral da mesma, representada individualmente. Este cadastro 

identifica os proprietários da área a ser expropriada, as benfeitorias dentro da delimitação da 

propriedade. No documento deve conter: planta de situação do imóvel, área total do terreno, 

descrições das benfeitorias existentes, topografia do terreno, coordenadas geométricas do imóvel e 

fotografias. 

Este cadastro físico deve ser preciso, haja vista que a elaboração de um cadastro falho, necessária 

será a sua retificação, fato que atrasa por demais o prosseguimento do processo de desapropriação 

atrasando o procedimento administrativo burocrático. 

 

III. Laudo de avaliação imobiliária em área urbana ou rural 

A avaliação sobre os imóveis devem ser clara e isenta do quanto realmente valem os bens, assim 

a contratação de um serviço de avaliação é importante determinações de valores por parte de alguém 

que não está, diretamente, envolvido no negócio. 
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Conforme previsto na Lei Nº 3325-R, os laudos, pareceres e relatórios que deverão ser elaborados 

em conformidade com a norma 14.653 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e 

normas previstas na Lei nº. 14.653/01 o que permite trazer aos autos uma grande margem de 

confiabilidade técnica e legal às avaliações feitas. 

Segundo a Multitech (2013): 

“(...)Todo processo de avaliação dos processos de desapropriação que tramitam pela SETOP, 

necessariamente figura no laudo os seguintes requisitos: 1) estimação do bem para efeitos fiscais, 

no qual se evidencia valores mínimos, médios e máximos do bem avaliado; 2) memória de cálculo; 

3) caracterização do bem, com metragens da área e das benfeitorias 4) situação do bem; 5) estado 

de conservação do imóvel; 6) condições de segurança oferecidas pelo imóvel e 7) pormenores 

relativos à coisa e que possam interessar, especialmente, à fixação do preço”. 

O método utilizado pela SETOP/DER – ES atualmente é o Método Evolutivo que consiste em 

partir do valor do terreno, somá-lo ao valor da construção com custos diretos e indiretos e acrescentar 

ao total os custos financeiros, despesas de vendas e lucro do empreendedor. 

 

IV. Parecer técnico social 

A finalidade do parecer técnico social é a articulação estada e sociedade a ser desapropriada, ou 

seja, tem o foco no relacionamento com vistas a minimizar os impactos das obras na região 

Metropolitana, junto à população ocupante das áreas a serem objeto de desapropriações, indenizações, 

reassentamentos ou realocações. Essa interlocução ocorrerá caso a caso.  

O gerenciamento social configura-se aqui como um conjunto de pareceres individualizados que 

permite conhecer a realidade social de cada caso concreto. Neste contato também será efetuado a  

O parecer técnico social corresponde à identificação dos proprietários / posseiros das áreas 

cadastradas, bem como o recolhimento da documentação pessoal e do imóvel a ser desapropriado, 

assim como uma análise das documentações apresentadas.  
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V. Parecer de conciliação 

Após as fases anteriores a Comissão de Avaliação Imobiliária, de posse do cadastro físico 

imobiliário e da pesquisa dominal, analisando o parecer social e com a avaliação imobiliária em mãos, 

inicia-se a próxima etapa onde o Estado busca a realização da desapropriação amigável, momento em 

que se produz o parecer de conciliação. A comissão, como dito anteriormente, é composta por 

servidores públicos que atuam fazendo visitas diretas na residência dos moradores ou marcando 

reuniões. Nesses encontros são apresentados os valores identificados nos laudos de avaliação. 

Caso a proposta de acordo seja aceita é firmado um Contrato Particular de Cessão dos Direitos de 

Propriedade e da Transferência Definitiva da Posse e Propriedade, no qual fica determinado que a 

Estado assume imediatamente a posse do imóvel e passa a ser a legítima proprietária da área 

desapropriada, mediante o pagamento do valor indenizatório que foi acordado. 

 

VI. Pagamento 

Concluída a fase de negociação, o processo chega à fase de enquadramento orçamentário e 

pagamento da indenização. Inicialmente ocorre o enquadramento orçamentário, que é feito pela 

Gerencia Técnico Administrativa, posteriormente ocorre o empenho do valor indenizatório, ou seja, 

é feita uma reserva nos cofres da Secretaria do valor que será efetivamente pago, tal procedimento é 

feito pelo Grupo Financeiro Setorial. Efetivado posteriormente o empenho segue a ordem de 

pagamento. 

 

VII. Arquivamento do processo 

Concluído o pagamento e feita à desapropriação, sendo efetuado o arquivamento do processo.  

 

Cabe ressaltar que as fases descritas acima serão adotadas para a expropriação relativas ao projeto 

da Quarta Ponte. E que os moradores caso não haja consenso com o valor indenizatório a ser pago 
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pelo Estado poderão recorrer ao judiciário e solicitar uma reavaliação do processo o que poderá 

ocasionar no atraso do andamento do projeto.  

Ainda sobre a questão de desapropriação cabe destacar que o histórico ocupacional de algumas 

das localidades que compõem a AID, segundo BARBOSA 2007, grande parte da localidade de Porto 

de Santana era oriundo de invasões conforme exposto no trecho abaixo. 

“Quanto à ocupação das terras, alguns defendem a ideia de que tudo começou a partir do Morro 

do SESI, espalhando-se para os demais. Mas não é possível estabelecer com precisão o local do 

início das “invasões”. Todos os morros foram ocupados a partir da década de 1960. No começo 

das invasões tudo era um amontoado de casas. As disputas pela terra geravam muitas mortes. 

Sabemos que a polícia agiu reprimindo a invasão; o povo levantava com muito esforço os 

barracos e a polícia derrubava com violência”. (BARBOSA, 2007 p.105) 

Segundo o Plano Diretor Urbano de Vitória, a região que abrange Mario Cypreste e Santo Antônio 

se classificam nas Zonas Especiais de Interesse Social. Estas Zonas são classificadas porções do 

território onde deverá ser promovida a regularização urbanística e fundiária dos assentamentos 

habitacionais.  

É importante destacar que geralmente as propriedades não regulares sofre ausência de 

documentação solicitadas pelo Poder Público, cabendo ao mesmo regularizar as propriedades antes 

do processo de expropriação, logo após a fase de Cadastro físico imobiliário e pesquisa dominial, no 

qual o diagnóstico apontará para a ausência de documentos. 
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