
                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                        RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                       

 
___________________________________________________________ 

2 
 

Índice 
 
1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................... 15 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO ...................................................................................... 15 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR ........................................................................................... 16 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA ............................................................................. 17 

         1.3.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA SUBCONTRATA ...................................... 18 

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO .............................................................................................. 19 

    2.1. LOCALIZAÇÃO ........................................................................................................................................... 19 

    2.2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO ................................................................................................ 21 

    2.3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS ............................................................................................................ 21 

    2.4. DESCRIÇÃO DAS POSSÍVEIS ALTERNATIVAS DE TRAÇADO .................................................. 22 

     2.5. COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO COM PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS             
EXISTENTES NO ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL .............................................. 24 

    2.6. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL INCIDENTE SOBRE O EMPREENDIMENTO ................................ 38 

    2.7. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO ................................................................................. 45 

    2.8. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO ..................................... 69 

3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA .................................................................. 75 

     3.1. MEIO FÍSICO .............................................................................................................................................. 75 

     3.2. MEIO BIÓTICO ........................................................................................................................................ 129 

3.3. MEIO ANTRÓPICO ................................................................................................................................. 229 

4. PROGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS .................................................... 322 

4.1 MEIO FÍSICO.............................................................................................................................................. 325 

4.2 MEIO BIÓTICO .......................................................................................................................................... 326 

4.3. MEIO ANTRÓPICO ................................................................................................................................. 329 

 5. PROPOSIÇÕES DE MEDIDAS POTENCIALIZADORAS, PREVENTIVAS, MITIGADORAS E 
COMPENSATÓRIAS ..................................................................................................................................... 335 

     5.1. MEIO FÍSICO ............................................................................................................................................ 335 

5.2. MEIO BIÓTICO ......................................................................................................................................... 338 

6. PLANO EXECUTIVO DE CONTROLE AMBIENTAL .............................................................................. 342 

      

6.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ......................................................................................... 343 

6.2. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA TRABALHADORES ................................. 345 

     6.3. PROJETO DE PAISAGISMO .................................................................... Erro! Indicador não definido. 

7 . CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ...................................................................................................... 349 

8. EQUIPE TÉCNICA ........................................................................................................................................... 351 

9. RESUMO ............................................................................................................................................................ 353 

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................................... 370 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                        RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                       

 
___________________________________________________________ 

3 
 

 
 
Lista de Figuras  
Figura 2.1.1: Mapa de Localização da Rodovia ES - 120 (Via Norte). ................................ 20 
Figura 2.5. 1 - Macrozoneamento - PDM da Serra. ............................................................. 27 
Figura 2.5. 2 - Zoneamento � PDM da Serra........................................................................ 28 
Figura 2.5.3 - Zona de Proteção Ambiental (ZPA), Zona Especial (ZE), Eixo Estruturante 
(EE) e Zona de Expansão Urbana (ZEU). ............................................................................ 29 
Figura 2.5.4 - Zona Especial (ZE) e Zona de Proteção Ambiental (ZPA). ................................. 30 
Figura 2.5.5 - Parcial do Plano Viário � PDM da Serra. ...................................................... 31 
Figura 2.5.6 - Pólo Industrial Serra Norte. ........................................................................... 37 
 
Quadro 2.7.1 - Quadro Resumo de Distribuição da Terraplanagem para a execução da 
Rodovia. ................................................................................................................................. 50 
Quadro 2.7.2 - Estruturas de Pavimento adotadas nas interseções, retornos, passagens 
inferiores e acessos secundários. .......................................................................................... 54 
Figura 2.7.3 - Local indicado para instalação do canteiro de obras. .................................. 55 
Figura 2.7.4 - Empréstimo 1. ................................................................................................. 56 
Figura 2.7.5 - Empréstimo 5. ................................................................................................. 56 
Figura 2.7.6 -  Empréstimo 6. ................................................................................................ 57 
Figura 2.7.7 - Empréstimo 7. ................................................................................................. 57 
Figura 2.7.8 - Empréstimo 8. ................................................................................................. 58 
Figura 2.7.9 - Empréstimo 9. ................................................................................................. 58 
Figura 2.7.12 - Tanque de Contenção para Material Perigoso. .......................................... 66 
 
Figura 2.8.1 - Área de Influência Direta para o Meio Biótico e Meio Físico. .................... 70 
Figura 2.8.2 - Bairros identificados como Area Influência Direta para o Meio Antrópico  
(Software Google Earth). ....................................................................................................... 71 
Figura 2.8.3 - Mapa de Área de Influencia Indireta (AII). ................................................... 73 
Figura 2.8.4 - Município da Serra com seus distritos e limites na RMGV. ....................... 74 
 
Figura 3.1.1 - Feições Geológicas da área de influência da via norte. Fonte: DER. .......... 76 
Figura 3.1.2 - Unidades Pedológicas existentes na região da Via Norte. .......................... 77 
Figura 3.1.3 - Ilustração do perfil de solo � Latossolo Amarelo......................................... 79 
Figura 3.1.4 - Ilustração do perfil de solo � Gleissolo. ........................................................ 80 
Figura 3.1.5 - Zonas naturais do Município da Serra. Fonte: Adaptado de Mapa de 
Unidades Naturais EMCAPA/NEPUT, 1999. .................................................................... 82 
Figura 3.1.6 - Climatologia da Temperatura do Município da Serra no Verão. (a) 
Temperaturas máximas; (b) Temperaturas mínimas. ........................................................ 84 
Figura 3.1.7 - Climatologia da Precipitação do Município da Serra no Verão. ................ 84 
Figura 3.1.8 - Climatologia da Temperatura do Município da Serra no Outono (a) 
Temperaturas máximas;  (b) Temperaturas mínimas......................................................... 85 
Figura 3.1.9 - Climatologia da Precipitação do Município da Serra no Outono. Fonte: 
Adaptado de INCAPER, 2010. ............................................................................................. 86 
Figura 3.1.10 - Climatologia da Temperatura do Município da Serra no Inverno. .......... 87 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                        RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                       

 
___________________________________________________________ 

4 
 

Figura 3.1.11 - Climatologia da Precipitação do Município da Serra no inverno. Fonte: 
Adaptado de INCAPER, 2010. ............................................................................................. 88 
Figura 3.1.12  - Climatologia da Temperatura do Município da Serra na Primavera. (a) 
Temperaturas máximas; (b) Temperaturas mínimas. ........................................................ 89 
Figura 3.1.13  - Climatologia da Precipitação do Município da Serra na Primavera. ...... 89 
Figura 3.1.14 - Dados comparativos da média mensal da temperatura máxima da região 
da Grande Vitória. Fonte: INCAPER, 2010.......................................................................... 90 
Figura 3.1.15 - Dados comparativos da média mensal da temperatura mínima na região 
da Grande Vitória. ................................................................................................................. 91 
Figura 3.1.16 - Média mensal da precipitação e dias chuvosos no período de 1976 a 2009. 
Fonte: INCAPER, 2010. ......................................................................................................... 91 
Figura 3.1.17 - Precipitação Acumulada e Número de Dias Chuvosos Anual no período 
de 1976 a 2009. Fonte: INCAPER, 2010. ............................................................................... 92 
Figura 3.1.18 - Dados número de comparativos do número de dias chuvosos mensais 
para o período de 1976-2009 e os anos de 2009 e 2010. Fonte: INCAPER, 2010. .............. 92 
Figura 3.1.19 - Grandes escalas atmosféricas atuantes nos regimes de vento brasileiro e 
capixaba. Fonte: AMARANTE, O. A. C; SILVA, F. J. L; ANDRADE, P. E. P, 2009.......... 94 
Figura 3.1.20 - Mapa Eólico do Espírito Santo. ................................................................... 95 
Figura 3.1. 21 - Extrato do Balanço Hídrico médio para os anos de 2006, 2007, 2008, 2009 
e 2010. Fonte: Adaptado de INCAPER, 2010....................................................................... 96 
Figura 3.1.22 - Inundação ocorrida em outubro / novembro de 2009 na região da 
baixada do Jacuy. Fonte: SARMENTO, 2009....................................................................... 97 
Figura 3.1.23 -  Localização da Rodovia Via Norte em relação às regiões hidrográficas 
definidas pela ANA e pelo IEMA. ....................................................................................... 98 
Figura 3.1. 24 - Distribuição de chuvas na Região Hidrográfica do rio Reis Magos. ....... 99 
Figura 3.1.25 - Tendência de distribuição de chuvas na Região Hidrográfica do rio Santa 
Maria da Vitória. Fonte: IEMA, 2010. ................................................................................ 101 
Figura 3.1.26 - Cursos de água que serão interceptados pela Rodovia Via Norte 
conforme as suas configurações naturais. ......................................................................... 101 
Figura 3.1.27 - Bacias e sub bacias hidrográficas da região. ............................................. 102 
Figura 3.1.28 -  Mapa de Recursos Hídricos. ..................................................................... 103 
Figura 3.1.29 -  Mapa de Recursos Hídricos. ..................................................................... 104 
Figura 3.1.30 -  Mapa de Recursos Hídricos. ..................................................................... 105 
Figura 3.1.31 - Mapa de Recursos Hídricos. ...................................................................... 106 
Figura 3.1.32 -  Mapa de Recursos Hídricos. ..................................................................... 107 
Figura 3.1.33 - Retificações e drenagens artificiais existentes na Bacia do Rio Santa Maria 
da Vitória, na área de influência do empreendimento. .................................................... 110 
Figura 3.1.34 - Pontos em que a rodovia transpassa os principais cursos de água e 
alguns canais de drenagem artificial. ................................................................................. 112 
Figura 3.1.35 - Imagens dos cursos de água que serão interceptados pela rodovia Via 
Norte. .................................................................................................................................... 113 
Figura 3.1.36 - Abrangência das áreas possíveis de serem alagadas e as 
permanentemente alagadas em relação à Rodovia Via Norte. ........................................ 114 
Figura 3.1.37 - A imagem ilustra os alagados existentes na área de influência de 
implantação da Rodovia Via Norte. ................................................................................... 115 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                        RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                       

 
___________________________________________________________ 

5 
 

Figura 3.1.38 - A imagem ilustra a vegetação típicas de terras úmidas, caracterizando as 
áreas de possíveis alagamentos no local de implantação da Rodovia Via Norte. ......... 115 
Figura 3.1.39 - Usos dos recursos hídricos que poderão sofrer interferência com as obras 
de implantação e operação da rodovia. ............................................................................. 117 
Figura 3.1.40 - Rodovia Via Norte em relação aos cursos de água cadastrados no 
GEOBASES. .......................................................................................................................... 119 
Figura 3.1.41 - Rodovia Via Norte em relação aos registros de DNPM relativo a água 
mineral. ................................................................................................................................. 120 
Figura 3.1. 42 - Uso e ocupação do solo na área de interferência da Rodovia Via Norte.
 ............................................................................................................................................... 122 
Figura 3.1. 43 - Área alagada identificada próxima ao maciço Mestre Álvaro............... 123 
Figura 3.1.44 - Área alagada identificada na área de influência do traçado da rodovia.
 ............................................................................................................................................... 123 
Figura 3.1.45 - Floresta Natural primário-secundária identificada na área de influência 
do traçado da rodovia. ........................................................................................................ 124 
Figura 3.1.46 - Floresta Natural primário-secundária identificada na área de influência 
do traçado da rodovia. ........................................................................................................ 124 
Figura 3.1.47 - Área de pastagem identificada na região onde a rodovia será implantada.
 ............................................................................................................................................... 125 
Figura 3.1.48 -  Área de pastagem identificada na região onde a rodovia será 
implantada. .......................................................................................................................... 125 
Figura 3.1.49 - Empresa de beneficiamento de rochas ornamentais localizada no extremo 
sul da Via Norte. .................................................................................................................. 126 
Figura 3.1.50 - Empresa de mineração e o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra 
localizados próximo a Via Norte. ....................................................................................... 126 
Figura 3.1.51 - Empresa de beneficiamento de rochas ornamentais localizada no extremo 
norte da Via Norte com solo exposto. ................................................................................ 127 
Figura 3.1.52 - Traçado do Gasoduto da Petrobrás Cacimbas � Vitória. ........................ 128 
Figura 3.1.53 - Localização do Gasoduto Cacimbas-Vitória no Ponto 10. ...................... 128 
Figura 3.1.54 - Localização do gasoduto Cacimbas-Vitória no Ponto 11. ....................... 129 
 
Figura 3.2.1 -- Mapa dos pontos de amostrados pelo estudo de flora 131 
Figura 3.2.2 - Número de espécies distribuídas por famílias. .......................................... 134 
Figura 3.2.3 - Curva de coleta das áreas amostradas na área de influência direta da 
Rodovia do Contorno da Serra � ES (Via Norte). ............................................................. 137 
Figura 3.2.4 - Aspecto do estágio inicial presente na área de influência direta. ............. 140 
Figura 3.2.5 - Outro aspecto do estágio inicial presente na área de influência direta. .. 140 
Figura 3.2.6 - Aspecto do interior do estágio inicial presente na área de influência direta.
 ............................................................................................................................................... 140 
Figura 3.2.7 - Aspecto da serrapilheira do estágio inicial presente na área de influência 
direta. .................................................................................................................................... 140 
Figura 3.2.8 - Aspecto do estágio médio presente na área de influência direta. ............ 143 
Figura 3.2.9 - Outro aspecto do estágio médio presente na área de influência indireta.
 ............................................................................................................................................... 143 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                        RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                       

 
___________________________________________________________ 

6 
 

Figura 3.2.10 - Aspecto do interior do estágio médio presente na área de influência 
direta. .................................................................................................................................... 143 
Figura 3.2.11 - Aspecto da serrapilheira do estágio médio presente na área de influência 
direta. .................................................................................................................................... 143 
Figura 3.2.12 - Aspecto do pomar presente na área de influência indireta. ................... 144 
Figura 3.2.13 - Aspecto do cultivo agrícola presente na área de influência direta e 
indireta. ................................................................................................................................ 144 
Figura 3.2.14 - Outro aspecto do cultivo agrícola presente na área de influência direta e 
indireta. ................................................................................................................................ 144 
Figura 3.2.15 - Aspecto da pastagem presente na área de influência direta. .................. 145 
Figura 3.2.16 - Aspecto da pastagem na área de influência indireta. .............................. 145 
Figura 3.2.17 - Aspecto do brejo presente na área de influência direta. ......................... 146 
Figura 3.2.18 - Aspecto do brejo na área de influência indireta....................................... 146 
Figura 3.2.19 -  Aspecto da APA do Mestre Álvaro localizada nos arredores do 
empreendimento.................................................................................................................. 148 
Figura 3.2.20 - Unidades de Conservação presentes na Rodovia via Norte. .................. 149 
Figura 3.2.21 - Mapa corredor ecológico Mestre Álvaro � Duas Bocas. .......................... 150 
Figura 3.2.22 -- Gráfico de demonstração das áreas de supressão medidas em hectares 
(ha). ....................................................................................................................................... 151 
Figura 3.2.23 - Mapa de localização da Via Norte. ........................................................... 154 
Figura 3.2.24 - Vista parcial da Área de Influencia Direta coberta por vegetação ......... 155 
Figura 3.2.25 - Vista parcial de áreas alagadas. (a) perene; (b) intermitente. ................. 155 
Figura 3.2.26 - Matas secundárias encontradas na Área de Influência do 
empreendimento.................................................................................................................. 156 
Figura 3.2.27 - Recursos hídricos. a- pequeno córrego; b- pequena lagoa. ..................... 156 
Figura 3.2.28 - Localização dos pontos de amostragem para o presente estudo............ 157 
Figura 3.2.29 - Utilização da rede de arrasto manual. ...................................................... 159 
Figura 3.2.30 - Triagem em rede de arrasto. ...................................................................... 159 
Figura 3.2.31 - Uso da peneira em ambientes rasos. ......................................................... 159 
Figura 3.2.32 - Processo de Triagem do material ictiológico coletado. ........................... 160 
Figura 3.2.33 - Equipe de campo em busca ativa por répteis. .......................................... 161 
Figura 3.2.34 - Busca diurna por répteis. ........................................................................... 161 
Figura 3.2.35 - Equipe de campo em busca ativa por anfíbios às margem de córregos. 162 
Figura 3.2.36 - Busca ativa com auxílio de lanternas. ....................................................... 162 
Figura 3.2.37 - Procura por anfíbios em área brejosa. ....................................................... 163 
Figura 3.2.39 - Observação direta com binóculo das espécies de aves na área de 
influência do empreendimento (Foto: Luciano Vieira, coordenada, 
20º07'46.5"/40º20'14.4"). ...................................................................................................... 165 
Figura 3.2. 38 - Registro das espécies de aves encontradas nos pontos de escuta (Foto: 
Luciano Vieira, coordenada, 20º07'46.5"/40º20'14.4"). ..................................................... 165 
Figura 3.2.40 - Realização de censo noturno. .................................................................... 167 
Figura 3.2.41 - Utilização de armadilhas tipo shermann para a captura de mamíferos. 167 
Figura 3.2.42 - Utilização de armadilhas tipo grade. ........................................................ 168 
Figura 3.2.43 - Utilização de luvas de raspa para proteção e realização da biometria. . 168 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                        RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                       

 
___________________________________________________________ 

7 
 

Figura 3.2.44 - Equipe de campo em busca de identificação de fezes e pegadas de 
mamíferos. ............................................................................................................................ 169 
Figura 3.2.45 - Exemplar adulto de Astyamax taeniatus. ................................................. 172 
Figura 3.2.46 - Exemplar da piabinha Hyphessobricon bifasciatus. ............................... 172 
Figura 3.2.47 - Exemplares de Astyamax taeniatus e Hyphessobricon bifasciatus. ...... 173 
Figura 3.2.48 - Exemplar jovem da traíra Hoplias malabaricus. ...................................... 173 
Figura 3.2.49 - Exemplar jovem do morobá Hoplerithrynus unitaeniatus. .................... 173 
Figura 3.2.50 - Hoplosternon litoralle. ................................................................................... 174 
Figura 3.2.51 - Geophagus brasiliensis. ................................................................................. 174 
Figura 3.2.52 - Poecilia vivípara. ........................................................................................... 174 

Figura 3.2.53 - Abundância das famílias registradas na área de influência do 
empreendimento.................................................................................................................. 176 
Figura 3.2.54 - Abundância relativa das espécies de anfíbio anuros registrados na área 
de influência do empreendimento. .................................................................................... 177 
Figura 3.2.55 - Curva de espécies registradas para a área de influência do 
empreendimento.................................................................................................................. 178 
Figura 3.2.56 - Rhinella schneideri. .................................................................................... 184 
Figura 3.2.57 - Rhinella granulosa......................................................................................... 184 
Figura 3.2.59 - Rhinella crucifer. ......................................................................................... 185 
Figura 3.2.58 - Dendropsophus elegans. ................................................................................ 185 
Figura 3.2.60 - Dendropsophus branneri. .............................................................................. 186 

Figura 3.2.61 - Sonograma da vocalização da espécie Hypsiboas albomarginatus, 
gravada em campo. ............................................................................................................. 186 
Figura 3.2.62 - Sphaenorhynchus planicola. .......................................................................... 187 
Figura 3.2.63 - Sphaenorhynchus planicola vocalizando. ....................................................... 187 
Figura 3.2.64 - Leptodactylus ocellatus. ................................................................................. 188 
Figura 3.2.65 - Dominância das famílias com relação ao total de registros de indivíduos 
de répteis. ............................................................................................................................. 190 
Figura 3.2.66 -  Abundância relativa das espécies de répteis da área de influência da via 
norte. ..................................................................................................................................... 191 
Figura 3.2.67 - Gráfico da curva do coletor das espécies. ................................................. 192 
Figura 3.2.68 -Tropidurus torquatus. .................................................................................... 193 
Figura 3.2.69 - Tropidurus strobilurus. ................................................................................. 193 
Figura 3.2.70 - Chironius laevicollis. ..................................................................................... 194 
Figura 3.2.71 - Micrurus corallinus. ..................................................................................... 194 
Figura 3.2.72 - Thamnodinastes hypoconia. ........................................................................... 195 
Figura 3.2.73 - Hemidactylus mabouia. ................................................................................. 195 
Figura 3.2.74 - Percentual de espécies por ordens de aves encontradas na Área de 
Influência do empreendimento. ......................................................................................... 200 
Figura 3.2.75 - Curva do coletor das espécies registradas nas Áreas de Influência da 
Rodovia do Contorno � Via Norte. .................................................................................... 201 
Figura 3.2.76 - Riqueza de espécies nos ambientes amostrados nas áreas de influência 
direta e indireta da Rodovia do Contorno � Via Norte. ................................................... 207 
Figura 3.2.77 - Fotos de algumas espécies de aves registradas na Área de Influência do 
empreendimento.  Fotos: Vitor Taylor. .............................................................................. 208 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                        RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                       

 
___________________________________________________________ 

8 
 

Figura 3.2.78 - Freqüência de registros por metodologias. .............................................. 212 
Figura 3.2.79 - Freqüência das ordens de mamíferos registrados na área de influência do 
empreendimento.................................................................................................................. 214 
Figura 3.2.80 - Abundância relativa das espécies de mamíferos registradas em campo.
 ............................................................................................................................................... 215 
Figura 3.2.81 - Curva de coletor acumulativa de espécies total e separada por 
metodologia. ........................................................................................................................ 216 
Figura 3.2.82 - Captura de Micoureus paraguayanus. ........................................................... 219 
Figura 3.2.83 - Biometria realizada na espécie Micoureus paraguayanus. ..................... 219 
Figura 3.2.84 - Sagüi (Callithrix geoffroyi) capturado em armadilha tipo grade. ............. 220 
Figura 3.2.85 - Ossada da espécie Callithrix geoffroyi (sagui). ........................................... 220 
Figura 3.2.86 - Captura de Gracilinanus microtarsus em armadilha tipo shermann. ....... 221 
Figura 3.2. 87 - Captura de Rhipidomys mastacalis em chão de mata. .............................. 221 
Figura 3.2.88 - Visualização da espécie Callithrix geoffroyi. ........................................... 222 
Figura 3.2.89  � Pegada de cachorro-do-mato. .................................................................. 222 
Figura 3.2.90 - Registro de pegadas de mão pelada e gambá. ......................................... 223 
Figura 3.2.91 - Pegada de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris). ...................................... 223 
Figura 3.2.92 - Philander frenatus. ........................................................................................ 223 
Figura 3.2.93 - Captura de Didelphis aurita em armadilha de grade. ............................... 224 
Figura 3.2.94 - Pontos de passagem de fauna.................................................................... 227 
Figura 3.2.95 - Modelo de passagem de fauna. Elaborado pela Ello Ambiental 
Consultoria Ltda. ................................................................................................................. 228 
Figura 3.2.96 - Modelo de passagem de fauna tipo túnel. Elaborado pela Ello Ambiental 
Consultoria Ltda. ................................................................................................................. 228 
Figura 3.2.97 - Modelo de passagem de fauna tipo tubular dupla. Elaborado pela Ello 
Ambiental Consultoria Ltda. .............................................................................................. 229 
Figura 3.2.98 - Passagem de fauna do tipo "misto", que associa o uso de pontes sobre 
cursos d�água com a passagem de fauna. Elaborado pela Ello Ambiental Consultoria 
Ltda. ...................................................................................................................................... 229 
 
Figura 3.3.1 - Ilustração mostrando o município da Serra, com suas lagoas, rios e praias 
no entorno da Reserva Florestal do Mestre Alvaro. ......................................................... 232 
Figura 3.3.2 - Foto da Igreja de N. S. da Conceição da Serra, ainda sem as torres. ........ 232 
Figura 3.3.3 - Gráfico de Evolução da população serrana. ............................................... 233 
Figura 3.3.4 - Gráfico de evolução da população residente. Fonte: IBGE.Elaboração: 
PMS. ...................................................................................................................................... 234 
Figura 3.3.5 - Gráfico de evolução do IDH-M da Serra � 1970-2000 Fonte: Atlas de 
Desenvolvimento Humano no Brasil 2000. ....................................................................... 235 
Figura 3.3.6 - Gráfico de relação do total de matrículas de 2006 com a população. ...... 238 
Figura 3.3.7 - Escola Paulo Freire em Vista da Serra. ....................................................... 239 
Figura 3.3.8 - Maternidade de Carapina, funciona o Pronto-atendimento infantil e o 
Centro de Referência Ambulatorial do Município, que oferece atendimento à população 
em diversas especialidades.  Fonte PMS. .......................................................................... 239 
Figura 3.3.9 - CIVIT e suas industrias. ............................................................................... 250 
Figura 3.3.10 - Mapa da infraestrura existente no Município da Serra. .......................... 252 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                        RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                       

 
___________________________________________________________ 

9 
 

Figura 3.3.11 - Divulgaçao de unidades habitacionais no município, incrementando a 
economia e ocupação do território. .................................................................................... 253 
Figura 3.3.12 - Fotografia da Rodovia BR 101 norte. ........................................................ 254 
Figura 3.3.13 -  Foto da Rodovia do Contorno de Vitória � BR 101. ................................ 255 
Figura 3.3.14 - Imagem aérea dos bairros analisados como Área Influencia Direta 
(Google Earth). ..................................................................................................................... 258 
Figura 3.3.15 - Imagem do mapa dos circuitos de agroturismo existentes no município, 
observando o traçado do Circuito Guaranhuns e Muribeca. ........................................... 259 
Figura 3.3.16 - Entrada do Bairro Cascata. ........................................................................ 260 
Figura 3.3.17 - Acesso ao Bairro São Marcos passando pelo Bairro Cascata. ................. 260 
Figura 3.3.18 - Foto do Sr. Serafim Ramos da Cruz � Presidente Associação dos 
Moradores do Bairro Grande Cascata. .............................................................................. 261 
Figura 3.3.19 - Entrada do Bairro São Marcos. .................................................................. 262 
Figura 3.3.20 - Acesso ao Bairro São Marcos passando pelo Bairro Cascata. ................. 262 
Figura 3.3.21 - Morador Sr. Joelson Fraga. ........................................................................ 263 
Figura 3.3.22 - Região de Muribeca. ................................................................................... 264 
Figura 3.3.23 - Início do trecho. A seta indica a Rodovia do Contorno BR 101. ............. 264 
Figura 3.3.24 - Foto da área da Euro Brasil, que esta localizada no Polo Industrial 
Jacuhy. Na parte final localiza-se as glebas para industrias. ........................................... 265 
Figura 3.3.25 - Foto de morro da propriedade que foi sugerido para retirada de material 
para aterro. ........................................................................................................................... 266 
Figura 3.3.26 - Foto do Sr. Jaime Larica, na visita de campo. Aponta para o local a ser 
desapropriado. ..................................................................................................................... 266 
Figura 3.3.27 - Acesso à empresa Ibrata Mineração. ......................................................... 267 
Figura 3.3.28 - Primeiro acesso. .......................................................................................... 268 
Figura 3.3.29 - Segundo acesso. .......................................................................................... 268 
Figura 3.3.30 - Vista da propriedade. ................................................................................. 268 
Figura 3.3.31 - Residência da propriedade. ....................................................................... 268 
Figura 3.3.32 - Foto do acesso a fazenda. ........................................................................... 269 
Figura 3.3.33 - Foto da vista da fazenda. ........................................................................... 269 
Figura 3.3.34 -  Foto do acesso a fazenda. .......................................................................... 270 
Figura 3.3.35 - Foto do proprietário na entrevista. ........................................................... 270 
Figura 3.3.36 - Foto das áreas da fazenda. ......................................................................... 271 
Figura 3.3.37 - Foto da área que considera nascente ......................................................... 271 
Figura 3.3.38 - Acesso à residência. .................................................................................... 271 
Figura 3.3.39 - Entrevista com o morador Sr. Afonso. ...................................................... 271 
Figura 3.3.40 - Um dos herdeiros. ...................................................................................... 272 
Figura 3.3.41 - Acesso a propriedade. ................................................................................ 272 
Figura 3.3.42 - Entrevista. .................................................................................................... 273 
Figura 3.3. 43 - Criação de Gado. ....................................................................................... 273 
Figura 3.3.44 - Acesso. ......................................................................................................... 273 
Figura 3.3.45 - Propriedade. ................................................................................................ 273 
Figura 3.3. 46 - Entrada da fazenda. ................................................................................... 274 
Figura 3.3. 47 - Acesso à propriedade. ............................................................................... 274 
Figura 3.3.48 - Entrevista com o proprietário. ................................................................... 275 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                        RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                       

 
___________________________________________________________ 

10 
 

Figura 3.3.49 - Propriedade ................................................................................................. 275 
Figura 3.3.50  � Lagoa. ......................................................................................................... 275 
Figura 3.3.51 � Acesso. ........................................................................................................ 275 
Figura 3.3.52 � Residência. .................................................................................................. 276 
Figura 3.3.53 � Proprietário. ................................................................................................ 276 
Figura 3.3.54 � Propriedade. ............................................................................................... 276 
Figura 3.3.55 - Proprietário. ................................................................................................ 276 
Figura 3.3.56 - Residência na propriedade e moradores. ................................................. 277 
Figura 3.3.57 - Proprietário e sua área. .............................................................................. 278 
Figura 3.3.58 - Acesso à propriedade. ................................................................................ 278 
Figura 3.3.59 - Proprietário e sua área ............................................................................... 278 
Figura 3.3.60 - Acesso à propriedade ................................................................................. 278 
Figura 3.3.61 - Residência.................................................................................................... 279 
Figura 3.3.62 - Proprietário ................................................................................................. 279 
Figura 3.3.63 - Sr.Victor e seu filho Sergio - proprietários. .............................................. 279 
Figura 3.3.64 - Vista da fazenda ......................................................................................... 279 
Figura 3.3.65 � Fazenda. ...................................................................................................... 280 
Figura 3.3.66 � Caseiro. ....................................................................................................... 280 
Figura 3.3.67 - Sede da fazenda. ......................................................................................... 281 
Figura 3.3.68 - Área de pastagem. ...................................................................................... 281 
Figura 3.3.69 - Fazenda........................................................................................................ 282 
Figura 3.3.70 - Proprietário ................................................................................................. 282 
Figura 3.3.71 - Propriedade. ................................................................................................ 283 
Figura 3.3.72 - Acesso à propriedade. ................................................................................ 283 
Figura 3.3.73 - Entrevista com Sr. Carlos. .......................................................................... 284 
Figura 3.3.74 - Foto setor de produção INSERPLA. ......................................................... 284 
Figura 3.3.75 - Acesso à empresa. ....................................................................................... 284 
Figura 3.3.76 - Área de depósito de material. .................................................................... 284 
Figura 3.3.77 - Moradora na entrevista. ............................................................................. 285 
Figura 3.3.78� Propriedade. ................................................................................................ 285 
Figura 3.3.79 � Propriedade. ............................................................................................... 285 
Figura 3.3.80 � Moradora. ................................................................................................... 285 
Figura 3.3.81 -  Entrevista com morador � caseiro. ........................................................... 286 
Figura 3.3.82 � Propriedade. ............................................................................................... 286 
Figura 3.3.83 - Entrevista com morador � caseiro. ............................................................ 286 
Figura 3.3.84 �  Propriedade. .............................................................................................. 286 
Figura 3.3.85 - Entrevista com o proprietário. ................................................................... 287 
Figura 3.3.86 - Acesso ao sítio. ............................................................................................ 287 
Figura 3.3.87 - Acesso à propriedade. ................................................................................ 287 
Figura 3.3.88 � Propriedade. ............................................................................................... 287 
Figura 3.3.89  -  Estrada de Muribeca, cortando a propriedade....................................... 288 
Figura 3.3.90  -  Residência do filho na propriedade ........................................................ 288 
Figura 3.3.91� Propriedade. ................................................................................................ 288 
Figura 3.3.92 - Acesso à Mineração Guidoni. .................................................................... 290 
Figura 3.3.93 - Acesso à Minerbraz. ................................................................................... 290 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                        RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                       

 
___________________________________________________________ 

11 
 

Figura 3.3.94 - Empresa Euro Brasil. .................................................................................. 291 
Figura 3.3.95 - Empresa Bricka. .......................................................................................... 291 
Figura 3.3.96 - Panorâmica do traçado da Rodovia ES-120 (Via Norte, em verde o 
traçado antigo, em. vermelho a alteração), que foi objeto do levantamento arqueológico. 
Fonte: DER/ES, 2010. .......................................................................................................... 292 
Figura 3.3.97 �  Rodovia do Contorno de Vitória e a rotatória para a estrada vicinal que 
vai atingir a área do empreendimento. Fonte: Perota, 2010. ............................................ 295 
Figura 3.3.98 �  Característica das estradas vicinais dentro da área do .......................... 295 
Figura 3.3.99 - Caminhamento de reconhecimento da área. Fonte: Perota, 2010. .......... 296 
Figura 3.3.100 � Trecho na área paludal com as estacas de marcação. Fonte: Perota, 2010.
 ............................................................................................................................................... 296 
Figura 3.3.101 - Detalhe das estacas de marcação. Fonte: Perota, 2010. .......................... 297 
Figura 3.3.102 � Observação dos perfis expostos, na área do empreendimento.Fonte: 
Perota, 2010. ......................................................................................................................... 297 
Figura 3.3.103 - Piquete em cima de rocha aparente com poucos sedimentos. Fonte: 
Perota, 2010. ......................................................................................................................... 298 
Figura 3.3.104 -  Sequência de feitura de sondagens. Fonte: Perota, 2010 ...................... 302 
Figura 3.3.105 � Relação entre o trajeto da rodovia e o sítio arqueológico. Extraido do 
mapa das .............................................................................................................................. 304 
Figura 3.3.106 - Localização do sítio Via Norte I. Relação com o sítio Areal II. ............. 305 
Figura 3.3.107 � Base rochosa dentro da área paludal, base do sítio Via Norte I. .......... 305 
Figura 3.3.108 - Sítio Arqueológico Via Norte I. Contraste da vegetação com a da área
 ............................................................................................................................................... 306 
Figura 3.3.109 � Sítio Arqueológico Via Norte I. Sondagem. Fonte: Perota, 2010. ......... 306 
Figura 3.3.110 - Localização do sítio Via Norte II. Extraido do mapa das coordenadas 
das sondagens. Fonte: Perota, 2010. ................................................................................... 307 
Figura 3.3.111 - Sítio arqueológico Via Norte II. Evidenciação da estratigrafia. Fonte: 
Perota, 2010. ......................................................................................................................... 308 
Figura 3.3.112 - Localização do sítio Via Norte III. Extraido do mapa das coordenadas 
das sondagens. ..................................................................................................................... 309 
Figura 3.3.113 � Mapa apresentado por Salles Cunha com a localização dos sambaquis 
na região ............................................................................................................................... 310 
Figura 3.3.114 � Abrigo sob-rocha Mestre Álvaro, publicado em 1970. ......................... 311 
Figura 3.3.115 - Material arqueológico coletado no Abrigo sob rocha Mestre Álvaro, 
publicado em 1970. .............................................................................................................. 311 
Figura 3.3.116� Escavações arqueológicas na área da praça de Nova Almeida. ............ 312 
Figura 3.3.117 � Igreja e Residência dos Reis Magos. Fonte: Perota, 2007. ..................... 316 
Figura 3.3.118 � Capela de São João Batista na localidade de Carapina, Serra,ES. Fonte: 
Perota, 1996. ......................................................................................................................... 317 
Figura 3.3.119 - Lado sul da Capela de São João Batista, tendo ao fundo o morro Mestre 
Álvaro. Fonte: Perota, 1996. ................................................................................................ 318 
Figura 3.3.120 � Estado atual das ruínas da Igreja de São José de Queimados.Fonte: 
Prefeitura Municipal da Serra, 2005. .................................................................................. 319 
 
Figura 9.1 � Levantamento planialtimétrico da área de Empréstimo 1. ......................... 356 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                        RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                       

 
___________________________________________________________ 

12 
 

 
Figura 9.3 � Levantamento planimétrico da área de Empréstimo 5. ............................... 357 
Figura 9.4 � Levantamento planimétrico da área de Empréstimo 6. ............................... 358 
Figura 9.5 � Levantamento planimétrico da área de Empréstimo 7. ............................... 359 
Figura 9.6 � Levantamento planimétrico da área de Empréstimo 8. ............................... 360 
Figura 9.7 � Levantamento planimétrico da área de Empréstimo 9. ............................... 361 
Figura 9.9 � Levantamento planimétrico da área de Empréstimo 11. ............................. 362 
Figura 9.11 � Quadro Resumo de Desapropriação � Rodovia ES-124 ............................ 364 
Figura 9.13 � Projeto de Terra Armada. ............................................................................. 367 
Figura 9.14 - Pontos de Passagem de Fauna...................................................................... 368 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                        RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                       

 
___________________________________________________________ 

13 
 

Lista de Quadros 

Nenhuma entrada de índice de ilustrações foi encontrada. 
Quadro 3.1.1 - Características Gerais das Zonas do Município da Serra. ......................... 82 
Tabela 3.1.2 - Principais cursos de água e drenagens artificiais que serão interceptados 
pela Rodovia Via Norte. *Datum WGS 84. ........................................................................ 111 
Tabela 3.1.3 - Descrição dos usos dos recursos hídricos identificados nas proximidades 
da Rodovia Via Norte. ......................................................................................................... 118 
 
Tabela 3.2. 1 - Coordenadas dos pontos de amostragem de flora. .................................. 132 
Tabela 3.2.2 - Lista com famílias, espécies e as fisionomias encontradas na área de 
influência direta e indireta da Rodovia do Contorno da Serra � ES (Via Norte). .......... 135 
Tabela 3.2.3 - Localização (UTM) dos fragmentos em estágio inicial de regeneração na 
área de influência direta para implantação da Rodovia do Contorno da Serra � ES (Via 
Norte). ................................................................................................................................... 138 
Tabela 3.2.4 - Parâmetros fitossociológicos da vegetação arbustivo-arbórea componente 
do estágio inicial de regeneração, amostrada na área de influência direta para 
implantação da Rodovia do Contorno da Serra � ES (Via Norte). .................................. 139 
Tabela 3.2.5 - Localização (UTM) dos fragmentos em estágio médio de regeneração na 
área de influência direta para implantação da Rodovia do Contorno da Serra � ES (Via 
Norte). ................................................................................................................................... 141 
Tabela 3.2.6 - Parâmetros fitossociológicos da vegetação arbórea componente do estágio 
médio de regeneração, amostrada na área de influência direta para implantação da 
rodovia do Contorno da Serra � ES (Via Norte). .............................................................. 142 
Tabela 3.2.7 - Localização (UTM) dos pontos de ocorrência da Pastagem na área de 
influência direta para implantação da Rodovia do Contorno da Serra � ES (Via Norte).
 ............................................................................................................................................... 145 
Tabela 3.2.8 - Localização (UTM) dos pontos de amostragem realizados ao longo do 
Brejo na área de influência direta para implantação da Rodovia do Contorno da Serra � 
ES (Via Norte). ..................................................................................................................... 146 
Tabela 3.2.9 - Parâmetros fitossociológicos para a vegetação de brejo existente ao longo 
da área de influência direta para implantação da Rodovia do Contorno da Serra � ES 
(Via Norte). ........................................................................................................................... 147 
Tabela 3.2.10 - Tipologias existentes ao longo da área de influência direta com previsão 
de supressão de vegetação em área de preservação permanente e demais áreas da  
Rodovia do Contorno da Serra, ES (Via Norte). ............................................................... 151 
Tabela 3.2.11 - Coordenadas geográficas dos pontos de escuta (point counts) 
amostrados na área de influência da Rodovia do Contorno � Via Norte. ...................... 164 
Tabela 3.2.12 � Espécies de peixes capturados na área de influência do 
empreendimento.................................................................................................................. 170 
Tabela 3.2.13 - Teleósteos amostrados com puçá na área do empreendimento com seus 
respectivos valores de abundância numérica. .................................................................. 170 
Tabela 3.2.14 - Teleósteos amostrados com rede picaré na área do empreendimento com 
seus respectivos valores de abundância numérica. .......................................................... 171 
Tabela 3.2.15 - Lista de espécies de anfíbios da ordem anura, registradas em campo. . 175 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                        RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                       

 
___________________________________________________________ 

14 
 

Tabela 3.2.16 - Abundância dos anfíbios observados na área do empreendimento. ..... 176 
Tabela 3.2.17 - Lista das espécies de anfíbios anuros registrados por meio de dados 
secundários, para o Municipio de Serra e Cariacica-ES. .................................................. 180 
Tabela 3.2.18 - Lista de espécies de répteis registradas em campo. ................................ 188 
Tabela 3.2.19 - Lista de espécies de répteis, levantados através de dados secundários 
para os municípios de Serra e Cariacica - ES. ................................................................... 189 
Tabela 3.2.20 - Abundância numérica dos répteis observados na área do 
empreendimento.................................................................................................................. 191 
Tabela 3.2.21 - Lista das espécies de aves registradas na Área de Influência da Rodovia 
do Contorno � Via Norte durante o mês de janeiro de 2010. ........................................... 196 
Tabela 3.2.22 - Valores de IPA para a avifauna registrada na Área de Influência Direta 
da Rodovia do Contorno � Via Norte durante a amostragem por pontos de escuta. ... 201 
Tabela 3.2.23 - Espécies de mamíferos registrados na área de influência do 
empreendimento.................................................................................................................. 211 
Tabela 3.2.24 - Total de indivíduos registrados, suas respectivas coordenadas (UTM) e 
tipos de registro. .................................................................................................................. 212 
Tabela 3.2.25 - Lista de espécies de mamíferos registradas por dados secundários. .... 217 
 
Tabela 3.3.1 - População residente. ......................................................................................... 236 
Tabela 3.3.2 - Estoque de imigrantes externos, por local de nascimento 2000 ............... 236 
Tabela 3.3.3 - População, Número de Domicílios Permanentes e Taxa de Ocupação. .. 236 
Tabela 3.3.4 - População residente Alfabetizada e taxa de alfabetização ....................... 237 
Tabela 3.3.5 - Projeção da população em idade escolar básica por faixa etária. ............. 238 
Tabela 3.3.6 - Saneamento básico no município da Serra-2000 ........................................ 241 
Tabela 3.3.7 - Quantidade de resíduos dispostos em aterro. ........................................... 241 
Tabela 3.3.8 -  Sistema abastecimento de água na Serra � 2003 ....................................... 243 
Tabela 3.3.9 � Evolução do sistema de esgotamento sanitário no município . ............... 243 
Tabela 3.3.10 � Evolução do consumo de energia (MWh), segundo classe de consumo.
 ............................................................................................................................................... 244 
Tabela 3.3.11 - Consumo de energia segundo ligações . .................................................. 244 
Tabela 3.3.12 - Áreas das zonas de uso do solo urbano municipal. ................................ 247 
Tabela 3.3.13  - Instrumentos da Gestão Urbana Municipal. ........................................... 248 
Tabela 3.3.14 � Pólos empresariais no município da Serra .............................................. 251 
Tabela 3.3.15 � Coordenadas UTM dos pontos de sondagem. ........................................ 299 
 
Tabela 9.1 - Principais cursos de água e drenagens artificiais interceptados pela Via 
Norte. *Datum WGS 84 ....................................................................................................... 353 
Tabela 9.2 - Localização das Barreiras de Siltagem ao longo da Via Norte. ................... 354 
Tabela 9.3 - Localização dos Pontos que Interceptam Fragmentos Florestais ao Longo da 
Via Norte .............................................................................................................................. 365 
Tabela 9.4 - Localização dos Viadutos Projetados ............................................................ 366 

 

 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                        RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                       

 
___________________________________________________________ 

15 
 

1. INTRODUÇÃO  

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

O presente documento, denominado de Estudo de Impacto Ambiental � EIA, 
apresentado para a obra de �Implantação do Contorno do Mestre Álvaro � Integrante da Via 
Norte, Rodovia � ES 120�, foi desenvolvido objetivando o Licenciamento por parte do 
Órgão Ambiental do Estado do Espírito Santo, Instituto Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos - IEMA e oferecer subsídio ao Departamento de Estradas de 
Rodagem � DER/ES para um adequado tratamento dos aspectos ambientais inerentes à 
implantação e posterior operação do empreendimento.  

Contemplou, com base em um Termo de Referência discutido e aprovado pelo DER-ES 
e IEMA, os serviços e obras a serem realizados na implantação de 18,26 km de rodovia 
projetada, a fim de estabelecer medidas a serem adotadas para prevenção, mitigação e 
compensação dos possíveis impactos ambientais a serem gerados. 

Toda a legislação ambiental pertinente e tecnologias viáveis ao empreendimento foram 
consideradas para que a obra seja executada de forma a promover segurança aos 
usuários da rodovia, menor pressão sobre os compartimentos ambientais, assim como o 
favorecimento da inclusão social e fortalecimento da economia da região.  
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1.2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

O empreendimento objeto do estudo é uma obra pública, do Governo do Estado do 
Espírito Santo, a ser contratada através de licitação pelo Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado do Espírito Santo � DER, uma Autarquia Estadual, cujos dados são 
apresentados a seguir: 

 
 
 Razão Social: DER � Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo 
 
 Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1501, Ilha de Santa Maria. 

Vitória � ES/CEP 29.052-120 
 
 Registro no CNPJ: 04.889.717/0001-97 
 
 Representante Legal: Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti � Diretora Geral 
 
 Pessoa de Contato: Octacílio Chamon � Gerente de Meio Ambiente 
 
 Tel/fax: (27) 36364446 / 36364445 
 
 E-mail: chamon@der.es.gov.br 
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1.3. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA 

O Projeto Rodoviário de Implantação da Via Norte foi desenvolvido pelo Consórcio 
EPT/LENC por meio do Contrato de Consultoria Nº 01/2008, a qual também contratou 
os consultores responsáveis pela elaboração do EIA/RIMA. Abaixo estão relacionados 
os dados da empresa: 

 

 
 Razão Social: Consórcio EPT/LENC-ES 
 
 Endereço: Rua Euclides da Cunha, N0 734, Santa Lúcia. Vitória-ES/ CEP: 29056- 010 

 
 Registros: 

CGC: 09.526.714/0001-02 
INSC. ESTADUAL: Isento 
INSC. MUNICIPAL: Nº1176765 

 
 Responsável Técnico pelo Projeto de Engenharia: Douglas Fadul Villibor 
 
 Tel/fax: (27) 3227-7081/3227-7154 
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1.3.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA SUBCONTRATADA PARA 
A ELABORAÇÃO DO EIA 

 

 
 Razão Social: Ello Ambiental Consultoria Ltda.  

 
 Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 500, Sala 705, Colatina Shopping, Centro, Colatina, ES. / 

CEP. 29.700-000. 
 

 Registros: CNPJ 09.024.976/0001-79 
 
 Representante Legal: Rogério Laurindo Rodrigues 
 
 Tel/fax: (27) 3722-3270 
 
 Home Page: www.elloambiental.com.br 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1. LOCALIZAÇÃO  

A obra a ser executada denomina-se por Implantação do Contorno do Mestre Álvaro, 
integrante da Via Norte, Rodovia ES � 120. A área da rodovia projetada possui seus 
limites totalmente inseridos no município da Serra, compreendendo 18,26 km de 
extensão e fará conexão entre à BR 101 Sul, Contorno de Vitória, no km 277 
(coordenadas N = 7763807, E = 359952) e o km 248 (coordenadas N = 7780344, E = 
357368) da BR 101 Norte, rodovia federal que liga a Região Metropolitana da Grande 
Vitória (RMGV) ao norte do Estado.  

Além do município da Serra, a RMGV engloba também os municípios de Cariacica, 
Fundão, Guarapari, Viana, Vila Velha e Vitória e abriga cerca de 50% dos três milhões 
de habitantes do Estado em área representativa de apenas 5% do território do Estado do 
Espírito Santo.  

O município da Serra é composto pelos distritos de Sede, Calogi, Queimado, Carapina e 
Nova Almeida, limitando � se ao norte com o município de Fundão; ao sul com os 
municípios de Vitória e Cariacica; a leste, com o Oceano Atlântico e a Oeste, com o 
município de Santa Leopoldina. A rodovia federal BR � 101 e as rodovias estaduais ES � 
010, ES � 264 e ES � 261 oferecem acesso viário ao município, que é interceptado ainda 
pela Estrada de Ferro Vitória � Minas (EFVM) e pelo Gasoduto Cacimbas � Vitória, 
sendo os últimos pertencentes à área de influência direta da Via Norte.  
A rodovia projetada, integrante da ES � 120, contorna a Área de Proteção Ambiental do 
Mestre Álvaro, considerado o maior e mais representativo monumento natural e 
paisagístico do município, com 833 metros de altitude, localizado à 4 km da sede 
municipal. A área de abrangência da Via Norte é caracterizada por abrigar circuitos de 
agroturismo; propriedades rurais; pólos industriais e o Centro de Detenção Provisória 
de Serra. A seguir está apresentado o mapa de localização da, conforme a Figuras 2.1.1.



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                        RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                       

 
___________________________________________________________ 

20 
 

 
Figura 2.1.1: Mapa de Localização da Rodovia ES - 120 (Via Norte).
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2.2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A rodovia projetada interliga a BR � 101 Sul, do Contorno de Vitória, à BR � 101 Norte, 
integrando a rodovia ES � 120 e contornando o perímetro urbano da Sede do município 
da Serra (contorno do Mestre Álvaro). Constitui via de pista dupla, com canteiro 
central, faixas de segurança interna, acostamentos, acessos, viadutos e faixas de 
múltiplo uso. 

 A estrutura do pavimento é constituída por camadas de solo argiloso, escória, mistura 
solo brita e revestimento em CBUQ, tendo sido elaborada com base na metodologia 
preconizada pelo DNIT e nos estudos de tráfego, cujo volume médio diário foi estimado 
em cerca de 15.000 veículos para o ano horizonte de projeto, 2026. 

A locação do eixo baseou-se em condicionantes e restrições ambientais, econômicas, 
sociais e técnicas, como a existência de fragmentos florestais remanescentes da mata 
atlântica; os limites da Área de Proteção Ambiental (APA) do Mestre Álvaro; sítios 
arqueológicos; características planialtimétricas e geotécnicas; proximidade com pólos 
industriais planejados; aspectos valorizados pelos proprietários das terras atingidas e 
ainda a proximidade com a faixa de servidão do Gasoduto Cacimbas � Vitória da 
Petrobrás. 

A Via Norte foi projetada visando aproveitar a área já impactada em virtude da 
implantação do Gasoduto, respeitando � se o afastamento mínimo da faixa de domínio 
do mesmo.  

 

2.3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

O projeto rodoviário do Contorno do Mestre Álvaro visa a execução da primeira fase da 
Via Norte, ES � 120, que inicia � se no Contorno de Vitória (BR � 101 Sul) e termina em 
Bebedouro, no município de Linhares. A nova rodovia promoverá a diminuição do 
fluxo intenso de veículos na BR 101, em trecho compreendido entre o posto da Polícia 
Rodoviária Federal e o bairro de Carapina, onde existem problemas de capacidade de 
tráfego, baixo nível de serviço e elevado índice de acidentes. Representará ainda 
melhorias de mobilidade em Carapina e alternativa viária para a população da Serra 
Sede e bairros do entorno. O empreendimento a ser implantado com  controle de acesso 
e ordenamento do uso e ocupação do solo condiciona ao município da Serra agregação 
de valor ao agroturismo e aos empreendimentos imobiliários, incentivos ao 
desenvolvimento de pólos industriais, além da geração de benefícios advindos da 
facilidade de escoamento da produção comercial das propriedades rurais da área de 
influência.  

No contexto nacional a implantação da Via Norte absorverá o fluxo de veículos que 
transitam pela BR � 101, umas das principais vias de acesso aos portos do Espírito 
Santo, somando benefícios à infraestrutura portuária e ferroviária do Estado, a qual se 
insere em região estratégica do país. Considerada a �Rodovia do Mercosul�, a Rodovia 
BR � 101 é ponto de encontro com o Corredor de Transportes Centro Leste e liga � se  ao 
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Corredor Atlântico do Mercosul, exercendo influência econômica em nove Estados 
Brasileiros.  

 

2.4. DESCRIÇÃO DAS POSSÍVEIS ALTERNATIVAS DE TRAÇADO 

Para a definição da locação do eixo viário foram estudadas alternativas de traçado, 
conforme apresentado no Anexo I, considerando os aspectos citados no item 2.2, 
destacando-se as condições geológicas e geotécnicas do terreno, a hidrologia e 
hidrografia da região, a localização da faixa de servidão do gasoduto da Petrobrás.  

Na região planejada para a implantação da rodovia não há existência de benfeitorias 
ocasionando impedimentos para definição da diretriz do traçado, porém a maior 
restrição identificada concentrou - se nas características físicas associadas à unidade 
geológica Aluviões Fluvio � Marinhos. Esta unidade está  localizada no início e no meio 
do trecho, constituída por argilas orgânicas, silte e areias, que compõe solos em geral 
mal drenados de baixa resistência que devem ser substituídos e encaminhados à um 
local de bota - fora.  Destaca - se que o traçado não intercepta pontos de captação de 
água para abastecimento humano, conforme descrito no item 3.1, assim como a maoir 
parte das nascentes identificadas na região.  

Trecho inicial   

Para a definição do trecho inicial, compreendido entre as estacas 0 e 150 do traçado 
amarelo, representado no Anexo I, três alternativas foram avaliadas, por meio de 
estudos topográficos de planialtimetria. A primeira opção, traçado roxo, foi descartada 
em virtude da necessidade de substituição do solo mole, existente em área 
constantemente alagada, por solo com maior resistência, implicando em altos custos 
para a execução da obra. A segunda opção, traçado verde, foi determinada visando 
aproveitar a estrada de terra que dá acesso ao Centro de Detenção Provisória da Serra. 
Esta alternativa gera menor volume de material terroso a ser susbtituído em função do 
aproveitamento da estrada de terra. Apesar disso a mesma foi descartada visando 
estabelecer o eixo nas proximidades do Pólo Industrial Jacuhy. A terceira opção, traçado  
em amarelo, considera a proximidade com o Pólo citado, o qual terá fácil acesso à 
rodovia que causará interferência em área que será antropizada, evitando � se desta 
forma a fragmentação do ambiente natural. O Pólo Industrial Jacuhy, abrange área de 
6.813.019,37 m2 no sentido norte, desde o contorno de Vitória (BR101 Sul), após as 
mineradoras BRIKCA, Euro Brasil, Minerbraz, Guidoni e RCA, que se encontram 
atualmente em operação, até o lado esquerdo da Via Norte, na estaca 130.  

Trecho Intermediário 

Na área central, localizada entre as estacas 200 e 730 do traçado em amarelo, o eixo 
representado em roxo Anexo I é a alternativa com maior variação das características do 
traçado oficial. Destaca-se que o traçado verde não faz correspondência com o traçado 
amarelo nos trechos entre as estacas 560 e 640 e entre as estacas 670 e 730. No primeiro 
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intervalo o traçado amarelo afasta- se do lago situado ao lado esquerdo da estaca 620, 
sendo que o traçado verde o intercepta. No segundo trecho, esse traçado atravessa área 
com cobertura vegetal nas proximidades da estaca 690 do traçado em amarelo, o que 
implica na supressão vegetal em área significativa comparando - se à alternativa do 
traçado oficial. No segundo trecho, entre as estacas 670 e 630, o Córrego Castelo e o 
Córrego Independência são interceptados pelo empreendimento considerando os 
traçados verde e amarelo, sendo que o traçado roxo intercepta apenas o Córrego 
Independência. O traçado roxo foi avaliado ao longo de todo o trecho, entre as estacas 
200  e 730. Após avaliação geotécnica e planialtimétrica verificou � se que a implantação 
da Rodovia naquele traçado não seria viável em função do relevo irregular e da 
existência em abundância de material rochoso, de difícil manejo para a construção da 
plataforma estradal planejada. Optou � se então pela opção do traçado amarelo, o qual 
aproxima - se em sua maior parte do Gasoduto Cacimbas � Vitória. De forma geral o 
relevo nas proximidades da faixa de domínio do Gasoduto é caracterizado como plano, 
com menor ocorrência de afloramento rochoso, favorável à geração de rampas mais 
suaves e maior estabilidade à futura rodovia. A intervenção antrópica já ocorrida na 
área facilita o acesso e a implantação da nova rodovia.  

 

Trecho Final 

Para a locação do eixo na área localizada a partir da estaca 730, sentido norte, foram 
estudadas duas alternativas. A primeira, traçados roxo e verde, representa o fim do 
trecho localizado na BR � 101 Norte ao sul da Mineradora Grein Brasil, após a Polícia 
Rodoviária Federal. A segunda alternativa, traçado amarelo, representa o fim do trecho 
nas proximidades do Pólo Industrial Serra Norte, o qual já se encontra em fase de 
implantação. Esta alternativa apresenta maior proximidade com a Comercialização de 
Água Mineral, em relação aos traçados roxo e verde, entretanto o ponto de captação de 
água distancia � se ainda à cerca de 1,5 km do empreendimento projetado, conforme 
apresentado no Diagnóstico do Meio Físico, item 3.1. O Ribeirão Juara é interceptado 
pelo eixo oficial da Via Norte. A proximidade com o Pólo Industrial facilitará o acesso 
dos veículos e equipamentos utilizados pelas indústrias à Via Norte, fator que impedirá 
a fragmentação de ambientes naturais, conforme descrito para o trecho inicial. O fácil 
acesso planejado aos Pólos Industriais é considerado também um fator de segurança em 
relação à movimentação de veículos pesados
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2.5. COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO COM PLANOS, PROGRAMAS 
E PROJETOS EXISTENTES NO ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 

A elaboração do projeto de implantação da primeira fase da Via Norte baseou- se não 
somente nas características relevantes da área para locação do eixo viário, mas também 
no levantamento de projetos, planos, programas e atividades realizadas na área de 
influência do empreendimento. A região diagnosticada neste estudo está planejada 
como base e local de preservação ambiental, implantação de empreendimentos, 
públicos e privados e de atividades já praticadas atualmente como agroturismo, 
pecuária, extração e transporte de rochas, etc.  

 

Plano Diretor Municipal da Serra 

A ocupação do solo é fiscalizada pela Prefeitura Municipal da Serra e baseia-se no Plano 
Diretor Urbano, na Lei de Parcelamento do Solo, na Lei de Zoneamento, na Legislação 
sobre as Áreas de Interesse Especial e Social, nos Códigos de Obras, de Posturas e de  

Meio Ambiente. Em fase de elaboração e finalização, está o Plano Diretor Municipal 
Participativo da Serra, enquadrando - se como um dos instrumentos mais importantes 
da política de desenvolvimento e crescimento urbano da Serra. Conforme o Anteprojeto 
de Lei, constitui objetivo deste Plano, estimular por meio de índices urbanísticos e o 
zoneamento, modelos de ocupação do território da Serra compatíveis com as 
características locais, minimizando os conflitos entre os usos e atividades, 
proporcionalidade entre a ocupação e a infra estrutura instalada e considerando a 
necessidade de proteção de áreas frágeis e/ou de interresse cultural, bem como 
harmonia do ponto de vista volumétrico.    

O macrozoneamento estabelece um referencial para o uso e ocupação do solo, dividindo 
o município em sete macrozonas: de Uso Sustentável; de Integração Turística, de 
Dinamização Rural, Balneária, de Dinamização Urbana, de Ocupação Consolidada e de 
Ocupação Controlada. As macrozonas se subdividem em zonas, que servem como 
referencial mais detalhado para a definição dos parâmetros de uso e ocupação do solo, 
definindo as áreas de interesse de uso onde se pretende incentivar, coibir ou qualificar a 
ocupação. A área de implantação do Contorno do Mestre Álvaro está inserida, no 
sentido norte - sul, nas Macrozonas de Dinamização Urbana, de Uso Sustentável e de 
Ocupação Controlada, assim como nas unidades de zonamento: Zona Especial 05, Zona 
de Proteção Ambiental 04, Zona Especial 03, Eixo Estruturante e Zona de Expansão 
Urbana 01.     

A Macrozona de Uso Sustentável, que abrange a maior área de implantação da Via 
Norte, é composta por territórios localizados dentro e fora do perímetro urbano, 
englobando as áreas da Sub-bacia do Rio Jacaraípe, Corredor Ecológico Duas Bocas,  

APA do Mestre Álvaro e Lagoas Juara e Jacuném, concentra grande parte das áreas de 
preservação ambiental, bem como dos recursos hídricos do município.  
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Como objetivos desta Macrozona citam-se:  

 Preservar, conservar e recuperar o patrimônio ambiental e paisagístico;  

 Promover a proteção dos mananciais, das lagoas e dos morros presentes na área; 
Promover o desenvolvimento econômico sustentável, a partir da adoção das sub-
bacias como parâmetro na forma de determinar o uso e ocupação da área; 

 Estimular a integração regional desta macrozona com as demais, a fim de proteger o 
patrimônio ambiental do município, principalmente de seus recursos hídricos. 

 

O início da Rodovia, locada na BR 101 � Contorno de Vitória, enquadra � se na 
Macrozona de Ocupação Controlada, que é caracterizada pelo grande potencial 
econômico vinculado ao setor de logística, histórico/cultural vinculado ao patrimônio 
arqueológico e arquitetônico e o turismo de negócios, apresenta restrições ambientais 
para o uso e ocupação de parte do território e necessidade de ampliação da oferta viária 
nas áreas de expansão urbana. Compõe objetivos da Macrozona de Ocupação 
Controlada: 

 

 Consolidar a região como pólo logístico nas áreas passíveis de ocupação; 

 Ampliar a rede viária local e demais infra-estruturas, compatibilizando a 
expansão da malha urbana, bem como os usos permitidos com as áreas de 
interesse ambiental; 

 Estimular o turismo de negócios e cultural e a melhoria da infra-estrutura e 
infraestrutura de apoio às atividades; 

 Promover políticas de identificação e preservação dos sítios arqueológicos e 
Arquitetônicos; 

 Implantar e consolidar o Parque São João de Carapina e Queimados como 
equipamentos públicos metropolitanos. 

 

O último trecho do Contorno da Serra insere � se na Macrozona de Dinamização 
Urbana, que compreende o território urbano na transição com a área rural, inserido 
entre áreas de grande interesse ambiental, potencial vinculado ao patrimônio histórico e 
cultural e as atividades da administração pública, concentra bairros caracterizados por 
população de baixa renda, deficiência na infra-estrutura e na mobilidade e 
acessibilidade.  

Constituem objetivos da Macrozona de Dinamização Urbana:  

 

 Dinamizar as atividades econômicas da região, ampliando a oferta de comércio e 
serviços; 

 Reforçar as funções administrativas da região; 
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 Compatibilizar os usos existentes e futuros ao potencial ambiental, paisagístico,       
histórico e cultural da região; 

 Adensar os vazios urbanos nas áreas de melhor infra-estrutura e promover ações de 
regularização urbanística e fundiária; 

 Incentivar atividades de suporte ao agroturismo, integrando a região a áreas     
rurais do município. 

Os mapas de macrozoneamento e zoneamento, com respectivas zonas definidas pelo 
PDM da Serra na área de abragência da Via Norte estão contemplados na Figura 2.5.1 a 
seguir: 
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Figura 2.5.1 - Macrozoneamento - PDM da Serra. 
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Figura 2.5.2 - Zoneamento � PDM da Serra. 
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Figura 2.5.2 - Zona de Proteção Ambiental (ZPA), Zona Especial (ZE), Eixo estruturante (EE) e Zona de Expansão Urbana (ZEU). 
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Figura 2.5.3 - Zona Especial (ZE) e Zona de Proteção Ambiental (ZPA).  
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Figura 2.5.4 - Parcial do Plano Viário � PDM da Serra. 
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O Plano Viário apresentado no Anteprojeto de Lei do PDM visa implantar, ampliar e 
qualificar a infra-estrutura viária da Serra, contemplando áreas urbanas e rurais e 
procurando alcançar uma cidade mais sustentável e de proporções metropolitanas. 
Estabelece que as vias projetadas deverão dar continuidade às vias existentes, 
enquadrando-se na hierarquização viária, através de análise do fluxo futuro, 
considerando os índices urbanísticos previstos para a região, contando com faixa de 
domínio e recuo previsto nos Projetos Viários. A Via Norte está contemplada neste 
Plano enquadrando � se na categoria �Via de Ligação Regional�, ver Figura 2.5.5. 

 

Principais Empreendimentos na Área de Influência Direta da Via Norte 

A área de influência direta do empreendimento a ser implantado é uma região 
considerada um pólo industrial de significativa importância para a economia do estado. 
Constituída por grandes industrias, cujas atividades exercidas depende direta e 
indiretamente  das condições de transporte da �Rodovia do MERCOSUL�, a BR 101. A 
Figura 2.5.6 ilustra a área de abrangência da rodovia em questão. 

 

Pólo Industrial Jacuhy 

A empresa Jacuhy Urbanismo Ltda implantará o Pólo Logístico e Industrial Jacuhy, 
projetado aproximadamente entre as estacas 15 e 130, ao lado esquerdo do Contorno do 
Mestre Álvaro, com abrangência de 6.813.019,37 m2. Atividades industriais e de 
armazenagem, serão instaladas e respaldadas pela logística de transporte do sistema 
Corredor CentroLeste, cujo objetivo mais amplo é o de impulsionar e ampliar o leque de 
cargas para importação e exportação.  (CEPEMAR, 2005)   

 

Pólo Industrial Serra Norte 

O Pólo Industrial Serra Norte está projetado nas adjacências do segmento final da Via 
Norte, compreendido entre as estacas 890 e 900, lado esquerdo e terá acesso nas 
proximidades da estaca 870. Ancorado pela empresa HKM, este Pólo nasceu da fusão 
da empresa HZM da Serra com a empresa KNM da Malásia e tem previsão de atrair 
mais dez empresas que atuam no ramo da Metal Mecânica e gerar cerca de 300 
empregos. O Pólo abrange a área de 135 mil metros quadrados, de um total de 4 
milhões de metros quadrados.  
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    Figura 2.5.6 -  Mapa da Área de Abrangência da Via Norte ( Rodovia ES-120). 
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Figura 2.5.7 - Pólo Industrial Serra Norte. 

 

Condomínio Alphaville Jacuhy 

AlphaVille Jacuhy 3 é a nova fase de um empreendimento imobiliário, ilustrado na 
Figura 2.5.6 anterior, representado na legenda como, ocupando uma gleba de 
2.629.746m2, com localizaçao privilegiada entre o Mestre Álvaro e as águas da Baía da 
Vitória, no km 275 da Rodovia do Contorno (BR-101), em Serra, a dez minutos do 
aeroporto de Vitória e da praia de Camburi. 

 

Estrada de Ferro Vitória Minas e Gasoduto Cacimbas 

A Estrada de Ferro Vitória � Minas (EFVM) atravessa a rodovia projetada nas 
proximidades da estaca 6, onde estão projetados dois viadutos em função das condições 
locais de topografia e das definições do Projeto Geométrico de modo a atender ao 
gabarito da ferrovia e a faixa de domínio do Gasoduto, levando-se em consideração os 
resultados das sondagens e perfis geotécnico do solo local. 
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De forma a minimizar as interferências com a EFVM e não se ter escoramento na faixa 
de domínio do Gasoduto, o Viaduto I longitudinal foi locado na pista da direita, em 
curva vertical tangente ao mesmo e o Viaduto II longitudinal, locado na pista da 
esquerda nível e tangente ao mesmo. Estas estruturas foram projetadas em vigas pré-
moldadas, adotando-se o esquema estrutural isostático com três vãos, o primeiro com 
19 metros, sobre as linhas da EFVM e os demais com 35 metros, sobre o Gasoduto e 
sobre uma rua lateral, perfazendo um total de 89,00 metros. 

 

Rodovia Federal BR 101  

A Rodovia BR - 101 atravessa 20 municípios da região leste do Espírito Santo, 
interligando o Estado com o Sul da Bahia e o Norte do Rio de Janeiro. Na Região 
Metropolitana da Grande Vitória, a mesma contorna o município de Vitória, intercepta 
a área urbana da Serra e representa ponto inicial e final de ligação com o primeiro 
trecho da Via Norte, compreendido em 18,26 km. A Rodovia Estadual  irá transpassar a 
BR � 101 por meio de viadutos e interseções locados nas estacas 0 e 900. Atualmente o 
trecho da BR, paralelo à Via Norte, é percorrido por grande fluxo de veículos pesados 
que trafegam em direção ao Sul e ao Norte do Estado e do Brasil, representando a 
principal via de escoamento de produtos e matéria - prima para grandes empresas 
instaladas no município da Serra.        

 

2.6. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL INCIDENTE SOBRE O EMPREENDIMENTO 

Os principais dispositivos jurídicos relacionados ao empreendimento estão relacionados 
a seguir, conforme os níveis federal, estadual e municipal: 

 

- Legislação Federal 

Constituição de 1988 

Art. 225 - O caput deste artigo ressalta o direito de todo o cidadão �ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado� e impõe ao Poder Público e a coletividade �o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações�. 

Art. 24 e 30 - No primeiro artigo, a constituição estabelece a competência legislativa 
comum à União e Estado para assuntos relacionados à proteção do meio ambiente e 
patrimônio histórico-cultural e controle da poluição, entre outros. Essa competência é 
estendida aos municípios através do Art. 30 em seus incisos I e II que confere aos 
mesmos, competência para legislar sobre �assuntos de interesse local� suplementando a 
legislação federal e estadual, no que couber. 
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Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 

Institui o Código Florestal. 

O Código Florestal Brasileiro é considerado a principal legislação de proteção às 
florestas e às demais formas de vegetação natural. Deverá ser considerado, bem como 
os instrumentos legais posteriores vieram a regulamentá-lo ou alterá-lo, principalmente 
em seus artigos que disciplinam a supressão de vegetação em áreas consideradas de 
preservação permanente (APP), haja vista a localização do empreendimento e a 
necessidade de supressão em alguns pontos. 

Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979 

Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências. Mesmo 
dispondo de forma ampla sobre parcelamento de solo urbano, este dispositivo legal 
assegura aos Estados, Distrito Federal e Municípios a possibilidade de estabelecerem 
normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o 
previsto nesta lei às peculiaridades regionais e locais. 

Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 

Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências. Esta Lei pode ser considerada o marco 
mais importante na Legislação Ambiental Brasileira. Além de definir os objetivos e 
instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, constitui o Sistema Nacional de 
Meio Ambiente (SISNAMA) e cria o Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA). 

A referida Lei, bem como os instrumentos legais que regulamentam ou alteram seus 
artigos, são as bases primordiais, seguidas pelos órgãos e entidades que constituem o 
SISNAMA, para atendimento aos fundamentos estabelecidos nos incisos VI e VII do 
artigo 23 e no artigo 225 da Constituição Federal. 

Lei no 9.605, de 13 de fevereiro de 1998 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Esta Lei inovadora, também chamada de Lei da Natureza e Lei de Crimes Ambientais, 
representou um avanço decisivo na legislação ambiental brasileira, pois antes da mesma 
a legislação era bastante esparsa e de difícil aplicação. Nesta Lei as infrações e as penas 
são claramente definidas. Ressalta-se, também, nesta Lei, a definição de 
responsabilidade criminal das pessoas jurídicas ou físicas autoras ou co-autoras de 
infração, não prevista em Lei anterior. 

Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997 
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Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, visando  assegurar à atual e às futuras gerações a 
necessária disponibilidade de água;  a utilização racional e integrada dos recursos 
hídricos; a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural 
ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

Decreto no 99.274, de 06 de junho de 1990 

Regulamenta a Lei 6.902, de 27 de abril de 1981 e a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
que dispõem, respectivamente, sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de 
Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras 
providências. Para o caso do empreendimento em foco, este instrumento legal se faz 
mais importante pela regulamentação de artigos da Política Nacional de Meio 
Ambiente, entre eles o que trata do Licenciamento Ambiental para �construção, 
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento de atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem assim os empreendimentos 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental�. 

Decreto no 3.179, de 21 de setembro de 1999 

Dispõe sobre as especificações das sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. O referido 
Decreto regulamenta os aspectos administrativos da Lei no 9.605/98, constituindo-se, 
juntamente com a Lei, um dos instrumentos legais mais aplicáveis pelo Poder Público 
na prevenção e repressão às ações nocivas ao meio ambiente. 

Decreto no 750, de 10 de fevereiro de 1993 

Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios 
avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica, e dá outras  providências.  

Resolução CONAMA no 01, de 23 de janeiro de 1986 

Dispõe sobre a obrigatoriedade e diretrizes para a elaboração de Estudo de Impacto 
Ambiental � EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental � RIMA. Ressalta-se 
nesta Resolução a definição do conceito de impacto ambiental para efeito de aplicação 
das legislações, em particular as que regem o licenciamento ambiental, como sendo 
�qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam: I � a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II � as atividades  

sociais e econômicas; III � a biota; IV � as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V � a 
qualidade dos recursos ambientais�. 

Resolução CONAMA no 06, de 24 de janeiro de 1986 

Aprova os modelos de publicação de pedidos de licenciamento em qualquer de suas 
modalidades, sua renovação e a respectiva concessão e aprova os novos modelos para 
publicação de licenças. 
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Resolução CONAMA no 13, de 06 de dezembro de 1990 

- Dispõe sobre licenciamento ambiental de atividades que possam afetar a biota da 
Unidade de Conservação, distante até 10 km do empreendimento. A referida Resolução 
definiu que �nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez 
quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota, deverá ser obrigatoriamente licenciada 
pelo órgão ambiental competente�. Definiu ainda, que o licenciamento só será concedido 
mediante autorização do responsável pela administração da Unidade de Conservação. 

Resolução CONAMA no 237, de 19 de dezembro de 1997 

Revisa os procedimentos e critérios utilizados no processo de licenciamento ambiental. 
Esta Resolução disciplinou o processo de Licenciamento Ambiental em todo o país, 
estabelecendo, em seu Art. 2o § 1o, que �A localização, construção, instalação, ampliação, 
modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes de, 
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do 
órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis�. Outra 
importante contribuição da Resolução foi a definição mais clara da competência da 
União, dos Estados e dos Municípios em matéria de Licenciamento Ambiental, além de 
estabelecer que os empreendimentos e atividades sejam licenciados em um único nível 
de competência. 

Resolução CONAMA no 303, de 20 de março de 2002 

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 
Objetivando regulamentar instrumentos legais que tratam sobre Áreas de Preservação  

Permanente - APP, em especial a Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965 � Código 
Florestal, esta resolução estabeleceu algumas definições e limites para melhor 
identificação e conceituação de APP. 

Resolução CONAMA no 369, de 28 de março de 2006 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo 
impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão devegetação em Área 
de Preservação Permanente � APP. Esta resolução definiu �os casos excepcionais em que o 
órgão ambiental competente pode autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em Área de 
Preservação Ambiental Permanente � APP para a implantação de obras, planos, atividades ou 
projetos de utilidade pública ou interesse social, ou para a realização de ações consideradas 
eventuais e de baixo impacto ambiental�. 

Resolução CONAMA no 307, de 5 de julho de 2002 
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Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da  
construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos 
ambientais. 

 

Portaria DNPM no 441, de 11 de Dezembro 2009 

Dispõe sobre os trabalhos de movimentação de terras e de desmonte de materiais in 
natura necessários à abertura de vias de transporte, obras gerais de terraplenagem e de 
edificações de que trata o § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 
1967. 

Resolução CONAMA no 357, de 17 de Março de 2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e  diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 
efluentes, e dá outras providências. 

 

- Legislação Estadual 

Constituição Estadual de 1989 

Art. 186 � �Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, impondo-
se, em especial, ao Estado e aos Municípios, o dever de zelar por sua preservação, conservação e 
recuperação em benefício das gerações atuais e futuras�. 

Art. 187 � �Para a localização, instalação, operação e ampliação de obras ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, será exigido relatório de 
impacto ambiental, na forma da lei, que assegurará a participação da comunidade em todas as 
fases de sua discussão�. 

Lei no 3.582, de 03 de novembro de 1983 

Dispõe sobre as medidas de proteção, conservação e melhorias do meio ambiente no 
Estado do Espírito Santo. 

Lei no 4.126, de 22 de julho de 1988 

Dispõe sobre a implantação da Política Estadual de Proteção, Conservação e Melhoria 
do meio ambiente. Esta Lei trata da Política Estadual para o meio ambiente, 
implantando o Sistema Estadual do Meio Ambiente e criando a Secretaria Estadual para 
Assuntos de Meio Ambiente, atualmente denominada de Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos � SEAMA. 

Lei no 4.701, de 01 de dezembro de 1992 

Dispõe sobre a obrigatoriedade que todas as pessoas, físicas e jurídicas, devem garantir 
a qualidade do meio ambiente, da vida e da diversidade biológica no desenvolvimento 
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de sua atividade, assim como corrigir às suas expensas os efeitos da atividade 
degradadora ou poluidora por ela desenvolvida. 

 

Lei no 5.361, de 30 de dezembro de 1996 

Dispõe sobre a Política Florestal do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. 

Esta Lei, bem como os instrumentos que a alteram ou regulamentam, deverá ser 
observada pelo empreendimento, em função da necessidade de supressão de vegetação 
existente no local. 

Lei no 5.866, de 21 de junho de 1999 

Altera dispositivos da Lei no 5.361 de 30 de dezembro de 1996, e revoga a Lei no 4.473 de 
28 de novembro de 1990 e a Lei no 5.642 de 11 de maio de 1998. 

Lei no 7.058, de 18 de janeiro de 2002 

Dispõe sobre a fiscalização, infrações e penalidades relativas à proteção do meio 
ambiente no âmbito da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente. 

Lei no 5.818, de 29 de dezembro de 1998 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de 
Gerenciamento e Monitoramento dos Recursos Hídricos, do Estado do Espírito Santo - 
SIGERH/ES, e dá outras providências. 

Decreto no 2.299 � N, de 09 de junho de 1986 

Regulamenta a Lei no 3.582, de 03 de novembro de 1983 que dispõe sobre as medidas de 
proteção, conservação e melhoria do Meio Ambiente no Estado do Espírito Santo. 

Decreto no 3.984 � N, de 14 de maio de 1996 

Dispõe sobre o Conselho Estadual de Meio Ambiente � CONSEMA definindo 
competência e dá outras providências. 

Decreto no 4.124 � N, de 12 de junho de 1997 

Aprova o regulamento sobre a Política Florestal do Estado do Espírito Santo. 

Decreto no 1.447 � S, de 25 de outubro de 2005 

Altera o regulamento do Conselho Estadual de Meio Ambiente � CONSEMA e dos 
Conselhos Regionais de Meio Ambiente � CONREMAS, estabelecido pelo Decreto 7.452 
� E de 13 de julho de 1999, e demais alterações posteriores. 

Decreto no 1.777 � R, de 08 de janeiro de 2007 
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Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento e Controle das Atividades Poluidoras ou 
Degradadoras do Meio Ambiente denominado SILCAP. O referido Decreto revoga o 
Decreto de no 4.344 � N de outubro de 1998. 

 

Instrução Normativa IEMA no 05, de 09 de agosto de 2010 

Instrumento legal específico para licenciamento de rodovias, estabelecendo critérios e 
procedimentos para o licenciamento ambiental de estradas, rodovias e obras afins. 

 

- Legislação Municipal  

Lei no 2199, de 18 de junho de 1999 

Dispóe sobre o Código Municipal de Meio Ambiente, fundamentado no direito de 
todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações, visando regular a 
ação do Poder Público Municipal e sua relação com os cidadãos e as entidades públicas 
ou privadas para garantia desse direito.  

Lei no 2100, de 03 de julho de 1998 

Dispõe sobre o Planejamento Urbano do Município da Serra, institui o Plano Diretor 
Urbano e dá outras providências, estabelecendo no seu Art. 1º que o planejamento 
urbano do município da Serra terá por finalidade promover a ordenação do uso do solo, 
com base nas condições fisico-ambientais e sócio-econômicas locais, visando sempre a 
melhoria da qualidade de vida da população. 

Lei no 1947, de 20 de dezembro de 1996 

Dispõe sobre o Código de obras do município da Serra, estabelecendo em seu  Art. 2°, o 
objetivo de disciplinar a aprovação, a construção e a fiscalização, assim como as 
condições mínimas que satisfaçam a segurança, o conforto, a higiene, e a salubridade 
das obras em geral. 

Lei no 1522, de 03 de setembro de 1991 

Dispõe sobre o Código de Postura do Município da Serra e a execução regular da 
Polícia Administrativa. Estabelece no Art .195 a promoção de medidas pela 
municipalidade para preservar o estado de salubridade do ar, evitar ruídos e sons 
excessivos e a contaminação das águas.  
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2.7. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

As principais características dos projetos que compõem o Projeto Final de Engenharia 
da pavimentação da via em questão estão apresentadas a seguir. 

 

Projeto Geométrico 

O Projeto Geométrico elaborado encontra-se apresentado no Volume 2 � Projeto de 
Execução em plantas e perfis. A seguir são descritos os principais parâmetros definidos.   

Principais pontos físicos ao longo do traçado:  

 

- Estaca - 0 � Entr.BR-101 

- Estaca - 6 � Cruzamento com a EFVM e gasoduto da Petrobrás; 

- Estaca - 208 � Pedreira Ibrata CDP (LE); 

- Estaca - 410 � Cruzamento com estrada Municipal; 

- Estaca - 615 � Cruzamento com estrada para Muribeca; 

- Estaca - 906 � Entr. BR-101 

As principais características técnicas do projeto da rodovia a ser implantada em pista 
dupla são descritas a seguir: 
 

Largura das pistas de rolamento ......................................................... 2x7,20m 

Largura dos acostamentos ................................................................... 2x2,50m 

Largura das faixas de segurança interna. ........................................... 2x0,80m 

Largura do canteiro central...................................................................... 3,00m 

Largura da faixa de domínio. ................................................................ 60,00m 

Número de curvas horizontais  ............................................................. 12 und. 

Raio mínimo de curva horizontal........................................ 400,0m lc=120,0m 

Número de curvas horizontal com espiral. .......................................... 12unid. 

Extensão em curva horizontal. ........................................................ 8.514,310m 

Extensão em tangente ....................................................................... 9.734,387m 

Rampa máxima ......................................................................................... 6,00% 

Extensão em rampa máxima. ............................................................... 150,00m 

 

Projeto de Drenagem  

Os dados utilizados na elaboração do projeto foram fornecidos pelos Estudos 
Hidrológicos, Geotécnico, Projeto Geométrico e de Terraplenagem realizados para o 
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trecho, além da avaliação das informações coletadas diretamente no local, por ocasião 
da vistoria de campo procedida. 

Dos referidos estudos obteve-se os valores das vazões adotadas para o 
dimensionamento de novas obras; as informações referentes as prospecções para 
verificação do nível do lençol freático nas extensões em corte e do tipo de material 
(rocha ou solo) e da existência ou não de solo mole; o traçado em planta e perfil, e as 
seções de projeto e do terreno natural gabaritadas ao longo do trecho. 

A vistoria de campo aliado ao levantamento topográfico possibilitou a obtenção das 
informações a respeito das condições de funcionamento do sistema natural de 
drenagem para que fossem estabelecidas as bases para o dimensionamento das obras, 
através de tipos de revestimento, captação e deságüe seguro (dissipadores), sem 
comprometer o meio ambiente. 

Na implantação dos dispositivos de drenagem superficial foram previstos as seguintes 
estruturas: meio-fios, sarjetas, valetas de proteção, entradas d'água, descidas d'água e 
dissipadores de energia, cujos desenhos-tipos e modelos encontram-se apresentados 
junto às folhas do projeto de drenagem, planta e perfil. 

As valetas de proteção estão previstas para a drenagem da base dos aterros a montante, 
nas cristas dos cortes e também nas alças das interseções, adotando-se as do tipo VPC01 
e VPC03 nos cortes e VPA01 e VPA03 nos aterros. Geralmente as valetas de proteção 
são conectadas a bueiros de greide ou de grota e descidas d'água de corte. 

 

Tais dispositivos foram previstos com a finalidade de executarem o lançamento da 
drenagem superficial para fora do corpo estradal, sendo que a entrada d'água faz a 
transição dos meios fios para as descidas d'água. 

Nos aterros o dispositivo faz a transição dos deflúvios superficiais para a base da 
plataforma. Até a altura de 5,00m a descida d'água será construída em rampa, em 
concreto simples. A partir desta altura o dispositivo será construído em degraus, com 
moldagem em concreto armado. 

A montante deverá ser conectado a entradas d'água e/ou bueiros de greide e a jusante a 
dissipadores de energias. 

Em alguns casos, para possibilitar o escoamento de bocas de bueiros tubulares a 
jusante, projetadas em desnível em relação ao terreno natural, foram previstas, descidas  

d'água para complementar o sistema e permitir o lançamento dos deflúvios até o 
terreno natural. 

Os dissipadores de energia têm a função de aliviar e reduzir a força dinâmica dos 
deflúvios vertidos para jusante ou para pontos baixos dos aterros, de modo a minimizar 
processos erosivos ou lixiviantes nos terrenos adjacentes a plataforma.  

As caixas coletoras estão projetadas basicamente para os bueiros de greide que dão 
continuidade ao escoamento dos defluvios do canteiro central e também no caso da 
drenagem dos retornos e acessos. Estão definidas seguindo a altura de implantação e 
diâmetro do bueiro projetado. 
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Os dispositivos de drenagem superficial foram dimensionados como canal, utilizando a 
fôrmula de Manning associada a equação da continuidade. A descarga de projeto foi 
calculada pelo método racional para uma duração de 5 minutos e tempo de recorrência 
de 10 anos, levando em consideração as diferentes capacidades de infiltração das 
superfícies de contribuição. A velocidade máxima de escoamento é de 4m/s e o 
alagamento máximo do acostamento, no caso dos meios-fios é de 1,0m. Nos outros 
dispositivos não foi considerado transbordamento.  

  

A partir da vistoria efetuada ao longo da futura plataforma da rodovia foi constatada a 
presença de águas subterrâneas, obrigando-se portanto, a elaboração de sistema de 
drenagem profunda. 

Por outro lado, lateralmente a futura rodovia, constatou-se várias áreas alagadiças de 
charcos ou brejos, com presença de solo mole e cortes em material de 2ª e 3ª categoria, 
as quais deverão ser tratadas tendo em vista a estrutura estradal a ser assentada nestes 
locais. Foi previsto a execução de dreno profundo longitudinal para corte em solo tipo 
DPS-01 e dreno profundo longitudinal para corte em rocha tipo DPR-01. 

O sistema projetado para os acessos e interseções consiste basicamente no 
estabelecimento de linhas de meio-fios nos bordos internos da pista e nas alças dos 
acessos, e em outros locais onde seja necessário promover a condução das águas 
superficiais. 

Nos bordos dos canteiros e ilhas separadoras de tráfego, onde não se procede a 
drenagem superficial (bordos externos) será assentado o meio-fio simples, sem sarjeta. 

O esgotamento se processará lateralmente através de entradas d'água conjugadas a 
descidas d'água e dissipadores de energia e lançamento no terreno de jusante. 

Quando este lançamento for em situação de montante, os volumes d'água serão 
transportados por bueiros de greide acoplado as entradas d'água através de caixas 
coletoras e lançadas posteriormente no terreno de jusante passando em bocas de saída 
tipo NT, também conjugadas com dissipadores de energia. 

 

- Obras de Arte Correntes 

Na seqüência são descritos os principais procedimentos metodológicos adotados para 
fins de dimensionamento dos bueiros ao longo do trecho: 

O critério de dimensionamento atendeu o preconizado no Manual de Drenagem do 
DNIT, bem como as Instruções de Serviço"  pertinentes em vigor no DNIT. 

 

Todos os bueiros tubulares de grota projetadas irão operar no modo seção livre, como 
canal para as vazões correspondentes ao tempo de recorrência Tr = 15 anos e, como 
orifício em esgotamento afogado e contínuo para as vazões determinadas para o tempo 
de recorrência Tr = 25 anos. 
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Para os bueiros celulares projetados, suas suficiências hidráulicas foram determinadas 
para os tempos de recorrência Tr = 25 anos e Tr = 50 anos, considerando-se operação 
como canal aberto e como orifício, respectivamente. 

Por outro lado, para todos os bueiros projetados, a par dos valores de descargas, 
apurados nos cálculos hidrológicos, considerou-se também o conceito de limpeza e 
conservação avaliado em cada caso. 

O projeto de Obras de Arte Correntes está desenvolvido em função da drenagem 
transversal e longitudinal da rodovia. A drenagem transversal consiste nos bueiros de 
grota e bueiros de greide, inclusive aqueles resultantes da drenagem do canteiro central 
da rodovia e os necessários a drenagem das interseções. A drenagem longitudinal 
compreende os bueiros paralelos ao eixo da rodovia, localizados junto ao canteiro e nos 
acessos secundários, para permitir o escoamento quando for o caso, dos canais de 
drenagem. 

Foram adotadas as seguintes dimensões mínimas para os bueiros projetados: 

. bueiro de grota  :   = 1,0m 

. bueiro celular    :  2,00 x 2,00m 

. bueiro de greide:  = 0,60m 

A carga hidráulica de projeto é a altura correspondente a duas vezes a seção da obra, 
medida a partir da sua geratriz inferior, estando efetivamente condicionada a 
velocidade máxima admissível para o bueiro e da verificação que ela não atingirá a 
montante as camadas mais permeáveis dos aterros, nem tampouco inundará a região a 
montante da obra.  

 

- Obras de Arte Especial  

Está contemplada a implantação de 14 (quatorze) Viadutos longitudinais, previstos para 
o empreendimento da Rodovia ES � 120. As obras de arte especiais estão situadas ao 
longo do trecho, conforme relação a seguir: 

 Estaca 0 - Viaduto (duplo) interseção nº 01 c/ BR-101 (Sul);  

 Estaca 6 � Viaduto (duplo), Passagem Superior nº01 s/ E.F.V.M e Gasoduto 
Petrobrás; 

 Estaca 280 � Viaduto (duplo), Retorno nº01 c/ Passagem Inferior; 

 Estaca 415 � Viaduto (duplo), Retorno nº 02 c/ Passagem Inferior; 

 Estaca 495+10 � Viaduto (duplo), Passagem Superior nº 02 s/ Estrada Municipal; 

 Estaca 615+16 � Viaduto (duplo), Retorno nº 03 c/ Passagem Inferior; 

 Estaca 907 � Viaduto (duplo) Interseção nº 02 c/ BR-101 (Norte). 

 Estaca 5+5 � Muro de Contenção � Terra Armada 
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Projeto de Terraplanagem 

 

Para o desenvolvimento do projeto, foram reunidos todos os dados e parâmetros 
necessários a alimentação do sistema específico de programação de microcomputador, 
abrangendo os seguintes dados: 

 Arquivo eletrônico da planta topográfica da área de influência; 

 Elementos da geometria planialtimétrica (quadro de curvas horizontais e      
verticais); 

 Seções transversais do terreno natural (arquivos levant. p/estação total); 

 Seções transversais tipo da plataforma projetada (seção tipo de pav. + larg. DN); 

 Declividade transversal da plataforma (> 2,0%); 

 Largura p/dispositivos de drenagem (corte (+2,0m) e aterro (+2,0m)); 

 Geometria dos taludes de cortes e aterros (descrito a seguir); 

 Fator de empolamento (30%); 

 Superelevação (> 3%). 

 

As seções transversais tipo de terraplenagem adotadas foram definidas a partir da pla-
taforma da pavimentação acrescida dos dispositivos de drenagem e abaulamento 

(aterro). Foram utilizadas nas seções que envolvem situações de cortes (solo e rocha), e 
aterros, a geometria dos taludes os seguintes parâmetros: 

 Taludes de corte: 

 em solo, inclinação 3 (V) : 2 (H); 

 banquetas em solos com h=8m, e largura de 4m, para cortes com altura > 12m; 

 em rocha, inclinação de 8 (V) : 1 (H); 

 declividade transversal das banquetas com 10%. 

 

 Taludes de aterro: 

 Inclinação 2 (V) : 3 (H); 

 banquetas a cada 6m de altura, com largura de 4m, para aterros com mais de 10m; 

 declividade transversal das banquetas com 10%. 

 

O Quadro 2.7.1 apresenta o quadro Resumo de Distribuição da Terraplanagem para a 
execução da Rodovia.  

Os Projetos Geométrico, de Drenagem, Obras de Arte Especial, Pavimentação, 
Terraplanagem, Interseções e Retornos e Obras Complementares estão apresentados no 
Volume 2 � Projeto Básico de Execução.    
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Quadro 2.7.1 - Quadro Resumo de Distribuição da Terraplanagem para a execução da Rodovia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE                                  

( m )

SUBSTITUIÇÃO ESCAVAÇÃO REMOÇÃO DE REMOÇÃO

DO MATERIAL COM BLOCOS MAT. ROCHOSO DE SOLO

AREIA SOLO DO SUBLEITO DE PEDRA DO SUBLEITO MOLE SOLO AREIA

0 - 200 76.227,0        1.715,0      15.434,0   -              -                  -                   -                 -                     -               93.376,0         -                64.645,7         7.182,0        71.827,7        -              

200 - 400 423.763,0      1.099,0      9.882,0     -              21.553,0         -                   -                 -                     -               456.297,0       -                315.898,7       35.099,0      350.997,7      -              

400 - 600 184.388,0      -             -            -              -                  -                   -                 -                     -               184.388,0       -                127.653,9       14.183,0      141.836,9      -              

600 - 800 29.105,0        -             -            -              5.060,0           -                   -                 -                     -               34.165,0         -                23.652,8         2.628,0        26.280,8        -              

800 - 1000 80.880,0        -             -            -              12.471,0         -                   -                 -                     -               93.351,0         -                64.628,5         7.180,0        71.808,5        -              

1000 - 1200 430.330,0      3.907,0      35.163,0   -              2.300,0           -                   -                 -                     9.504,0         481.204,0       -                333.872,9       36.284,0      370.156,9      -              

1200 - 1400 -                 -             -            -              7.169,0           -                   -                 -                     -               7.169,0           -                4.963,6           551,0           5.514,6          -              

1400 - 1600 -                 -             -            -              288.663,0       -                   -                 -                     -               288.663,0       -                199.844,5       22.204,0      222.048,5      -              

1600 - 1800 -                 -             -            -              -                  -                   -                 -                     -               -                  -                -                  -              -                 -              

1800 - 2000 23.402,0        -             -            -              -                  -                   -                 -                     -               23.402,0         -                16.201,5         1.800,0        18.001,5        -              

2000 - 2500 34.306,0        -             -            -              43.391,0         -                   -                 -                     17.820,0       95.517,0         17.820,0        53.790,9         5.976,0        59.766,9        -              

2500 - 3000 57.798,0        -             -            -              257.073,0       -                   -                 -                     -               314.871,0       -                217.987,5       24.221,0      242.208,5      -              

3000 - 4000 -                 -             -            -              548.236,0       -                   -                 -                     21.384,0       569.620,0       21.384,0        379.548,0       42.172,0      421.720,0      -              

4000 - 5000 17.315,0        -             -            -              172.779,0       -                   -                 -                     142.520,0     332.614,0       142.520,0      131.604,2       14.622,0      146.226,2      -              

5000 - 6000 -                 -             -            -              56.902,0         -                   -                 -                     -               56.902,0         -                39.393,8         4.377,0        43.770,8        -              

ACIMA DE 6000 -                 -             -            520.528,0   167.984,0       3.485,0             -                 3.485,0              329.300,0     1.024.782,0    329.300,0      151.186,0       16.798,0      167.984,0      520.528,0    

TOTAIS 1.357.514,00 6.721,00 60.479,00 520.528,00 1.583.581,00 3.485,00 0,00 520.528,00 4.056.321,00 511.024,00 2.124.872,38 235.277,00 2.360.149,38 520.528,00

PERCENTUAIS 33,47% 0,17% 1,49% 12,83% 39,04% 0,09% 0,00% 12,83% 99,91% 100,00% 90,03% 9,97% 100,00% 100,00%

             PARÂMETROS GEOTÉCNICOS PARA SELEÇÃO DOS MATERIAIS CBR (%)

< 3   ESCAVAÇÃO MÉDIA POR KM

< 10   FATOR DE COMPACTAÇÃO

> 3

> 10   CORPO DOS ATERROS 95%

> 10 100%

O empréstimo de areia não está incluso no total de aterro geométrico

  MATERIAL SATISFATÓRIO COMO SUBLEITO ( NÃO HÁ NECESSIDADE DE SER SUBSTITUÍDO) < 2 2.124.872,38                           

  MATERIAL SATISFATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NO MIOLO DOS ATERROS < 2

> 2

           GRAU MÍNIMO DE COMPACTAÇÃO

TOTAL

ATERRO GEOMÉTRICO

95% PN 100% PN
TOTAL1ª CATEG. 2ª CATEG. 3ªCATEG.INTERVALOS

  MATERIAL NÃO ADEQUADO AO SUBLEITO-SOLO (DEVERÁ SER PROCEDIDA A SUA SUBSTITUIÇÃO)

RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DA TERRAPLENAGEM     -     RODOVIA

ESCAVAÇÃO   ( m3 )

BOTA-FORA             

( m3 )

ATERRO  ( m3 )

EMPRÉSTIMOS

  MATERIAL INDICADO PARA EMPREGO COMO ACABAMENTO DE TERRAPLENAGEM DE CORTES E ATERROS < 2 CAMADAS FINAIS 235.277,00                             

  VOLUME DE ATERRO COMPACTADO

1,30

EXPANS. (%) 2.360.149,385

  MAT.  NÃO ADEQUADO PARA TERRRAPL.  (DEVERÁ SER NECESSARIAMENTE DESTINADO A BOTA-FORA) > 2

C o n s ó r c i o

LENC
®

Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado do Espírito Santo

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

RODOVIA
TRECHO

SUBTRECHO

: ES-124

: CONTORNO DE MESTRE ÁLVARO - INTEGRANTE VIANORTE

:

VISTO:

PROJETISTA

ESCALA:

DER-ES

DESENHO:

DATA FOLHA Nº

FEV/2010 TR-25
RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DA TERRAPLENAGEM

RODOVIA
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O segmento se desenvolve em grande parte de sua extensão em região de vale e/ou 
várzea. Ao longo de todo o trecho foram detectados impedimentos 
geológico/geotécnicos como a ocorrência de depósitos de natureza sedimentar 
constituídos de argila turfosa com espessuras variáveis, atingindo até 10 m em alguns 
pontos. Deste modo, determinou � se que o traçado da rodovia, sempre que possível, 
transpassaria área mínima onde ocorre este tipo de solo. 

Nos trechos de ocorrência de camadas de argila de pequena espessura, ou seja, de até 3 
m, o material será totalmente removido e susbtituído por solo que atenda condições 
aceitáveis de capacidade de carga do solo de fundação em relação às cargas solicitantes 
do aterro de projeto.  

Os dois perfis geotécnicos críticos apresentaram em geral ocorrência de argila mole, 
estando o primeiro localizado entre as estacas 12 e 102 com espessuras desse material 
variando de 5 a 8 m de altura, com picos de 12m e o segundo localizado entre as estacas  

166 e 256 com espessuras de argila variando de 5 a 7 m de altura, com picos de 10 m. 
Estas regiões são caracterizadas como de baixada com nível d�água perene podendo 
atingir ordem de 2,5 m acima do nível natural do terreno nas épocas de grandes cheias, 
fato que pode ocasionar erosão nos taludes em virtude do movimento ascendente, 
descendente e de correnteza das águas. Na locação efetiva da solução de tratamento os 
limites deverão ser ampliados, a favor da segurança, na ordem média de 40m em cada 
extremidade, para absorver pequenas extensões finais das ocorrências de bolsões de 
argila mole. 

Após análises de estabilidade do aterro à ruptura do solo de fundação e da expectativa 
de recalques do aterro por adensamento do solo de fundação adotou�se uma Seção 
Tipo de solução do aterro, em que está prevista a utilização do material selecionado 
para aterro, antes de seu uso final, como sobrecarga transitória para promover 
aceleração dos recalques auxiliada pelo efeito de alta capacidade drenante dos 
Geodrenos verticais. Medidas preventivas, como proteção superficial dos taludes dos 
aterros, como manta de bidim intercalando com uma manta de revestimento em 
Colchão Reno e implantação de bermas de equilíbrio combinadas com mantas de 
geogrelhas atravessando em dois níveis toda a largura da seção de aterro, foram  

adotadas em virtude da rodovia funcionar em alguns trechos como dique divisor da 
baixada, laterando o regime atual de fluxo das águas vazantes. Outras soluções para a 
estabilização dos aterros são citadas: procedimentos executivos compatíveis com as 
limitações operacionais no acesso e no trabalho sobre áreas de maior capacidade 
suporte para rodagem de máquinas pesadas; programação de fases executivas 
seqüenciais em que o próprio material de aterro selecionado possa ser utilizado para 
acelerar recalque.  

No segmento compreendido entre as estacas 400 e 500 o eixo foi deslocado em função 
da probabilidade de ocorrer gravíssimos problemas geológico/geotécnicos e excessivos 
custos para estabilização de encosta que os Depósitos Coluvionares com Talus, 
identificados nesta região, poderiam provocar na integridade física da rodovia. Estão 
previstos sete viadutos duplos ao longo da rodovia, com extensão de 50 m cada e seis 
acessos secundários, tipo limpa rodas. Um muro de contenção � terra armada está 
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projetado nos encontros dos viadutos I e II da passagem superior n0 1, ao sul, na estaca  

5+5m. A cabeceira dos viadutos, não dispõe de espaço físico para se implantar o aterro 
de abraço tradicional e encontros de viadutos, ao contrário do que ocorre na cabeceira 
oposta, da estaca 9+10. Neste segmento a rodovia atravessa a Estrada de Ferro Vitória � 
Minas (EFVM) e o Gasoduto Cacimbas � Vitória, os quais serão transpassados pela Via 
Norte de modo que haja interferência mínima nas áreas de abrangência das estruturas 
implantadas. A solução tecnológica adotada oferece um custo competitivo 
considerando a altura do muro a ser construído. 

 

Projeto de Pavimentação  

O Projeto de Pavimentação em questão foi elaborado para a rodovia em pista dupla, 
com canteiro central, duas interseções em dois níveis, três retornos com passagem 
inferior, uma passagem inferior e seis acessos secundários localizados ao longo do 
trecho. 

O dimensionamento da estrutura do pavimento das pistas de rolamento e faixas de 
segurança foi elaborado de acordo com os Estudos de Tráfego e baseado na 
metodologia preconizada pelo DNIT através do Método de Projeto de Pavimentos  

 

Flexíveis do extinto DNER, atual DNIT, integrante do Manual de Pavimentação, 2ª 
Edição � Ano 1996, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: 

 

- IS médio do subleito: IS = 11,5% (PN) (*), referente ao material da caixa de 
empréstimos no 09, componente das camadas finais da terraplenagem (esp. = 60,0cm) 

(*) Valor corrigido em função do IG: (IS = ISCBR + ISIG) 

                                                                    2 

 Nº de amostras: n = 5 

 Desvio padrão:  = 0,58 

 IS projeto: ISp =  IS � 1,29  -  0,68  =  10,7% 

                                      n 

- Período do Projeto: 15 anos a partir do ano 2012, considerado como o de abertura ao 
tráfego; 

- Número �N�usce: N2026 = 8,16 x 107  

 

Em resumo, a estrutura única de pavimento adotada para as pistas de rolamento e 
faixas de segurança é composta pelas seguintes camadas: 

 

- Revestimento: CBUQ, esp. = 12,5 cm, sendo 1a camada de �blinder� faixa �B� = 7,5 cm 
+ 2a camada de capa faixa �C� = 5,0 cm; 
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- Base: mistura solo brita 50/50% em peso, esp.= 15,0 cm, sendo: brita = 50%, areia = 
35% e argila = 15%; 

 

- Subbase: mistura escória/solo argiloso na proporção 75/25% em peso, esp.= 15,0 cm; 
e 

- Camada fina de terraplenagem (60,0 cm): solo argiloso, com IS projeto mínimo = 9,6% 
e expansão ≤ 2% na energia normal (PN). 

 

Por solicitação do DER, a projetista considerou a previsão de construção do pavimento 
em duas etapas, 1a e 2a respectivamente, sendo a 1a com vida útil avaliada de 8 anos, 
composta pelas camadas estruturais a seguir discriminadas:  

 

- Revestimento: CBUQ, esp. = 8,0 cm, sendo 1a camada de �blinder� faixa �B� = 4,5 cm 
+ 2a camada de capa faixa �C� = 3,5 cm; 

 

- Base: mistura solo brita 50/50% em peso, esp.= 15,0 cm, sendo: brita = 50%, areia = 
35% e argila = 15%; 

 

- Subbase: mistura escória/solo argiloso na proporção 75/25% em peso, esp.= 20,0 cm; 
ao invés de 15,0 cm inicialmente previsto; e 

 

- Camada fina de terraplenagem (60,0 cm): solo argiloso, com IS projeto mínimo = 9,6% 
e expansão ≤ 2% na energia normal (PN). 

 

A 2a camada construtiva deverá ser executada no 8o ano de projeto, após avaliação do 
comportamento do tráfego real ao longo da rodovia, e consistirá de camada 
complementar de revestimento, com CBUQ faixa �C�, esp. = 4,5 cm, restabelecendo, 
assim, a estrutura do pavimento inicialmente projetada com vida útil de 15 anos. 

Para pavimentação dos acostamentos, a estrutura a ser adotada na 1a etapa construtiva 
é a mesma recomendada para as pistas de rolamento, com exceção da camada de 
revesitimento, que será com CBUQ faixa �B� na espessura de 4,5 cm, mantendo-se um 
degrau de 3,5 cm em relação à pista. 

As estruturas de pavimento adotadas para a pavimentação dos ramos das interseções, 
retornos, passagens inferiores e acessos secundários, são apresentadas na figura a 
seguir. Ressalta-se que para a pavimentação dos Ramos 100 à 400, faixas adicionais e 
duplicação da BR 101 nas Interseções nos 01 e 02, adotou-se na 1a etapa construtiva a 
mesma estrutura de pavimento recomendada para as pistas de rolamento. 
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Na 2a etapa construtiva para o 8
100 a 400, faixas adicionais e duplicação da BR 101 nas Interseções n
complementada, com CBUQ faixa �C�, esp. = 4,5 cm, reestabelecendo assim a estrutura 
do pavimento inicialmente projetada.

   

Quadro 2.7.2 - Estruturas de Pavimento adotadas nas interseções, retornos, passagens inferiores 
e acessos secundários. 
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etapa construtiva para o 8o ano de projeto, a camada de revestimento dos ramos 
100 a 400, faixas adicionais e duplicação da BR 101 nas Interseções nos 01 e 02 deverá ser 

ntada, com CBUQ faixa �C�, esp. = 4,5 cm, reestabelecendo assim a estrutura 
do pavimento inicialmente projetada. 

Estruturas de Pavimento adotadas nas interseções, retornos, passagens inferiores 

AMBIENTAL � EIA 
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ano de projeto, a camada de revestimento dos ramos 
01 e 02 deverá ser 

ntada, com CBUQ faixa �C�, esp. = 4,5 cm, reestabelecendo assim a estrutura 

Estruturas de Pavimento adotadas nas interseções, retornos, passagens inferiores 
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Características das áreas de apoio necessárias 

- Canteiro de Obras 

Uma área próxima ao empreendimento, com possibilidade de ser instalado o canteiro 
de obras, está localizada a aproximadamente 250 m do eixo da estrada, na Estaca 
550/LE. Neste local existe a disponibilidade de aproximadamente 20.000 m2 para 
instalação do canteiro, que poderá abrigar o alojamento, oficina, usina de asfalto, etc. 

Conforme procedimento adotado pelo DER-ES, a empresa que vier a ser contratada 
para a execução da obra terá a responsabilidade de obter as licença ambientais de todas 
as áreas de apoio e estruturas que irá utilizar durante às obras, antes de receber a ordem 
de início, independentemente da licença do empreendimento em nome do DER-ES. 
Assim, considerando tal procedimento e sendo as áreas de apoio uma definição futura 
da empresa executora, por recomendação do DER-ES estas áreas não foram abordadas 
neste estudo, cabendo posteriormente à empresa executora em um processo de 
licenciamento à parte.  
 

 

 

 

 
Figura 2.7.3 - Local indicado para instalação do canteiro de obras. 

 
 
- Áreas e Jazidas de Empréstimo 

Para a execução do corpo estradal, a empresa projetista identificou as áreas de 
empréstimo indicadas na tabela a seguir e conforme as Figuras xx, as áreas de 
empréstimo ilustradas, que poderão vir a ser utilizadas pela empresa executora.  
As áreas estão relacionadas conforme a quantidade disponível e o tipo de material, 
portanto sendo estas passíveis de utilização, com a numeração original.  
 

  Quadro 2.7.1 � Áreas de empréstimo identificadas pela projetista. 
 

Empréstimo/ 
Localização 

Tipo de 
Material 

Distância 
do eixo (m) 

Tipo de 
uso da área 

Área 
(m2) 

Estimativa de 
volume 

disponível (m3) 
Emp. 01 -Estaca 0 LD Argila 300 Pastagem 32.400 301.320 
Emp. 05 - Estaca 281 LE Argila 450 Pastagem 43.200 390.000 
Emp. 06 -Estaca 400 LE Argila 300 Pastagem 21.600 139.536 
Emp. 07 - Estaca 499 LE Argila 300 Pastagem 21.600 139.536 
Emp. 08 -Estaca 810 LE Argila 1.600 Pastagem 57.600 313.344 
Emp. 09 -BR 101 norte 
Km 251 

Argila 1.470 Pastagem 45.000 270.000 

Emp. 11 -Estaca 110 LE Argila 2.100 Pastagem 280.800 1.220.881 
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 Figura 2.7.4 - Empréstimo 1.

 

 

Figura 2.7.5 - Empréstimo 5.
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Empréstimo 1. 

Empréstimo 5. 
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Figura 2.7.6 -  Empréstimo 6. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.7 - Empréstimo 7. 
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    Figura 2.7.8 - Empréstimo 8. 

 

 

     Figura 2.7.9 - Empréstimo 9. 
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Para a execução das camadas de pavimento estão indicadas uma jazida de rocha e duas 
jazidas de areia, relacionadas abaixo, todas comerciais e licenciadas. 
 
Pedreira 
Procedência: IBRATA Mineração Ltda  
Localização: pela BR-101/ES � km 276,9 (Contorno de Vitória) / LD a 7,7 km da Estaca 
0 ou 2,0 km da Estaca 206 / LE 
Amostra: Brita Graduada Simples 
Material: Rocha Gnaise 
Licença n° 184/2010 - LO 
Processo n° 22190830 
 
Areal 01:  
Mineração Machado 
Localização: Nova Almeida (Serra) 
Distância ao eixo: 41,7 km até Estaca 0  
Amostra: Areia Média de Coloração Amarela 
Produção: 35.000 m³/mês 
Licença n° 037/2007 � LO 
 Processo n° 22190830 
 
Areal 02: Transporterra 
Localização: Barra do Jucu (Vila Velha) 
Distância ao eixo: 71,9 km até Estaca 0  
Amostra: Areia Média de Coloração Amarela 
Produção: 50.000 m³/mês 
Licença n° 318/2008 - LO 
Processo n° 32103263 
Licença n° 282/10 � LO 
Processo n° 32103263 
 
Para a execução das camadas de pavimento projetadas estão indicadas uma jazida de 
rocha e duas jazidas de areia descritas abaixo, todas comerciais e licenciadas. 
 
Pedreira 
Procedência: IBRATA Mineração Ltda  
Localização: pela BR-101/ES � km 276,9 (Contorno de Vitória) / LD a 7,7 km da Estaca 
0 ou 2,0 km da Estaca 206 / LE 
Amostra: Brita Graduada Simples 
Material: Rocha Gnaise 
Licença n° 184/2010 - LO 
Processo n° 22190830 
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Areal 01:  
Mineração Machado 
Localização: Nova Almeida (Serra) 
Distância ao eixo: 41,7 km até Estaca 0  
Amostra: Areia Média de Coloração Amarela 
Produção: 35.000 m³/mês 
Licença n° 037/2007 � LO 
 Processo n° 22190830 
 
Areal 02: Transporterra 
Localização: Barra do Jucu (Vila Velha) 
Distância ao eixo: 71,9 km até Estaca 0  
Amostra: Areia Média de Coloração Amarela 
Produção: 50.000 m³/mês 
Licença n° 318/2008 - LO 
Processo n° 32103263 
Licença n° 282/10 � LO 
Processo n° 32103263 

 

- Bota�foras  

As áreas a serem utilizadas como bota-fora deverão ser indicadas, utilizadas e  
recuperadas pela empresa executora da obra em questão, a qual ainda não foi definida.  

 

     Quadro 2.7.2 � Discriminação do material de Bota-fora e suas principais características. 
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Insumos e Produtos 

Na figura a seguir estão apresentados os principais insumos a serem utilizados na obra 
e sua provável origem e destino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Resíduos Sólidos 

De acordo com a ABNT-NBR n
estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, 
doméstico, hospitalar, comercial, agrícola, de se
ainda, nesta definição, os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle da poluição, bem como 

 
Quadro 2.7.3 - Insumos a serem utilizados na obra, provável origem e destino.

                                                              
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)

____________________________________________________

a seguir estão apresentados os principais insumos a serem utilizados na obra 
origem e destino. 

NBR no 10004 de 2004, resíduos sólidos são resíduos nos 
sólido, que resultam de atividades de origem industrial, 

doméstico, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Estão incluídos, 
ainda, nesta definição, os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle da poluição, bem como 

Insumos a serem utilizados na obra, provável origem e destino.
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a seguir estão apresentados os principais insumos a serem utilizados na obra 

2004, resíduos sólidos são resíduos nos 
sólido, que resultam de atividades de origem industrial, 

rviços e de varrição. Estão incluídos, 
ainda, nesta definição, os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle da poluição, bem como 

Insumos a serem utilizados na obra, provável origem e destino. 
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determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 
pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 
 
Ainda em relação à classificação dos resíduos a NBR 10004:2004 classifica os resíduos 
sólidos em: Classe I � Perigosos, Classe II A � não perigosos Não Inertes e Classe II B � 
não perigosos Inertes. 
 
 Classe I � Perigosos: 

São resíduos que apresentam periculosidade, o seja, em função de suas propriedades 
físicas, químicas ou infecto-contagiosas podem apresentar riscos à saúde pública ou ao 
meio ambiente, ou uma das seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxicidade e patogenicidade. 
 
- Inflamabilidade: 
a) ser líquido e ter ponto de fulgor inferior a 60o C, exceto soluções aquosas com menos 
de 24% de álcool em volume; 
b) ser líquido e ser capaz de produzir fogo por fricção, absorção de umidade ou por 
alterações químicas espontâneas em condições normais de temperatura e pressão 
(CNTP), bem como, queimar persistentemente, dificultando a extinção do fogo, quando 
inflamado,  
c)ser substância que libera oxigênio (oxidante) estimulando a combustão ou 
aumentando a intensidade do fogo em outro material. 
 
- Corrosividade: 
a) ser aquoso com PH ≤ 2 ou  ≥ 12, e 
b)ser líquido e corroer o aço numa razão maior do que 6,35 mm ao ano numa 
temperatura de 55o C. 
 
- Reatividade: 
a) ser instável e reagir de forma imediata e violenta sem detonar; 
b) reagir violentamente com água; 
c) formar misturas potencialmente explosivas com água; 
d)quando for misturado com água gerar gases, vapores ou fumos tóxicos em 
quantidade suficiente para por em risco a saúde humana e o meio ambiente; 
 
e)possuir ânions cianeto ou sulfito que possa por reação liberar gases, vapores ou fumos 
tóxicos que coloquem em risco a saúde humana ou o meio ambiente; 
f) ser capaz de produzir reação explosiva ou detonante, e 
g) ser explosivo. 
 
- Toxicidade: 
a) possuir DL 50 oral para ratos menor que 50 mg/Kg ou CL 50 inalação para ratos 
menor que 2 mg/L ou DL 50 térmica para coelhos menor que 200 mg/Kg; 
b) apresentar contaminantes em concentrações superiores aos padrões da listagem 7 
(NBR 10004) quando submetido ao teste de solubilidade; 
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c) possuir uma ou mais substância constantes da listagem 4 (NBR 10004) e apresentar 
periculosidade determinada da seguinte forma:  
- natureza da toxicidade apresentada pelo resíduo; 
 - concentração do contaminante no resíduo; 
 - potencial que o contaminante, ou qualquer produto tóxico de sua degradação, tem de 
migrar do resíduo para o meio ambiente; 
 - persistência do contaminante; 
 - ser constituído por restos de embalagens contaminadas por qualquer substância 
constantes das listagens 5 e 6 (NBR 10004). 
 
d) resíduos de desarmamento ou produto fora de especificação de qualquer substância 
constantes das listagens 5 e 6 (NBR 10004). 
 
- Patogenidade: 
a) contiver microorganismos ou suas toxinas capazes de produzir doenças, com exceção 
dos resíduos sólidos domiciliares e aqueles gerados nas estações de tratamento de 
esgotos sanitários domésticos.    
     
 Classe II A�Não Inertes: 

São resíduos que não se enquadram nas classificações de resíduos Classe I � Perigosos 
ou de resíduos Classe II B � Inertes. Podem ter propriedades, tais como: 
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 
 
 Classe II � Inertes: 

São resíduos que quando submetidos a um contato dinâmico e estático com a água 
destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10.006:2004 não 
tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 
padrões de potabilidade de água excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 
 
Mais especificamente os resíduos das atividades de construção e pavimentação de 
estradas se enquadram como sendo da construção civil, conforme Resolução CONAMA 
no 307, de 05/07/2002, que estabeleceu diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão destes tipos de resíduos, disciplinando as ações necessárias de forma a 
minimizar os impactos ambientais.  
 
A mencionada Resolução definiu como resíduos da construção civil os resíduos 
provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 
civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos 
cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 
tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou 
metralha. Classifica e estabelece a destinação dos resíduos da seguinte forma: 
 
 Classe II A - São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 
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infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos 
(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, 
tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

- Destinação: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 
encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de 
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

 
 
 Classe II B - São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros. 

- Destinação: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura. 

 
 Classe II C - São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como 
os produtos oriundos do gesso. 

- Destinação: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade 
com as normas técnicas especificas. 

 
 Classe II D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: 

tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, 
reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros. 

- Destinação: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas especificas. 

 

As principais fontes geradoras de resíduos sólidos do empreendimento são: 

1. O escritório administrativo no canteiro de obras, que geram recipientes descartáveis 
de alimentação, papéis, folha de carbono, clipes, plásticos, copos de plásticos, entre 
outros; 

2. A oficina no canteiro de obras, que gera peças e componentes substituídos nos 
equipamentos, resíduos oleosos (borra oleosa, graxas e óleos usados), além de materiais 
impregnados em óleo utilizados, tais como estopas e panos; 

3. As equipes no campo, que geram principalmente recipientes descartáveis de 
alimentação; 

4. O caminhão de manutenção que gera peças e componentes substituídos nos 
equipamentos, além de materiais impregnados em óleo utilizados, tais como estopas e 
panos; 
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5. O desmonte de rochas e a terraplenagem que geram rochas e argilas; 

6. A supressão vegetal que gera material vegetal, madeira, galhos, etc; 

7. A terraplenagem que gera solo de horizonte �A�. 

 

O Quadro 2.7.4 a seguir relaciona os prováveis resíduos sólidos a serem gerados, sua 
fonte e respectiva classificação, conforme a Resolução Conama 307/02 e confrome as 
definições de cada classe mencionadas anteriormente. 

 

Quadro 2.7.4 - Classificação dos Resíduos sólidos conforme a Resolução Conama 307/02. 

Em relação à quantidade de resíduo, como está diretamente relacionada aos aspectos 
operacionais da empresa que ainda será contratada para a execução das obras, como 
por exemplo efetivo de mão-de-obra, estruturas e características do canteiro e 
quantitativo de máquinas e equipamentos, não está sendo identificado neste estudo.   

Para atender ao preconizado na CONAMA no 307, em relação ao reuso e a reciclagem 
dos resíduos, a empresa executora da obra deverá implantar Coleta Seletiva dos 
resíduos, utilizando, para tanto, o código de cores estabelecido na Resolução CONAMA 
no 275 de 25 de Abril de 2001. 
 
Padrão de Classificação de Cores: 
- AZUL: papel/papelão; 
- VERMELHO: plástico; 
- VERDE: vidro; 
- AMARELO: metal; 
- PRETO: madeira; 
- LARANJA: resíduos perigosos; 
- BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; 
- ROXO: resíduos radioativos;- MARROM: resíduos orgânicos; 
- CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de 
separação. 

Local de 
Geração 

Qualificação Classe 

Frentes de 
Serviços 

Camada superficial do solo A 
Estopas e panos contaminados com óleos, tintas, solventes, gasolinas, ou 
outros produtos perigosos  

D 

Material lenhoso gerado pelo corte de vegetação arbustiva ou arbórea B 
Plásticos, papel e papelão, metais, vidros etc. B 
Pedaços de madeiras provenientes de formas, escoramentos, etc.  B 

Canteiro de 
Obra 

Plásticos, papel e papelão, metais, vidros etc. B 
Estopas e panos contaminados com óleos, tintas, solventes, gasolinas, ou 
outros produtos perigosos 

D 

Resíduos de serviço de saúde D 

Escritório Plásticos, papel e papelão, metais, vidros etc. B 
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Efluentes Líquidos e Domésticos 

Os efluentes gerados durante a execução do empreendimento são provenientes da 
oficina e dos sanitários, instalados no canteiro de obras. Um Sistema Separador de Água 
e Óleo - SAO deverá ser implantado no canteiro de obras de forma a destinar 
adequadamente os resíduos oleosos gerados em função de atividades de lavagem e 
manutenção das máquinas e equipamentos utilizados na obra. Os resíduos 
provenientes dos sanitários são constituídos de substâncias orgânicas, fator que 
determina a adoção do sistema de tratamento de efluentes composto por unidades de 
fossa, filtro e sumidouro, conforme as normas NBR 7229/93 e 12969/97 da ABNT, 
considerando a média de permanência no canteiro de aproximadamente 50 pessoas 
normas ABNT NBR 7.229/93 e 13.969/97. Na hipótese do canteiro de obras ser 
instalado em local que possui interligação com a rede pública de coleta de esgoto, não 
será necessário implantação do sistema de tratamento de esgoto sanitário. O local 
indicado para armazenamento de material combustível no canteiro, deverá dispor de 
tanques aéreos e com capacidade máxima total de até 15.000 (quinze mil) litros, dotados 
de bacia de contenção e demais mecanismos de controle e segurança estabelecidos nas 
normas ABNT NBR 15.461 e 17.505, observando suas atualizações. Caso existam 
tanques de líquidos inflamáveis não combustíveis no cantiero, como CM30 e emulsão 
asfáltica, estes devem ser aéreos e dotados de bacia de contenção, sem qualquer ponto 
de descarte de efluente, e demais mecanismos de controle e segurança estabelecidos nas 
normas ABNT NBR 15.461 e 17.505, observando suas atualizações. Caso haja geração de 
efluente na bacia, este não poderá ser descartado sem prévio controle.   

A Figura 2.7.12 apresenta um tanque aéreo de contenção dimensionado conforme as 
especificações técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2.7.10 - Tanque de Contenção para Material Perigoso. 
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Equipamentos 

A empresa consultora que elaborou o projeto de pavimentação entende como 
necessário, para que a obra seja executada em um prazo de 720 (setencentos e vinte) 
dias consecutivos, que a empresa a ser contratada trabalhe com uma quantidade 
mínima de equipamento, conforme relacionado na  Tabela 2.7.4.  

 

        Quadro 2.7.5 � Máquinas e equipamentos a serem utilizados na obra. 

Especificação Quantidade 

Trator de esteira com lâmina D-6R 04 
Trator de esteira com lâmina e escarificador D-8R 01 
Trator de pneu 4x4 07 
Motoniveladora 10 
Pá carregadeira penumática 05 
Escavadeira de arraste 04 
Escavadeira EC 240 08 
Rolo AP vibratório patas 07 
Rolo AP de pneus 03 
Rolo AP liso de aço 01 
Rolo AP vibratório de aço 01 
Acabadora de asfalto 01 
Espargidor de asfalto 02 
Vassoura mecânica 02 
Tanque estacionário 20.000 lts 04 
Caminhão basculante 44 
Caminhão de carroceria 01 
Caminhão tanque 6.000 lts 07 
Comboio de lubrificação 02 
Bate estaca 02 
Betoneira 03 
Vibrador de imersão c/mangote 04 
Compressor de ar 01 
Martelete manual e mecânico 06 
Grupo gerador 02 
Serra circular 12 
Comjunto moto bomba 04 
Moto serra 05 

 
A empresa também deverá instalar  em seguida, laboratórios de solos, betume e 
concreto, dotados de todos os instrumentos necessários à realização dos ensaios 
geotécnicos e controle tecnológico requeridos na obra, e instrumentos de topografia.   
 

Principais Obras e Equipamentos de Segurança para Pedestres 

O Projeto Básico de Sinalização desenvolvido, buscou fornecer a disposição adequada 
dos vários dispositivos empregados, a fim de orientar os usuários quanto a maneira 
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correta e segura de circulação na via, visando minimizar os acidentes e demoras 
desnecessárias. Contempla o tipo, o dimensionamento e a locação dos dispositivos 
necessários para a sinalização vertical, sinalização horizontal e sinalização em fase de 
obras. Para tal, foram obedecidas as recomendações do Manual de �Sinalização 
Rodoviária� do DNER (1999); as disposições do �Manual de Sinalização de Trânsito�, 
consoante a Resolução nos 599/82 e 666/86 do Conselho Nacional de Trânsito. Foram 
também consideradas, as recomendações do �Manual de Projeto de Interseções em 
Nível em Áreas Urbanas (DENATRAN � 1984). O Projeto de Obras Complementares 
está apresentado no Volume 2 � Projeto de Execução, constando das plantas da 
Sinalização e desenhos tipos dos dispositivos previstos e elucidativos para execução do 
empreendimento. 

Alternativas viárias para a travessia segura de pedestres estão apresentadas no Volume 
2 � Projeto Básico de Execução, Projeto de Pavimentação, Seções Transversais Tipo, 
folha PV � 04. Estas seções apresentam faixas específicas de passeio projetadas nas 
passagens inferiores. O Projeto de Sinalização para Obras consta no Projeto de Obras 
Complementares, Volume 2 � Projeto Básico de Execução, Folha N0 OC � 24.  

  
Projeção do Tráfego 

As projeções do tráfego foram realizadas para a definição dos fluxos do tráfego futuro, 
ao longo do trecho em estudo e durante o período de vida útil do projeto considerando-
se o ano base de 2009, o ano de abertura do projeto em 2012 e o ano de horizonte do 
projeto em 2026. A planilha da figura a seguir indica os resultados obtidos na projeção 
do tráfego ao longo da vida útil do projeto definindo os fluxos do tráfego futuro no 
trecho em estudo, onde VDMA = Volume Diário Médio Anual, Vpd = VDM = Volume 
Diário Médio, e VMDc = Volume Médio Diário de veículos Carregados. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodovia: ES - 124 Trecho:  Contorno de Vitória

Sub trecho: Contorno Mestre Alvaro

* Ano Base, ** Ano de Abertura, ***Ano de Horizonte do Projeto
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PLANILHA P.3.2-01 - FLUXOS DO TRÁFEGO FUTURO (VDMA)

Projeção do Tráfego

Ônibus

Total Vpd VMDc

7143 37 11 575 298 139 9210731 1769

4 eixos

55

7 eixos5 eixos 6 eixos

2009*

Ano Automóvel
2C 3C 2 eixos

Caminhão

3 eixos

2021 10184 53 16 820 1042 78 425 245 198 70 13131

2024 11129 58 17 896 1139 86 464 268 217 76 14349
2025 11462 59 18 923 1173 88 478 276 223 79 14779

2023 10804 56 17 870 1106 83 451 260 210 74 13931
2022 10490 54 16 844 1073 259881 438 253 204 72 13525

Quadro 2.7.6 � Previsão de Volume Diário Médio Anual (VDMA). 
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2.8. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

A delimitação das áreas de estudo para a realização do Diagnóstico Ambiental foi 
determinada considerando-se as principais interferências do empreendimento nas 
variáveis ambientais que compõem o meio físico, biótico e antrópico.  

Considera-se área de influência indireta (AII) aquela onde os impactos se fazem sentir 
de maneira secundária ou indireta pelas ações do empreendimento e como área de 
influência direta (AID) aquela cujos compartimentos ambientais são afetados  
diretamente pelas ações do empreendimento.  

 

Área de Influência Direta - AID 

Meio Biótico 

Para a vegetação, foi considerada a área de efetiva supressão de vegetação e abertura de 
pista da futura rodovia bem como a faixa de domínio, equivalendo cerca de 30 metros 
de largura para cada lado do trecho, perfazendo um total de 109.81 hectares. 

Para a fauna foi considerada como sendo a área a ser suprimida acrescida de uma faixa 
contígua com 300 metros de largura, totalizando uma área de 1238.4 hectares. No 
entanto para os peixes foi considerada a área de construção e faixa de domínio, 
sucedido dos recursos hídricos afetados pelo empreendimento. 

Meio Físico 

A AID do meio físico foi delimitada de forma que contemplasse todas as áreas de 
intervenção, além de cursos d�água a serem atravessados pela variante. Por se tratar de 
um empreendimento linear, adotou-se de forma preliminar, uma faixa de seção para 
cada lado do trecho de 500m, pois as extensões e os limites da AID variam não só de 
acordo com o meio (físico, biótico e socioeconômico), mas também com os fatores 
ambientais componentes desses meios. Neste sentido, a AID totalizou uma área de 
1.902,5 hectares. 

Meio Antrópico 

A área de influência direta � AID constitui-se da faixa de domínio da rodovia a ser 
implementada e pavimentada, e de todas as fazendas, propriedades, aglomerados 
populacionais e lugarejos que serão objeto de projetos de desapropriações e/ou que 
venham a sofrer alguma alteração com a implantação do empreendimento, 
pricipalmente as propriedades atravessadas pelo Contorno do Mestre Alvaro, com foco 
direto na  área do entorno da rodovia,  aquela diretamente afetada, uma vez que os 
efeitos das obras civis e, posteriormente, da operação da rodovia, surtirão efeitos mais 
intensos.  

Estabeleceu-se assim como AID do meio antrópico as propriedades e acessos 
localizadas ao longo da rodovia, e os bairros Cascata, São Marcos e a localidade de  
Muribeca. 
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Nas Figuras 2.8.1 e 2.8.2 apresenta as áreas de influência direta, respectivamente.  

 

 
Figura 2.8.1 - Área de Influência Direta para o Meio Biótico e Meio Físico. 
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Figura 2.8.2 - Bairros identificados como Área Influência Direta para o Meio Antrópico  
(Software Google Earth). 

 
 

Área de Influência Indireta � AII 

  

Meio Biótico 

Para Vegetação foi considerada a mesma citada para Área de Influência Direta. Para 
fauna, considerando a capacidade locomotora e habito de vida, foram definidos 
tamanhos de áreas diferentes por grupos. Para Anfíbios e Répteis foi delimitada como o 
entorno imediato da AID acrescido num raio de 300 metros. Para os Mamíferos foi 
delimitada como o entorno imediato da AID numa faixa contígua com 1.000 metros de 
largura. Para as aves foi definida como a região contida dentro de um raio aproximado 
de 5,0 km a partir dos limites da AID, procurando incluir os diferentes ambientes do 
entorno do empreendimento (corpos d�água, áreas urbanizadas, capoeiras, pastagens, 
plantios de eucalipto e trechos de restingas). Para os peixes de água doce coincide com 
Área de Influência Direta. 
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 Meio Físico 

Foi adotada como AII para o meio físico uma faixa contínua ao longo da variante, 
limitada lateralmente por paralelas, distantes no mínimo de 1km. Em relação aos cursos 
d�água foram considerados aqueles passíveis de sofrerem impactos indiretos da 
instalação e operação do empreendimento. 

 

Meio Antrópico  

Como área de influência indireta definiu-se o município da Serra, inserido na região 
metropolitana da Grande Vitória, formada pelos municípios de Cariacica, Fundão, 
Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Esses sete municípios abrigam quase a 
metade da população total do Espírito Santo (46%) e 57% da população urbana do 
estado. Produzem 58% da riqueza e consomem 55% da energia elétrica.Todos estes 
municípios serão beneficiados, mas a  interferência maior se dará no município da 
Serra, definido e caracterizado como área de influência  indireta, por condensar e 
agregar as características que resume as possíveis interferências e impactos no meio 
socioeconômico.  

Na Figura 2.8.4 abaixo estão representadas em linhas gerais do Município da Serra 
como área de influência indireta e sua localização junto aos municípios que compõe a 
região metropolitana da Grande Vitória. 
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     Figura 2.8.3 - Mapa de Área de Influencia Indireta (AII). 
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Figura 2.8.4 - Município da Serra com seus distritos e limites na RMGV. 
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3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA  

3.1. MEIO FÍSICO 

Aspectos Metodológicos 

O diagnóstico do meio físico foi realizado inicialmente a partir da coleta de informações 
em bibliografia específica e em relatórios que envolvem estudos na área de influência 
do empreendimento. 

Para subsidiar a elaboração dos mapas e as análises ambientais, foi utilizado o Sistema 
Integrado de Bases Geoespaciais do estado do Espírito Santo � GEOBASES, que é um 
sistema multi-institucional já em amplo uso no Estado. Foram utilizadas, também, 
cartas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em escala de 1:50.000, 
referentes à área em estudo e imagens de satélites disponíveis no ortofotomosaico 
IEMA. 

Todos os dados Climatológicos foram obtidos no Instituto Capixaba de Pesquisa 
Assistência Técnica e Extensão Rural � INCAPER através do CENTRO CAPIXABA DE 
METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS � CECAM. Os dados utilizados na 
comparação entre a série histórica (1976-2009) e os anos de 2009 e 2010 são referentes à 
Estação Meteorológica de Vitória localizada na LAT: 20,373S, LON: 40,514W e ALT: 
20m, por ser a estação mais próxima ao município da Serra onde se localizará o 
empreendimento.  

Visando a obtenção de informações mais precisas sobre a região foram realizadas visitas 
de campo, especificamente nos dias 24 de abril e 01 de maio de 2010, percorrendo todo 
o entorno do traçado da futura rodovia e utilizando imagens de satélite 
georreferênciadas para avaliar se o que consta na bibliografia utilizada condiz com a 
realidade e para diagnosticar outras situações não especificadas na literatura. 

 

Geologia, Geomorfologia e Pedologia 

 Geomorfologia e Geologia 

Geologicamente, o Estado do Espírito Santo pode ser dividido em duas grandes 
porções. Uma a oeste, abrangendo a maior parte de seu território, ocupada por rochas 
metamórficas de alto grau (gnaisses, migmatitos e granulitos) e magmáticas plutônicas 
(granitos), com idades pré-cambrianas e paleozoicas. A outra, a leste, bem menor, é 
ocupada por rochas sedimentares da Bacia do Espírito Santo, de idade cretáceo-
terciária, sobrepostas pelos sedimentos terciário-quaternários da Formação Barreiras e 
quaternários das planícies litorâneas. A parte sedimentar avança mar adentro pela 
plataforma continental, limitando-se a leste com o complexo vulcânico de Abrolhos. 

 

 

 

 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                      RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
___________________________________________________________ 

76 
 

 

 
Figura 3.1.1 - Feições Geológicas da área de influência da via norte. Fonte: DER. 

 

Tendo origem na Era Geológica do Cenozóico, Terciário, Plioceno e fazendo parte do 
Grupo Barreiras, a região é formada por Conglomerados polimícticos, arenitos imaturos 
e argilas variegadas (IBGE, 1987a). 

A região faz parte do Domínio Morfoestrutural de Depósitos Sedimentares; Região dos 
Piemontes Inumados; Unidade Geomorfológica de Tabuleiros Costeiros (IBGE, 1987b). 

A Região dos Tabuleiros Costeiros é caracterizada no município da Serra pela Unidade 
Tabuleiros Costeira, limitada a oeste pelas Colinas e Maciços Costeiros e a leste pelo 
oceano. Ocorre em boa parte da porção oriental do município, constituindo uma área 
plana com altimetria variando de 15 a 40 metros, onde se desenvolveu boa parte da área 
urbana do município. É recortada pelos vales dos rios e riachos que correm na direção 
leste, até alcançarem o Oceano Atlântico. 

 

 Pedologia 

A região do entorno da área onde deverá ser instalado o empreendimento, foi 
contemplada em dois estudos pedológicos oficiais, os quais resultaram nas cartas de 
solos em escala 1:400.000  (EMBRAPA-SNLCS, 1978) e 1:1.000.000 (RADAMBRASIL, 
1983). A pedologia da área é composta por poucas classes de solos, com formação e 
posição intimamente ligadas à geomorfologia regional. Os solos dominantes sobre as 
áreas de tabuleiros são os Argissolos, enquanto que, em áreas de idade geológica mais 
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recente, predominam solos sem ocorrência de horizonte B. O objetivo deste capítulo é a 
apresentação das características dos solos presentes na área. Na Figura 3.1.2 são 
apresentadas unidades pedológicas existentes na região em análise. 

 

 

 

 
   Figura 3.1.2 - Unidades Pedológicas existentes na região da Via Norte. 

 

Metodologia   

Primeiramente foi realizada uma revisão da literatura que descreve o relevo, formação e 
pedologia da área de estudo. Foi realizada uma campanha de campo, durante a qual 
todo traçado foi percorrido e feito observações do relevo, da vegetação e das relações 
existentes entre solo e relevo. Os solos foram estudados através de observações da 
paisagem, de perfis em taludes de estradas. As informações colhidas em campo, aliadas  

às obtidas na literatura pesquisada foram utilizadas na descrição das características dos 
solos observados, a qual se encontra a seguir.   

A área cortada pelo traçado da Rodovia se insere, segundo Radambrasil (1983), no 
domínio morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares. Duas regiões geomorfológicas  
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são observadas na área, a das Planícies Costeiras, que apresenta a unidade 
Geomorfológica Planícies Litorâneas, e a região geomorfológica dos Tabuleiros 
Costeiros, que apresenta a unidade geomorfológica dos Tabuleiros Costeiros. A 
unidade morfológica dos Tabuleiros Costeiros apresenta um modelado de dissecação 
fluvial com média densidade de drenagem e médio aprofundamento dos vales.  

A unidade geomorfológica das Planícies Litorâneas, na área cortada pela Rodovia é 
constituída por materiais acumulativos marinhos e fluviomarinhos, que correspondem 
a depósitos recentes que correspondem às áreas sob influência das marés, formando o 
ambiente presente entre as Estruturas 2/3 e 5/3 e o substrato dos manguezais dos rios. 
Duas ordens de solos foram observadas na área desta unidade geomorfológica: 
Gleissolos e Solos de Mangue.  

Por se tratar de sedimentos com diferentes composições, verifica-se que, na área do 
Empreendimento, existe uma forte inter-relação entre o material de origem e o tipo de 
solo. 

Na área de tabuleiros predominam solos com horizonte B textural, Podzólico Vermelho 
Amarelo Abrúptico e Latossolo amarelo. 

Na planície quaternária, devido à presença de água muito superficial e de áreas 
alagadas, acarretaram a formação de solos sem horizonte B. Nas áreas de sedimentos 
arenosos marinhos ocorre Areia Quartzosa Marinha, Areia Quartzosa Marinha 
Hidromórfica e Podzol Hidromórfico. Nos ambientes lagunares, ocorrem solos 
hidromórficos Glei Húmico, Glei Pouco Húmico e Orgânico. Nas áreas de deposição 
fluvial predominam solos Aluviais, com manchas de Cambissolos. 

 

Argissolos Amarelos  

Denominados Podzólicos Amarelos pela classificação anteriormente utilizada pela 
EMBRAPA, são solos minerais com argila de atividade baixa, com horizonte B textural 
imediatamente abaixo de um horizonte A ou  E e teor de argila no horizonte B maior 
que o do horizonte A ou  E sobrejacente. Apresentam matiz mais amarela que 5YR na 
maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B. Podem apresentar cerosidade  

formada  pela deposição de argila sobre as diferentes faces dos agregados do horizonte 
textural, formando película de colóides minerais, que lhe conferem, se bem 
desenvolvida, um aspecto lustroso e brilho graxo (EMBRAPA/CNPS, 1999).  
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Figura 3.1.3 - Ilustração do perfil de solo � Latossolo Amarelo. 

 
 
 

É o tipo de solo que encobre a maioria da área cortada pelo traçado da rodovia, estando 
presente nas áreas rurais mais elevadas e em toda a área urbana (exceto no vão de 
781,69 m entre as Estruturas 0/2 e 1/1, sob o qual vem ocorrendo o início da formação 
de um bairro, ainda sob a forma de invasão).  

Os Argissolos apresentam forte diferenciação textural entre os horizontes A e B, com 
muito baixos teores de nutrientes. O gradiente textural entre os horizontes A e B confere 
grande diferenciação na taxa de infiltração de água em seus horizontes, resultando em 
alta erodibilidade. Isto faz com que as bordas dos tabuleiros, áreas de alta declividade 
situadas entre a parte plana do topo dos mesmos e os vales aluviais, sejam pontos 
altamente susceptíveis a erosão.  A baixa fertilidades destes solos fazem com que, para 
suportar agricultura, tenham que receber fertilizantes e calcário  objetivando o aumento  
 
de sua fertilidade e redução de sua acidez. A  Foto 4.2 apresenta um perfil de Argissolo 
nas imediações da SE Carapina exposto para retirada de material argiloso. Observa-se a 
grande profundidade do solo, com horizonte C iniciando-se a profundidades acima de 
3 metros.  
 

Gleissolos 

 São os solos classificados como Glei Húmico e Glei Pouco Húmico pela classificação de 
solos utilizada anteriormente pela EMBRAPA.  Gleissolos são solos constituídos por 
material mineral com horizonte glei imediatamente abaixo do horizonte A ou de 
horizonte hístico com menos de 40 cm de espessura, ou horizonte glei começando 
dentro de 50 cm da superfície do solo. Horizonte Glei é um horizonte mineral 
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subsuperficial ou eventualmente superficial, com espessura de 15 cm ou mais, 
caracterizado por redução de ferro e prevalência do estado reduzido em todo ou em 
parte, devido principalmente à água estagnada, como evidenciado por cores neutras ou 
próximas de neutras (normalmente cores acinzentadas) na matriz do horizonte, com ou 
sem mosqueado de cores mais vivas. Trata-se de horizonte fortemente influenciado pelo 
lençol freático e regime de umidade redutor, virtualmente livre  de oxigênio dissolvido 
em razão da saturação por água durante  todo o ano ou pelo menos  por um longo 
período, associada à demanda de oxigênio pela atividade biológica (EMBRAPA/CNPS, 
1999).  

 

 

 
 
Figura 3.1.4 - Ilustração do perfil de solo � Gleissolo. 

 

 
Foi observada uma significativa área encoberta por Gleissolos Háplicos na baixada da 
fazenda Jacuí, entre as Estruturas 2/4 e 4/2. Nesta área, o lençol freático passa a aflorar 
ou a estar próximo à superfície, ocorrendo maciça presença de Typha sp. encobrindo o 
solo (Foto 4.3) A principal limitação de uso dos Gleissolos Háplicos é a presença de 
lençol freático muito próximo à superfície. Deve-se também observar que apresentam 
forte vocação preservacionista tanto pela sua posição próxima a corpos d�água quanto 
pela fauna a ele normalmente associada.  
Em locais de mangue, a força das marés é branda e a velocidade das correntes é baixa, 
favorecendo intensa deposição de sedimentos finos e matéria orgânica. Estes se tornam 
elo entre os ambientes marinho, terrestre e de água doce, caracterizando-se por uma 
constante conquista de  novas áreas pelo acúmulo de grandes massas de sedimentos e 
detritos trazidos pelos rios e pelo mar. O substrato assim originado tem consistência 
pastosa, é pouco compactado, alagadiço, rico em matéria orgânica, pouco oxigenado e 
sujeito a períodos alternados de inundação e drenagem, conforme variação das marés.   
RIZZINI (1979) comenta que um dos mais bem caracterizados tipos de vegetação 
tropical é o mangue denominado de litoral limoso, cujo substrato é uma lama negra.  



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                      RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
___________________________________________________________ 

81 
 

 
 
Durante a maré alta, mostra-se alagado, enquanto, durante as baixas de maré, exibe essa 
lama fina e rica nas raízes trançadas: duas vezes ao dia ocorrem fluxo e refluxo que  
cobrem e descobrem o terreno lamacento. Dois fatores principais limitam e especializam 
a vegetação: o conteúdo salino e a carência de oxigênio.  Rossi e Mattos (2002) 
estudaram solos de manguezais do litoral paulista que ocorrem desde a Estação 
Ecológica da Juréia/ Itatins até o Parque Estadual da Serra do Mar � Núcleo Picinguaba, 
excetuando-se os do rio Itanhaém e Branco ou Boturoca, e concluíram que o material 
coletado nas áreas estudadas apresenta, como característica granulométrica, o 
predomínio de areias muito finas a finas, os teores de matéria orgânica são 
relativamente baixos, podendo-se considerá-los como solos do tipo Solonchak Sódico 
tiomórfico (Gleissolo Sálicosódico ou solódico tiomórficos e Neossolo Quartzarênico 
Hidromórfico salino-sódico ou salino-solódico, conforme a textura).   
 Os substratos dos manguezais atravessados pelo traçado da Rodovia são muito 
arenosos, podendo estes serem classificados como Neossolo Quartzarênico 
Hidromórficosalino-sódico ou salino-solódico. Preferiu-se, para efeito deste relatório de 
Controle Ambiental, chama-los de Solos de Mangue devido à carência de dados para 
sua melhor classificação.   
 

Clima e Condições Meteorológicas 

De uma forma geral  clima pode ser definido como 'tempo meteorológico médio', ou 
mais precisamente, como a descrição estatística de quantidades relevantes de mudanças 
do tempo meteorológico num período de tempo, que vai de meses a milhões de anos, 
sendo o período clássico, de 30 anos, definido pela Organização Mundial de 
Meteorologia (OMM).  

Basicamente, o clima é representado pelo conjunto estatístico de suas condições durante 
um intervalo específico de tempo, essas condições geralmente incluem a temperatura, 
precipitação e umidade. Conhecer o clima de uma região e os fatores que o influenciam 
é extremamente importante para a compreensão da organização do território, como a 
presença de áreas rurais ou urbanas, os usos e ocupações do solo e a distribuição da 
população e a sua mobilidade. 

A região onde a Via Norte será implantada, ou seja, o município de Serra, pode ser 
classificada de forma geral como de clima tropical, quente e úmido. Possuindo a 
característica bem marcante no verão, apresentando índices de precipitação elevados 
com chuvas mal distribuídas, e no inverno, especialmente de abril a agosto, 
precipitações pluviométricas baixas.  A temperatura média fica em torno dos 23ºC, 
sendo a temperatura e a precipitação muito influenciadas por fatores estáticos, como a 
posição do oceano, com grande influência do vento sul e nordeste (INCAPER, 2010). 

Conforme pode ser visualizado na Figura 3.1.5 e no Quadro 3.1.1, o Município da Serra 
pode ser caracterizado em grande parte de seu território (Zona 8) por terras quentes de 
topografia plana e transição chuvosa; terras quentes e acidentadas e transição 
chuva/seca (Zona 5); e em uma pequena porção no centro do município (Zona 3) terras 
de temperaturas amenas acidentadas e transição chuva/seca. De acordo com a  
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Localização da Via Norte a mesma passará pelas Zonas 5 e 8 podendo atingir em alguns 
trechos a Zona 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3.1.5 - Zonas naturais do Município da Serra. Fonte: Adaptado de Mapa de 
Unidades Naturais EMCAPA/NEPUT, 1999. 

 
 

Quadro 3.1.1 - Características Gerais das Zonas do Município da Serra. 

 

Zona 
Área 
(%) 

Temperatura 

Meses 
secos 

J F M A M J J A S O N D 
Média 
mín.mês 
mais frio 
(°C) 

Média 
max.mês 
mais 
quente 
(°C) 

Zona 3 1,1 9,4 � 11,8 
27,8 � 
30,7 

4,5 PS PS PS PS PS PS PS S U U U U 

Zona 5 23,3 
11,8 � 
18,0 

30,7 � 
34,0 

4,5 U PS PS PS PS PS PS S U U U U 

5 PS PS PS PS PS PS PS S U U U U 

Zona 8 75,6 
11,8 � 
18,0 

30,7 � 
34,0 

4,5 U PS PS PS PS PS PS S U U U U 

5 PS PS PS PS PS PS PS S U U U U 

* Legenda: U � Chuvoso; S � Seco; PS � Parcialmente Seco. 
      Cada 2 meses parcialmente secos são contados como um mês seco 

 
Fonte: Adaptado de Mapa de Unidades naturais EMCAPA/NEPUT, 1999. 
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Caracterização climática do Município da Serra com base nas estações do ano 

Para um melhor entendimento do comportamento do clima da região, a caracterização 
climática do município da Serra foi realizada com base nas características típicas de 
cada estação do ano (verão, outono, inverno e primavera), sendo essas características 
definidas a partir da série história compreendendo o período entre os anos de 1976 a  

2009. Todos os dados e informações foram disponibilizados pelo Centro Capixaba de 
Meteorologia e Recursos Hídricos - CECAM. 

 

- Verão 

Em geral a região Sudeste do Brasil é caracterizada por temperaturas elevadas, alto 
índice pluviométrico e dias mais longos que as noites. No estado do Espírito Santo, os 
meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, que compreendem o verão, são os meses mais 
chuvosos, sendo essa característica influenciada pela atuação da Zona de Convergência 
do Atlântico Sul (ZCAS), que consiste em uma banda de nebulosidade semi - 
estacionária, que se estende desde o sul da Amazônia, passando pela Região Centro-
Oeste e prolonga-se para o Oceano Atlântico, acarretando chuvas frequentemente 
intensas (INCAPER, 2010). 

Neste período há ocorrência de mudanças rápidas nas condições do tempo, causadas 
principalmente pela instabilidade termodinâmica (alta taxa de umidade associada ao 
aquecimento diurno) que favorece a formação de nuvens convectivas, ocasionando as 
chuvas de forte intensidade em um curto período de tempo, que ocorrem 
principalmente no período da tarde, geralmente acompanhadas de trovoadas e rajadas 
de ventos (INCAPER, 2010). 

Nas regiões noroeste, serrana e Caparaó capixaba a média acumulada de precipitação 
para a estação fica acima dos 500 mm, nas regiões litorâneas como o município de Serra 
fica entre 300 e 400 mm e nas demais regiões entre 400 e 500 mm (INCAPER, 2010).  

As temperaturas máximas e mínimas médias ficam em torno dos 28,0ºC e 18,0ºC na 
região serrana, e 32,0ºC e 22,0ºC nas demais regiões. Especificamente no Município de 

Serra, de acordo com os mapas climatológicos (Figura 3.1.6) para os meses de verão, as 
temperaturas médias máximas e as mínimas registradas em grande parte do município 
apresentam-se na faixa dos 30-32°C e 22-24°C.  Somente em uma pequena região 
localizada a noroeste do município registram-se temperaturas máximas e mínimas entre 
28-30ºC e 20-22°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                      RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 3.1.6 - Climatologia da Temperatura do Município da Serra no 
Verão. (a) Temperaturas máximas; (b) Temperaturas mínimas. 
 
Fonte: Adaptado de INCAPER, 2010. 

 

Conforme apresentado na Figura 3.1.7 os índices pluviométricos para os meses de verão 
em quase toda a região apresentam-se em torno de 401 a 500 mm e em uma pequena 
porção a noroeste do município a precipitação fica na faixa dos 501 a 600 mm.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1.7 - Climatologia da Precipitação do Município da Serra no Verão.  
Fonte: Adaptado de INCAPER, 2010. 
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Outono  

Na região sudeste do Brasil, por se tratar de uma estação de transição entre verão e 
inverno, os meses de outono possuem as características de ambas as estações, com 
mudanças aceleradas nas condições do tempo (INCAPER, 2010).  

No estado do Espírito Santo, nos meses de Março, Abril e Maio, que compreendem a 
este período, há uma maior freqüência de fenômenos como nevoeiros em algumas áreas 
da região serrana. Há ainda uma diminuição nos índices pluviométricos e nas 
temperaturas, devido à incursão de sistemas frontais acompanhadas de massas de ar 
frio (INCAPER, 2010).  

A média acumulada de precipitação fica entre 300 mm e 500 mm no sul e abaixo dos 
200 mm no norte. As temperaturas máximas médias ficam em torno dos 26,0ºC na 
região serrana e 31,0º nas demais regiões (INCAPER, 2010). 

Especificamente no município de Serra, de acordo com o mapa climatológico para os 
meses de outono, as temperaturas médias máximas apresentam-se na faixa de 28-30°C 
em grande parte do município, tendo uma pequena porção a noroeste do mesmo 
registrando temperaturas máximas em torno de 26-28ºC. As temperaturas médias 
mínimas registradas nesta estação ficam em torno de 22-24°C na porção sul do 
município, 20-22°C na porção centro-norte e 18-20°C em uma pequena porção a 
noroeste do mesmo. Figura abaixo. 

 

 
 Figura 3.1.8 - Climatologia da Temperatura do Município da Serra no Outono (a) 
Temperaturas máximas;  (b) Temperaturas mínimas.   
Fonte: Adaptado de INCAPER, 2010. 
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Os índices pluviométricos, conforme a Figura 3.1.9, para os meses de outono em quase 
toda a região apresentam-se em torno de 201 a 300 mm e em uma pequena porção a 
noroeste do município a precipitação fica na faixa dos 301 a 400 mm.  

 

 

Figura 3.1.9 - Climatologia da Precipitação do Município da Serra no 
Outono. Fonte: Adaptado de INCAPER, 2010. 

 

Inverno  

Neste período do ano a região Sudeste do Brasil é caracterizada pelas temperaturas 
amenas, diminuição nos índices pluviométricos e noites mais longas que os dias. No 
estado do Espírito Santo, os meses de Julho, Agosto e Setembro, que compreendem o 
período da estação, são os meses mais secos do ano. O principal sistema meteorológico 
de atuação são as frentes frias, acompanhadas de massas de ar polar, que provocam 
com a sua passagem diminuição nas temperaturas (INCAPER, 2010).  

Outra característica da estação são as constantes inversões térmicas e a ocorrência de 
nevoeiros, principalmente na região serrana, que costumam acontecer entre a noite e o 
início da manhã, causados pela umidade relativa elevada, grande resfriamento da 
superfície e ar estável e com pouco vento (INCAPER, 2010).  

No período da tarde as umidades relativas tendem a diminuir, algumas vezes atingindo 
valores críticos (abaixo dos 30%). Os baixos valores de umidade relativa são prejudiciais 
à saúde e associados ao baixo índice pluviométrico da estação favorecem a ocorrência 
de incêndios. A média acumulada de precipitação para esta estação fica parcialmente 
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abaixo dos 100 mm na região oeste, entre 200 e 300 mm no sudeste e entre 100 e 200 mm 
nas demais regiões. As temperaturas máximas e mínimas médias ficam em torno dos 
24,0ºC e 13°C na região serrana e 27,0ºC e 17,0ºC nas demais regiões (INCAPER, 2010). 

Especificamente no município de Serra, de acordo com o mapa climatológico (Figura 
3.1.10) para os meses de inverno, as temperaturas médias máximas apresentam-se na 
faixa de 26-28°C em grande parte do município, tendo uma pequena porção a noroeste 
do mesmo registrando temperaturas máximas em torno de 24-26ºC. As temperaturas 
médias mínimas registradas nesta estação ficam em torno de 18-20°C na porção centro-
sul do município, 16-18°C na porção norte-noroeste e 14-16°C em uma pequena porção 
a noroeste. 

 

 
 Figura 3.1.10 - Climatologia da Temperatura do Município da Serra no Inverno.  
(a) Temperaturas máximas; (b) Temperaturas mínimas.  
Fonte: Adaptado de INCAPER, 2010. 

 
 
As precipitações médias acumuladas ficam em torno de 201 a 300 mm em toda região 
segundo a Figura 3.1.11. 
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Figura 3.1.11 - Climatologia da Precipitação do Município da Serra no inverno. Fonte: 
Adaptado de INCAPER, 2010. 

 

Primavera 

A primavera na região Sudeste do Brasil, por ser uma estação de transição entre o 
inverno e o verão, é caracterizada por mudanças aceleradas nas condições do tempo. 
No estado do Espírito Santo ainda nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro, 
período que compreende a estação, há a passagem de frentes-frias de fraca intensidade, 
acompanhadas de massas de ar frio, que provocam quedas ocasionais de temperatura, 
principalmente na região serrana (INCAPER, 2010).  

Neste período ocorre um aumento gradativo no índice pluviométrico, marcando a 
passagem da estação seca para a estação chuvosa, onde se iniciam as pancadas de 
chuva, no final da tarde ou à noite, devido ao aumento gradativo das temperaturas e 
dos índices de umidade (INCAPER, 2010).  

A média acumulada de precipitação para a estação fica acima dos 600 mm na região 
serrana e do Caparaó capixaba, entre 500 e 600 mm no sul e entre 400 e 500 mm nas  

demais regiões. As temperaturas máximas e mínimas médias ficam em torno dos 26,0ºC 
e 16,0ºC na região serrana e 30,0ºC e 20,0ºC nas demais regiões (INCAPER, 2010). 

Especificamente no município de Serra, de acordo com o mapa climatológico (Figura 
3.1.12) para os meses de primavera, as temperaturas médias máximas e mínimas, 
registradas em grande parte do município, apresentam-se na faixa dos 28-30°C e 20-
22°C, em uma porção localizada a noroeste do município registram-se temperaturas 
máximas e mínimas entre 26-28ºC e 18-20°C.  
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Figura 3.1.12  - Climatologia da Temperatura do Município da Serra na 
Primavera. (a) Temperaturas máximas; (b) Temperaturas mínimas. 
Fonte: Adaptado de INCAPER, 2010. 

 
De acordo com o exposto na Figura 3.1.13, as precipitações médias acumuladas 
apresentam-se na faixa de 501 a 600 mm em toda região.   
 
 

 
Figura 3.1.13  - Climatologia da Precipitação do Município da Serra na 
Primavera.  
Fonte: Adaptado de INCAPER, 2010. 

 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                      RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
___________________________________________________________ 

90 
 

Comparativo dos dados climatológicos do Município da Serra 

Para uma melhor compreensão do comportamento do clima da região ao longo do 
tempo são apresentados os dados comparativos da média mensal da temperatura 
máxima e mínima, da média da precipitação e o número de dias chuvosos registradas 
na Grande Vitória para o período de 1976 - 2009 e os anos de 2009 e 2010. Considerando 
a estação pluviométrica mais próxima ao município, os dados desta caracterização são 
referentes à Estação de Vitória localizada na LAT: 20,373S LON: 40,514W ALT: 20m.  

 

 
Figura 3.1.14 - Dados comparativos da média mensal da temperatura máxima da região da Grande 
Vitória. Fonte: INCAPER, 2010. 

 

A média mensal das máximas registradas no período de 1976 - 2009 em relação ao ano 
de 2009 e os primeiros meses de 2010 mostram-se semelhantes, o destaque fica para a 
média dos primeiros meses de 2010 que neste período (verão) já começam a registrar 
temperaturas mais altas que a média dos anos anteriores.  

De acordo com o gráfico apresentado na Figura 3.1.14, nos meses de verão (21 de 
dezembro a 21 de março) pode-se admitir que as temperaturas mostraram-se na faixa 
de 30°C a 34°C; nos meses de outono (21 de março a 21 de junho) a temperatura cai  

gradativamente extrapolando a faixa de 30 a 32°C no mês de março, atingindo a faixa 
de 28 a 26°C no mês de junho; nos meses de inverno (21 de junho a 23 de setembro) as 
máximas se mantiveram na faixa de 28 a 26°C chegando alcançar em setembro de 2009 a 
média de 30°C. Já nos meses de primavera (23 de setembro a 21 de dezembro) as 
temperaturas voltam a subir saindo da faixa dos 28 a 26°C em setembro, podendo 
chegar aos 32 a 34°C no mês de dezembro. 
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Figura 3.1.15 - Dados comparativos da média mensal da temperatura mínima na 
região da Grande Vitória.  
Fonte: INCAPER, 2010. 

 
As mínimas registradas no período de 1976 a 2009 foram semelhantes ao ano de 2009 e 
os primeiros meses de 2010. De acordo com esses dados é possível admitir que as 
mínimas registradas nos meses de verão (21 de dezembro a 21 de março) ficam na faixa 
de 22°C a 24°C, já para outono (21 de março a 21 de junho) a temperatura cai ao longo 
dos meses gradativamente, podendo atingir uma temperatura média mínima, para o 
mês de junho, de 19°C. No período do inverno (21 de junho a 23 de setembro) a mínima 
fica na faixa dos 16°C aos 19°C, para a primavera (23 de setembro a 21 de dezembro) as 
temperaturas voltam a subir saindo da faixa dos 18°C a 20°C nos mês setembro 
atingindo uma média de 22°C no mês de novembro.  

 

Figura 3.1.16 - Média mensal da precipitação e dias chuvosos no período de 1976 a 
2009. Fonte: INCAPER, 2010. 
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Figura 3.1.17 - Precipitação Acumulada e Número de Dias Chuvosos Anual no período 
de 1976 a 2009. Fonte: INCAPER, 2010. 

 

Figura 3.1.18 - Dados número de comparativos do número de dias chuvosos mensais 
para o período de 1976-2009 e os anos de 2009 e 2010. Fonte: INCAPER, 2010. 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                      RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
___________________________________________________________ 

93 
 

 

O número de dias chuvosos no período de 1976 - 2009 e os anos de 2009 e 2010 
apresentaram semelhanças em determinados meses e diferenças significativas em 
outros. Analisando os meses isoladamente em relação à média de 1976/2009, no ano de 
2009 os que tiveram uma variação significativa foram os meses de março, agosto e 
novembro, já no ano de 2010 destaca-se o mês de janeiro.  

 

Ventos  

O vento pode ser considerado como o ar em movimento. Resulta do deslocamento de 
massas de ar, derivado dos efeitos das diferenças de pressão atmosférica entre duas 
regiões distintas, sendo influenciado por efeitos locais como a orografia e a rugosidade 
do solo (AMARANTE, O. A. C; SILVA, F. J. L; ANDRADE, P. E. P, 2009). 

As diferenças de pressão formam-se a partir de influências naturais, como a 
continentalidade, maritimidade, latitude, altitude e amplitude térmica. Originam-se por 
influência de características térmicas, estando diretamente relacionadas à radiação solar  

e os processos de aquecimento das massas de ar (AMARANTE, O. A. C; SILVA, F. J. L; 
ANDRADE, P. E. P, 2009). 

A distribuição geral dos ventos sobre o Brasil, que afeta o Espírito Santo, é controlada 
pelas grandes escalas atmosféricas: escala sinótica e a circulação geral planetária. Este 
perfil geral apresenta variações significativas na mesoescala e na microescala, devido à 
diversidade das características do terreno, tais como geometria e altitude, ocorrência de 
obstáculos, cobertura vegetal, albedo e grandes extensões de massas de água. Estes 
fatores atuantes nas escalas menores podem resultar em regimes de vento locais 
bastante distintos (AMARANTE, O. A. C; SILVA, F. J. L; ANDRADE, P. E. P, 2009). 

O Espírito Santo está situado numa zona de predomínio da influência do centro de alta 
pressão Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (Figura 3.1.19), resultando em 
acentuada ocorrência de ventos de quadrante leste e nordeste. Sobreposto a este 
mecanismo, agem as intermitentes incursões de massas polares, as frentes frias,  

 

resultando em uma marcante sazonalidade. Estes mecanismos são as principais 
influências na escala sinótica da dinâmica atmosférica, as quais se combinam com os  

mecanismos de mesoescala, tais como as brisas marinhas, terrestres e lacustres, ventos 
montanha-vale, jatos noturnos e outros (AMARANTE, O. A. C; SILVA, F. J. L; 
ANDRADE, P. E. P, 2009). 
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Figura 3.1.19 - Grandes escalas atmosféricas atuantes nos regimes de vento 
brasileiro e capixaba. Fonte: AMARANTE, O. A. C; SILVA, F. J. L; ANDRADE, P. 
E. P, 2009. 

 

No Espírito Santo, as velocidades médias do vento sobre o Estado apresentam uma 
notável sazonalidade, em geral com ventos mais intensos nos meses da estação 
primavera (setembro a novembro), e mais brandos nos meses de final de outono e início 
de inverno (abril a junho) (AMARANTE, O. A. C; SILVA, F. J. L; ANDRADE, P. E. P, 
2009). 

O vento pode variar bastante no intervalo de horas ou dias, porém, em termos 
estatísticos, tenderá a um regime diurno predominante, regido por influências locais  

 

(microescala) e regionais (mesoescala). No intervalo de meses ou anos, os regimes de 
vento passam a apresentar notável regularidade, tendo um regime sazonal bem 
definido. Ao longo de décadas, em geral, as velocidades médias anuais apresentam  

variações inferiores a 10% da média de longo prazo (AMARANTE, O. A. C; SILVA, F. J. 
L; ANDRADE, P. E. P, 2009) (Figura 3.1.20). 

Como pode ser visualizado no mapa eólico, especificamente no município de Serra, na 
região litorânea há a predominância de ventos de velocidades entre 6,0 e 7,0 m/s, à 
medida que se caminha em direção ao centro do continente, a velocidade diminui 

ficando na faixa de 5 a 5,5 m/s. Em algumas localidades distintas é possível identificar 
velocidades na faixa de 6,0 e 7,0 m/s na região noroeste e 4,5 a 5,0 m/s na região 
sudoeste do município. Sendo a direção dos ventos predominantemente norte e 
nordeste. 
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Figura 3.1.20 - Mapa Eólico do Espírito Santo.  
Fonte: Adaptado de AMARANTE, O. A. C; SILVA, F. J. L; ANDRADE, P. E. P, 
2009. 

 
 

Balanço Hídrico 

Em hidrologia, balanço hídrico é basicamente o resultado da quantidade de água que 
entra e sai de certa porção do solo em um determinado intervalo de tempo. Os dados a 
seguir são referentes aos dados médios da série histórica da estação meteorológica no 
município de Vitória-ES (LAT: 20,300 S LON: 40,317 W ALT: 36 m), sendo esta a estação 
mais próxima à região onde se localizará a Via Norte (Figura 3.1.21). 
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Figura 3.1. 21 - Extrato do Balanço Hídrico médio para os anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 
2010. Fonte: Adaptado de INCAPER, 2010. 

 

Comparando a série histórica do balanço hídrico para os anos de 2006 a 2010, o 
comportamento desta variável mostrou-se muito diversificada. O ano de 2007 
comparado aos demais anos foi o mais seco, apresentando balanços hídricos negativos 
durante praticamente todos os meses do ano, com destaque para os meses de março (-
50 mm), outubro (- 90 mm) e dezembro (- 70 mm) que normalmente costumam 
apresentar índices pluviométricos elevados. 

O ano de 2009 foi o de maior disponibilidade hídrica, registrando na maior parte do 
ano, balanços equilibrados com excedentes hídricos de até 425 mm (outubro) e poucos 
balanços negativos, registrados somente em fevereiro (- 10 mm), setembro (- 25 mm) e 
novembro (- 25 mm).    
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Para o ano de 2010 o destaque fica para os meses de janeiro e fevereiro que 
considerando essa série histórica foram os mais secos dos últimos 3 anos.    

Entre os fatores climáticos extremos já registrados na região, conhecida como baixada 
do Jacuy, destaca-se o maior índice pluviométrico de 2009, o qual foi responsável pela  

maior enchente já ocorrida na região conforme registrado na Figura 3.1.22. Entre o final 
de outubro e inicio de novembro de 2009, precisamente dia 31/10 e 01/11, a região 
onde se localizará a via Norte sofreu uma das maiores inundações já registradas em 30 
anos, sendo classificada como menos intensa apenas do que a enchente ocorrida em 
1979 que devastou grande parte do todo o Estado do Espírito Santo (SARMENTO, 
2009).  

 

Figura 3.1.22 - Inundação ocorrida em outubro / novembro de 2009 na região da baixada 
do Jacuy. Fonte: SARMENTO, 2009. 

 

Segundo Sarmento (2009), os efeitos do alto índice pluviométrico de 2009 registrados na 
região foram potencializados pela cheia do rio Santa Maria da Vitória, levantamentos 
topográficos realizados comprovam que o nível máximo atingido pelo rio Santa Maria  
em 2009 foi superior ao greide do dique estrada, ocorrendo inclusive o rompimento do 
dique por uma extensão de 40 m.  

Na ocasião da inundação, foram noticiados exaustivamente pela imprensa local e 
nacional os efeitos desastrosos ocorridos em Santa Leopoldina em decorrência do 
transbordamento do Rio Santa Maria da Vitória, que teve seu nível elevado em vários 
metros naquela região deixando praticamente toda a cidade literalmente de baixo 
d�água. 

 

 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                      RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
___________________________________________________________ 

98 
 

Recursos Hídricos Superficiais 

Com vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, todo o 
espaço territorial brasileiro que é compreendido por bacias, grupos de bacias e sub- 

bacias hidrográficas contíguas, com características naturais, sociais e econômicas 
homogenias ou similares, é considerada como região hidrográfica.  

A região do estudo está localizada, segundo classificação da Agência Nacional de 
Águas (ANA) na Região Hidrográfica Atlântico Sudeste e, no estado do Espírito Santo, 
conforme o Instituto Estadual do Meio Ambiente (IEMA), nas regiões hidrográficas do 
rio Santa Maria da Vitória e do rio Reis Magos. A Figura 3.1.23 ilustra a localização do 
empreendimento em relação às regiões hidrográficas conforme classificação da ANA e 
do IEMA. 

 

 
 

Região Hidrográfica do Rio Reis Magos 

A região hidrográfica do rio Reis Magos tem uma superfície de 9.16Km2, 
compreendendo territórios dos municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina, Fundão, 
Ibiraçu e Serra. A nascente do rio principal está localizada na região montanhosa de 

 

Figura 3.1.23 -  Localização da Rodovia Via Norte em relação às regiões hidrográficas 
definidas pela ANA e pelo IEMA. 
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Santa Teresa, enquanto sua foz localiza-se no balneário em Nova Almeida, no 
município da Serra (IEMA, 2010).   

Devido aos desmatamentos das matas ciliares e consequentemente, o assoreamento dos 
cursos de água, casas e plantios agrícolas localizadas nas partes baixas do rio Reis 
Magos correm riscos frequentes de inundação. Para essa situação contribuem também a 
erosão laminar, responsável pela colmatagem dos vales, lagoas marginais e depressões 
fluviais comum na região ocupada pelas colinas, patamares e topos aplainados (ANA, 
2001). 

A degradação dos recursos hídricos é ocasionada devido a vários fatores, nos quais se 
destacam: lançamento de esgoto doméstico sem tratamento, efluentes 
industriais,efluentes e resíduos de atividades agropecuárias, processos erosivos 
generalizados nos solos e a retirada da mata ciliar. 

Das 12 (doze) regiões hidrográficas do estado do Espírito Santo, a do rio Reis Magos é a 
que apresenta o maior índice pluviométrico. A Figura 3.1.24 apresenta o mapa 
resultado de um estudo preliminar, elaborado pela Gerência de Recursos Hídricos do 
IEMA, que demonstra a tendência de distribuição de chuvas na Bacia, onde as curvas 
de precipitação média anual referenciam uma série histórica de 21 anos (1969 � 1990). O 
mapa evidencia as estações pluviométricas e as curvas de precipitação divididas por 
classes em milímetros (mm), sendo o intervalo entre as curvas de 10 mm. 

 

 

 

 Figura 3.1. 24 - Distribuição de chuvas na Região Hidrográfica do rio Reis Magos. 

Fonte: IEMA, 2010. 
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A partir deste estudo preliminar, observa-se uma tendência maior de precipitação no 
centro-oeste da bacia, enquanto que os menores índices aparecem a oeste e no litoral, 
onde se localizará o empreendimento.  

As microbacias, pertencentes à região hidrográfica do rio Reis Magos, que serão 
influenciadas diretamente pelas atividades de implantação e operação da Via Norte, 
correspondem às do Ribeirão Juara, Córrego Independência e Córrego Castelo. 

 

Região Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória 

A região hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória, possui uma área de drenagem de 
aproximadamente 1844 km2. Dos 10 municípios integrantes da bacia, 6 (seis) encontra-
se totalmente abrangidos por ela: Vitória, Viana, Cariacica, Santa Maria de Jetibá, 
Domingos Martins e Marechal Floriano, e 4 (quatro) estão parcialmente englobados: 
Santa Leopoldina, Guarapari, Vila Velha, e Serra (IEMA, 2010b). 

 
As águas da bacia do rio Santa Maria da Vitória são utilizadas, principalmente, para 
abastecimento público e industrial, abastecimento doméstico rural, diluição de 
efluentes, geração de energia elétrica, dessedentação de animais, pesca, recreação e 
irrigação (ANA, 2001).  
Enquanto os afluentes do rio Santa Maria cortam várias comunidades com atividades 
econômicas voltadas para a agricultura, seu leito principal recebe os efluentes 
domésticos das cidades de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. Em seu médio 
curso, o rio sofre dois barramentos, a represa de Rio Bonito e a de Suíça, utilizados para 
gerarem energia elétrica. Em seu curso final, parte de suas águas captadas para o 
abastecimento da maior parte da população da Grande Vitória. 
A degradação dos recursos hídricos é ocasionada pelos mesmos fatores que na bacia do 
rio Reis Magos, que são eles: desmatamento em geral, retirada de mata ciliar, uso 
indiscriminado de defensivos agrícolas, disposição inadequada de resíduos sólidos, 
lançamento de efluentes domésticos e industriais e práticas agrícolas impróprias 
(IEMA, 2010).  
Da mesma forma que se realizou o estudo para a região hidrográfica do rio Reis Magos, 
também foi elaborado para a região do Santa Maria da Vitória um levantamento prévio 
de dados, que demonstra a tendência de distribuição de chuvas na Bacia, conforme 
Figura 3.1.25. 
Neste estudo preliminar, pode se observar uma tendência maior de precipitação no 
centro-norte da bacia, enquanto que os menores índices aparecem a oeste e no litoral, 
onde se localizará o empreendimento. 
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As microbacias pertencentes à região hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória que 
serão influenciadas diretamente pelas atividades de implantação e operação da Via 
Norte, correspondem às do Ribeirão Brejo Grande, do Córrego Garanhões e do Córrego 
Caburé (Figuras 3.1.26 e 3.1.27).  Na Figura 3.1.28 apresentam todos os cursos de água 
cadastrados no GEOBASES e confirmados em campo presentes na área de influência do 
empreendimento. 

 
 

 

 Figura 3.1.25 - Tendência de distribuição de chuvas na Região Hidrográfica do rio Santa 
Maria da Vitória. Fonte: IEMA, 2010. 

 

 Figura 3.1.26 - Cursos de água que serão interceptados pela Rodovia Via Norte 
conforme as suas configurações naturais. 
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      Figura 3.1.27 - Bacias e sub bacias hidrográficas da região. 
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     Figura 3.1.28 -  Mapa de Recursos Hídricos. 
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Figura 3.1.29 -  Mapa de Recursos Hídricos. 
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Figura 3.1.30 -  Mapa de Recursos Hídricos. 
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Figura 3.1.31 - Mapa de Recursos Hídricos. 
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Figura 3.1.32 -  Mapa de Recursos Hídricos. 
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Conforme é ilustrado acima a área em estudo possui uma alta rede de drenagem 
superficial natural, entretanto os cursos de água, na área do empreendimento, 
apresentam baixa disponibilidade hídrica, sendo o Ribeirão Juara o de maior porte em 
relação aos demais. 

A partir do trabalho de campo e estudo das imagens de satélite do Ortofotomosaico 
IEMA, foi possível constatar que os cursos d�água pertencentes à Bacia do Rio Santa 
Maria da Vitória, não apresentam mais suas configurações naturais, pois foram 
retificados. Neste estudo, entendem-se como cursos de água retificados, aqueles que 
devido a intervenções humanas apresentam uma configuração retilínea. Já as drenagens 
artificiais, representam obras realizadas para drenar a água excedente de um local, 
como por exemplo, áreas de várzeas. 

Conforme Sarmento (2009), esta área da Bacia do Rio Santa Maria da Vitória é parte 
integrante da grande baixada de Jacuí, que se estende desde os extensos manguezais ao 
norte do fundo da baía de Vitória, até o sopé do maciço do Mestre Álvaro. Esta região é 
constituída por terras muito baixas, com cotas abaixo do nível das marés, sendo, 
portanto frequentemente inundada pelas marés médias e altas além, de periodicamente 
ter sido inundada pelo rio Santa Maria que corre a oeste.  

Ao longo do tempo a região sofreu várias intervenções humanas, com a realização de 
obras de grande porte que a modificaram notavelmente. A primeira destas obras 
ocorreu no principio do século XIX, com a construção do Canal dos Escravos, feito 
manualmente pelos escravos da época, com a dupla finalidade de melhorar o 
escoamento das águas e de navegação. O canal executado tinha cerca de 7 km de 
extensão e atravessava os manguezais indo além da atual rodovia BR-101, constituindo-
se numa relevante obra de engenharia para a época (SARMENTO, 2009). 

A segunda intervenção, ainda segundo Sarmento (2009), ocorreu mais de 100 (cem) 
anos depois quando, no inicio da década de 1950 o DNOS � Departamento Nacional de 
Obras de Saneamento, órgão federal, então encarregado do saneamento no país, 
executou a dragagem do rio Santa Maria com a retificação e alargamento do seu leito  

 

numa extensão de 8 km, desde a foz na baía de Vitória até as pequenas corredeiras 
onde, hoje, se localiza a captação d�água para o abastecimento público da Companhia 
Espírito Santense de Saneamento � CESAN. Além da retificação, construiu-se um dique 
à margem esquerda do Rio Santa Maria a fim de proteger a baixada do Jacuí das cheias 
do rio Santa Maria e, foram implantadas comportas automáticas de maré para impedir 
o fluxo de água salgada na região. Posteriormente, em 1965 com a construção da BR 
101, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens (DNER) desativa estas 
comportas e as transferem para o Canal dos Escravos, transformando-se na única saída 
do fluxo da água da região. 

Em 1978, por solicitação de Prefeitura Municipal da Serra, o DNOS executou o canal 
Pitanga para melhorar a drenagem dos bairros construídos nas zonas alagadas (a leste 
do Maciço Mestre Álvaro). Esta foi à última grande intervenção desse órgão federal na 
região. 
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Destarte, a bacia se transformou num polder, limitado ao sul pela BR-101, a oeste pelo 
dique do rio Santa Maria, ao norte pelos maciços montanhosos do planalto da Serra, e a 
leste pelo planalto de Carapina. Com essas melhorias, o desenvolvimento econômico e 
social desta região foi impulsionado, resultando no aumento da produção agropecuária 
e na ocupação terrestre até então incipientes devido às condições desfavoráveis 
impostas pelas frequentes inundações causadas pelo rio Santa Maria da Vitória. 

Para melhor visualização desta situação, a Figura 3.1.33 apresenta as retificações e as 
drenagens artificiais traçadas em linhas na cor branca, enquanto que a rodovia objeto 
deste estudo está destacada na cor vermelha. Foi dado destaque ao Canal Pitanga, 
traçado na cor amarela, e para o Canal dos Escravos, na cor azul. O círculo em cor rosa 
representa o local onde estão localizadas as comportas automáticas de maré. 
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Figura 3.1.33 - Retificações e drenagens artificiais existentes na 
Bacia do Rio Santa Maria da Vitória, na área de influência do 

empreendimento. 

 

Interceptações nos cursos de água e drenagens artificiais  

Através dos cursos de água cadastrados no GEOBASES e, a partir de visita a campo, 
determinou-se, a partir da importância do recurso hídrico para a região estudada e das 
características do mesmo, os principais cursos de água que seriam interceptados pela 
obra de implantação e operação da Rodovia Via Norte. Na Tabela 3.1.2 são 
apresentados os principais cursos de água que serão interceptados pela Rodovia Via  

 
Norte com a localização geográfica (UTM em Datum WGS 84 � Zona 24 K) do ponto de 
interceptação.  
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Tabela 3.1.2 - Principais cursos de água e drenagens artificiais que serão interceptados pela Rodovia Via 
Norte. *Datum WGS 84. 
 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de água ou 
drenagem artificial 

Pontos 
Coordenadas 

Leste Norte 

 Drenagem artificial 

 1 359901 7764078 

Santa Maria da 
Vitória 

Canal dos Escravos  

(drenagem artificial) 2 359846 7764619 

Drenagem artificial 

3 360173 7765634 

Córrego Caburé  

 (retificado) 4 359897 7767623 

Drenagem artificial 

5 359811 7772189 

Reis Magos 

Córrego Independência 

curso principal 6 358713 7776111 

afluente 7 359076 7775773 

afluente 8 359574 7775309 

Córrego Castelo 

curso principal 9 358426 7777123 

afluente 10 358072 7777773 

nascente 11 357430 7778676 

Ribeirão Juara 

curso principal 12 357118 7779242 

afluente 13 357337 7780221 

 

 

Os pontos de interceptação enumerados na Tabela 3.1.2 foram obtidos, através da 
interseção dos mapas da rodovia, dos cursos de água e da imagem do ortofotomosaico 
IEMA. Estes foram dispostos, para melhor visualização, na Figura 3.1.34.  
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Figura 3.1.34 - Pontos em que a rodovia transpassa os principais 
cursos de água e alguns canais de drenagem artificial. 

Dentre os corpos de água apresentados é importante destacar que o Córrego Castelo (e 
seus afluentes), o Córrego Independência (e seus afluentes) e o Ribeirão Juara são 
contribuintes para a formação da Lagoa do Juara, sendo que o último é o principal 
afluente.  
A Lagoa do Juara é a maior lagoa do município da Serra, com aproximadamente 2,8 
Km2 de área e profundidade média de 3m, e uma importante fonte de renda para as 
comunidades que dependem da pesca, pois abriga projetos de piscicultura através da 
Associação de Pescadores Lagoa do Juara. Boa parte de sua extensão está localizada na 
zona rural da Serra e sua porção final limita-se com alguns bairros do balneário de 
Jacaraípe.  
No período de novembro a fevereiro é observado o fenômeno da piracema. Além da 
importância econômica, as lagoas do município de Serra estão entre os sistemas 
naturais mais representativos, com grande potencial turístico, por possuírem grande 
beleza cênica e por refugiar várias espécies da fauna e da flora, se revelando, como 
locais de grande importância ecológica (SEMMA, 2010). 
Através de visita realizada na área prevista para a implantação da rodovia, no dia 24 de 
abril e 01 de maio de 2010, pôde-se obter as imagens apresentadas na Figura 3.1.35 a 
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seguir. Porém, a enumeração das fotos corresponde aos pontos de intercepção da 
anterior, ou seja, Figura 3.1.34. 
 

  
Ponto 4 � Córrego Caburé Ponto 5 � Córrego Garanhões 

  

Ponto 6 � Córrego Independência Ponto 8 � Afluente do Córrego Independência 

  

Ponto 9 � Córrego Castelo a montante do ponto  de 
interceptação com a rodovia 

Ponto 10 � afluente do Córrego Castelo 

  
Ponto 12 � Ribeirão Juara Ponto 12 � Ribeirão Juara 

Figura 3.1.35 - Imagens dos cursos de água que serão interceptados pela rodovia Via Norte. 
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Áreas Alagadas 

Na área em que a Rodovia ES-120 atravessa, a região hidrográfica do rio Santa Maria da 
Vitória (conforme mencionado no tópico específico desta região), há presença de regiões 
alagadiças (passíveis de serem alagadas) e alagadas permanentemente. Segundo o 
IEMA (2010), esta última corresponde a uma área caracterizada como planície balneária, 
que não possui divisores topográficos, fazendo com que os cursos de água não tenham 
direcionamento fixo. A Figura 3.1.36, ilustra a área de abrangência dos ambientes 
possíveis de serem alagados e os permanentemente alagados e, esta foi elaborada a 
partir da carta do Brasil, município de Serra (IBGE, 1978). 

 

 

Figura 3.1.36 - Abrangência das áreas possíveis de serem alagadas e as permanentemente 
alagadas em relação à Rodovia Via Norte. 

 

Como ilustrado na Figura 3.1.36 as áreas alagadas permanentemente localizam-se na 
parte inferior da imagem ampliada, nas proximidades da BR 101 (Rodovia do 
Contorno), e ao sudoeste do Maciço Mestre Álvaro. Já as áreas de possíveis alagamentos 
situam-se na parte superior da imagem ao noroeste do Maciço. 

A área alagadiça ou abrangida pelos alagados é constituída por uma rede de drenagem 
artificial, que além de drenar a água destas regiões, conduz os cursos de água 
retificados até o Rio Santa Maria da Vitória. As drenagens artificiais e as retificações 
foram ilustradas, anteriormente, na Figura 3.1-25 onde é possível observá-las em relação 
à rodovia.  
Através de visita realizada na área prevista para a implantação da rodovia, nos dias 24 
de abril e 01 de maio de 2010, as Figuras 3.1.37 e 3.1.38 revelam os ambientes alagados, 
para área de influência do empreendimento. 
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Figura 3.1.37 - A imagem ilustra os alagados existentes na área de influência de 
implantação da Rodovia Via Norte. 

 
 
 
 

 
Figura 3.1.38 - A imagem ilustra a vegetação típicas de terras úmidas, caracterizando as 
áreas de possíveis alagamentos no local de implantação da Rodovia Via Norte. 
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Usos dos Recursos Hídricos 

A água é um recurso natural que em função de sua qualidade e quantidade, propicia 
vários tipos de usos para as atividades humanas, isto é, usos múltiplos, dos quais se 
destaca o abastecimento público e industrial, a aplicação agrícola, a geração de energia, 
além de ser essencial para o equilíbrio ecológico e a manutenção da vida nos 
ecossistemas. 

O levantamento dos usos múltiplos da água, existentes na área de influência do 
empreendimento, que poderiam ser influenciados pelas fases de construção e operação 
da Rodovia Via Norte, foi realizado através de visitas a campo e pesquisa ao Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), que disponibiliza em sua 
pagina virtual, os usos regularizados perante este órgão ambiental.  

Nas proximidades da rodovia, foram identificados 5 (cinco) usos dos recursos hídricos, 
regularizados no IEMA, que poderão ser afetados pelas fases de implantação e operação  

 

 

da rodovia. Estes correspondem aos pontos de 0 a 5 identificados na Figura 3.1.39, que 
apresenta os usos próximos à rodovia objeto deste estudo, onde a linha traçada na cor  

vermelha corresponde à Rodovia Via Norte e as linhas mais finas, em preto, os cursos 
de água cadastrados no GEOBASES. Entretanto, nas visitas realizadas em campo, foi 
constatado outro uso, representado pelo ponto 6, que também poderá ser influenciado 
(Figura 3.1.39). 
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Figura 3.1.39 - Usos dos recursos hídricos que poderão 
interferência com as obras de implantação e operação da rodovia.

 

A Tabela 3.1.2 apresenta a descrição dos usos dos recursos hídricos identificados nas 
proximidades da Rodovia Via Norte, e 
usos em relação aos cursos de água cadastrados
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Usos dos recursos hídricos que poderão sofrer 
interferência com as obras de implantação e operação da rodovia.

apresenta a descrição dos usos dos recursos hídricos identificados nas 
Via Norte, e na Figura 3.1.40  encontra-se a localização dos 

ação aos cursos de água cadastrados no GEOBASES.   

AMBIENTAL � EIA 
CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
__________________________________________________ 

 
sofrer 

interferência com as obras de implantação e operação da rodovia. 

apresenta a descrição dos usos dos recursos hídricos identificados nas 
a localização dos 
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         Tabela 3.1.3 - Descrição dos usos dos recursos hídricos identificados nas proximidades da Rodovia Via Norte. 

 

Ponto  Finalidade Descrição Corpo de água 
Coordenadas 

Proprietário 
Distância em 
relação à Via 
Norte  Leste Norte 

0 Não informado 
Captação em barramento com 
regularização 

Ribeirão Juara 362607 7780700 
Bueno Engenharia e 
Construção 

5,2 Km a Leste. 

1 Não informado 
Captação direta em corpo de 
água superficial 

Rio Santa 
Maria da 
Vitória 

357376 7763693 
Bueno Engenharia e 
Construção 

2,6 Km a Oeste. 

2 Irrigação 
Captação em barramento com 
regularização 

Ribeirão Juara 355766 7779466 Fernando Cortelleti 1,3 Km a Oeste. 

3 Paisagismo 
Captação em barramento sem 
regularização 

Desconhecido 361001 7771257 Anézio Piazzarolo 1,4 Km a Leste. 

4 
Abastecimento 
industrial 

Captação em barramento sem 
regularização 

Desconhecido 358270 7768670 
IBRATA Mineração 
LTDA 

1,2 Km a Oeste. 

5 
Abastecimento 
público 

Captação direta em corpo de 
água superficial 

Rio Santa 
Maria da 
Vitória 

355255 7767835 
Companhia Espírito 
Santense de Saneamento 

4,7 Km a Oeste. 

6 
Dessedentação de 
animais 

Uso direto do corpo de água 
pelos animais 

Desconhecido 360191 7773311 sem informação 
Zero (a rodovia 
passa no local). 

7 
Comercialização 
de água mineral 

Captação subterrânea 
(processo DNPN: 896159/1998) 

- 356537 7777169 Mineração Calogi Ltda. 1,5 km a Oeste 

8 
Comercialização 
de água mineral 

Não há captação, no entanto 
possui registro de DNPM em 
fase de  aut. Pesq./relatório 
pesq final apresentado 
(896267/2005) 

- 

356909 
356913 
357554 
357554 

7778690 
7777926 
7777934 
7778698 

Mineração Calogi Ltda. 
Conforme 
figura 3.1.3.1-4 
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Figura 3.1.40 - Rodovia Via Norte em relação aos cursos de água cadastrados no GEOBASES. 
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Figura 3.1.41 - Rodovia Via Norte em relação aos registros de DNPM relativo a água 
mineral. 
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Rodovia Via Norte em relação aos registros de DNPM relativo a água 
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Rodovia Via Norte em relação aos registros de DNPM relativo a água 
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Uso e Ocupação do Solo 

Caracterização geral da região  

A região onde será inserida a Via Norte é constituída principalmente por áreas rurais, 
com baixa densidade de ocupação, e o predomínio de atividades agropecuárias, sendo a 
ocupação composta principalmente por fazendas, moradias isoladas e algumas 
empresas de mineração. De forma geral a região é caracterizada por áreas deprimidas, 
sem drenagem superficial, descontínuas e com freqüente acúmulo de água. A vegetação 
natural é de campos de porte herbáceo e arbustivo, com predominância de gramíneas e 
de vegetação ciliar arbustiva. As áreas predominantes observadas foram áreas de 
alagados, pastagens e pequenos cursos hídricos. 

O mapa de uso e ocupação do solo, apresentado em escala 1:100.000, juntamente com as 
imagens que seguem , mostra de forma geral os principais usos identificados na região, 
como áreas de pastagem, florestas naturais primárias ou secundárias, áreas alagadas e 
as principais ocupações como residências e outros tipos de empreendimentos. Os 
pontos enumerados indicados no mapa e representados nas imagens correspondem às 
áreas reais identificadas ao longo do traçado da Via Norte.    
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Figura 3.1. 42 - Uso e ocupação do solo na área de interferência da Rodovia Via Norte. 
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Pontos 1 e 2 - Áreas Alagadas 

As áreas alagadas são características de planícies aluviais, constituídas por terrenos 
baixos, mais ou menos planos, que ocorrem junto às margens de cursos hídricos, 
sujeitas periodicamente às inundações. Nesses terrenos aluviais, de acordo com o 
volume de água empoçada e ainda do tempo que ela permanece na área, as extensões 
das comunidades ali presentes vão desde o pântano, até os terraços alagáveis 
temporariamente. De acordo com o mapa de uso do solo e as visitas a campo, uma parte 
considerável da via Norte passará sobre essas áreas. As Figuras 3.1.43 e 3.1.44 
evidenciam parte das áreas alagadas, nas proximidades do empreendimento. 

 

 

 

Figura 3.1. 43 - Área alagada identificada próxima ao maciço Mestre Álvaro. 

 
Figura 3.1.44 - Área alagada identificada na área de influência do traçado da rodovia. 

1 

2 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                      RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
___________________________________________________________ 

Pontos 3 e 4 � Floresta Natural primária/secundária 

Nestas áreas foi identificada vegetação arbórea de grande porte, com dossel uniforme e 
algumas emergências. Foi também observado, a presença de clareiras aparentes, o que 
sugere interferência antrópica significante. Em algumas áreas foram detectados espaços 
ocupados por vegetação de porte arbóreo e arbustivo, associado a áreas úmidas, 
conforme Figuras 3.1.45 e 3.1.46. 

 

 
Figura 3.1.45 - Floresta Natural primário-secundária identificada na área de influência do 
traçado da rodovia. 

 

 
Figura 3.1.46 - Floresta Natural primário-secundária identificada na área de influência do 
traçado da rodovia. 

 

3 

4 
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Pontos 5 e 6 � Áreas de Pastagem 

As Figuras 3.1.47 e 3.1.48 expõem de acordo com o mapa de uso e ocupação do solo e as 
visitas realizadas em campo, as áreas de pastagem, como sendo de uso preponderante 
na região. Estas áreas se caracterizam por serem ocupadas por campos abertos, 
recobertos por gramíneas e com a presença de alguns indivíduos arbóreos isolados. 

  

 
Figura 3.1.47 - Área de pastagem identificada na região onde a rodovia será implantada. 

 
 
 

 
Figura 3.1.48 -  Área de pastagem identificada na região onde a rodovia será implantada. 

 

5 
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Pontos 7, 8 e 9 � Afloramento / Solo Exposto.  

Nos Pontos 7, 8 e 9, correspondentes as áreas identificadas como afloramentos/solo 
exposto no mapa de uso do solo do GEOBASES, atualmente estão instaladas duas 
empresas de beneficiamento de rochas ornamentais, uma empresa de mineração e o 
Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. 

 

 
Figura 3.1.49 - Empresa de beneficiamento de rochas ornamentais localizada no extremo 
sul da Via Norte. 

 

 
Figura 3.1.50 - Empresa de mineração e o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra 
localizados próximo a Via Norte. 
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Pontos 10 e 11 � Ocupações do solo por outros empreendimentos  

Ao longo do traçado da rodovia foram identificados alguns pontos referentes à 
localização do Gasoduto da Petrobrás Cacimbas-Vitória. Na Figuras 3.1.52 a seguir é 
possível visualizar o traçado do mesmo, bem como os pontos 10 (Coord.: 359791m E / 
7775440m N) e 11 (Coord.: 360270mE / 7773459mN) demonstrados nas Figuras 3.1.53 e 
3.1.54 na sequência.  

 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.1.51 - Empresa de beneficiamento de rochas ornamentais localizada no extremo norte 
da Via Norte com solo exposto. 

9 
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Figura 3.1.52 - Traçado do Gasoduto da Petrobrás Cacimbas � Vitória. 

 

 
Figura 3.1.53 - Localização do Gasoduto Cacimbas-Vitória no Ponto 10. 

 
 
 

10 
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 11 

10 
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Figura 3.1.54 - Localização do gasoduto Cacimbas-Vitória no Ponto 11.  

 

3.2. MEIO BIÓTICO 

FLORA 

Introdução 

O desenvolvimento e ampliação de atividades para atendimento às necessidades do 
homem implicam, necessariamente, em utilização e degradação ambiental. Para que 
fragmentos remanescentes de vegetação sejam conservados e utilizados na 
demonstração destes ambientes para o homem, como as unidades de conservação, 
torna-se necessário o estudo do ambiente para se conhecer o máximo possível os seus 
componentes, suas inter-relações e o planejamento do uso da área. 

No estado do Espírito Santo a Mata Atlântica cobria mais de 90% do território. Devido 
aos sucessivos ciclos econômicos, intensificados principalmente no século XX, sua 
cobertura foi reduzida a pouco mais que 8% (IPEMA, 2005; PCE, 2006). Neste estado 
existem 11 corredores ecológicos prioritários (Decreto nº 2529-R, 02 de junho de 2010), 
sendo o Corredor Duas Bocas � Mestre Álvaro detentor de duas unidades de 
conservação: Reserva Biológica Duas Bocas e a Área de Proteção Ambiental do Mestre 
Álvaro que totalizam 38.380,79 hectares de Mata Atlântica.  

 

De acordo com Walter (1996), a vegetação de uma região é composta por comunidades 
vegetais e, sua estrutura pode ser definida baseando-se nos estratos, que de maneira 
geral podem ser separados em arbóreo, arbustivo, herbáceo, além de musgos e líquens 
(MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974). Estas comunidades vegetais podem ser 
determinadas segundo a fisionomia das unidades de vegetação, composição florística e 
da homogeneidade dos seus representantes, sendo a estrutura de uma comunidade 

11 
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vegetal o resultado do agrupamento da fitossociologia das espécies e da distribuição 
destes agrupamentos segundo as formas de vida (BRAUM-BLANQUET, 1979). 

Metodologia 

Para o desenvolvimento do presente estudo foram coletados dados primários em todas 
as fitofisionomias, sendo a vegetação vascular classificada com base na literatura 
(Ruschi,1950;Rizzini, 1979;Radam Brasil, 1983;Veloso Et al,1991) e a Legislação vigente 
(Leis Federais nos 4771/65 e 7511/86, Lei Estadual no  5361/96 e Resoluções Conama 
números 010, de 01/10/1993; 29, de 07/12/1994). As informações sobre a composição 
florística também foram levantadas com base na literatura e por meio de observações de 
campo, onde foram percorridas as diversas formações vegetais em toda área de 
influência direta e indireta da área do empreendimento. Os locais de amostragem 
podem ser visualizados no mapa da Figura 3.2.1 e as coordenadas na Tabela 3.2.1.  
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Figura 3.2.1 -- Mapa dos pontos de amostrados pelo estudo de flora
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Mapa dos pontos de amostrados pelo estudo de flora 
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Tabela 3.2. 1 - Coordenadas dos pontos de amostragem de flora. 

 
Pontos Coordenadas 

1 357449/7780208 
2 360500/7765559 
3 357692/7778359 
4 3585510/7776614 
5 359568/7775290 
6 360054/7773684 
7 360475/7765509 
8 357135/7779089 
9 360674/7766230 
10 360631/7766485 
11 359767/7772090 
12 359954/7764021 
13 360279/7765626 
14 359680/7768133 
15 359583/7769252 
16 360372/7767177 

  

A identificação dos táxons foi realizada através de observações em campo, literatura 
especializada (BARROSO, 1991a, 1991b, 1999 e BARROSO et al. 2002; LEWIS, 1987; 
RIZZINI, 1971; LORENZI, 1991 e 1992; CARVALHO, 1994) e comparação com coleções 
de herbário. 

Foi realizada acentuada busca de possíveis espécies ameaçadas de extinção ao longo 
das fisionomias encontradas em campo, em conformidade com a legislação vigente 
(Instrução Normativa nº 06 - IBAMA (2008) e DECRETO ESTADUAL n° 1.499-R, de 14 
de junho de 2005). 

Foram realizadas amostragens ecológicas rápidas (fitossociológicas) nas fitofisionomias 
encontradas na área de influência direta. No estágio inicial e médio de regeneração da  

Mata Atlântica, as amostragens foram realizadas através do método de parcelas 
(MUELLER-DOMBOIS E ELLENBERG, 1974; MATANATIVA, 2009). 

A análise dos dados fitossociológicos foi calculada através do programa Matanativa 
(2009), considerando a Freqüência Absoluta (FAi = (Pi / P) . 100), Freqüência Relativa 
[FR = (FAi / ∑ FA) . 100], Densidade Absoluta (DA = ni/A), Densidade Relativa [DR = 
(ni / N) . 100], Dominância Absoluta (DoA = ABi / A), Dominância Relativa (DoR = 
ABi / AB), Valor de Importância (VI = DR + FR + DoR), Valor de Cobertura (DR + 
DoR). Onde: 
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Pi = número de parcelas onde ocorre uma determinada espécie; 

P = número total de parcelas da amostragem; 

FAi = Freqüência absoluta de uma determinada espécie; 

ni = Número de indivíduos de uma determinada espécie; 

A = Área amostrada em m2; 

N = Número de indivíduos de todas as espécies presentes na amostragem; 

ABi = Área basal por hectare, considerando a fórmula para cálculo área basal de um 
círculo (AB = D2. π / 4); 

AB = Área basal total; 

D = Diâmetro do tronco de cada indivíduo, medido à altura do solo. 

 

Determinação da diversidade - para o cálculo da diversidade (H�) foi utilizado o índice 
de Shannon, sendo calculada também a eqüidade ou uniformidade de Pielou (J�), 
(BROWER E ZAR, 1977). 

H�= - ∑ pi Ln pi, onde: 

pi = ni/N 

H�máx = Ln S 

 
J�= H�/ H�máx  
 

Onde: 

S = Número total de espécies da amostra 

N = Número total de indivíduos ou cobertura total 

ni = Número de indivíduos da espécie i ou valor de cobertura da espécie i 

Ln = Logaritmo natural 

 

A identificação das áreas a serem suprimidas foram realizadas através de visitas a 
campo seguindo o mapa esquemático do traçado da Rodovia do Contorno da Serra � 
ES, (Via Norte).   

Foram utilizadas quatro parcelas de 10x20m, representando 0,08 ha de área amostral 
nas formações arbóreas, sendo amostrados todos os indivíduos com diâmetro à altura 
do peito (DAP) ≥ 5 cm. Em cada uma das parcelas foram estabelecidas parcelas menores 
de 10X10m sendo amostrados todos os indivíduos com 10 cm < DAP ≥ 5 cm. Também 
foram estimadas as alturas de todos os indivíduos amostrados. Visando uma melhor 
caracterização estrutural foram efetuadas parcelas de 5x1m dentro de cada sub-parcela 
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de 10x10m sendo amostrados todos os indivíduos com 
vegetação brejo foi utilizado o método de quadrantes de 1m², com amostra total de 125 
m de comprimento, computando
5m. 

Resultados 

 Florística 

O levantamento florístico realizado durante as campanhas de campo indicou a pre
de 63 espécies subentendidas em 33 famílias botânicas. As famílias mais representativas 
foram Fabaceae com oito espécies, seguida por Cyperaceae com cinco espécies e 
Poaceae com quatro, conforme apresentado na 

 
 

Figura 3.2.2 - Número de espécies distribuídas por famílias.

 

A riqueza das famílias predominantemente herbáceas (Cyperaceae e Poaceae) se deve 
pelo fato destas espécies colonizarem ambientes brejosos, sendo as princip
constituintes deste ecossistema, além de grande parte da área de influência do 
empreendimento ser recoberto por este tipo de ambiente.

Das espécies encontradas durante o levantamento, os táxons 
Schinus terebinthifolius (aroeira) e 
comunidade como fonte de utilização para confecção de artesanatos e como fonte de 
renda através da venda de seus frutos, sendo estas espécies, fontes de renda e 
perpetuação de atividades cultu
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de 10x10m sendo amostrados todos os indivíduos com 5 cm < DAP 
utilizado o método de quadrantes de 1m², com amostra total de 125 

m de comprimento, computando-se a presença e ausência das espécies a intervalos de 

O levantamento florístico realizado durante as campanhas de campo indicou a pre
de 63 espécies subentendidas em 33 famílias botânicas. As famílias mais representativas 
foram Fabaceae com oito espécies, seguida por Cyperaceae com cinco espécies e 
Poaceae com quatro, conforme apresentado na Tabela 3.2.2 e ilustrado na

Número de espécies distribuídas por famílias. 

A riqueza das famílias predominantemente herbáceas (Cyperaceae e Poaceae) se deve 
pelo fato destas espécies colonizarem ambientes brejosos, sendo as princip
constituintes deste ecossistema, além de grande parte da área de influência do 
empreendimento ser recoberto por este tipo de ambiente. 

Das espécies encontradas durante o levantamento, os táxons Attalea humillis
(aroeira) e Typha dominguensis (taboa) foram apontados pela 

comunidade como fonte de utilização para confecção de artesanatos e como fonte de 
renda através da venda de seus frutos, sendo estas espécies, fontes de renda e 
perpetuação de atividades culturais presentes nas comunidades próximas.

AMBIENTAL � EIA 
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5 cm < DAP ≥ 2,5 cm. Na 
utilizado o método de quadrantes de 1m², com amostra total de 125 

se a presença e ausência das espécies a intervalos de 

O levantamento florístico realizado durante as campanhas de campo indicou a presença 
de 63 espécies subentendidas em 33 famílias botânicas. As famílias mais representativas 
foram Fabaceae com oito espécies, seguida por Cyperaceae com cinco espécies e 

e ilustrado na Figura 3.2.2. 

A riqueza das famílias predominantemente herbáceas (Cyperaceae e Poaceae) se deve 
pelo fato destas espécies colonizarem ambientes brejosos, sendo as principais famílias 
constituintes deste ecossistema, além de grande parte da área de influência do 

Attalea humillis (pindoba), 
(taboa) foram apontados pela 

comunidade como fonte de utilização para confecção de artesanatos e como fonte de 
renda através da venda de seus frutos, sendo estas espécies, fontes de renda e 

rais presentes nas comunidades próximas. 
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Tabela 3.2.2 - Lista com famílias, espécies e as fisionomias encontradas na área de influência direta e 
indireta da Rodovia do Contorno da Serra � ES (Via Norte). 

Nome Científico Nome Vulgar Família Ei Em Po Ca P B 

Albizia polycephala manjolo FABACEAE        

Apuleia leiocarpa garapa FABACEAE        

Astronium graveolens aderne ANACARDIACEAE        

Attalea humilis - ARECACEAE        

Bougainvillea cf. glabra buganvilea NYCTAGINACEAE        

Brachiaria decumbens - POACEAE        

Byrsonima sericea muricí do brejo MALPIGHIACEAE        

Casearia sp.1 - SALICACEAE        

Casearia sp.2 - SALICACEAE        

Casearia ulmifolia cafezinho SALICACEAE         

Cecropia pachystachya - URTICACEAE       

Cocos nucifera coqueiro ARECACEAE        

Connarus sp.1 - CONNARACEAE        

Cordia trichotoma louro BORAGINACEAE        

Croton glandulosos - EUPHORBIACEAE        

Cupania rugosa pau magro SAPINDACEAE        

Cupania scrobiculata cambuatá SAPINDACEAE        

Cyperus aggregatus - CYPERACEAE        

Cyperus giganteus - CYPERACEAE        

Eleocharis interstincta - CYPERACEAE        

Ficus gomelleira mata pau MORACEAE         

Fuirena robusta - CYPERACEAE        

Gochnatia polymorpha camará ASTERACEAE        

Guapira opposita joão mole NYCTAGINACEAE        

Himatanthus phagedaenicus agoniada APOCYNACEAE        

Indeterminada sp.1 - INDETERMINADA        

Indeterminada sp.2 - INDETERMINADA        

Inga laurina ingá mirim FABACEAE        

Lantana camara - VERBENACEAE       

Leguminosae sp.1 - FABACEAE        

Machaerium hirtum angico roxo FABACEAE        

Machaerium nictitans tira filho FABACEAE        

Mangifera indica** mangueira ANACARDIACEAE         

Manihot esculenta mandioca EUPHORBIACEAE        

Miconia albicans - MELASTOMATACEAE         

Musa paradisiaca bananeira MUSACEAE        

Myrcia fallax batinga roxa MYRTACEAE        

Myrtaceae sp.1 - MYRTACEAE        

Nymphaea sp. - NYMPHAEACEAE        

Ocotea sp.1 - LAURACEAE        

Panicum sp. - POACEAE        

Paspalum milegramma - POACEAE         

Piptadenia gonoacantha jacaré FABACEAE         

Pouteria caimito abil silvestre SAPOTACEAE        
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Protium heptaphyllum 
amescla 
cheirosa BURSERACEAE        

Protium icicariba amescla açú BURSERACEAE        

Psidium guajava** - MYRTACEAE          

Randia armata ponteiro RUBIACEAE        

Rhynchospora holoschoenoides - CYPERACEAE        

Sacharum officinarum cana-de-açúcar POACEAE        

Schinus terebinthifolius aroeira ANACARDIACEAE        

Senna multijuga angico branco FABACEAE         

Siparuna arianeae negamina MONIMIACEAE        

Sparattosperma leucanthum cinco folhas BIGNONIACEAE         

Symphonia globulífera - CLUSIACEAE         

Tabernaemontana catharinensis espeta gigante APOCYNACEAE        

Typha dominguensis - TYPHACEAE        

Walteria indica - MALVACEAE        

Xylopia brasiliensis pindaíba ANNONACEAE        

Zanthoxyllum sp.1 - RUTACEAE        

Zeyheria tuberculosa ipê felpudo BIGNONIACEAE         

Guapira opposita joão mole NYCTAGINACEAE        

Himatanthus phagedaenicus agoniada APOCYNACEAE        

Indeterminada sp.1 - INDETERMINADA        

Indeterminada sp.2 - INDETERMINADA        

Inga laurina ingá mirim FABACEAE        

Lantana camara - VERBENACEAE       

Leguminosae sp.1 - FABACEAE        

Machaerium hirtum angico roxo FABACEAE        

Machaerium nictitans tira filho FABACEAE        

Mangifera indica** mangueira ANACARDIACEAE         

Manihot esculenta mandioca EUPHORBIACEAE        

Miconia albicans - MELASTOMATACEAE         

Musa paradisiaca bananeira MUSACEAE        

Myrcia fallax batinga roxa MYRTACEAE        

Myrtaceae sp.1 - MYRTACEAE        

Nymphaea sp. - NYMPHAEACEAE        

Ocotea sp.1 - LAURACEAE        

Panicum sp. - POACEAE        

Paspalum milegramma - POACEAE         

Piptadenia gonoacantha jacaré FABACEAE         

Pouteria caimito abil silvestre SAPOTACEAE        

Protium heptaphyllum 
amescla 
cheirosa BURSERACEAE        

Protium icicariba amescla açú BURSERACEAE        

Psidium guajava** - MYRTACEAE          

Randia armata ponteiro RUBIACEAE        

Rhynchospora holoschoenoides - CYPERACEAE        

Sacharum officinarum cana-de-açúcar POACEAE        

Schinus terebinthifolius aroeira ANACARDIACEAE        

Senna multijuga angico branco FABACEAE         
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Legenda: Ei = estágio inicial; Em = estágio médio; Po = pomar; Ca = cultivo agrícola; P = pastagem; B = 
brejo; * ameaçadas de extinção; ** exóticas. 
 

As amostragens efetuadas na área de influência direta para o estágio inicial e médio de 
regeneração foram suficientes para demonstrar a riqueza de espécies presentes nos 
fragmentos florestais que sofrerão supressão vegetal, pois a curva de coleta apresentou 
tendência de estabilização,conforme apresentado na Figura 3.2.3. 

 

 
Figura 3.2.3 - Curva de coleta das áreas amostradas na área de influência direta da Rodovia do 
Contorno da Serra � ES (Via Norte). 

 

Descrição Fitofisionômica 

Através dos levantamentos de campo na área de influência da Rodovia do Contorno da 
Serra � ES (Via Norte), foi possível delimitar as seguintes fitofisionomias: Estágio inicial 
de regeneração da Mata Atlântica(Ei), Estágio médio de regeneração da Mata Atlântica 
(Em), Pomar (Po), Cultivo agrícola (Ca), Pastagem (P) e Brejo (B). 

Siparuna arianeae negamina MONIMIACEAE        

Sparattosperma leucanthum cinco folhas BIGNONIACEAE         

Symphonia globulífera - CLUSIACEAE         

Tabernaemontana catharinensis espeta gigante APOCYNACEAE        

Typha dominguensis - TYPHACEAE        

Walteria indica - MALVACEAE        

Xylopia brasiliensis pindaíba ANNONACEAE        

Zanthoxyllum sp.1 - RUTACEAE        

Zeyheria tuberculosa ipê felpudo BIGNONIACEAE         

Ziziphus platyphylla juazeiro RHAMNACEAE        
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A distribuição destas tipologias pode ser visualizada no mapa de vegetação 
apresentado no Anexo II, assim como os pontos de supressão vegetal de espécies 
arbóreas e áreas brejosas.  

O estudo fitossociológico de cada tipologia vegetal existente na área é descrito a seguir.  

 

Estágio inicial de regeneração (Ei) 

A vegetação em estágio inicial de regeneração apresenta porte arbóreo de baixo a médio 
com até doze metros de altura e trepadeiras herbáceas, sendo rara a presença de cipós 
lenhosos (Figuras 3.2.4 a 3.2.7). Em alguns pontos ocorre em área de proteção 
permanente, constituindo vegetação ciliar. 

A camada de serapilheira possui pouca espessura e encontra-se pouco decomposta, 
sendo contínua em alguns pontos. O epifitismo esteve representado apenas pela 
presença de líquens e briophytas. A diversidade biológica é pouco significativa, sendo 
as espécies mais freqüentes: Gochnatia polymorpha (camará), Machaerium hirtum (angico-
roxo), Zanthoxylum sp., Psidium guajava (goiaba), entre outras. 

As amostragens representadas por quatro parcelas no estágio inicial de regeneração 
(Tabela 3.2.3), distribuídas ao longo dos fragmentos cortados pelo traçado com DAP ≥ 10 
cm, tiveram área basal média de 9,0 m²/ha, com diâmetro máximo de 32,8 cm, médio 
de 15,1 cm e mínimo de 10 cm, altura máxima de 12 m, média de 4 m e mínima de 2 m. 
O índice de diversidade de Shannon-Weaver (H') foi de 1,37 nat/indivíduo e a 
equitabilidade (J = H'/lnS) 0,60. 

 

Tabela 3.2.3 - Localização (UTM) dos fragmentos em estágio inicial de regeneração na área de 
influência direta para implantação da Rodovia do Contorno da Serra � ES (Via Norte). 

 

 
 
 
 
 
 
 
A densidade detectada foi de 475 indivíduos por hectare, constituindo 10 espécies 
distribuídas entre 7 famílias. Gochnatia polymorpha (camará) apresentou-se como a 
espécie com maiores valores de importância e cobertura, bem superiores quando 
comparados aos da segunda colocada, Machaerium hirtum (angico-roxo) (Tabela 3.2.4). 

As amostragens no estágio inicial de regeneração, com 10 cm < DAP ≥ 5 cm, tiveram 
área basal média de 5,6 m²/ha, com diâmetro máximo de 9,6 cm, médio de 7 cm e 
mínimo de 5 cm, altura máxima de 8 m, média de 4,5 m e mínima de 8 m. O índice de 
diversidade de Shannon-Weaver (H') foi de 1,92 nat/indivíduo e a equitabilidade (J = 
H'/lnS) 0,68. 

    Fragmento        Localização (UTM) 

01 0357135 � 7779089  

02 0360674 � 7766230  

03 0360631 � 7766485  

04 0359767 � 7772090  
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A densidade detectada foi de 1.025 indivíduos por hectare, constituindo 17 espécies 
distribuídas entre 10 famílias. Gochnatia polymorpha (camará) apresentou-se como a 
espécie com maiores valores de importância e cobertura, bem superiores quando 
comparados aos da segunda colocada, Zeyhera tuberculosa (ipê-felpudo) (Tabela 3.2.4). 

As amostragens no estágio inicial de regeneração, com 5 cm < DAP ≥ 2,5 cm, tiveram 
área basal média de 1,11 m²/ha, com diâmetro máximo de 4,6 cm, médio de 4 cm e 
mínimo de 2,6 cm, altura máxima de 5,5 m, média de 2 m e mínima de 1,5 m. O índice 
de diversidade de Shannon-Weaver (H') foi de 2,02 nat/indivíduo e a equitabilidade (J 
= H'/lnS) 0,75. 

A densidade detectada foi de 900 indivíduos por hectare, constituindo 15 espécies 
distribuídas entre 12 famílias. Zeyhera tuberculosa (ipê-felpudo) apresentou-se como a 
espécie com maiores valores de importância e cobertura, bem superiores quando 
comparados aos da segunda colocada, Gochnatia polymorpha (camará) (Tabela 3.2.4). 

Tabela 3.2.4 - Parâmetros fitossociológicos da vegetação arbustivo-arbórea componente do 
estágio inicial de regeneração, amostrada na área de influência direta para implantação da 
Rodovia do Contorno da Serra � ES (Via Norte). 

Nome Científico 

DAP ≥ 10 cm 10 cm < DAP ≥ 5 cm 5 cm < DAP ≥ 2,5 cm 

NI NA AB VC VI NI NA AB VC VI NI NA AB VC VI 
Gochnatia 
polymorpha 25 4 0,521 135,278 161,945 34 4 0,244 95,571 109,857 8 4 0,010 44,115 61,506 
Machaerium 
hirtum 2 2 0,022 8,127 21,460 1 1 0,007 2,855 6,426      
Xylopia 
brasiliensis 2 2 0,017 7,583 20,916 7 2 0,034 15,990 23,133 1 1 0,002 6,680 11,028 

Casearia ulmifolia 2 1 0,055 12,648 19,315 6 3 0,031 14,209 24,924 1 1 0,002 6,468 10,816 
Sparattosperma 
leucanthum 2 1 0,030 9,202 15,869 6 2 0,034 14,891 22,034      

Byrsonima sericea 1 1 0,035 7,344 14,011      1 1 0,002 6,030 10,378 
Piptadenia 
gonoacantha 1 1 0,031 6,724 13,391      1 1 0,002 6,030 10,378 
Schinus 
terebinthifolius 1 1 0,018 5,034 11,700 2 1 0,013 5,331 8,903 1 1 0,001 4,523 8,871 

Inga laurina 1 1 0,011 4,114 10,781 1 1 0,003 1,813 5,384 1 1 0,001 5,564 9,912 
Zeyheria 
tuberculosa 1 1 0,010 3,945 10,612 16 4 0,048 30,137 44,422 14 4 0,014 70,862 88,253 
Zanthoxyllum 
sp.1      2 2 0,006 3,858 11,001 2 2 0,004 14,533 23,228 
Tabernaemontana 
catharinensis      2 1 0,004 3,402 6,973      
Bougainvillea  
cf. glabra      1 1 0,007 2,706 6,278 1 1 0,001 4,557 8,904 

Senna multijuga      1 1 0,006 2,528 6,100      
Mangifera 
indica**      1 1 0,004 2,075 5,646      

Apuleia leiocarpa      1 1 0,003 1,805 5,376 1 1 0,001 5,345 9,693 

Miconia albicans      1 1 0,002 1,684 5,256      

Siparuna arianeae           2 2 0,002 10,819 19,514 

Psidium guajava**           1 1 0,002 6,584 10,931 

Ficus gomelleira           1 1 0,001 5,649 9,997 
Legenda: NI = número de indivíduos; NA = número de amostras; AB = área basal individual; VC = valor 
de cobertura; VI = valor de importância. * ameaçadas de extinção; ** exóticas. 
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Figura 3.2.4 - Aspecto do estágio inicial presente 
na área de influência direta. 

Figura 3.2.5 - Outro aspecto do estágio inicial 
presente na área de influência direta. 

 

  

Figura 3.2.6 - Aspecto do interior do estágio inicial 
presente na área de influência direta. 

Figura 3.2.7 - Aspecto da serrapilheira do 
estágio inicial presente na área de influência 
direta. 

 

Estágio médio de regeneração (Em) 

A vegetação em estágio médio de regeneração apresenta porte arbóreo de médio a alto 
com até 14 metros de altura e trepadeiras lenhosas, sendo a presença de trepadeiras 
herbáceas mais freqüentes na borda dos fragmentos. Em alguns pontos ocorre em área 
de proteção permanente, constituindo vegetação ciliar. 

A camada de serapilheira possui espessura variada ao longo do ano, sendo contínua. O 
epifitismo encontra-se representado por pequenas plântulas do gênero Tillandsia sp.  A 
diversidade biológica é bem representativa, sendo o sub-bosque composto por espécies 
tolerantes ao sombreamento (Figuras 3.2.8 a 3.2.11). 

As amostragens  representadas por quatro parcelas no estágio médio de regeneração 
(Tabela 3.2.5), com DAP ≥ 10 cm, tiveram área basal média de 12,1 m²/ha, com 
diâmetro máximo de 33,2 cm, médio de 15,5 cm e mínimo de 10 cm, altura máxima de 
14 m, média de 10 m e mínima de 7 m. O índice de diversidade de Shannon-Weaver 
(H') foi de 2,53 nat/indivíduo e a equitabilidade (J = H'/lnS) 0,88. 
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A densidade detectada foi de 575 indivíduos por hectare, constituindo 18 espécies 
distribuídas entre 10 famílias. Pouteria caimito (abil-silvestre) apresentou-se como a 
espécie com maiores valores de importância e cobertura, bem superiores quando 
comparados aos da segunda colocada, Cupania scrobiculata (cambuatá) (Tabela 3.2.6). 

As amostragens no estágio médio de regeneração, com 10 cm < DAP ≥ 5 cm, tiveram 
área basal média de 4,6 m²/ha, com diâmetro máximo de 8,5 cm, médio de 7,8 cm e 
mínimo de 5,2 cm, altura máxima de 11 m, média de 5,5 m e mínima de 2 m. O índice 
de diversidade de Shannon-Weaver (H') foi de 1,99 nat/indivíduo e a equitabilidade (J 
= H'/lnS) 0,73. 

A densidade detectada foi de 875 indivíduos por hectare, constituindo 15 espécies 
distribuídas entre 10 famílias. Connarus sp.1 apresentou-se como a espécie com maiores 
valores de importância e cobertura, bem superiores quando comparados aos da 
segunda colocada, Cupania scrobiculata (cambuatá) (Tabela 3.2.6). 

As amostragens no estágio médio de regeneração, com 5 cm < DAP ≥ 2,5 cm, tiveram 
área basal média de 0,90 m²/ha, com diâmetro máximo de 4,8 cm, médio de 2,7 cm e 
mínimo de 2,1 cm, altura máxima de 5 m, média de 3 m e mínima de 2,5 m. O índice de 
diversidade de Shannon-Weaver (H') foi de 1,34 nat/indivíduo e a equitabilidade (J = 
H'/lnS) 0,69. 

A densidade detectada foi de 650 indivíduos por hectare, constituindo sete espécies 
distribuídas entre seis famílias. Pouteria caimito (abil-silvestre) apresentou-se como a 
espécie com maiores valores de importância e cobertura, bem superiores quando 
comparados aos da segunda colocada, Cupania scrobiculata (cambuatá) (Tabela 3.2.6). 

 

Tabela 3.2.5 - Localização (UTM) dos fragmentos em estágio médio de regeneração na área de 
influência direta para implantação da Rodovia do Contorno da Serra � ES (Via Norte). 

 

 

 

 

 

Legenda: * amostragens realizadas no mesmo fragmento para 
           melhor caracterização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fragmento                                  Localização (UTM) 

01 0360475 � 7765509 * 

01 0360500 � 7765559 * 

02 0357692 � 7778359 

03 0357449 � 7780208 
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Tabela 3.2.6 - Parâmetros fitossociológicos da vegetação arbórea componente do estágio médio 
de regeneração, amostrada na área de influência direta para implantação da rodovia do 
Contorno da Serra � ES (Via Norte). 

 

Nome Científico 

DAP ≥ 10 cm 10 cm < DAP > 5 cm 5 cm < DAP > 2,5 cm 

NI NA AB VC VI NI NA AB VC VI NI NA AB VC VI 

Pouteria caimito 8 3 0,176 35,539 46,253 8 2 0,043 23,108 31,441 8 3 0,176 35,539 46,253 

Cupania scrobiculata 9 3 0,111 30,971 41,685 14 3 0,073 39,810 52,310 9 3 0,111 30,971 41,685 

Zeyheria tuberculosa 6 4 0,117 25,048 39,334 2 2 0,007 4,709 13,042 6 4 0,117 25,048 39,334 

Guapira opposita 3 3 0,129 19,735 30,450      3 3 0,129 19,735 30,450 

Connarus sp.1 3 2 0,050 11,653 18,796 27 4 0,126 72,581 89,247 3 2 0,050 11,653 18,796 

Indeterminada sp.2 2 1 0,102 14,842 18,413 4 1 0,039 16,240 20,407 2 1 0,102 14,842 18,413 

Leguminosae sp.1 3 1 0,034 10,010 13,582 4 1 0,030 13,942 18,109 3 1 0,034 10,010 13,582 

Protium heptaphyllum 2 1 0,042 8,646 12,218      2 1 0,042 8,646 12,218 

Piptadenia gonoacantha 1 1 0,048 7,091 10,662 1 1 0,002 2,058 6,225 1 1 0,048 7,091 10,662 

Myrcia fallax 1 1 0,038 6,070 9,641      1 1 0,038 6,070 9,641 
Sparattosperma 
leucanthum 1 1 0,028 5,005 8,576      1 1 0,028 5,005 8,576 

Cupania rugosa 1 1 0,020 4,260 7,832 1 1 0,011 4,281 8,448 1 1 0,020 4,260 7,832 

Astronium graveolens 1 1 0,017 3,891 7,463      1 1 0,017 3,891 7,463 

Albizia polycephala 1 1 0,015 3,737 7,308 1 1 0,003 2,208 6,374 1 1 0,015 3,737 7,308 

Machaerium nictitans 1 1 0,014 3,646 7,218      1 1 0,014 3,646 7,218 

Senna multijuga 1 1 0,013 3,531 7,102      1 1 0,013 3,531 7,102 

Indeterminada sp.1 1 1 0,011 3,270 6,842 1 1 0,002 2,052 6,218 1 1 0,011 3,270 6,842 

Cordia trichotoma 1 1 0,009 3,054 6,626      1 1 0,009 3,054 6,626 

Myrtaceae sp.1      2 2 0,005 4,226 12,559      

Casearia ulmifolia      2 2 0,005 4,150 12,483      

Ziziphus platyphylla      1 1 0,016 5,617 9,784      

Ocotea sp.1      1 1 0,006 2,988 7,155      

Protium icicariba      1 1 0,002 2,031 6,198      

Legenda: NI = número de indivíduos; NA = número de amostras; AB = área basal individual; VC = valor 
de cobertura; VI = valor de importância; * ameaçadas de extinção; ** exóticas. 
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Figura 3.2.10 - Aspecto do interior do estágio 
médio presente na área de influência direta. 

Figura 3.2.11 - Aspecto da serrapilheira do 
estágio médio presente na área de influência 
direta. 

 

Pomar (Po) 

A fisionomia denominada pomar caracteriza-se por estar associado a pequenas 
moradias que se encontram na zona rural do município da serra e na área de influência 
indireta do empreendimento. Esta tipologia encontra-se entre as coordenadas UTM 
(0357425 � 7778330) e (0359287 � 7775327).  

Trata-se de uma fisionomia cujos principais representantes vegetais são frutíferos como 
Mangifera indica (mangueira), Cocos nucifera (coqueiro), Psidium guajava (goiabeira), 
Musa paradisiaca (bananeira), entre outras (Figura 3.2.13). 

 

  

Figura 3.2.8 - Aspecto do estágio médio 
presente na área de influência direta. 

Figura 3.2.9 - Outro aspecto do estágio médio 
presente na área de influência indireta. 
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Figura 3.2.12 - Aspecto do pomar presente na área de 
influência indireta. 

 

Cultivo agrícola (Ca) 

O cultivo agrícola encontra-se na área de influência direta e indireta do 
empreendimento e caracteriza-se por apresentar cultivos de subsistência e com fins 
comerciais. Encontra-se situado entre as coordenadas UTM 0357445- 7780302 adjacente 
a Rodovia BR-101. 

Os cultivos encontrados para esta fisionomia foram representados por Sacharum 
officinarum (cana-de-açúcar), Musa paradisiaca (bananeira), Coccos nucifera (coqueiro), 
Manihot esculenta (mandioca), entre outras (Figuras 3.2.13 e 3.2.14). 

 
 

 

Figura 3.2.13 - Aspecto do cultivo agrícola 
presente na área de influência direta e 
indireta. 

Figura 3.2.14 - Outro aspecto do cultivo 
agrícola presente na área de influência direta 
e indireta. 
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Pastagem (P) 

A fisionomia composta por pastagem caracteriza-se pelo seu uso voltado para a 
pecuária ocorrendo na área de influência direta e indireta. A Tabela 3.2.7 apresenta a 
localização desta tipologia ao longo do traçado.  

 

Tabela 3.2.7 - Localização (UTM) dos pontos de ocorrência da Pastagem na área de influência 
direta para implantação da Rodovia do Contorno da Serra � ES (Via Norte). 

 
         Pontos                       Localização (UTM) 

01 0360611 � 7766510 

02 0359578 � 7771022 

03 0359799 � 7774044 

04 0358373 � 7777210 

05 0357176 � 7779800 

 

Grande parte da área de influência do empreendimento é composta por áreas de 
pastagem sendo Brachiaria decumbens (braquiaria) a principal espécie utilizada para este 
fim. Trata-se de uma espécie exótica cujas variedades foram amplamente difundidas ao 
redor do mundo com fins econômicos (Figuras 3.2.15 a 3.2.16).  

 
 

  

Figura 3.2.15 - Aspecto da pastagem presente na 
área de influência direta. 

Figura 3.2.16 - Aspecto da pastagem na área de 
influência indireta. 

 

Brejo (B) 

A vegetação que compõe a fisionomia denominada brejo (Figuras 3.2.17 e 3.2.18), 
caracteriza-se por possuir espécies tolerantes a alta acidez do sedimento orgânico e 
também a inundação periódica. Estas espécies são capazes de controlar a fisionomia 
deste ambiente de tal forma que, nos períodos de maior pluviosidade, a vegetação 
avança sobre as áreas de pastagem e nos períodos de estiagem retorna a sua formação 
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original ou desaparece, constituindo áreas de proteção permanente. Os pontos de 
amostragem desta tipologia são apresentados na Tabela 3.2-8. 

 

Tabela 3.2.8 - Localização (UTM) dos pontos de amostragem realizados ao longo do Brejo na 
área de influência direta para implantação da Rodovia do Contorno da Serra � ES (Via Norte). 

 

      Pontos                        Localização (UTM) 

01 0359954 � 7764021 

02 0360279 � 7765626 

03 0359680 - 7768133 

04 0359583 � 7769252 

05 0360372 � 7767177 

 

As famílias Poaceae e Cyperaceae são as principais famílias desta fisionomia, sendo 
caracterizadas pela alta capacidade de dormência, regeneração e dominância sobre as 
outras famílias que ocorrem neste ecossistema. Estas vantagens são conferidas graças a 
um sistema de caule rizomatoso (subterrâneo) que permite que a planta colonize o 
ambiente com maior facilidade e se regenere com maior rapidez. 

Nesta fisionomia é comum a presença de canais de drenagem de origem antrópica que 
foram construídos visando um maior aproveitamento destas regiões alagadas de 
baixada como áreas de pastagem, que foram observados durante as campanhas de 
campo. Nestes canais, comumente encontram-se espécies cuja forma de vida é mais 
tolerante a força mecânica e a profundidade da coluna d�água como Typha dominguensis 
(taboa) e Nymphaea sp. 

 

  

Figura 3.2.17 - Aspecto do brejo presente na 
área de influência direta. 

Figura 3.2.18 - Aspecto do brejo na área de 
influência indireta. 

 

As amostragens realizadas na formação de Brejo revelaram que as espécies mais 
dominantes foram Eleocharis interstincta, Panicum sp. e Cyperus giganteus (Tabela 3.2.9). 
Todas estas espécies possuem caule rizomatoso e são características deste tipo de 
ecossistema sazonal. A espécie Nymphaea sp. deteve a quarta colocação, sendo  
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característica de ambientes permanentemente inundados, representados na área de 
estudo pelos canais de drenagem. 

 

Tabela 3.2.9 - Parâmetros fitossociológicos para a vegetação de brejo existente ao longo da área 
de influência direta para implantação da Rodovia do Contorno da Serra � ES (Via Norte). 

 
Espécie                                             Família                   Ocorrência          FA          FR 
Eleocharis interstincta Cyperaceae 15 0,60 38,46 
Panicum sp. Poaceae 13 0,52 33,33 
Cyperus giganteus Cyperaceae 4 0,16 10,26 
Nymphaea sp. Nymphaeaceae 4 0,16 10,26 
Fuirena robusta Cyperaceae 1 0,04 2,56 
Paspalum milegrama Poaceae 1 0,04 2,56 
Rhynchospora holoschoenoides Cyperaceae 1 0,04 2,56 
Total  39 1,56 100 
Legenda: FA = freqüência absoluta; FR = freqüência relativa; * ameaçadas de extinção; ** exóticas. 
 

Espécies ameaçadas de extinção. 

Durante o levantamento dos dados não foram encontradas espécies ameaçadas de 
extinção, conforme a lista estadual da flora ameaçada (Decreto Estadual no 1.499-R, de 
14 de junho de 2005) e lista nacional apresentada pela Instrução Normativa no 06 do 
IBAMA, de 23 de setembro de 2008. 

 

Unidades de Conservação 

No entorno da Rodovia do Contorno da Serra � ES em um raio de 10 quilômetros 
encontra-se inserido onze unidades de conservação sendo elas : Parque Estadual da 
Fonte Grande, Parque Municipal da Baía Noroeste de Vitoria, Parque Municipal de 
Barreiros, Parque Municipal do Tabuazeiro, Reserva Ecológica Municipal Ilha do 
Lamerão, Reserva Ecológica Municipal Morro da Gamela, Reserva Ecológica Municipal 
do Itapenambi, Reserva Ecológica Municipal Pedra dos Olhos, Reserva Ecológica 
Municipal Restinga de Camburi, Área de Proteção Ambiental de Mestre Álvaro e Área 
de Proteção Ambiental do Maciço Central. 

Na Figura 3.2.20 é possível visualizar todas as onze Unidades de Conservação que 
possui a rodovia (via norte) nos limites da zona de amortecimento de cada UC.  

Dentre as Unidades de Conservação, a APA do Mestre Álvaro é a que se localiza mais  
 
próxima, conforme Figura 3.2.19. Porem é interessante comentar que dos fragmentos 
que sofrerá intervenção pela rodovia nenhum possui conexão direta com a unidade de 
conservação.  
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Figura 3.2.19 -  Aspecto da A
empreendimento. 
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Aspecto da APA do Mestre Álvaro localizada nos arredores do 

AMBIENTAL � EIA 
CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
__________________________________________________ 

 

PA do Mestre Álvaro localizada nos arredores do 
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Figura 3.2.20 - Unidades de Conservação presentes na Rodovia via Norte.

 

 
 
 
 

 

NOME: 

Unidades de Conservação da 

Área de Influência da Via Norte.  
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Corredores Ecológicos Prioritários do Espírito Santo 

Conforme ilustrado na Figura 3.2.21, a área está inserida como área dos corredores 
ecológicos prioritários do Espírito Santo no âmbito do corredor central da mata 
atlântica, instituído através do Decreto 2.529R de 02 de Junho de 2010. 

 

 

                                             
Figura 3.2.21 - Mapa corredor ecológico Mestre Álvaro � Duas Bocas. 

 
 
 
 
 

 

Traçado Rodovia � 

Via norte 
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Supressão Vegetal  

 

Durante o desenvolvimento indu
gerados apenas durante a fase de construção do trecho da Rodovia do Contorno da 
Serra, ES (Via Norte). Conforme 
área de intervenção (AID) através da su
denominado de perda da cobertura vegetal representado pela supressão da vegetação 
em estágio médio de regeneração (1,03 ha), estágio inicial de regeneração (4,52 ha), 
cultivo agrícola (0,25 ha) e áreas de brejo 
aproximadamente (Tabela 3.2.10

 

Tabela 3.2.10 - Tipologias existentes ao longo da área de influência direta com previsão de 
supressão de vegetação em área de preservação permanente e demais á
Contorno da Serra, ES (Via Norte).

 

 

 

 

 

 

A fitofisionomia da vegetação a qual sofrerá algum tipo de
visualizados no gráfico de acordo com a
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Figura 3.2.22 -- Gráfico de demonstração das áreas de supressão medidas em hectares (ha).
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Durante o desenvolvimento induzido pelo empreendimento a supressão vegetal será 
gerados apenas durante a fase de construção do trecho da Rodovia do Contorno da 
Serra, ES (Via Norte). Conforme Tabela 3.2.10, o impacto sobre a vegetação ocorrerá na 
área de intervenção (AID) através da supressão da vegetação que irá gerar o impacto 
denominado de perda da cobertura vegetal representado pela supressão da vegetação 
em estágio médio de regeneração (1,03 ha), estágio inicial de regeneração (4,52 ha), 
cultivo agrícola (0,25 ha) e áreas de brejo (24,62 ha) totalizando 30,42 ha 

Tabela 3.2.10).  

Tipologias existentes ao longo da área de influência direta com previsão de 
supressão de vegetação em área de preservação permanente e demais áreas da  Rodovia do 
Contorno da Serra, ES (Via Norte). 

A fitofisionomia da vegetação a qual sofrerá algum tipo de supressão podem ser 
no gráfico de acordo com a figura seguir (Figura 3.2.22). 

FITOFISIONOMIA HECTARES(HA) 

Brejo 24,62 
Agricultura 0,25 

Estágio inicial 4,52 
Estágio médio 1,03 

Total 30,42 

Fitofisionomia x Hectare 

Gráfico de demonstração das áreas de supressão medidas em hectares (ha).

AMBIENTAL � EIA 
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zido pelo empreendimento a supressão vegetal será 
gerados apenas durante a fase de construção do trecho da Rodovia do Contorno da 

o impacto sobre a vegetação ocorrerá na 
pressão da vegetação que irá gerar o impacto 

denominado de perda da cobertura vegetal representado pela supressão da vegetação 
em estágio médio de regeneração (1,03 ha), estágio inicial de regeneração (4,52 ha), 

(24,62 ha) totalizando 30,42 ha 

Tipologias existentes ao longo da área de influência direta com previsão de 
reas da  Rodovia do 

supressão podem ser 

 
Gráfico de demonstração das áreas de supressão medidas em hectares (ha). 
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Vale ressaltar que a supressão da vegetação será efetuada exclusivamente na borda dos 
fragmentos florestais, sendo estes detentores de forma irregular, tamanho reduzido (< 
100 ha) e matriz composta em sua maioria por pastagens. Conforme Scariot e 
colaboradores (2003), estas características contribuem para que o efeito de borda seja 
generalizado e permitem concluir que o impacto gerado pelo empreendimento sobre os 
fragmentos não trará alterações na estrutura e nos processos ecológicos das 
comunidades vegetais, além daqueles já existentes atualmente. 

Ressalta-se ainda que o conjunto dos fragmentos remanescentes permitirá a persistência 
de determinadas populações de plantas na paisagem, funcionando como áreas para 
populações dinâmicas ou metapopulações.  Estes fragmentos terão como fonte principal 
de propágulos as unidades de conservação inseridas no corredor ecológico, o que 
permite acentuar ainda mais a conservação destas áreas protegidas.  

 

Conclusões e Recomendações 

A área de intervenção da Rodovia do Contorno da Serra, ES (Via Norte), encontra-se 
inserida em áreas historicamente interferidas por ciclos econômicos e que encontra-se 
atualmente representada principalmente por pastagens e áreas em diferentes estágios 
de regeneração. 

 

Apesar de grande parte dos fragmentos serem circundados por áreas de pastagem, o 
conjunto formado por estes detêm populações de plantas que podem estar sendo 
extintas de alguns fragmentos, mas colonizando outros e mantendo dessa forma, 
populações dinâmicas, no que se denomina de metapopulação. Este conjunto de 
fragmentos atua para determinar a persistência de determinadas populações de plantas 
na paisagem tendo como fonte principal de propágulos as unidades de conservação 
inseridas no corredor ecológico, o que garante o fluxo gênico entre os remanescentes. 

É importante considerar o uso econômico da vegetação que encontra-se em estágio 
médio de regeneração, detentora da espécie Attalea humillis. As folhas desta espécie são 
utilizadas para fins comercias, conforme encontrado em campo e através de 
informações locais. Esta atividade sugere a existência de harmonia entre as 
comunidades locais e os remanescentes florestais, demonstrando evidências de 
sustentabilidade dentro do corredor ecológico. 
 

FAUNA 

Introdução 

A mata atlântica é um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo (Myers et al., 2000). 
Esse bioma originalmente cobria cerca de 15% do território brasileiro, (Fundação SOS 
Mata Atlântica & INPE, 2002). No entanto, a interferência antrópica acarretou uma 
drástica diminuição do bioma, restando hoje apenas cerca de 5% (Fonseca, 1985) a 8,8 % 
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(Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 1993) da extensão original, em forma de 
fragmentos isolados de mata (Primack & Rodrigues, 2001). 

Essa fragmentação surte efeitos diretos sobre a fauna nativa, em função da drástica 
redução de habitats e isolamento genético das populações, facilitando a incidência de 
outras perturbações, como a caça, os incêndios provocados pelo homem, poluição 
ambiental, entre outros. Tais fatores influem diretamente em suas interações, rompendo 
fluxos necessários à sobrevivência individual, o que se reflete em populações e 
comunidades (Parker III et al. 1996; Sick ,1997; Lugo, 1998; Primack & Rodrigues, 2001, 
Pinto & de Brito, 2005; Vieira, 2006). 

Na Mata Atlântica em geral ocorrem 1.020 espécies de aves (cerca de 190 endêmicas), 
250 espécies de mamíferos (65 endêmicas) e aproximadamente 340 espécies de anfíbios 
e 150 de repteis. 

O Estado do Espírito Santo que era amplamente coberto por 90% da Mata Atlântica, 
atualmente encontra-se coberto por apenas 8,34% (Fundação SOS Mata Atlântica & 
INPE, 1993), entretanto o Espírito Santo está entre os oitos estados brasileiros que 
apresentam expressivos remanescentes florestais que compõem a reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica. Esses fragmentos abrigam uma altíssima riqueza e diversidade 
biológica de plantas (Thomaz, 1996), aves (Simon, 2000), mamíferos (Mendes, 1995; 
Chiarello, 1999; Passamani et al., 2000) e anfíbios (Teixeira, et al., 1999, 2002, 2004), 
sendo grande parte dela constituída de espécies endêmicas. 

No entanto, estudos que envolvam levantamentos ou inventários da fauna e da flora no 
Estado do Espírito Santo ainda se apresentam em pequeno número, sendo esses de alta 
relevância. Sua necessidade nasce da escassez de áreas bem preservadas e da extrema 
vulnerabilidade deste ecossistema em relação à ação antrópica. Além disso, o 
conhecimento da biodiversidade é condição básica para medidas de conservação, uso, 
manejo e recuperação do ecossistema. 
 

Áreas de Estudo 

A caracterização da fauna foi realizada na área de influência da pretendida Rodovia do 
Contorno da Serra, (Via Norte), localizada inteiramente no município da Serra, próximo 
ao Parque do Mestre Álvaro e à BR-101, conforme apresentado na Figura 3.2.23. 
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  Figura 3.2.23 - Mapa de localização da Via Norte. 

 

 

Com relação ao meio biótico, a região do empreendimento, assim como todo o Estado 
encontra-se sob o domínio da Mata Atlântica, sendo que grande parte dos seus 
remanescentes hoje são formações secundárias encontradas em fragmentados isolados,  
restando no município da Serra apenas 10% da formação original (SOS Mata Atlântica, 
2009). Toda a área de influência do empreendimento é caracterizada como Floresta 
Ombrófila Densa. 

A área do empreendimento possui uma extensão de aproximadamente 18,24 km 
lineares e encontra-se, em sua maior parte, degradada, principalmente pelo uso de 
pastagens. A região apresenta algumas áreas alagadas de relevante interesse ambiental 
e biológico regional. 

Embora a Área de Influência e seu entorno, seja predominantemente representada por 
pastagens, abriga ainda áreas alagadas, áreas de vegetação em estagio inicial de 

regeneração, como pastos abandonados e ainda  pequenos fragmentos de mata em 
regeneração, de extrema relevância para a fauna local. 

Quanto aos recursos hídricos, foram encontrados pequenos córregos, áreas alagadas 
sendo que algumas intermitentes e também pequenas lagoas.  

Nas Figuras de 3.2.24 à 3.2.27,  a seguir são apresentadas os registros fotográficos dos 
ambientes encontrados na área de estudo. 
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Figura 3.2.24 - Vista parcial da Área de Influencia Direta coberta por vegetação 

  

Figura 3.2.25 - Vista parcial de áreas alagadas. (a) perene; (b) intermitente. 

(a) (b)
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Materiais e Métodos  

As coletas de dados foram realizadas em uma única campanha, entre os dias 11 a 16 de 
janeiro (aves), e 23 a 28 de fevereiro de 2010 para os outros grupos, totalizando 6 dias de 
esforço amostral para cada grupo faunístico. As atividades foram realizadas após a 
obtenção da licença de captura e transporte de animais silvestres, sendo elas: Nº 15/09-

  

  

Figura 3.2.26 - Matas secundárias encontradas na Área de Influência do empreendimento. 

a) b) 

Figura 3.2.27 - Recursos hídricos. a- pequeno córrego; b- pequena lagoa. 
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NUPESCA/DIPRAM/ES e 074/09-NUFAUNA/DIPRAM. Na Figura 3.2.28 é 
apresentado o mapa das áreas amostradas neste estudo. A metodologia específica 
adotada neste estudo variou conforme o grupo investigado e encontra-se descrita a 
seguir.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3.2.28 - Localização dos pontos de amostragem para o presente estudo. 
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Ictiofauna 

Os equipamentos de pesca foram utilizados conforme as características do ambiente e 
do micro-habitat a ser amostrado. A amostragem de ictiofauna nos corpos d�água 
maiores, com profundidade variando entre 0,5 e 3,0m, pouco vegetados ou com 
ausência de vegetação, foi realizada com auxílio de tarrafas de malha com 
aproximadamente 2 cm entre nós opostos e peneira com malha de 1 mm entre nós 
opostos. Além disso, foi utilizada rede de arrasto manual de 3,0 m, conforme mostrado 
nas Figuras 3.2.29 e 3.2.30 

A utilização do puçá com diâmetro de 40 cm e malha de nylon com 1 mm de abertura 
foi para ambientes com vegetação às margens dos corpos hídricos. Utilizou-se também 
peneira em locais com pouca profundidade (± 0,5m) e em ambientes rochosos ou com 
muita vegetação marginal, como mostra a Figura 3.2.31. Em cada ponto de amostragem 
foram aplicados 25 lances, para qualquer dos métodos utilizados. Além disso, foram 
realizados alguns lances e tentativas aleatórias. 

Ocorreu também a tentativa de uso da tarrafa, mas devidos o tamanho reduzido dos 
cursos d�água (córregos), houve um sucesso muito baixo e pouco funcional para 
maioria dos locais, desta forma não foi considerados nas analises estatísticos, sendo 
considerados apenas dados aleatórios. 

Todos os exemplares capturados passaram pelo processo de triagem em campo (Figura 
3.2.32), em seguida foram identificados e acondicionados em sacos plásticos com água. 
Ao término da coleta, em cada uma das amostragens, as espécies foram contadas e 
soltas no mesmo local da captura. Os espécimes testemunho foram depositados no 
Museu de Biologia Professor Mello Leitão, em Santa Teresa � ES. Para a identificação 
das espécies foram utilizadas as seguintes bibliografias: Ellis (1913), Eigenmann (1917-
1921), Britski (1972) e Britski et al. (1984). , Weitzman et al. (1988), Menezes (1988) e 
Nissen & Isbrucker (1980 a, b e c). 

Para análise da comunidade foi verificada a abundância numérica das espécies 
capturadas. Foram calculados os seguintes índices ecológicos na análise da 
comunidade:  

 - Diversidade em número (H�), baseada no número de indivíduos de cada táxon (espécies) 
presentes nas unidades amostrais e calculada de acordo com a fórmula de Shanon (H�=-
pi*log(pi); onde pi é a proporção do número de espécies na amostra e log é o logaritmo 
da proporção em uma base qualquer.  

 - Equitabilidade (E), sendo que a equitabilidade é um dos componentes do índice de 
diversidade de Shannon, representando a uniformidade do número de exemplares de 
cada espécie. Pode ser determinada utilizando-se a razão entre o índice de diversidade 
calculado e o valor máximo. A equitabilidade é máxima, quando o número de 
indivíduos é o mesmo para todas as espécies (E=H�max, onde H�max=Log S; S= 
número de espécies; H�= índice de diversidade de Shannon-Weaver; H�max= índice de 
diversidade máxima).  
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Os valores do índice (H') dependem do número de espécies (riqueza de espécies) e de 
como os indivíduos estão distribuídos entre estas espécies (equitabilidade). 

 

 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.2.29 - Utilização da rede de arrasto manual. 

 
Figura 3.2.30 - Triagem em rede de arrasto. 

 
Figura 3.2.31 - Uso da peneira em ambientes rasos. 
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Figura 3.2.32 - Processo de Triagem do material ictiológico coletado.  

 

Herpetofauna 

 Para a avaliação da estrutura da comunidade de anfíbios anuros e répteis existentes na 
região do empreendimento, foram realizadas amostras noturnas nos horários entre 
19:00 e 22:00 horas e diurnas nos horários entre 08:00 as 17:00. As amostragens foram 
realizadas através da contagem direta, a partir de transecções aleatórias (caminhadas) 
na área de influência do empreendimento. Foi empregado um esforço amostral total de 
36 horas de busca ativa por registros. Figuras 3.2.33 e 3.2.34. 

Os anuros capturados manualmente foram identificados e acondicionados em sacos 
plásticos ao final da amostragem em cada ponto e liberados nos mesmos locais de 
captura. As amostragens foram baseadas em excursões, em habitats de vegetação em 
estágios médios e avançados de regeneração, e regiões brejosas, margens de córregos e 
rios (Figuras 3.2.35, 3.2.36 e 3.2.37).  

Os Índices Ecológicos foram avaliados por diversidade específica de Shannon-Weaver e 
a equitabilidade, com o intuito de se estabelecer os padrões ecológicos da comunidade 
para o mês de amostragem. 
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Figura 3.2.33 - Equipe de campo em busca ativa por répteis.  

 

Figura 3.2.34 - Busca diurna por répteis. 
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Figura 3.2.35 - Equipe de campo em busca ativa por anfíbios às margem de 
córregos. 

 

Figura 3.2.36 - Busca ativa com auxílio de lanternas. 
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Figura 3.2.37 - Procura por anfíbios em área brejosa. 

 

Avifauna 

A caracterização da avifauna foi realizada entre os dias 11 a 15 de janeiro de 2010, nas 
Áreas de Influência Direta (AID) e Indireta (AII) onde será construído o Contorno do 
Mestre Álvaro - Via Norte, localizado no município de Serra, Espírito Santo. O 
levantamento de campo concentrou-se no período de maior atividade das aves, entre 
05h30min às 10h00min e 15h00min às 19h00min. 

Para a realização do levantamento foram empregadas diferentes metodologias e 
utilizados diversos equipamentos com a intenção de registrar o maior número de 
espécies possíveis dentro da área de influência do empreendimento. Os materiais 
utilizados foram binóculos Bushnell 8 x 42 mm, câmera fotográfica Sony H7 e gravador 
Marantz PMD 660 acoplado a um microfone Yoga HT-81, além de um GPS Garmim 
Etrex Legend para o registro das coordenadas geográficas dentro da área de estudo. 

As metodologias utilizadas na caracterização da avifauna são detalhadamente 
explicadas em BIBBY et al. (1998) e SUTHERLAND (2000;2004) e estão descritas 
sucintamente a seguir: 
 

Ponto de escuta (Point Counts) 

Foram marcados pontos de escuta na Área de Influência Direta a aproximadamente 200 
metros um do outro. Ao chegar a um ponto de escuta o ornitólogo esperou cerca de 5 
min para começar a anotar as espécies registradas por observação ou vocalização. 
Algumas famílias (Cathartidae, Pandionidae, Accipitridae, Falconidae, Psittacidae, 
Apodidae e Hirundinidae) foram exclusas da contagem por abranger em pouco tempo 
grandes extensões da área estudada, dado o seu hábito de forragear em diversos 
ambientes, evitando-se assim contagens duplas de indivíduos destas famílias nos vários 
pontos de contagens na mesma área. A contagem começou ao amanhecer, por volta de 
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05h30min e se estendeu até cerca de 09h00min, durantes dois dias consecutivos em cada 
área de amostragem e nos mesmos pontos (Tabela 3.2.11). Após esse período o 
pesquisador anotou todas as espécies detectadas em um raio de 50 m por um período 
de 10 min (Figura 3.2.38).  

 
Tabela 3.2.11 - Coordenadas geográficas dos pontos de escuta (point counts) amostrados na área de 
influência da Rodovia do Contorno � Via Norte. 
 

Área Ponto oord. WGS 84 

1 PC 1 20º11�43.5�/40º20�03.0� 
1 PC 2 20º11�37.1�/40º20�04.7� 
1 PC 3 20º11�30.6�/40º20�04.9� 
1 PC 4 20º11�24.8�/40º20�08.0� 

1 PC 5 20º11�21.5�/40º20�14.0� 
2 PC 1 20º07�56.8�/40º20�15.9� 
2 PC 2 20º07�51.3�/40º20�12.3� 

2 PC 3 20º07�45.4�/40º20�15.3� 
2 PC 4 20º07�40.5�/40º20�20.1� 
2 PC 5 20º07�35.5�/40º20�24.3� 

 
Para estimar a abundância das espécies contadas nos pontos de escuta foi utilizado o 
Índice Pontual de Abundância proposto por Vielliard & Silva 1990, obtendo a 
freqüência média das espécies dividindo-se o número total de contatos obtidos para 
uma determinada espécie pelo número de amostras levantadas (contagens em pontos) 
 
 

Levantamento assistemático 

Todas as espécies de aves observadas ou ouvidas durante o deslocamento do 
pesquisador dentro da área de estudo e nos intervalos das observações quantitativas 
foram contabilizadas para complementar a lista de espécies. Vestígios de algumas 
espécies tais como, penas, tocas, ninhos entre outros, foram registrados e identificados 
na medida do possível. 

 

Bioacústica 

Foram gravadas as vocalizações de algumas espécies dentro da área de influência do 
empreendimento para posterior identificação taxonômica. A técnica de playback (no 
qual consiste em reproduzir a vocalização de uma espécie com a intenção de atrair a 
espécie para perto do ornitólogo) também foi utilizada para possibilitar a identificação 
visual de algumas espécies em campo (Figura 3.2.39). 
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Classificação sistemática, endêmicas e ameaçadas de extinção 

A nomenclatura e a ordem taxonômica adotadas seguiram a padronização 
recomendada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2009). As 
espécies registradas através de contato visual foram identificadas com auxílio de 
bibliografias especializadas (SICK, 1997; SOUZA, 1998; SIGRIST, 2007; 2009).  

 
Figura 3.2.38 - Observação direta com binóculo das espécies de aves na 
área de influência do empreendimento (Foto: Luciano Vieira, 
coordenada, 20º07'46.5"/40º20'14.4"). 

 

Figura 3.2. 39 - Registro das espécies de aves encontradas nos pontos de 
escuta (Foto: Luciano Vieira, coordenada, 20º07'46.5"/40º20'14.4"). 
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As espécies endêmicas do Bioma Mata Atlântica que ocorreram na área de estudo 
seguiu Cordeiro (2003) e as ameaçadas de extinção seguiram a Lista Capixaba de 
Espécies da Fauna e Flora Ameaçadas de Extinção (Espírito Santo, 2005) e o Livro 
Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2008) 

 

Análise quantitativa da avifauna 

A partir dos resultados quantitativos das amostragens em campo foram empregados 
alguns índices matemáticos para a análise da estrutura da comunidade de aves, onde 
foi verificada a abundância numérica das espécies observadas. Para efetivação dos 
cálculos foi utilizado o software PAST (HAMMER et al.,2001). A descrição teórica de 
cada um dos índices empregados é dada a seguir: 

 

Diversidade (H�) e Riqueza Específica (I) 

Baseado no número de indivíduos de cada táxon (espécies) presentes nas amostras e 
calculada de acordo com a fórmula de Shannon (H�=-Epi*log (pi)); onde pi é a 
proporção do número de espécies i na amostra e log é o logaritmo da proporção em uma 
base qualquer. Foi também calculado índice de diversidade de Margaleff que é dado 
pela seguinte notação: I=[(n-1)]/ln N, onde I é a diversidade, n é o número de espécies 
presente, e N é o número total de indivíduos encontrados (pertencentes a todas as 
espécies). A notação ln denota o logaritmo neperiano do número. 

 

Dominância de Berger-Parker (D) 

Índice que demonstra o quanto uma amostra é dominada por uma ou mais espécies. 
Sua fórmula é: D = (ni/N)2, onde ni = Valor de Importância de cada espécie (nº de 
indivíduos); N= número total de valores de importância. De modo a simplificar os 
resultados dessa expressão são apresentados em notação percentual. 

Mastofauna 

A metodologia adotada para verificar a ocorrência de mamíferos de médio e grande 
porte foi a de transectos lineares (Cullen Jr. & Rudran, 2003), que consiste em percorrer 
trilhas e estradas para observações diretas nos horários de 05h30min as 08h00min e de  

 

18h00min as 20h00min, já que estes são os horários com maiores picos de atividades dos  

mamíferos em geral (Eisenberg & Redford, 1999) (Figura 3.2.40). Essa metodologia foi  

empregada com um esforço amostral total de 16 horas. Além disso, entrevistas foram 
realizadas com moradores e pessoas conhecedoras da mastofauna da região.  

Os pequenos mamíferos foram amostrados em ambientes diferentes utilizando 
armadilhas do tipo sherman médias (28cm x 10cm x 8 cm) e armadilhas de arame 
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Figura 3.2.41 - Utilização de armadilhas tipo shermann para a captura de
mamíferos. 

 
 

Figura 3.2.40 - Realização de censo noturno.
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Figura 3.2.42 - Utilização de armadilhas tipo grade. 

 

Em cada ponto, foi colocada uma armadilha no solo e outra fixada em galhos de 
árvores, para captura de espécies de diferentes hábitos de locomoção. As armadilhas 
foram armadas ao anoitecer (crepúsculo) e checadas a cada manhã, durante cinco noites 
consecutivas por mês. As iscas utilizadas foram basicamente: óleo de fígado de 
bacalhau e banana. Os animais capturados foram identificados e em seguida liberados 
no mesmo local. Para proteção pessoal e para a realização de biometria foram utilizadas 
luvas de raspa, conforme Figura 3.2.43.  

 

 
Figura 3.2.43 - Utilização de luvas de raspa para proteção e realização da 
biometria. 
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Também foram utilizadas técnicas indiretas de identificação como fezes e pegadas, 
mostradas na Figura 3.2.44. 
 

 
 

A identificação dos rastros foi realizada com base em Becker & Dalponte (1999); 
Oliveira & Cassaro (2005) e Carvalho Jr. & Luz (2008). 

 

Resultados  

Ictiofauna 

 

Um total de nove espécies distribuídas em 6 famílias foram registrados nos corpos 
hídricos localizados na área de influência direta do empreendimento, sendo assim a 
ictiofauna local se mostrou pouco diversa, provavelmente devido à existência de apenas 
pequenos córregos e pequenos lagos (ambiente confinado). Foram amostradas duas 
espécies pertencentes à Família Characidae: Astyanax taeniatus (piaba, lambari) e 
Hyphessobrycon bimaculatus (piabinha). Foram amostradas duas espécies pertencentes à 
Família Erytrinidae: Hoplias malabaricus (traíra) e Hoplerythrinus unitaeniatus (morobá). 
Fooram amostradas duas espécies exóticas, pertencentes à Família Callichthydae: 
Hoplosternon litoralle (cambuti) e Tilapia rendalli (Cichlidae). Foi capturada apenas uma 
espécie pertencente à Família Poeciliidae: Poecilia vivípara (barrigudinho). 

A Tabela 3.2.12 apresenta a relação das espécies capturadas, seguidas pelo seu nome 
comum, hábito de vida, abundância local e status de ameaça. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 3.2.44 - Equipe de campo em busca de identificação de fezes e pegadas de mamíferos. 
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Tabela 3.2.12 � Espécies de peixes capturados na área de influência do empreendimento. 

FAMÍLIA / Espécie 
Nome popular 
local 

Hábito 
Abundância 
local 

Status 

Erythrinidae     
Hoplias malabaricus Traíra B C - 
Hoplerythrinus unitaeniatus Morobá B C - 
Characidae     
Astyanax taeniatus Piaba C C - 
Hyphessobrycon bifaciatus Piabinha C C EMA 
Callichthyidae     
Hoplosternon littorale Tamboata B IN - 
Poeciliidae     
Poecilia vivipara Barrigudinho C A I 
Syngnathidae     
Cichlidae     
Tilapia rendalli Tilapia C C* I 
Geophagus brasiliensis Cará B A - 

HABITAT: HÁBITOS: B = Bentônico e C = Nada na coluna & d�água. ABUNDÂNCIA LOCAL: A = 
Abundante, C = Comum e IN = Incomum. STATUS: EMA = Endêmica da Mata Atlântica; I = 
Introduzida. * registrado apenas em água corrente. 

 
 

Com puçá, foram amostradas apenas 4 espécies de teleósteos (Tabela 3.2.13). 
Hyphessobrycon bifasciatus foi a espécie mais abundante (n = 71), seguida de Poecilia 
vivípara (n = 29). O índice de diversidade específica de Shannon-Weaver foi de 1,54, 
muito baixo, uma vez que o cálculo deste índice é baseado no número de indivíduos 
amostrados relacionado com o número de espécies capturadas. 
 
 

Tabela 3.2.13 - Teleósteos amostrados com puçá na área do empreendimento com seus 
respectivos valores de abundância numérica. 

 
ESPÉCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOTAL 
A. 
taeniatus 1   3     1   1 1  2    1 3   2   15 
G. 
brasiliensis        1    2     1   1    1  6 
H. 
bifasciatus 5 2 7 3 1 8 2 1 1 1 2 6 3 1 1 1 1 2 4 5 1 3 2 4 4 71 
P. vivipara   1   2  1 1 1  3 1 1 1 2 4 1 1 2 1 1 3 2  29 

 
  
Com a rede picaré (pequena rede de arrasto), foram amostradas 8 espécies de teleósteos 
(Tabela 3.2.14). A espécie mais abundante foi Hyphessobrycon bifasciatus (n = 314), 
seguida por Poecilia vivípara (n= 57) e Astyanax taeniatus (n= 49). O índice de diversidade 
específica de Shannon-Weaver foi de 1,50, também muito baixo pois Hyphessobrycon 
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bifasciatus teve uma abundância muito superior às demais espécies, contribuindo para 
abaixar o valor deste índice no contexto geral da comunidade íctica. 
 
 
 
 

Tabela 3.2.14 - Teleósteos amostrados com rede picaré na área do empreendimento com seus 
respectivos valores de abundância numérica. 

 
ESPÉCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 
A. taeniatus 3 1 5 3 1 1 1 4 3 2 2 3 1 1 1 5 6 4 1 1 49 
G. brasiliensis - - 3 - 2 - 5 1 - 2 2 - 3 1 1 - - 3 - - 23 
H. bifasciatus 15 10 18 11 23 20 17 12 9 25 18 15 12 8 24 17 26 12 7 15 314 
H. litoralle - -  2 - - - - 1 - - - 1 - - - 2 - - 1 7 
H. malabaricus - - 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - 3 
H. 
unitaeniatus - - - - - 2 - - - 1 - - - 1 - - - - - - 4 
P. vivipara 5 - 3 - 7 1 1 1 8 6 - 7 - 4 3 1 3 - 6 1 57 
Tilapia rendalli - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 

 

A ictiofauna local foi pouco diversa, fato que pode ser atribuído às características das 
lagoas, todas de pequeno porte, porém contendo uma boa diversidade de micro 
habitats.  

Alguns estudos desenvolvidos em diferentes rios e córregos do Brasil evidenciam as 
diferenças nas estruturas das comunidades ícticas. Castro e Arcifa (1987) obtiveram 39 
espécies de peixes em nove reservatórios no estado de São Paulo. Garutti (1988) coletou 
40 espécies de peixes em um córrego do Rio Paraná, com predomínio da Ordem 
Characiformes. Teixeira (1989) coletou 25 espécies de peixes no arroio Bom Jardim (RS), 
sendo Hyphessobrycon luetkenii a espécie mais abundante. Braga (1990) coletou 57 
espécies de peixes em um trecho do Rio Tocantins, sendo as mais abundantes Curimata 
amazonica e Prochilodus nigricans. Sabino e Castro (1990) apenas oito espécies de peixes 
em um riacho da floresta Atlântica no Estado de São Paulo, sendo que obtiveram 
Rhamdella minuta e Deuterodon iguape  como as espécies mais abundantes. Penczak et al. 
(1994) coletaram 28 espécies em dois pequenos tributários do Rio Paraná (PR).  

Ainda Araújo et al. (1995) coletaram 80 espécies de peixes nas partes média e baixa do 
Rio Paraíba do Sul (RJ), as quais incluíram espécies de água doce e estuarinas, sendo as 
mais abundantes Astyanax fasciatus parahybae e Genidens genidens.  Bizerril (1997), entre 
espécies de água doce e estuarinas, coletou um total de 88 na bacia do Rio São João, não 
identificando as mais abundantes. Braga & Gomiero (1997) obtiveram um total de 33 
espécies de teleósteos no reservatório de Volta Grande (MG- SP), sendo que Plagioscion 
squamosissimus e Pimelodus maculatus contribuiíram com mais de 88,7% da produção 
total. Dezessete espécies de teleósteos foram capturadas em lagoas marginais do Rio 
Sorocaba, sendo Phalloceros caudimaculatus e Geophagus brasiliensis as espécies mais 
abundantes (Smith & Barrella, 2000). Na estrutura das comunidades ícticas, pode haver 
complexas categorias tróficas, as quais incluem espécies planctófagas, bentófagas, 
insetívoras aquáticas, insetívoras terrestres, piscívoras, onívoras, iliófagas, detritívoras e 
herbívoras (Hahn et al., 1998).  
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A comparação com tais estudos demonstra o quanto foi relativamente reduzido o 
número de espécies encontradas na área deste estudo. No entanto a baixa riqueza da 
área reflete a realidade local, pois na área a maioria dos corpos d�água são considerados 
de pequeno porte e encontram-se relativamente antropizados com inexistência de mata 
ciliar e assoreamentos. Mas de certa forma recomenda-se grande cautela nas atividade 
de intervenção nos cursos d�água e áreas alagadas. 

As Figuras 3.2.45 a 3.2.52 apresentam uma parcela das espécies de peixes listada para a 
região do empreendimento.  
 
 

 

Figura 3.2.45 - Exemplar adulto de Astyamax taeniatus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Figura 3.2.46 - Exemplar da piabinha Hyphessobricon bifasciatus. 
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Figura 3.2.47 - Exemplares de Astyamax taeniatus e Hyphessobricon bifasciatus. 

 

 
Figura 3.2.48 - Exemplar jovem da traíra Hoplias malabaricus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.2.49 - Exemplar jovem do morobá Hoplerithrynus unitaeniatus. 
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Figura 3.2.50 - Hoplosternon litoralle. 

 

 
Figura 3.2.51 - Geophagus brasiliensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 3.2.52 - Poecilia vivípara. 
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Amphibia 

Através dos trabalhos realizados em campo na área de influência da futura rodovia 
foram registradas 16 espécies de anfíbios, distribuídas em seis famílias pertencentes à 
ordem Anura, que inclui sapos, rãs e pererecas. A Tabela 3.2.15 mostra a lista de 
espécies obtida no presente estudo. 
  

           Tabela 3.2.15 - Lista de espécies de anfíbios da ordem anura, registradas em campo.  

FAMÍLIA/Espécie Nome popular Tipo de 
registro 

Habitat Status 

   Bofunidae      

Rhinella crucifer Sapo-comum O, V A,H, - 

Rhinella  granulosus Sapinho O A, M - 

Rhinella schneideri Sapo-boi O A,H - 

Craugastoridae     

Haddadus binotatus Rã-da-mata O,V R, M - 

Leptodactylidae     

Leptodactylus gr. ocellatus Rã O,V A,C - 

Leptodactylus gr. fuscus Rãzinha O A,C, M - 

     Hylidae      

Dendropsophus  branneri Perereca O A,C - 

Dendropsophus  decipiens Perereca O,V A,C - 

Dendropsophus  elegans Perereca O A,C,H - 

Hypsiboas  semilineatus Perereca O A,C - 

Hypsiboas  albomarginatus Perereca O,V A,C - 

Scinax alter Perereca O A,H - 

Sphaenorhynchus planicola Perereca-da-salvínea O A,C - 

LEIUPERIDAE     

Physalaemus sp. Perereca V M, A - 

Physalaemus obtectus Perereca O M, A - 

Brachycephalidae     

Ischnocnema sp. Sapo-do-mato V A - 

Habitat: A, alagados; H, áreas antropizadas; C, córregos; M, mata em estagio médio e 
avançado. Tipo de registro: O, Observado; V, Vocalizando.   

 

A família Hylidae (pererecas) foi a mais abundante com relação ao número de espécies 
e número de indivíduos, sendo registradas sete espécies através da presença de 55 
indivíduos, conforme ilustra a Figura 3.2.53 e apresentado na Tabela 3.2.16. A família 
Bufonidae (sapos) também foi bastante representativa com três espécies e 16 registros. 
A menos abundante foi representada pela família Craugastoridae com apenas uma 
espécies e um registro.  
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Figura 3.2.53 - Abundância das famílias registradas na área de influência do 
empreendimento. 

 
 

Tabela 3.2.16 - Abundância dos anfíbios observados na área do empreendimento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPÉCIES 

BUFONIDAE 

Rhinella crucifer 

Rhinella granulosa 

Rhinella schneideri 

HYLIDAE 

Dendropsophus elegans

Dendropsophus decipiens

Hypsiboas albomarginatus

Hypsiboas semilineatus

Scinax alter 

Sphaenorhynchus planicola

Dendropsophus branneri 

CRAUGASTORIDAE

Haddadus binotatus 

LEPTODACTYLIDAE

Leptodactylus fuscus 

Leptodactylus ocellatus

LEIUPERIDAE 

Physalaemus sp. 

Physalaemus obtectus

BRACHYCEPHALIDAE

Ischnocnema sp. 
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Abundância das famílias registradas na área de influência do 

Abundância dos anfíbios observados na área do empreendimento.

DIAS DE AMOSTRAGEM 

24 25 26 27 28 TOTAL

     16 

2 1 0 1 3 7 

2 3 1 2 0 8 

0 0 0 1 0 1 

     55 

Dendropsophus elegans 1 2 5 2 1 11 

Dendropsophus decipiens 5 3 2 6 3 19 

Hypsiboas albomarginatus 2 0 1 0 1 4 

Hypsiboas semilineatus 3 1 0 1 1 6 

0 1 0 2 0 3 

Sphaenorhynchus planicola 0 3 1 4 3 11 

branneri  0 0 1 0 0 1 

CRAUGASTORIDAE      1 

 0 0 0 1 0 1 

LEPTODACTYLIDAE      20 

 2 1 2 2 1 8 

Leptodactylus ocellatus 0 5 0 4 3 12 

     7 

0 0 2 0 1 3 

Physalaemus obtectus 0 1 0 3 0 4 

BRACHYCEPHALIDAE      3 

0 0 0 1 2 3 
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Dessa forma, em relação à abundância de cada espécie dentro da comunidade, temos a 
perereca Dendropsophus decipiens
ocellatus) foi bastante representativa em toda a área amostrada e em todos os dias, sendo 
responsável por 11,8% de todos os registros.  As espécies menos representativas, com 
apenas um registro foram: 
schneideri. Graficamente encontra
espécies na Figura 3.2.54.  

 
 

Figura 3.2.54 - Abundância relativa das espécies de anfíbio anuros registrados na área de 
influência do empreendimento.

 

Foram observadas as seguintes espécies vocalizando: 
Dendropsophus decipiens, Scinax alter
cada espécie, acaba se tornando em uma característica importante na identificação das 
espécies, sendo restrita, entretanto, somente aos machos.

A partir da amostra obtida a comunidade de anfíbios amostrada apresentou os 
seguintes índices ecológicos: 
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essa forma, em relação à abundância de cada espécie dentro da comunidade, temos a 
Dendropsophus decipiens como mais relevante. A rã-manteiga (
foi bastante representativa em toda a área amostrada e em todos os dias, sendo 

responsável por 11,8% de todos os registros.  As espécies menos representativas, com 
apenas um registro foram: Dendropsophus branneri, Haddadus binotatus 

Graficamente encontra-se representada a abundância relativa de todas as 

Abundância relativa das espécies de anfíbio anuros registrados na área de 
o. 

Foram observadas as seguintes espécies vocalizando: Dendropsophus elegans
Scinax alter e Physalaemus sp.. Como a vocalização é única para 

cada espécie, acaba se tornando em uma característica importante na identificação das 
spécies, sendo restrita, entretanto, somente aos machos. 

A partir da amostra obtida a comunidade de anfíbios amostrada apresentou os 
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essa forma, em relação à abundância de cada espécie dentro da comunidade, temos a 
manteiga (Leptodactylus 

foi bastante representativa em toda a área amostrada e em todos os dias, sendo 
responsável por 11,8% de todos os registros.  As espécies menos representativas, com 

Dendropsophus branneri, Haddadus binotatus e Rhinella 
se representada a abundância relativa de todas as 

 
Abundância relativa das espécies de anfíbio anuros registrados na área de 

Dendropsophus elegans, 
sp.. Como a vocalização é única para 

cada espécie, acaba se tornando em uma característica importante na identificação das 

A partir da amostra obtida a comunidade de anfíbios amostrada apresentou os 
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 Índice de Diversidade de Shannon

 Índice de Diversidade de Simpson: D

 Equitabilidade de Pielou (J):  0,9003.

 Dominância de Berger

 Índice de riqueza de espécies de Margalef (D): 7,4679.

 Riqueza em nº de espécies: 16 espécies.
 Estimador Jackknife 1ª Ordem: 

 

Os índices calculados mostram que a área de estudo apresenta uma baixa diversidade e 
equitabilidade, o que reflete uma alta dominância. Isso significa que a abundância 
relativa de cada espécie não é semelhante, havendo espécies com representatividade 
desigual.  

O curto período amostral pode ter subestimado a quantidade de espécies, o
ter se refletido na baixa riqueza encontrada. 

Diante dos dados obtidos foi feita a curva do coletor, que estima a suficiência amostral. 
O gráfico da Figura 3.2.55 indica uma leve t
o tempo amostral seja pequeno para inferir uma tendência forte. A tendência à 
estabilização, caso essa fosse confirmada em um período de amostragens superior, 
sugeriria suficiência amostral das espécies.

 

Figura 3.2.55 - Curva de espécies registradas para a área de influência do 
empreendimento. 

 

Apesar da leve tendência sugerida, o estimador 
19,4 espécies, um pouco acima do encontrado.

Diversos estudos têm demonstrado o domínio das famílias Hylidae e Leptodactylidae 
em relação ao número de espécies (Bertoluci & Rodrigues, 2002; Nascimento et al.,
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Índice de Diversidade de Shannon-Weaver:  H': 1,084. 

Índice de Diversidade de Simpson: Ds: 0,9812. 

Equitabilidade de Pielou (J):  0,9003. 

Dominância de Berger-Parker: Dbp: 0,0588. 

Índice de riqueza de espécies de Margalef (D): 7,4679. 

Riqueza em nº de espécies: 16 espécies. 
Estimador Jackknife 1ª Ordem: 19,4 (riqueza de espécies). 

culados mostram que a área de estudo apresenta uma baixa diversidade e 
equitabilidade, o que reflete uma alta dominância. Isso significa que a abundância 
relativa de cada espécie não é semelhante, havendo espécies com representatividade 

período amostral pode ter subestimado a quantidade de espécies, o
na baixa riqueza encontrada.  

Diante dos dados obtidos foi feita a curva do coletor, que estima a suficiência amostral. 
indica uma leve tendência de estabilização da curva, embora 

o tempo amostral seja pequeno para inferir uma tendência forte. A tendência à 
estabilização, caso essa fosse confirmada em um período de amostragens superior, 
sugeriria suficiência amostral das espécies. 

Curva de espécies registradas para a área de influência do 

Apesar da leve tendência sugerida, o estimador Jackknife obteve o índice máximo de 
19,4 espécies, um pouco acima do encontrado. 

studos têm demonstrado o domínio das famílias Hylidae e Leptodactylidae 
em relação ao número de espécies (Bertoluci & Rodrigues, 2002; Nascimento et al.,

AMBIENTAL � EIA 
CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
__________________________________________________ 

culados mostram que a área de estudo apresenta uma baixa diversidade e 
equitabilidade, o que reflete uma alta dominância. Isso significa que a abundância 
relativa de cada espécie não é semelhante, havendo espécies com representatividade 

período amostral pode ter subestimado a quantidade de espécies, o que pode 

Diante dos dados obtidos foi feita a curva do coletor, que estima a suficiência amostral. 
endência de estabilização da curva, embora 

o tempo amostral seja pequeno para inferir uma tendência forte. A tendência à 
estabilização, caso essa fosse confirmada em um período de amostragens superior, 

 
Curva de espécies registradas para a área de influência do 

Jackknife obteve o índice máximo de 

studos têm demonstrado o domínio das famílias Hylidae e Leptodactylidae 
em relação ao número de espécies (Bertoluci & Rodrigues, 2002; Nascimento et al., 
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1994). Esse padrão foi confirmado na área de estudo, que aliado ao fato de as espécies 
registradas serem comuns e apresentarem tolerância a ambientes degradados, infere 
que o ambiente em questão possui um alto grau de antropização e degradação.  

Ainda assim, as espécies nativas existentes ocupam os nichos ecológicos disponíveis e 
possuem importância do ponto de vista ecossistêmico. Dentro da área do 
empreendimento, as áreas mais sensíveis no que diz respeito aos anfíbios são as áreas 
de brejo, alagados (sazonais ou perenes), os pontos de vegetação nativa. 

Estudos enfocando comunidades de anfíbios têm evidenciado um maior número de 
espécies de anuros ocupando uma diversidade maior de habitats do que o que foi 
obtido no presente trabalho. Haddad et al. (1988) registrou 29 espécies de anfíbios 
anuros para o Parque Nacional da Serra da Canastra. Feio (1990) obteve 26 espécies de 
anfíbios no Parque Estadual de Ibitipoca (MG), com coletas de dados que duraram dois 
anos e em ambientes muito diversos. Haddad & Sazima (1992) encontraram 24 espécies 
de anfíbios na Serra do Japi (SP). Rossa-Feres & Jim (1994) encontraram sazonalidade 
para 22 espécies de anfíbios na região de Botucatu (SP). Feio & Caramaschi (1995) 
encontraram 46 espécies de anfíbios no médio Rio Jequitinhonha, nordeste do Estado de 
Minas Gerais. Pombal (1997) encontrou 19 espécies na serra de Paranapiacaba (SP). 
Giaretta et al. (1999) encontrou 16 espécies de anfíbios em área de montanha do sudeste 
do Brasil.  

Entretanto, é bom ressaltar que o número de estudos enfocando comunidade de 
anfíbios anuros ainda é muito pequeno, especialmente se levarmos em consideração às 
dimensões e as diversidades de ecossistemas no Brasil. Também temos que considerar 
que a diversidade não só varia em função do tipo de amostragem e do tempo gasto no 
trabalho de campo, mas também varia em função dos tipos de habitats que estão sendo 
estudados. 

Apesar da pouca amostragem obtida em campo, compilando os dados de registros 
indiretos foi possível chegar a uma lista composta por 37 espécies de anfíbios, 
mostradas na Tabela 3.2.17. Deve-se comentar, porém, que esta lista se trata de 
possíveis ocorrências para a região, de dados levantados por diversos autores, em 
épocas diferentes (entre os anos de 1986 e 2008), nos municípios de Cariacica e Serra-ES  

e ambientes diversificados. Mesmo assim, esses dados são importantes para o 
conhecimento da anurofauna regional, mesmo para efeitos de comparação, pois 
fornecerá informações importantes quanto a herpetofauna para essa localidade.   
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Tabela 3.2.17 - Lista das espécies de anfíbios anuros registrados por meio de dados secundários, para o Municipio de Serra e Cariacica-ES.   

Família Espécie Nome comum Dados 
secundários 

Ambiente / Localidade Lista de Espécies 
Ameaçadas 

Bufonidae Rhinella crucifer Sapo-
cururuzinho 

MBML Cariacica. Pasto, Bananal, Brejo, Mata secundária. - 
 Reserva Biológica de Duas Bocas- Margem da lagoa, 
trilha das jaqueiras.  

- 

Alto Reserva Biológica de Duas Bocas. Vera Cruz. Lagoa 
Jaconé. Carapebus. 

- 

Bufonidae Rhinella granulosa Sapo-grenuloso MBML Cariacica. Solo nú, rocha, Mata secundária. Mestre 
Álvaro. Lagoa Jaconé. 

- 

Bufonidae Rhinella pombali Sapo MBML Pasto. Em bananal. Cariacica. Área do lago, Mata 
secundária. 

- 

Craugastor
idae 

Haddadus binotatus  MBML Reserva Biológica de Duas Bocas �  - 
sede, Alto Alegre, Trilha da jaqueira.  Alto reserva 
biológica de Duas Bocas 

- 

Cycloramp
hidae 

Proceratophrys 
laticeps 

Sapo-de-chifre MBML Alto Reserva Biológica de Duas Bocas. - 
 Reserva Biológica de Duas Bocas- sede administrativa - 

Cycloramp
hidae 

Proceratophrys 
schirchi 

Sapo-de-chifre MBML Mata Secundária. Reserva Biológica de Duas Bocas- - 
 Alto Alegre. Mestre Álvaro - 

Cycloramp
hidae 

Thoropa miliaris Rã-de-paredão MBML Cariacica. Mata Secundária, Bananal, área de riacho,  - 
Brejo, área de lago. Reserva Biológica de Duas Bocas - 

Hylidae Aplastodiscus 
weygoldti 

Perereca MBML Alto Reserva Biológica de Duas Bocas - 

Hylidae Dendropsophus 
bipunctatus 

Perereca MBML Alto Reserva Biológica de Duas Bocas.  - 
Reserva Biológica de Duas Bocas. Brejo em área aberta - 

Hylidae Dendropsophus 
branneri 

Perereca MBML Alto Reserva Biológica de Duas Bocas.  - 
Serra -Carapebus, Civit- Lagoa Jaconé. Reserva Biológica 
de Duas Bocas 

- 

Hylidae Dendropsophus Perereca MBML Cariacica. Brejo, Lago. Reserva Biológica de Duas Bocas.   - 
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decipiens Alto Alegre. Brejo em área aberta - 
Hylidae Dendropsophus 

elegans 
Perereca MBML Cariacica. Brejo. Mata Secundária. Reserva Biológica de 

Duas Bocas - Alto Alegre 
- 

Hylidae Dendropsophus 
meridianus 

Perereca MBML Cariacica. Mata Secundária. - 

Hylidae Dendropsophus 
minutus 

Perereca MBML Alto Reserva Biológica de Duas Bocas. Reserva Biológica 
de Duas Bocas 

- 

Hylidae Dendropsophus 
seniculus 

Perereca MBML Reserva Biológica de Duas Bocas - 

Hylidae Hypsiboas 
albomarginatus 

Perereca-verde MBML Reserva Biológica de Duas Bocas- Margem da lagoa,  - 
trilha da Jaqueira, sede administrativa. - 

Hylidae Hypsiboas faber Sapo-martelo MBML Cariacica. Lago, Brejo. Reserva Biológica de Duas Bocas. - 
 Alto Reserva Biológica de Duas Bocas - 

Hylidae Hypsiboas pardalis Sapo-porco MBML Cariacica. Brejo. Reserva Biológica de Duas Bocas- Alto 
Alegre,  

- 

Brejo em área aberta. Alto reserva Biológica de Duas 
Bocas 

- 

Hylidae Hypsiboas 
semilineatus 

Perereca MBML Reserva Biológica de Duas Bocas- Alto Alegre,  - 
sede administrativa, brejo em área aberta - 

Hylidae Phasmahyla exilis Perereca-das-
folhagens 

MBML Alto Reserva Biológica de Duas Bocas. Alto Córrego do 
Pau Oco. 

- 

 Reserva Biológica de Duas Bocas- Alto Alegre - 
Hylidae Scinax alter Perereca-do-

litoral 
MBML Cariacica. Brejo. Reserva Biológica de Duas Bocas- Alto 

Alegre,  
- 

Brejo em área aberta. Carapebus. Estrada do Contorno. 
Lagoa Jaconé 

- 

Hylidae Scinax argyreornatus Perereca MBML Alto Reserva Biológica de Duas Bocas. Reserva Biológica 
de Duas Bocas-  

- 

Alto Alegre, sede administrativa - 
Hylidae Scinax cuspidatus Perereca MBML Em riacho. 

  
- 
- 

Hylidae Scinax eurydice Perereca MBML Estrada do Contorno - 
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Hylidae Scinax fuscovarius Perereca-de-
banheiro 

MBML Reserva Biológica de Duas Bocas- Alto Alegre.  - 
Jacaraípe.Ambientes variados - 

Hylidae Scinax heyeri Perereca MBML Reserva Biológica de Duas Bocas. Mestre Álvaro. - 
Hylidae Scinax humilis Perereca MBML Reserva Biológica de Duas Bocas - 
Hylidae Scinax kautskyi Perereca MBML Reserva Biológica de Duas Bocas - 
Hylidae Scinax perpusillus Perereca MBML Morro do Mestre Álvaro - 
Hylidae Trachycephalus 

nigromaculatus 
Perereca-
grudenta 

MBML Estrada do Contorno. Restingas e Bromélias - 

Hylodidae Crossodactylus díspar Razinha-de-
bromélia 

MBML Cariacica. Brejo, área de riacho - 

Hylodidae Crossodactylus 
gaudichaudii 

Razinha-de-
riacho 

MBML Cariacica. Brejo, área de lago, mata secundária, área de 
riacho. 

- 

Leiuperida
e 

Physalaemus obtectus Rãzinha MBML Cariacica. Bananal. Mata secundária, área de pasto, área 
de lago 

- 

Leptodacty
lidae 

Leptodactylus 
ocellatus 

Rã-manteiga MBML Cariacica. Área de Riacho, Brejo. Divisa Timbuí-  - 
Serra na estrada. Reserva Biológica de Duas Bocas- Alto 
Alegre. Estrada do Cotorno 

- 

Microhylid
ae 

Stereocyclops 
incrassatus 

Intanha, sapo-
de-chuval 

MBML Lagoa Jaconé - 

Pipidae Pipa carvalhoi Sapo-d'água MBML Serra Morro do Mestre Álvaro 
  
  

- 
 

Straboman
tidae 

Euparkerella 
tridactyla 

Razinha-do-
folhiço 

MBML Reserva Biológica de Duas Bocas,  Jacaraípe. Mestre 
Álvaro. Maricara. 

- 

Dados secundários: coleção zoológica do Museu de Biologia Professor Mello Leitão  �  MBML (acessado em 25/03/2010 através da plataforma Species Link/Cria 
disponível em http://www.cria.org.br). 
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A partir dos dados secundários fica evidente que em relação à anurofauna regional, o 
número de espécies registrados no presente estudo é relativamente baixo. Tal fato 
provavelmente se deve ao alto grau de antropização da área de influência direta, 
principalmente devido às atividades agropecuárias desenvolvidas na região. Ressalta-se 
ainda que, os fragmentos de mata nativa existentes no entorno, em especial os 
fragmentos maiores, possivelmente abrigam espécies que não foram registradas no 
estudo primário, devido às suas preferências de habitat. Isso pode explicar o caso de 
espécies arborícolas ou rupestres estarem presentes no entorno da área de estudo. 

No que se refere às espécies ameaçadas, de acordo com a lista do livro vermelho, não 
houve nenhum registro de tais espécies para a área de estudo. Porém foi evidenciada a 
presença de duas espécies, Leptodactylus gr. fuscus e Leptodactylus gr. ocellatus, que são 
consideradas cinegéticas, ou seja, são espécies perseguidas para incluir o hábito 
alimentar humano.  

Desta forma, conclui - se que na área de Influência Direta do Empreendimento, há uma 
baixa diversidade de anfíbios, sugerindo que não há condições para a manutenção das 
possíveis populações, pelo menos para o período amostrado, isto provavelmente 
devido a homogeneidade do ambiente.  

No entanto, quando comparado ao potencial de habitats favoráveis a sobrevivência dos 
anfíbios oferecidos no entorno e, em alguns casos a área de Influência Indireta, a 
riqueza de espécies de anuros pode ser bem maior, como sugere a compilação dos 
dados secundários. Isto demonstra a importância de serem realizados estudos de 
maiores durações, pois a falta de conhecimento do status das populações dentro da 
sazonalidade pode acarretar em conclusões inadequadas. Pode-se dizer também que o 
fato do número de espécies se apresentarem reduzido atualmente, provavelmente tem 
ligação direta aos ambientes mais conservados que existiam na época da realização dos 
estudos secundários.  

 

Para a implantação do empreendimento pretendido, embora o presente estudo revele 
que uma parcela das espécies não tenha sido registrada na área preterida, as espécies 
registradas merecem atenção especial quando do início das obras no local, para que os  

impactos das atividades não coloquem em risco a sobrevivência das populações de 
anfíbios, através da alteração de seus habitats. 

As Figuras 3.2.56 a 3.2.64 apresentam uma parcela da riqueza de espécies de anfíbios 
anuros listada para a região do empreendimento. 
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Figura 3.2.56 - Rhinella schneideri.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3.2.57 - Rhinella granulosa.

                                                              
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)

____________________________________________________

Rhinella schneideri. 

Rhinella granulosa. 
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Figura 3.2.59 - Dendropsophus elegans.  

 
 

 
 
 
 

 

Figura 3.2.58 - Rhinella crucifer. 
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Figura 3.2.61 - Sonograma da vocalização da espécie Hypsiboas albomarginatus, 
gravada em campo. 

 

Figura 3.2.60 - Dendropsophus branneri.  
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Figura 3.2.62 - Sphaenorhynchus planicola. 

 

Figura 3.2.63 - Sphaenorhynchus planicola vocalizando. 
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Répteis 

Para a área de influência do empreendimento,
de répteis, distribuídas em 7 famílias, conforme apresentado 
entanto, de acordo com a compilação dos dados secundários, há a possibilidade de 
ocorrerem 26 espécies para a região. A 
dados secundários, onde foram considerados apenas registros nos municípios de 
Cariacica e Serra, ES. 

 

      Tabela 3.2.18 - Lista de espécies de répteis registradas em campo.

FAMÍLIA/ESPÉCIES 

TEIIDAE 

Ameiva ameiva 

Tupinambis merianae 

TROPIDURIDAE 

Tropidurus torquatus 

Tropidurus strobilurus 

POLYCHROTYDAE 

Anolis punctatus 

PHYLLODACTYLIDAE 

Gymnodactilus darwinii 

COLUBRIDAE 

Chironius laevicollis 

Thamnodinastes hypoconia 

ELAPIDAE 

Micrurus corallinus 

GEKKONIDAE 

Hemidactylus mabouia 

Nota: VI � Vegetação em Estagio inicial de regeneração. 
regeneração. VAL - Vegetação em área alagado. 
(cultivos).  

Figura 3.2.64 - Leptodactylus ocellatus.
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Para a área de influência do empreendimento, foram registradas em campo 10 espécies 
de répteis, distribuídas em 7 famílias, conforme apresentado na Tabela 3.2.18
entanto, de acordo com a compilação dos dados secundários, há a possibilidade de 
ocorrerem 26 espécies para a região. A Tabela 3.2.19 indica as espécies registradas por 
dados secundários, onde foram considerados apenas registros nos municípios de 

Lista de espécies de répteis registradas em campo. 

NOME COMUM 
AMBIENTE 
REGISTRADO 

  

Lagartinho VI,  

Lagarto, teiú VMA 

  

Calango-comum VI, CA, VE, VMA 

Calango arborícola VMA 

  

Lagartinho VMA 

  

Lagartixa VMA, VI 

  

Cobra-cipó VI, CA 

Cobra corredeira VI, CA 

  

Cobra-coral VMA 

  

Lagartixa- domestica CA 

Vegetação em Estagio inicial de regeneração. VMA - Vegetação em estágio médio e avançado de 
Vegetação em área alagado. CA - Campo aberto (Pasto, pasto sujo). VE 

 
Leptodactylus ocellatus. 
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foram registradas em campo 10 espécies 
na Tabela 3.2.18. No 

entanto, de acordo com a compilação dos dados secundários, há a possibilidade de 
indica as espécies registradas por 

dados secundários, onde foram considerados apenas registros nos municípios de 

STATUS 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

Vegetação em estágio médio e avançado de 
VE - Vegetação exótica 
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Tabela 3.2.19 - Lista de espécies de répteis, levantados através de dados secundários para os 
municípios de Serra e Cariacica - ES. 

 

FAMILIA ESPÉCIES 

Amphisbaenidae Amphisbaena sp. 

Polychrotidae Anolis punctatus 

Viperidae Bothrops jararaca 

Viperidae Bothrops jararacussu 

Viperidae Bothrops leucurus 

Teiidae Cnemidophorus ocellifer 

Anguidae Diploglossus fasciatus 

Colubridae Dipsas incerta 

Phyllodactylidae Gymnodactylus darwinii 

Colubridae Helicops carinicaudus 

Gekkonidae Hemidactylus mabouia 

Chelidae Hydromedusa maximiliani 

Amphisbaenidae Leposternon microcephalum 

Colubridae Leptophis ahaetulla 

Colubridae Liophis miliaris 

Colubridae Liophis poecilogyrus 

Colubridae Liophis reginae 

Gymnophthalmidae Micrablepharus sp. 

Elapidae Micrurus corallinus 

Colubridae Oxybelis aeneus 

Colubridae Philodryas olfersii 

Polychrotidae Polychrus marmoratus 

Colubridae Sibynomorphus neuwiedi 

Colubridae Thamnodynastes sp. 

Colubridae Thamnodynastes strigatus 

Tropiduridae Tropidurus torquatus 

 
 

Com relação aos dados primários, não foi constatada a dominância de nenhuma família 
em relação ao número de espécies, pois a riqueza variou apenas entre uma e duas 
espécies por família, conforme ilustra a Figura 3.2.65.   No entanto, referindo-se ao 
número de indivíduos observados, foi verificada a dominância da família Tropiduridae 
com 46 registros, sendo que a espécie Tropidurus torquatus foi responsável por 45 
individuos deste total.  

Duas espécies representaram a Família Teiidae: Ameiva ameiva (Calango verde) e 
Tupinambis merianae (Teiú). A Família Tropiduridae foi representada pelas espécies:  

Tropidurus torquatus (calango comum) e Tropidurus strobilurus (calango arborícola). A 
Família Polychrotydae foi representada por apenas uma espécie: Anolis punctatus 
(camaleão). A Família Phyllodactilidae foi representada apenas pela pequena lagartixa 
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endêmica de Mata Atlântica, Gymnodactylus darwinii
apenas pelas espécies Chironius laevicollis
distribuição geográfica e Micrurus corallinus
Gekkonidae, foi registrada apenas a 
exótica oriunda da África, mas atualmente é encontrada em vários países do mundo 
(cosmopolita), conhecida como lagartixa
lagartos arborícolas, as demais espécies são muito comuns. Como as pastagens 
dominam o cenário, sobram poucos refúgios
baixa diversidade. 

 

 
 

Dessa mesma forma a abundância relativa das espécies temos a 
com cerca de 80% de freqüência total, sendo bastante comum em todo território do 
Espírito Santo inclusive áreas urbanas e desmatadas. A 
abundância relativa das espécies de répteis da área de influência d
Tabela 3.2.20 indica a abundância numérica dos répteis observados na área do 
empreendimento em Cariacica e Serra

 

Figura 3.2.65 - Dominância das famílias com relação ao total de registros de indivíduos de 
répteis. 
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Gymnodactylus darwinii. As serpentes foram representadas 
hironius laevicollis e Thamnodynastes hypoconia, taxons de ampla 
Micrurus corallinus  (Cobra-coral). Além dessas a família 

Gekkonidae, foi registrada apenas a Hemidactylus mabouia, que se trata de uma espécie 
rica, mas atualmente é encontrada em vários países do mundo 

(cosmopolita), conhecida como lagartixa-de-casa ou doméstica. Com exceção dos 
lagartos arborícolas, as demais espécies são muito comuns. Como as pastagens 
dominam o cenário, sobram poucos refúgios para os répteis, provocando assim uma 

Dessa mesma forma a abundância relativa das espécies temos a Tropidurus torquatus 
com cerca de 80% de freqüência total, sendo bastante comum em todo território do 
Espírito Santo inclusive áreas urbanas e desmatadas. A Figura 3.2.66 a seguir indica a 
abundância relativa das espécies de répteis da área de influência da via norte. E a 

indica a abundância numérica dos répteis observados na área do 
empreendimento em Cariacica e Serra-ES. 

Dominância das famílias com relação ao total de registros de indivíduos de 
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a seguir indica a 
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indica a abundância numérica dos répteis observados na área do 

 

Dominância das famílias com relação ao total de registros de indivíduos de 
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Figura 3.2.66 -  Abundância relativa das espécies de répteis da área de influência da vi

 
 
 

Tabela 3.2.20 - Abundância numérica dos répteis observados na área do empreendimento.

 

ESPÉCIES 
DIAS DE AMOSTRAGENS

24

Ameiva ameiva 0
Tupinambis merianae 0
Tropidurus torquatus 7
Tropidurus strobilurus 0
Anolis punctatus 0
Gymnodactilus darwinii 1
Chironius laevicollis 0
Thamnodinastes 
hypoconia 

0

Micrurus corallinus 0
Hemidactylus mabouia 1

 

O número de espécies registradas em campo pode ser considerado alto, uma vez que 
geralmente em estudos deste grupo apenas aquelas espécies mais acostumadas com o 
homem são vistas em um período de amostragem curta. 

A Figura 3.2.67 traz o gráfico da curva do coletor e, pode
espécies que foi de 10 até o esforço total empregado, mas que há uma leve tendência de 
que a curva continuasse crescente.
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Abundância relativa das espécies de répteis da área de influência da vi

Abundância numérica dos répteis observados na área do empreendimento.

DIAS DE AMOSTRAGENS 

24 25 26 27 28 

0 1 0 0 1 
0 0 0 1 0 
7 11 9 6 12 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 
1 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 

0 0 1 0 0 
1 0 1 0 0 

O número de espécies registradas em campo pode ser considerado alto, uma vez que 
geralmente em estudos deste grupo apenas aquelas espécies mais acostumadas com o 
homem são vistas em um período de amostragem curta.  

o da curva do coletor e, pode-se verificar que o acúmulo de 
espécies que foi de 10 até o esforço total empregado, mas que há uma leve tendência de 
que a curva continuasse crescente. 
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Abundância relativa das espécies de répteis da área de influência da via norte. 

Abundância numérica dos répteis observados na área do empreendimento. 

TOTAL 

2 
1 
45 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
2 

O número de espécies registradas em campo pode ser considerado alto, uma vez que 
geralmente em estudos deste grupo apenas aquelas espécies mais acostumadas com o 

se verificar que o acúmulo de 
espécies que foi de 10 até o esforço total empregado, mas que há uma leve tendência de 
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Figura 3.2.67 - Gráfico da curva do co

 

Com o estimador Jackknife 1ª Ordem obteve
comparados com os dados secundários verifica
espécies para a região.  

 
Os índices ecológicos obtidos para esse grupo f
 
 Índice de Diversidade de Shanon
 Índice de Diversidade de Simpson: Ds: 0,8791;
 Índice de Diversidade de Margalef: Da: 5,1257;
 Índice de Diversidade Total: TD: 9,0;
 Dominância de Berger-Parker: Dbp: 0,2105;
 Equitabilidade J: 0,419.  
 

No que se refere às espécies ameaçadas, não houve registro para a área do 
empreendimento. Porém para as espécies cinegéticas, registrou
merianae (teiú), muito utilizada para alimentação em algumas localidades.

A presença do baixo número de espécies de répteis e indivíduos observados na Área de 
Influência do Empreendimento se deve em parte ao estado de conservação da área 
amostral, bem como, às intervenções existentes como: constante presença humana, 
pastoreio de gado bovino e a proximidade à movimentação de veículos, entre outros. 

 

De um modo geral as espécies de répteis que foram amostradas na área de estudo, são 
comuns no território capixaba, ocorrendo em uma grande variedade de hábitats. Na 
fase de instalação do empreendiment
atividades realizadas mesmo em ambientes antropizados, como foi registrado neste 
estudo.  
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Gráfico da curva do coletor das espécies. 

Com o estimador Jackknife 1ª Ordem obteve- se o resultado entre 7 a 18,3. Quando 
comparados com os dados secundários verifica-se a possibilidade de ocorrerem 26 

Os índices ecológicos obtidos para esse grupo foram: 

de Diversidade de Shanon-Wiener: H': 0,419; 
Índice de Diversidade de Simpson: Ds: 0,8791; 
Índice de Diversidade de Margalef: Da: 5,1257; 
Índice de Diversidade Total: TD: 9,0; 

Parker: Dbp: 0,2105; 
    

No que se refere às espécies ameaçadas, não houve registro para a área do 
empreendimento. Porém para as espécies cinegéticas, registrou-se a espécie 

(teiú), muito utilizada para alimentação em algumas localidades.

xo número de espécies de répteis e indivíduos observados na Área de 
Influência do Empreendimento se deve em parte ao estado de conservação da área 
amostral, bem como, às intervenções existentes como: constante presença humana, 

proximidade à movimentação de veículos, entre outros. 

De um modo geral as espécies de répteis que foram amostradas na área de estudo, são 
comuns no território capixaba, ocorrendo em uma grande variedade de hábitats. Na 
fase de instalação do empreendimento recomenda-se cautela nas execuções de 
atividades realizadas mesmo em ambientes antropizados, como foi registrado neste 
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se o resultado entre 7 a 18,3. Quando 
a possibilidade de ocorrerem 26 

No que se refere às espécies ameaçadas, não houve registro para a área do 
se a espécie Tupinambis 

(teiú), muito utilizada para alimentação em algumas localidades. 

xo número de espécies de répteis e indivíduos observados na Área de 
Influência do Empreendimento se deve em parte ao estado de conservação da área 
amostral, bem como, às intervenções existentes como: constante presença humana, 

proximidade à movimentação de veículos, entre outros.  

De um modo geral as espécies de répteis que foram amostradas na área de estudo, são 
comuns no território capixaba, ocorrendo em uma grande variedade de hábitats. Na 

se cautela nas execuções de 
atividades realizadas mesmo em ambientes antropizados, como foi registrado neste 
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As Figuras 3.2.68 a 3.2.73 apresentam algumas espécies de répteis listadas para a região 
do empreendimento. 

 
 

 

Figura 3.2.68 -Tropidurus torquatus. 

 

 

 

Figura 3.2.69 - Tropidurus strobilurus. 
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Figura 3.2.70 - Chironius laevicollis. 

 

 
Figura 3.2.71 - Micrurus corallinus. 
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Figura 3.2.72 - Thamnodinastes hypoconia.

Figura 3.2.73 - Hemidactylus mabouia.
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Avifauna 
 

Na Lista de Aves do Estado do Espírito Santo, Simon (2009) afirma que 654 espécies de 
aves já foram encontradas. Na Área de Influência da Rodovia do Contorno, foram 
registradas 158 espécies, ou seja, 24,15% das aves regularmente conhecidas para o 
Espírito Santo (Tabela 3.2.21). Desses registros, 44 foram obtidos através da compilação 
de dados secundários (CEPEMAR, 2005 e ELLO, 2010). As outras 114 espécies foram 
obtidas através dos registros dos estudos diretamente em campo. Comparando com o 
estudo realizado pela CEPEMAR (2005) na mesma área amostrada, 23 espécies de aves 
observadas no presente estudo são registros novos. 

 

Tabela 3.2.21 - Lista das espécies de aves registradas na Área de Influência da Rodovia do 
Contorno � Via Norte durante o mês de janeiro de 2010.  

Espécie Nome comum 
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Tinamidae          
Crypturellus tataupa inhambu-chintã A 2 C R - - - CIN 
Anatidae          
Dendrocygna viduata irerê V 2 L R - - - CIN 
Dendrocygna autumnalis asa-branca - 2 L R - - - - 
Cairina moschata pato-do-mato V/A 2 L R - - - CIN 
Amazonetta brasiliensis pé-vermelho V/A 1;2 L R - - - - 
Anas bahamensis marreca-toicinho - 2 L R - - - - 
Nomonyx Dominica marreca-de-bico-roxo - 2 L R - - - - 
Cracidae          
Penelope superciliaris jacupemba V 1 M R - - - CIN 
Podicipedidae          
Tachybaptus dominicus mergulhão-pequeno - 2 L R - - - - 
Podilymbus podiceps mergulhão-caçador V - L R - - - - 
Phalacrocoracidae          
Phalacrocorax brasilianus biguá V 2 L R - - - - 
Ardeidae          
Tigrisoma lineatum socó-boi V 2 L R - - - - 
Botaurus pinnatus socó-boi-baio - 2 L R - - - - 
Nycticorax nycticorax savacu V/A 2 L R - - - - 
Nyctanassa violácea savacu-de-coroa - 2 L R - - - - 
Butorides striata socozinho V/A 1;2 L R - - - - 
Bubulcus íbis garça-vaqueira V 1;2 C R - - - EX 
Ardea Alba garça-branca-grande V 1;2 L R - - - - 
Syrigma sibilatrix maria-faceira V 2 L R - - - - 
Egretta thula garça-branca-pequena V 1;2 L R - - - - 
Egretta caerulea garça-azul V 1;2 L R - - - - 
Cathartidae          
Cathartes aura urubu-de-cabeça-

vermelha 
V 1;2 A R - - - - 

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela V 1;2 A R - - - - 
Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta V 1;2 A R - - - - 
Accipitridae          
Elanus leucurus gavião-peneira V 2 C R - - - - 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                      RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
___________________________________________________________ 

197 
 

Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo - 2 M R - - - - 
Heterospizias meridionalis gavião-caboclo V 1;2 C R - - - - 
Rupornis magnirostris gavião-carijó V 2 C R - - - - 
Buteo albicaudatus gavião-de-rabo-branco V 2 A R - - - - 
Falconidae          
Caracara plancus caracará V 1;2 C R - - - - 
Milvago chimachima carrapateiro V 1;2 C R - - - - 
Herpetotheres cachinnans acauã A 2 B R - - - - 
Falco sparverius quiriquiri V 1;2 C R - - - - 
Falco femoralis falcão-de-coleira - 2 C R - - - - 
Rallidae          
Aramides cajanea saracura-três-potes A 2 L R - - - CIN 
Laterallus melanophaius sanã-parda - 2 L R - - - - 
Porzana albicollis sanã-carijó A 2 L R - - - - 
Pardirallus nigricans saracura-sanã A - L R - - - - 
Gallinula chloropus frango-d'água-comum V/A 2 L R - - - - 
Porphyrio Martinica frango-d'água-azul A 2 L R - - - - 
Cariamidae          
Cariama cristata seriema A 2 C R - - - EX 
Charadriidae          
Vanellus chilensis quero-quero V 1;2 C R - - - - 
Scolopacidae          
Gallinago paraguaiae narceja - 2 L R - - - - 
Actitis macularius maçarico-pintado - 2 L V

N 
- - - - 

Tringa flavipes maçarico-de-perna-
amarela 

- 2 L V
N 

- - - - 

Calidris sp. maçarico - 1 L V
N 

- - - - 

Jacanidae          
Jacana jaçanã jaçanã V 1;2 L R - - - - 
Columbidae          
Columbina talpacoti rolinha-roxa V 1;2 C R - - - CIN 
Columbina squammata fogo-apagou V 1;2 C R - - - - 
Columbina picui rolinha-picui V 2 C R - - - - 
Columba Lívia pombo-doméstico V - C R - - - EX 
Patagioenas picazuro pombão V/A 1;2 C R - - - CIN/E

X 
Patagioenas cayennensis pomba-galega V 2 C R - - - CIN 
Leptotila verreauxi juriti-pupu - 2 C R - - - CIN 
Psittacidae          
Primolius maracanã maracanã-verdadeira - 2 B R - - - - 
Aratinga áurea periquito-rei A 2 B R - - - XER 
Pionus maximiliani maitaca-verde - 2 B R - - - XER 
Amazona amazônica curica A - B R - - - XER 
Amazona rhodocorytha chauá - 1 B R EP - EN

D 
XER 

Cuculidae          
Piaya cayana alma-de-gato V/A 2 B R - - - - 
Crotophaga major anu-coroca - 2 B R - - - - 
Crotophaga ani anu-preto V 1;2 C R - - - - 
Guira guira anu-branco V 1;2 C R - - - - 
Tytonidae          
Tyto Alba coruja-da-igreja A 2 C R - - - - 
Strigidae          
Megascops choliba corujinha-do-mato - 2 M R - - - - 
Pulsatrix sp. coruja - 2 M R - - - - 
Athene cunicularia coruja-buraqueira V/A 1;2 C R - - - - 
Caprimulgidae          
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Nyctidromus albicollis bacurau V - B R - - - - 
Apodidae          
Chaetura sp. andorinhão V - A R - - - - 
Trochilidae          
Phaethornis idaliae rabo-branco-mirim - 2 B R - - EN

D 
- 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura V 1;2 B R - - - - 
Florisuga fusca beija-flor-preto V - B R - - EN

D 
- 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-
violeta 

- 1 B R - - EN
D 

- 

Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-
branca 

- 1 B R - - - - 

Alcedinidae          
Megaceryle torquata martim-pescador-grande V 1;2 L R - - - - 
Chloroceryle amazona martim-pescador-verde V 1;2 L R - - - - 
Chloroceryle americana martim-pescador-

pequeno 
- 2 L R - - - - 

Ramphatidae          
Ramphastos vitellinus tucano-de-bico-preto - 2 B R - - - XER 
Picidae          

Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado A 2 B R - - - - 
Melanerpes candidus birro, pica-pau-branco V/A - C R - - - - 
Colaptes campestris pica-pau-do-campo V/A 1;2 C R - - - - 
Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-

amarela 
A 1;2 B R - - - - 

Thamnophilidae          
Thamnophilus ambiguus choca-de-sooretama A 2 B R - - EN

D 
- 

Myrmotherula axillaris choquinha-de-flanco-
branco 

- 2 B R - - - - 

Formicivora sp.  - 2 B R - - - - 
Dendrocolaptidae          
Dendroplex picus arapaçu-de-bico-branco - 2 B R - - - - 
Furnariidae          
Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama V/A 1 C R - - - EX 
Furnarius rufus joão-de-barro V/A 1;2 C R - - - - 
Certhiaxis cinnamomeus curutié A 2 L R - - - - 
Phacellodomus rufifrons joão-de-pau V 2 C R - - - EX 
Tyrannidae          
Myiornis auricularis miudinho A 2 B R - - EN

D 
- 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio A 2 B R - - - - 
Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-

amarela 
V/A 2 B R - - - - 

Elaenia chilensis guaracava-de-crista-
branca 

- 2 B VS - - - - 

Camptostoma obsoletum risadinha V/A 2 B R - - - - 
Capsiempis flaveola marianinha-amarela A - B R - - - - 
Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo A 2 B R - - - - 
Myiophobus fasciatus filipe - 2 B R - - - - 
Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu - 2 B R - - - - 
Xolmis cinereus primavera - 2 B R - - - - 
Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada V/A 1;2 L R - - - EX 
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Arundinicola leucocephala freirinha V 2 L R - - - - 
Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro V 1 C R - - - - 
Myiozetetes similis bentevizinho-de-

penacho-vermelho 
V/A 1;2 B R - - - - 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi V/A 1;2 B R - - - - 
Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado A 2 B R - - - - 
Megarynchus pitangua neinei V/A 2 B R - - - - 
Tyrannus melancholicus suiriri V/A 1;2 B R - - - - 
Rhytipterna simplex vissiá - 2 B R - - - - 
Sirystes sibilator gritador - 2 B R - - - - 
Myiarchus ferox maria-cavaleira A 2 B R - - - - 
Myiarchus tyrannulus maria-cavaleira-de-rabo-

enferrujado 
A 2 B R - - - - 

Tityridae          
Pachyramphus 
polychopterus 

caneleiro-preto A 2 B R - - - - 

Vireonidae          
Cyclarhis gujanensis pitiguari A - B R - - - - 
Vireo olivaceus juruviara A - B R - - - - 
Hirundinidae          
Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-

casa 
V/A 2 A R - - - - 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora V/A 2 A R - - - - 
Progne tapera andorinha-do-campo V/A - A R - - - - 
Tachycineta albiventer andorinha-do-rio V - A R - - - - 
Troglodytidae          
Troglodytes musculus corruíra V/A 1;2 B R - - - - 
Pheugopedius genibarbis garrinchão-pai-avô A 2 B R - - - - 
Donacobiidae          
Donacobius atricapilla japacanim A 2 L R - - - - 
Turdidae          
Turdus flavipes sabiá-una - 2 B R - - - XER 
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira V/A - B R - - - XER 
Turdus leucomelas sabiá-barranco V/A 2 B R - - - XER 
Turdus amaurochalinus sabiá-poca A 2 B R - - - - 
Turdus albicollis sabiá-coleira - 1 B R - - - XER 
Mimidae          
Mimus saturninus sabiá-do-campo V/A 1;2 C R - - - - 
Motacillidae          
Anthus lutescens caminheiro-zumbidor A 2 C R - - - - 
Coerebidae          
Coereba flaveola cambacica V/A 2 B R - - - - 
Thraupidae          
Saltator maximus tempera-viola - 2 B R - - - - 
Thraupis sayaca sanhaçu-cinzento V/A 2 B R - - - XER 
Thraupis palmarum sanhaçu-do-coqueiro V/A 1 B R - - - - 
Tangara cayana saíra-amarela V/A - B R - - - XER 
Dacnis cayana saí-azul V/A 2 B R - - - - 
Cyanerpes cyaneus saíra-beija-flor V 2 B R - - - - 
Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-

castanho 
V/A 2 B R - - - - 

Conirostrum bicolor figuinha-do-mangue - 2 B R - - - - 
Emberizidae          
Zonotrichia capensis tico-tico - 1 C R - - - XER 
Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo V/A - C R - - - - 
Sicalis flaveola canário-da-terra-

verdadeiro 
V/A 1;2 C R - - - XER 

Emberizoides herbicola canário-do-campo A 2 C R - - - - 
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Volatinia jacarina tiziu 
Sporophila caerulescens coleirinho
Coryphospingus pileatus tico-tico-
Parulidae  
Parula pitiayumi mariquita
Geothlypis aequinoctialis pia-cobra
Basileuterus culicivorus pula-pula
Icteridae  
Psarocolius decumanus japu 
Cacicus haemorrhous guaxe 
Icterus jamacaii corrupião
Gnorimopsar chopi graúna 
Chrysomus ruficapillus garibaldi
Sturnella superciliaris polícia-inglesa
Fringillidae  
Euphonia chlorotica fim-fim 
Euphonia violácea gaturamo
Estrildidae  
Estrilda astrild bico-de-lacre
Passeridae  
Passer domesticus pardal 

 
Registro: A � Auditivo; V � Visual. 1
� Borda de mata, C � Campos, L �
Residente; V/N � Visitante sazonal oriundo do hemisfério norte; 
continente. Conservação (Brasil e ES): 
= Exótica; CIN = Cinegética; XER = Utilizadas para a cri
 
 
De todas as espécies, 52% pertencem à ordem dos Não Passeriformes, enquanto os 
outros 48% incluem-se na ordem dos Passeriformes 
 

Figura 3.2.74 - Percentual de espécies por ordens de ave
Influência do empreendimento.

 

Durante os cinco dias de campo realizados nas Áreas de Influência Direta e Indireta, 67 
espécies foram registradas no primeiro dia de amostragem, 28 espécies no segundo dia, 
6 no terceiro, 5 e 8 espécies no quarto e quinto dia respectivamente. 
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V/A 1;2 C R - - 
coleirinho V/A 1 C R - - 

-rei-cinza A 2 B R - - 
      

mariquita V/A 2 B R - - 
cobra A - L R - - 

pula A 1 B R - - 
      
- 2 B R - - 
V/A 2 B R - - 

corrupião - 2 B R - - 
 A 1;2 C R - - 

garibaldi V/A 2 L R - - 
inglesa-do-sul - 1;2 L R - - 

      
 A 2 B R - - 

gaturamo-verdadeiro - 2 B R - - 
      

lacre - 2 C R - - 
      
V/A 1;2 C R - - 

1 � ELLO (2010); 2 - CEPEMAR (2005). Ambiente: A 
� Ambientes Limícolas (ligados a água), M � Matas.  Ocorrência: 

Visitante sazonal oriundo do hemisfério norte; VS � Visitante sazonal oriundo do sul do 
continente. Conservação (Brasil e ES): VU � Vulnerável; EP � Em Perigo; CP � Criticamente em Perigo, 

= Utilizadas para a criação em cativeiro. 

De todas as espécies, 52% pertencem à ordem dos Não Passeriformes, enquanto os 
se na ordem dos Passeriformes (Figura 3.2.74). 

Percentual de espécies por ordens de aves encontradas na Área de 
Influência do empreendimento. 

Durante os cinco dias de campo realizados nas Áreas de Influência Direta e Indireta, 67 
espécies foram registradas no primeiro dia de amostragem, 28 espécies no segundo dia, 

cies no quarto e quinto dia respectivamente.  
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 - EX 

 � Espaço Aéreo, B 
Matas.  Ocorrência: R � 

Visitante sazonal oriundo do sul do 
Criticamente em Perigo, EX 

De todas as espécies, 52% pertencem à ordem dos Não Passeriformes, enquanto os 

 

s encontradas na Área de 

Durante os cinco dias de campo realizados nas Áreas de Influência Direta e Indireta, 67 
espécies foram registradas no primeiro dia de amostragem, 28 espécies no segundo dia, 
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A curva do coletor apresenta-
de espécies na área de estudo seja maior do que o encontrado até o momento 
3.2.75). 

 

Figura 3.2.75 - Curva do coletor das espécies registradas nas Áreas de Influência da 
Rodovia do Contorno � Via Norte.

 

Durante quatro dias consecutivos foram realizados 20 pontos de escuta no total. A 
partir da coleta de dados obtidos nesses pontos foi po
espécies de aves registradas na AID da Rodovia do Contorno 
com maior abundância na área de estudo foram 
Pitangus sulphuratus (IPA=0,45), 
Vireo olivaceus com IPA igual a 0,20 cada uma 

 

 

Tabela 3.2.22 - Valores de IPA para a avifauna registrada na Área de Influência Direta da 
Rodovia do Contorno � Via Norte durante a

Espécie Nome comum

Tinamidae 
 

Crypturellus tataupa inhambu
Anatidae 

 
Dendrocygna viduata irerê 
Dendrocygna autumnalis asa-branca

Cairina moschata pato-do-
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-se em ascensão o que provavelmente indica que o número 
de espécies na área de estudo seja maior do que o encontrado até o momento 

Curva do coletor das espécies registradas nas Áreas de Influência da 
Via Norte. 

Durante quatro dias consecutivos foram realizados 20 pontos de escuta no total. A 
partir da coleta de dados obtidos nesses pontos foi possível estimar a abundância das 
espécies de aves registradas na AID da Rodovia do Contorno � Via Norte.  
com maior abundância na área de estudo foram Tyrannus melancholicus 

(IPA=0,45), Patagioenas picazuro (IPA = 0,25) e Thraupis sayaca
com IPA igual a 0,20 cada uma (Tabela 3.2.22). 

Valores de IPA para a avifauna registrada na Área de Influência Direta da 
Via Norte durante a amostragem por pontos de escuta. 
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inhambu-chintã A 2 C R - - 

      
V 2 L R - - 

branca - 2 L R - - 

-mato 
V/
A 

2 L R - - 
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Amazonetta brasiliensis pé-vermelho 
V/
A 

1;2 L R - - - - 

Anas bahamensis marreca-toicinho - 2 L R - - - - 
Nomonyx Dominica marreca-de-bico-roxo - 2 L R - - - - 
Cracidae 

         
Penelope superciliaris jacupemba V 1 M R - - - CIN 
Podicipedidae 

         
Tachybaptus dominicus mergulhão-pequeno - 2 L R - - - - 
Podilymbus podiceps mergulhão-caçador V - L R - - - - 
Phalacrocoracidae 

         
Phalacrocorax brasilianus biguá V 2 L R - - - - 
Ardeidae 

         
Tigrisoma lineatum socó-boi V 2 L R - - - - 
Botaurus pinnatus socó-boi-baio - 2 L R - - - - 

Nycticorax nycticorax savacu 
V/
A 

2 L R - - - - 

Nyctanassa violácea savacu-de-coroa - 2 L R - - - - 

Butorides striata socozinho 
V/
A 

1;2 L R - - - - 

Bubulcus íbis garça-vaqueira V 1;2 C R - - - EX 
Ardea Alba garça-branca-grande V 1;2 L R - - - - 
Syrigma sibilatrix maria-faceira V 2 L R - - - - 
Egretta thula garça-branca-pequena V 1;2 L R - - - - 
Egretta caerulea garça-azul V 1;2 L R - - - - 
Cathartidae 

         
Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha V 1;2 A R - - - - 
Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela V 1;2 A R - - - - 
Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta V 1;2 A R - - - - 
Accipitridae 

         
Elanus leucurus gavião-peneira V 2 C R - - - - 
Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo - 2 M R - - - - 
Heterospizias meridionalis gavião-caboclo V 1;2 C R - - - - 
Rupornis magnirostris gavião-carijó V 2 C R - - - - 
Buteo albicaudatus gavião-de-rabo-branco V 2 A R - - - - 
Falconidae 

         
Caracara plancus caracará V 1;2 C R - - - - 
Milvago chimachima carrapateiro V 1;2 C R - - - - 
Herpetotheres cachinnans acauã A 2 B R - - - - 
Falco sparverius quiriquiri V 1;2 C R - - - - 
Falco femoralis falcão-de-coleira - 2 C R - - - - 
Rallidae 

         
Aramides cajanea saracura-três-potes A 2 L R - - - CIN 
Laterallus melanophaius sanã-parda - 2 L R - - - - 
Porzana albicollis sanã-carijó A 2 L R - - - - 
Pardirallus nigricans saracura-sanã A - L R - - - - 

Gallinula chloropus frango-d'água-comum 
V/
A 

2 L R - - - - 

Porphyrio Martinica frango-d'água-azul A 2 L R - - - - 
Cariamidae 

         
Cariama cristata seriema A 2 C R - - - EX 
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Charadriidae 
         

Vanellus chilensis quero-quero V 1;2 C R - - - - 
Scolopacidae 

         
Gallinago paraguaiae narceja - 2 L R - - - - 
Actitis macularius maçarico-pintado - 2 L VN - - - - 
Tringa flavipes maçarico-de-perna-amarela - 2 L VN - - - - 
Calidris sp. maçarico - 1 L VN - - - - 
Jacanidae 

         
Jacana jaçanã jaçanã V 1;2 L R - - - - 
Columbidae 

         
Columbina talpacoti rolinha-roxa V 1;2 C R - - - CIN 
Columbina squammata fogo-apagou V 1;2 C R - - - - 
Columbina picui rolinha-picui V 2 C R - - - - 
Columba Lívia pombo-doméstico V - C R - - - EX 

Patagioenas picazuro pombão 
V/
A 

1;2 C R - - - 
CIN/E
X 

Patagioenas cayennensis pomba-galega V 2 C R - - - CIN 
Leptotila verreauxi juriti-pupu - 2 C R - - - CIN 
Psittacidae 

         
Primolius maracanã maracanã-verdadeira - 2 B R - - - - 
Aratinga áurea periquito-rei A 2 B R - - - XER 
Pionus maximiliani maitaca-verde - 2 B R - - - XER 
Amazona amazônica curica A - B R - - - XER 
Amazona rhodocorytha chauá - 1 B R EP - END XER 
Cuculidae 

         
Piaya cayana alma-de-gato 

V/
A 

2 B R - - - - 

Crotophaga major anu-coroca - 2 B R - - - - 
Crotophaga ani anu-preto V 1;2 C R - - - - 
Guira guira anu-branco V 1;2 C R - - - - 
Tytonidae 

         
Tyto Alba coruja-da-igreja A 2 C R - - - - 
Strigidae 

         
Megascops choliba corujinha-do-mato - 2 M R - - - - 
Pulsatrix sp. coruja - 2 M R - - - - 

Athene cunicularia coruja-buraqueira 
V/
A 

1;2 C R - - - - 

Caprimulgidae 
         

Nyctidromus albicollis bacurau V - B R - - - - 
Apodidae 

         
Chaetura sp. andorinhão V - A R - - - - 
Trochilidae 

         
Phaethornis idaliae rabo-branco-mirim - 2 B R - - END - 
Eupetomena macroura beija-flor-tesoura V 1;2 B R - - - - 
Florisuga fusca beija-flor-preto V - B R - - END - 
Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta - 1 B R - - END - 
Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca - 1 B R - - - - 
Alcedinidae 

         
Megaceryle torquata martim-pescador-grande V 1;2 L R - - - - 
Chloroceryle amazona martim-pescador-verde V 1;2 L R - - - - 
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Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno - 2 L R - - - - 
Ramphatidae 

         
Ramphastos vitellinus tucano-de-bico-preto - 2 B R - - - XER 
Picidae 

         
Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado A 2 B R - - - - 

Melanerpes candidus birro, pica-pau-branco 
V/
A 

- C R - - - - 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo 
V/
A 

1;2 C R - - - - 

Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela A 1;2 B R - - - - 

Thamnophilidae 
         

Thamnophilus ambiguus choca-de-sooretama A 2 B R - - END - 
Myrmotherula axillaris choquinha-de-flanco-branco - 2 B R - - - - 
Formicivora sp. 

 
- 2 B R - - - - 

Dendrocolaptidae 
         

Dendroplex picus arapaçu-de-bico-branco - 2 B R - - - - 
Furnariidae 

         
Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama 

V/
A 

1 C R - - - EX 

Furnarius rufus joão-de-barro 
V/
A 

1;2 C R - - - - 

Certhiaxis cinnamomeus curutié A 2 L R - - - - 
Phacellodomus rufifrons joão-de-pau V 2 C R - - - EX 
Tyrannidae 

         
Myiornis auricularis miudinho A 2 B R - - END - 
Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio A 2 B R - - - - 

Elaenia flavogaster 
guaracava-de-barriga-
amarela 

V/
A 

2 B R - - - - 

Elaenia chilensis guaracava-de-crista-branca - 2 B VS - - - - 

Camptostoma obsoletum risadinha 
V/
A 

2 B R - - - - 

Capsiempis flaveola marianinha-amarela A - B R - - - - 
Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo A 2 B R - - - - 
Myiophobus fasciatus filipe - 2 B R - - - - 
Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu - 2 B R - - - - 
Xolmis cinereus primavera - 2 B R - - - - 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada 
V/
A 

1;2 L R - - - EX 

Arundinicola leucocephala freirinha V 2 L R - - - - 
Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro V 1 C R - - - - 

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-penacho-
vermelho 

V/
A 

1;2 B R - - - - 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi 
V/
A 

1;2 B R - - - - 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado A 2 B R - - - - 

Megarynchus pitangua neinei 
V/
A 

2 B R - - - - 

Tyrannus melancholicus suiriri 
V/
A 

1;2 B R - - - - 

Rhytipterna simplex vissiá - 2 B R - - - - 
Sirystes sibilator gritador - 2 B R - - - - 
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Myiarchus ferox maria-cavaleira A 2 B R - - - - 

Myiarchus tyrannulus 
maria-cavaleira-de-rabo-
enferrujado 

A 2 B R - - - - 

Tityridae 
         

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto A 2 B R - - - - 

Vireonidae 
         

Cyclarhis gujanensis pitiguari A - B R - - - - 
Vireo olivaceus juruviara A - B R - - - - 
Hirundinidae 

         

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa 
V/
A 

2 A R - - - - 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora 
V/
A 

2 A R - - - - 

Progne tapera andorinha-do-campo 
V/
A 

- A R - - - - 

Tachycineta albiventer andorinha-do-rio V - A R - - - - 
Troglodytidae 

         

Troglodytes musculus corruíra 
V/
A 

1;2 B R - - - - 

Pheugopedius genibarbis garrinchão-pai-avô A 2 B R - - - - 
Donacobiidae 

         
Donacobius atricapilla japacanim A 2 L R - - - - 
Turdidae 

         
Turdus flavipes sabiá-una - 2 B R - - - XER 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira 
V/
A 

- B R - - - XER 

Turdus leucomelas sabiá-barranco 
V/
A 

2 B R - - - XER 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca A 2 B R - - - - 
Turdus albicollis sabiá-coleira - 1 B R - - - XER 
Mimidae 

         
Mimus saturninus sabiá-do-campo 

V/
A 

1;2 C R - - - - 

Motacillidae 
         

Anthus lutescens caminheiro-zumbidor A 2 C R - - - - 
Coerebidae 

         
Coereba flaveola cambacica 

V/
A 

2 B R - - - - 

Thraupidae 
         

Saltator maximus tempera-viola - 2 B R - - - - 

Thraupis sayaca sanhaçu-cinzento 
V/
A 

2 B R - - - XER 

Thraupis palmarum sanhaçu-do-coqueiro 
V/
A 

1 B R - - - - 

Tangara cayana saíra-amarela 
V/
A 

- B R - - - XER 

Dacnis cayana saí-azul 
V/
A 

2 B R - - - - 

Cyanerpes cyaneus saíra-beija-flor V 2 B R - - - - 

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho 
V/
A 

2 B R - - - - 
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Conirostrum bicolor figuinha-do-mangue - 2 B R - - - - 
Emberizidae 

         
Zonotrichia capensis tico-tico - 1 C R - - - XER 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo 
V/
A 

- C R - - - - 

Sicalis flaveola canário-da-terra-verdadeiro 
V/
A 

1;2 C R - - - XER 

Emberizoides herbicola canário-do-campo A 2 C R - - - - 

Volatinia jacarina tiziu 
V/
A 

1;2 C R - - - XER 

Sporophila caerulescens coleirinho 
V/
A 

1 C R - - - XER 

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza A 2 B R - - - XER 
Parulidae 

         
Parula pitiayumi mariquita 

V/
A 

2 B R - - - - 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra A - L R - - - - 
Basileuterus culicivorus pula-pula A 1 B R - - - - 
Icteridae 

         
Psarocolius decumanus japu - 2 B R - - - - 

Cacicus haemorrhous guaxe 
V/
A 

2 B R - - - - 

Icterus jamacaii corrupião - 2 B R - - - - 
Gnorimopsar chopi graúna A 1;2 C R - - - XER 

Chrysomus ruficapillus garibaldi 
V/
A 

2 L R - - - - 

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul - 1;2 L R - - - - 
Fringillidae 

         
Euphonia chlorotica fim-fim A 2 B R - - - - 
Euphonia violácea gaturamo-verdadeiro - 2 B R - - - XER 
Estrildidae 

         
Estrilda astrild bico-de-lacre - 2 C R - - - EX 
Passeridae 

         
Passer domesticus pardal 

V/
A 

1;2 C R - - - EX 

 
 

 

A partir da quantificação realizada através da metodologia de pontos de escuta foram 
obtidos os seguintes índices ecológicos: 

 Índice de diversidade de Shannon-Weaver (H'): B10 = 3,025; 
 Índice de riqueza de espécies de Margalef (I): I = 5,902; 
 Índice de dominância de Berger-Parker (C): C = 6,366. 

 

Com o emprego do índice de diversidade de Shannon-Weaver (H') é possível conhecer 
o grau de heterogeneidade das áreas estudadas, sendo adotado especificamente para 
populações de aves, um valor compreendido entre 1,8 e 5,2 (LOPES & MACHADO,  
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1996). Já no índice de riqueza específica de Margaleff Valores inferiores a 2,0 são 
considerados como denotando áreas de baixa diversidade (em geral em resultado de 
efeitos antropogênicos) e valores superiores a 5,0 são considerados como indicador de 
grande biodiversidade. Portanto, a avifauna registrada no presente estudo se 
demonstrou bastante diversa através dos índices avaliados.

No entanto, dominância de algumas espécies em determinadas á
campo durante a obtenção dos dados evidenciando que algumas famílias de aves 
possuem predileção por determinados habitats dentro da área de estudo. 

Dentre os ambientes amostrados durante a caracterização, as bordas das matas foi o 
ambiente com a maior riqueza específica, 67 no total. O campo e o ambiente limícola 
ambos apresentaram 39 espécies cada e as espécies que passam a maior parte do tempo 
em vôo (extrato aéreo) foi representado por nove espécies. As espécies que possuem 
uma íntima relação com as matas e que dependem delas para ocorrer em um 
determinado local foi o que apresentou a menor riqueza específica na área, com apenas 
quatro espécies (Figura 3.2.76).

 
 

Figura 3.2.76 - Riqueza de espécies nos 
direta e indireta da Rodovia do Contorno 

 

Esse resultado é esperado em levantamentos de espécies em áreas com algum nível de 
perturbação antrópica, visto que, tanto espécies oportunistas como espéc
dependentes de floresta podem ocupar as bordas, seja na busca por recursos 
alimentares, seja na defesa de territórios.

As Figuras 3.2.77 (a, b, c, d, e)
Áreas de Influência da Rodovia do Contorno 
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1996). Já no índice de riqueza específica de Margaleff Valores inferiores a 2,0 são 
considerados como denotando áreas de baixa diversidade (em geral em resultado de 

valores superiores a 5,0 são considerados como indicador de 
grande biodiversidade. Portanto, a avifauna registrada no presente estudo se 
demonstrou bastante diversa através dos índices avaliados. 

No entanto, dominância de algumas espécies em determinadas áreas foi notada em 
campo durante a obtenção dos dados evidenciando que algumas famílias de aves 
possuem predileção por determinados habitats dentro da área de estudo. 

Dentre os ambientes amostrados durante a caracterização, as bordas das matas foi o 
nte com a maior riqueza específica, 67 no total. O campo e o ambiente limícola 

ambos apresentaram 39 espécies cada e as espécies que passam a maior parte do tempo 
em vôo (extrato aéreo) foi representado por nove espécies. As espécies que possuem 

relação com as matas e que dependem delas para ocorrer em um 
determinado local foi o que apresentou a menor riqueza específica na área, com apenas 

). 

Riqueza de espécies nos ambientes amostrados nas áreas de influência 
direta e indireta da Rodovia do Contorno � Via Norte. 

Esse resultado é esperado em levantamentos de espécies em áreas com algum nível de 
perturbação antrópica, visto que, tanto espécies oportunistas como espéc
dependentes de floresta podem ocupar as bordas, seja na busca por recursos 
alimentares, seja na defesa de territórios. 

(a, b, c, d, e) representam uma parcela da avifauna registradas nas 
Áreas de Influência da Rodovia do Contorno � Via Norte. 
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1996). Já no índice de riqueza específica de Margaleff Valores inferiores a 2,0 são 
considerados como denotando áreas de baixa diversidade (em geral em resultado de 

valores superiores a 5,0 são considerados como indicador de 
grande biodiversidade. Portanto, a avifauna registrada no presente estudo se 

reas foi notada em 
campo durante a obtenção dos dados evidenciando que algumas famílias de aves 
possuem predileção por determinados habitats dentro da área de estudo.  

Dentre os ambientes amostrados durante a caracterização, as bordas das matas foi o 
nte com a maior riqueza específica, 67 no total. O campo e o ambiente limícola 

ambos apresentaram 39 espécies cada e as espécies que passam a maior parte do tempo 
em vôo (extrato aéreo) foi representado por nove espécies. As espécies que possuem 

relação com as matas e que dependem delas para ocorrer em um 
determinado local foi o que apresentou a menor riqueza específica na área, com apenas 

 

ambientes amostrados nas áreas de influência 

Esse resultado é esperado em levantamentos de espécies em áreas com algum nível de 
perturbação antrópica, visto que, tanto espécies oportunistas como espécies 
dependentes de floresta podem ocupar as bordas, seja na busca por recursos 

representam uma parcela da avifauna registradas nas 
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a) Ardea alba (garça-branca-grande) 
b) Butorides striata (socozinho) 

 

  

c) Dendrocygna viduata (irerê) d) Syrigma sibilatrix (maria-faceira) 

  
e) Chrysomus ruficapillus (garibaldi) 

 
f) Buteo albicaudatus (gavião-de-rabo-branco) 

 

Figura 3.2.77 - Fotos de algumas espécies de aves registradas na Área de Influência do 
empreendimento.  Fotos: Vitor Taylor. 
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Quatro das espécies registradas através da compilação de dados secundários 
(CEPEMAR, 2005) são migratórias. Actitis macularius (maçarico-pintado) Tringa flavipes 
(maçarico-de-perna-amarela) e Calidris sp. (maçarico) são espécies visitantes sazonais 
oriundos do hemisfério norte e Elaenia chilensis (guaracava-de-crista-branca) é visitante 
sazonal oriundo do sul do continente brasileiro. As aves visitantes geralmente migram a 
procura de temperatura mais elevadas e maior oferta de alimentos. Elas aparecem em 
diferentes épocas do ano no território brasileiro dependendo do inverno de seu local de 
origem (SICK, 1997).   

Das espécies registradas na área do empreendimento seis são endêmicas do Bioma 
Mata Atlântica. Três delas, Florisuga fusca (beija-flor-preto), Thamnophilus ambiguus 
(choca-de-sooretama) e Myiornis auricularis (miudinho) tiveram o seu registro direto no 
campo e as outras três, Amazona rhodocorytha (papagaio-chauá), Phaethornis idaliae (rabo-
branco-mirim) e Thalurania glaucopis (beija-flor-de-fronte-violeta) foram através de 
dados secundários. 

Espécies endêmicas têm sido utilizadas em todo mundo na identificação de áreas 
prioritárias para a conservação (Kerr 1997, Stattersfield et al. 1998) e recentemente na 
estratégia de manutenção da biodiversidade (Pimm et al. 1995, Brooks e Balmford 1996, 
Grelle et al. 1999).  

Apenas Amazona rhodocorytha (papagaio-chauá) está ameaçada de extinção segundo a 
Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (MMA, 2008) na categoria Em 
Perigo. Durante as amostragens realizadas em janeiro de 2010 não foi observada à 
presença desta espécie em campo. No entanto, a ELLO (2010) registrou a espécie 
durante um estudo técnico em uma área próxima da área de estudo. A ausência desta 
espécie durante o levantamento não significa que ela não ocorra na área de estudo.  

Psitacídeos são espécies que se alimentam de frutos, podendo se deslocar por longas 
distâncias atrás dessas fontes temporárias (SICK, 1997). No entanto, a fragmentação de 
ambientes naturais, dificulta a ocorrência de espécies frugívoras, devido à necessidade 
destas por áreas extensas florestadas, onde o suprimento de frutos é abundante o ano 
inteiro (WILLIS, 1979). 

 

Apenas Penelope superciliaris (jacupemba) é considerada como indicadora de qualidade 
ambiental em áreas que ocorrem com abundância elevada, representando boas 
condições de conservação do ambiente. No entanto, a Área de Influência da Rodovia 
não apresenta boas condições de conservação para suportar altas densidades dessa 
espécie, devido ao alto grau de antropização que a área se encontra.  

As espécies com potencial cinegético representam 5,7% das aves encontradas nas AID e 
AII, e são: (Crypturellus tataupa, Dendrocygna viduata, Cairina moschata, Penelope 
superciliaris, Aramides cajanea, Columbina talpacoti, Patagioenas picazuro, 
Patagioenas cayennensis e Leptotila verreauxi). Essas espécies costumam sofrer pressão  

de caça por alguns moradores que vivem em áreas próximas onde ocorrem, para o 
consumo de sua carne.  
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A Ordem dos Passeriformes representam 72,2% das espécies de aves com potencial 
xerimbabo (captura para cativeiro). Dentro dessa ordem, os Emberezideos constituem a 
família com o maior número de espécies com esse potencial, 38,4%. A família Turdidae 
representa 30,8% das espécies e todas as outras famílias juntas (Thraupidae, Icteridae e 
Fringillidae) também representam 30,8%.  Apenas duas famílias da Ordem dos Não 
Passeriformes são perseguidas para o comércio ilegal, são elas Psittacidae e 
Ramphatidae. 

As aves da família Psittacidae costumam ser capturadas ainda no ninho e 
comercializados como animais de estimação. Já os Passeriformes, principalmente os da 
família Emberizidae, apreciados pelos seus cantos, são os pássaros mais procurados 
pelo comércio clandestino de aves silvestres (SICK, 1997). 

Segundo a classificação de SIMON (2009), nove espécies encontradas na área de 
influência da Rodovia do Contorno � Via Norte são consideradas exóticas do (ou para) 
Estado do Espírito Santo, sendo elas: Bubulcus ibis, Cariama cristata, Columba livia, 
Patagioenas picazuro, Furnarius figulus, Phacellodomus rufifrons, Fluvicola nengeta, Estrilda 
astrild e Passer domesticus. À medida que a destruição florestal aumenta dentro do 
estado, essas espécies vão expandindo a sua distribuição geográfica já que, são espécies 
que dependem de áreas degradadas para se alimentar e reproduzir.   

O pombo-doméstico foi introduzido no Brasil no século XVI como ave doméstica, 
tornando-se com o passar do tempo independentes dos humanos e ariscos.. O pardal foi 
introduzido da Europa por volta de 1903, no Estado do Rio de Janeiro, posteriormente, 
expandiu sua distribuição para todo o Brasil (SICK, 1997). 

Acredita-se que a riqueza específica da avifauna registrada não seja a totalidade para a 
região, devido aos poucos fragmentos de mata secundária existentes na área de 
influência e pela concentração dos estudos em apenas uma época do ano. 

É importante mencionar que as espécies de aves que apresentam vôo baixo e se 
deslocam por áreas abertas são mais vulneráveis a atropelamentos, do que as espécies 
que apresentam vôo alto ou de interior de mata. 

 
Mamíferos 

Considerando os seis dias de amostragens e todos os procedimentos metodológicos 
realizados em campo (transecções, capturas e entrevistas), foram registradas para área 
de influência da rodovia via norte, 19 espécies de mamíferos distribuídos em 12 famílias 
e seis ordens, conforme apresentado na Tabela 3.2.23. 
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Tabela 3.2.23 - Espécies de mamíferos registrados na área de influência do empreendimento.  

TÁXON 
NOME 
POPULAR 

AMBIENT
E 

REGISTRO 
ESPÉCIE 
ENDÊMICA 

ESPÉCIES 
AMEAÇAD
A 

DIDELPHIMORPHIA 

Didelphidae 

Didelphis aurita Gambá VMA, CA 
Pe, Mo, CP, 
E 

X - 

Gracilinanus microtarsus Cuíca VMA CP X - 

Micoureus paraguayanus Cuíca VMA CP - - 

Philander frenatus Cuíca VMA CP - - 

XENARTHRA 

Dasypodidae 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha VMA, CA Pe, E - - 

Tamandua tetradactyla 
Tamanduá-
mirim 

VMA Pe, E - - 

PRIMATES 

Callitrichidae 

Callithrix geoffroyi Sagüi VMA, VE 
Vo, Vi, Mo, 
E 

X - 

Atelidae 
   

- - 

Alouatta guariba Barbado x E - X 

CARNIVORA 

Canidae 

Cerdocyon thous 
Cachorro-do 
mato 

VI, CA Pe, E - - 

Felidae 

Leopardus sp. Gato-do-mato CA (VMA) Pe, E - X 

Procyonidae 

Nasua nasua Quati x E - - 

Procyon cancrivorus Mão-pelada 
VAL, CA, 
VMA 

Pe - - 

RODENTIA 

Sciuridae 

Guerlinguetus ingrami Esquilo VMA Vi X - 

Erethizontidae 

Sphiggurus insidiosus Ouriço  x E X - 

Cricetidae 

Nectomys squamipes Rato-d�água VAL  Pe, CP - - 

Rhipdomes mastacalis 
 

VMA CP X - 

Caviidae 
   

- - 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara VMA, CA Pe, E - - 

Cavia porcellus Preá 
VE, CA, 
VAL 

Vi, E - - 

LAGOMORPHA 

Leporidae 

Sylvilagus brasiliensis Tapeti CA, VI Vi, E - - 

Legenda: AMBIENTE: CA - Campo aberto; VMA - Mata em estágio médio e avançado de regeneração; 
VAL - Área alagada; VI � Vegetação em estágio inicial. REGISTRO: Pe - Pegada ou rastro; CP - 
Capturado; Vi - Visualizado; Mo - Individuo encontrado morto; E - Entrevista. 
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A utilização de várias metodologias neste estudo se mostrou eficiente e necessária, 
sobretudo pelo curto tempo amostral, como pode ser observado na 

 

Figura 3.2.78 - Freqüência de reg

 

A busca por rastros e pegadas foi responsável por 15 (36%) registros de 8 espécies de 
mamíferos. As capturas conceberam dez registros (24%) de seis espécies diferentes, 
sendo que quatro foram registradas somente por capturas. 

Em relação às entrevistas só foram considerados sete registros, sendo que três espécies 
não foram confirmadas em campo, mas foram incluídas na lista por se tratarem de 
espécies comuns, no estado do Espírito Santo, são elas: 
Nasua nasua (quati) e Sphiggurus insidiosus

A Tabela 3.2.24 apresenta o total de indivíduos registrados e suas respectivas 
coordenadas. No Anexo III 
cada registro realizado em campo.

 

 

Tabela 3.2.24 - Total de indivíduos registrados, suas respectivas coordenadas (UTM) e tipos de 
registro. 

Espécie 

Didelphis aurita 

Gracilinanus microtarsus

Micoureus paraguayanus

Micoureus paraguayanus
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A utilização de várias metodologias neste estudo se mostrou eficiente e necessária, 
sobretudo pelo curto tempo amostral, como pode ser observado na Figura 3.2.75

Freqüência de registros por metodologias. 

A busca por rastros e pegadas foi responsável por 15 (36%) registros de 8 espécies de 
mamíferos. As capturas conceberam dez registros (24%) de seis espécies diferentes, 
sendo que quatro foram registradas somente por capturas.  

relação às entrevistas só foram considerados sete registros, sendo que três espécies 
não foram confirmadas em campo, mas foram incluídas na lista por se tratarem de 
espécies comuns, no estado do Espírito Santo, são elas: Alouatta guariba

Sphiggurus insidiosus (ouriço-comum). 

apresenta o total de indivíduos registrados e suas respectivas 
 encontra-se ilustrado em mapa esquemático o ponto de 

cada registro realizado em campo. 

Total de indivíduos registrados, suas respectivas coordenadas (UTM) e tipos de 

  Tipo de 
registro 

Coordenadas 

 Captura 360081/7766851 

Gracilinanus microtarsus Captura 359673/7766858 

Micoureus paraguayanus Captura 359734/7766822 

Micoureus paraguayanus Captura 359904/7766805 
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A utilização de várias metodologias neste estudo se mostrou eficiente e necessária, 
Figura 3.2.75.  

 

A busca por rastros e pegadas foi responsável por 15 (36%) registros de 8 espécies de 
mamíferos. As capturas conceberam dez registros (24%) de seis espécies diferentes, 

relação às entrevistas só foram considerados sete registros, sendo que três espécies 
não foram confirmadas em campo, mas foram incluídas na lista por se tratarem de 

Alouatta guariba (Barbado), 

apresenta o total de indivíduos registrados e suas respectivas 
se ilustrado em mapa esquemático o ponto de 

Total de indivíduos registrados, suas respectivas coordenadas (UTM) e tipos de 
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Espécie  Tipo de 
registro 

Coordenadas 

Philander frenatus Captura 359904/7766805 

Callithrix geoffroyi Captura 359837/7766820 

Nectomys squamipes Captura 358084/7778899 

Rhipdomes mastacalis Captura 359640/7766781 

Didelphis aurita Carcaça 358554/7779649 

Callithrix geoffroyi Carcaça 359768/7766820 

Dasypus novemcinctus Entrevista x 

Callithrix geoffroyi Entrevista x 

Cerdocyon thous Entrevista x 

Leopardus sp. Entrevista x 

Nasua nasua Entrevista x 

Sphiggurus insidiosus Entrevista x 

Alouatta guariba Entrevista x 

Hydrochoerus hydrochaeris Entrevista x 

Cavia porcellus Entrevista x 

Tamandua tetradactyla Entrevista x 

Sylvilagus brasiliensis Entrevista x 

Didelphis aurita Pegada 358591/7772308 

Didelphis aurita Pegada 358861/7768698 

Dasypus novemcinctus Pegada 359533/7773086 

Tamandua tetradactyla Rastro 359942/7766906 

Cerdocyon thous Pegada 357691/7778773 

Cerdocyon thous Pegada 360114/7767411 

Leopardus sp. Pegada 359198/7767401 

Procyon cancrivorus Pegada 359382/7766779 

Procyon cancrivorus Pegada 360715/7766512 

Procyon cancrivorus Pegada 359106/7767502 

Procyon cancrivorus Pegada 358054/7778753 

Nectomys squamipes Pegada 358084/7778899 

Hydrochoerus hydrochaeris Pegada 360842/7764933 

Hydrochoerus hydrochaeris Pegada 360669/7766880 

Hydrochoerus hydrochaeris Pegada 360076/7767444 

Hydrochoerus hydrochaeris Pegada 359523/7766827 

Gracilinanus microtarsus Recaptura 359673/7766858 

Micoureus paraguayanus Recaptura 359734/7766822 

Callithrix geoffroyi Visualizado 359768/7766820 

Guerlinguetus ingrami Visualizado 359805/7766563 

Sylvilagus brasiliensis Visualizado 360137/7771556 

Cavia porcellus Visualizado 357600/7778301 

Callithrix geoffroyi Vocalização 359860/7767461 

Callithrix geoffroyi Vocalização 358285/7778110 

Callithrix geoffroyi Vocalização 360491/7770427 

Callithrix geoffroyi Vocalização 359429/7766084 

 



                                                                                                                   
                                                                                       
                                                                                         
                                      RODOVIA ES 120 

_________

Entre as ordens de mamíferos registradas, os roedores foram os mais representativos, 
com seis espécies, seguidos pelos carnívoros e marsupiai
xenartros e os primatas foram os menos representativos com apenas duas espécies cada, 
conforme ilustrado na Figura 

 

Figura 3.2.79 - Freqüência das ordens de mamíferos registrados na 
do empreendimento. 

 

Na comunidade de mamíferos local, o sagüi (
abundância relativa, seguido pela capívara (
pelada (P. cancrivorus). Assim, os menos abundantes
frenatus (cuíca-de-quatro-olhos),
insidiosus (ouriço-caixeiro), Rhipdomes
guariba (barbado) e o carnívoro
relativa das espécies de mamíferos. 
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Entre as ordens de mamíferos registradas, os roedores foram os mais representativos, 
com seis espécies, seguidos pelos carnívoros e marsupiais, com quatro espécies cada. Os 
xenartros e os primatas foram os menos representativos com apenas duas espécies cada, 

Figura 3.2.79.  

Freqüência das ordens de mamíferos registrados na área de influência 

Na comunidade de mamíferos local, o sagüi (C. geoffroyi) apresentou a maior 
abundância relativa, seguido pela capívara (H. hydrochaeris) o gambá (D. aurita

). Assim, os menos abundantes foram o marsupial 
olhos), os roedores Guerlinguetus ingrami (caticoco),

Rhipdomes mastacalis (rato-arborícola), o primata
(barbado) e o carnívoro Nasua nasua (quati). A Figura 3.2.80 ilustra a abundância 

relativa das espécies de mamíferos.  
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Entre as ordens de mamíferos registradas, os roedores foram os mais representativos, 
s, com quatro espécies cada. Os 

xenartros e os primatas foram os menos representativos com apenas duas espécies cada, 

 

área de influência 

) apresentou a maior 
D. aurita) e o mão-

foram o marsupial Philander 
(caticoco), Sphiggurus 

arborícola), o primata Alouatta 
ilustra a abundância 
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Figura 3.2.80 - Abundância relativa das espécies de mamíferos registradas em campo.

 

Alguns dos índices de abundância relativa podem não esta
realidade local da comunidade. É o caso dos pequenos mamíferos, que para uma 
análise mais real seria necessária uma amostragem maior, acima de 3.000 armadilhas
noite com várias campanhas durante o ano, conforme realizado por vários outr
autores (Passamani et al, 2005; Gaspar, 2005).    

Com relação aos mamíferos de pequeno porte, foi realizado um esforço amostral de 346 
armadilhas/noites, com apenas 10 capturas. O estudo obteve um sucesso de 2,9% de 
capturas, sendo considerado um númer
estudos (Passamani et al, 2005; Gaspar, 2005). Quatro espécies foram registradas apenas 
por este método. As espécies 
Gracilinanus microtarsus (cuica)
apenas pelo Rhipidomys mastacalis

 

Um indivíduo de sagüi (Callithrix geoffroyi
muito comum.  

Com relação à riqueza de espéci
região. O Estimador Jackknife de 1ª Ordem avaliou o número máximo de 
3.2.81 mostrou que a curva do coletor apresentou a primeira tendência de estabilização 
apenas no último dia de amostragem
deveria sofrer acréscimos. 
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Abundância relativa das espécies de mamíferos registradas em campo.

Alguns dos índices de abundância relativa podem não estar condizentes com a 
realidade local da comunidade. É o caso dos pequenos mamíferos, que para uma 
análise mais real seria necessária uma amostragem maior, acima de 3.000 armadilhas
noite com várias campanhas durante o ano, conforme realizado por vários outr

, 2005; Gaspar, 2005).     

Com relação aos mamíferos de pequeno porte, foi realizado um esforço amostral de 346 
armadilhas/noites, com apenas 10 capturas. O estudo obteve um sucesso de 2,9% de 
capturas, sendo considerado um número normal quando comparado com outros 

, 2005; Gaspar, 2005). Quatro espécies foram registradas apenas 
por este método. As espécies Micoureus paraguayanus (cuíca) foi capturada 3 vezes 

(cuica) duas vezes. Os pequenos roedores foram representados 
Rhipidomys mastacalis (rato-arborícola) e Nectomys squamipes (rato

Callithrix geoffroyi) foi capturado, não sendo sua captura 

Com relação à riqueza de espécies, os dados primários acusaram 19 espécies para a 
Estimador Jackknife de 1ª Ordem avaliou o número máximo de 

mostrou que a curva do coletor apresentou a primeira tendência de estabilização 
apenas no último dia de amostragem, indicando que a riqueza total da área ainda 
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Abundância relativa das espécies de mamíferos registradas em campo. 

r condizentes com a 
realidade local da comunidade. É o caso dos pequenos mamíferos, que para uma 
análise mais real seria necessária uma amostragem maior, acima de 3.000 armadilhas-
noite com várias campanhas durante o ano, conforme realizado por vários outros 

Com relação aos mamíferos de pequeno porte, foi realizado um esforço amostral de 346 
armadilhas/noites, com apenas 10 capturas. O estudo obteve um sucesso de 2,9% de 

o normal quando comparado com outros 
, 2005; Gaspar, 2005). Quatro espécies foram registradas apenas 

(cuíca) foi capturada 3 vezes e 
pequenos roedores foram representados 

(rato-d�água).  

) foi capturado, não sendo sua captura 

es, os dados primários acusaram 19 espécies para a 
Estimador Jackknife de 1ª Ordem avaliou o número máximo de 19,0. A Figura 

mostrou que a curva do coletor apresentou a primeira tendência de estabilização 
, indicando que a riqueza total da área ainda 
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Figura 3.2.81 - Curva de coletor acumulativa de espécies total e separada por metodologia.

 

 

Quando se compara a riqueza obtida em campo com a rique
secundários para a região de Serra e Cariacica
de mamíferos com possível ocorrência para a região do estudo. Na 
encontra-se a lista de espécies de mamíferos registradas por dados se
maioria dessas espécies foram registradas na Unidade de Conservação de Duas Bocas, 
situada no município de Cariacica 
instalada. É relevante lembrar que a Reserva Biológica de Duas Bocas é uma área
protegida de 2.910ha de Mata Atlântica em bom estado de conservação e que os estudos 
de fauna ocorrem na área desde o ano de 1923. 
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Curva de coletor acumulativa de espécies total e separada por metodologia.

Quando se compara a riqueza obtida em campo com a riqueza levantada nos dados 
secundários para a região de Serra e Cariacica-ES, temos um acréscimo de 21 espécies 
de mamíferos com possível ocorrência para a região do estudo. Na 

se a lista de espécies de mamíferos registradas por dados se
maioria dessas espécies foram registradas na Unidade de Conservação de Duas Bocas, 
situada no município de Cariacica - ES, aproximativamente 16 km da rodovia a ser 
instalada. É relevante lembrar que a Reserva Biológica de Duas Bocas é uma área
protegida de 2.910ha de Mata Atlântica em bom estado de conservação e que os estudos 
de fauna ocorrem na área desde o ano de 1923.  
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Tabela 3.2.25 - Lista de espécies de mamíferos registradas por dados secundários. 

Ordem Família Nome científico Instituição 

Rodentia Agoutidae Cuniculus paca UFES 

Rodentia Cricetidae Akodon cursor MBML 

Primates Cebidae Alouatta guariba UFES 

Xenarthra Bradypodidae Bradypus torquatus UFES 

Primates Cebidae Callicebus personatus UFES 

Primates Callitrichidae Callithrix geoffroyi UFES 

Rodentia Caviidae Cavia sp. MBML 

Primates Cebidae Cebus nigritus UFES 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous UFES 

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta sp. MBML 

Xenarthra Dasypodidae Dasypus novemcinctus UFES 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis aurita UFES 

Xenarthra Dasypodidae Euphractus sexcinctus UFES 

Rodentia Cricetidae Euryoryzomys intermedius MBML 

Didelphimorphia Didelphidae Gracilinanus microtarsus UFES 

Carnivora Felidae Herpailurus yaguarondi UFES 

Rodentia Caviidae Hydrochoerus hydrochaeris MBML 

Carnivora Felidae Leopardus pardalis UFES 

Carnivora Mustelidae Lontra longicaudis UFES 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosa murina UFES 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosops incanus MBML 

Artiodactyla Cervidae Mazama americana UFES 

Didelphimorphia Didelphidae Metachirus nudicaudatus UFES 

Didelphimorphia Didelphidae Micoureus demerarae UFES 

Didelphimorphia Didelphidae Monodelphis domestica UFES 

Rodentia Cricetidae Nectomys squamipes MBML 

Rodentia Muridae Oligoryzomys nigripes UFES 

Rodentia Muridae Oryzomys intermedius UFES 

Rodentia Cricetidae Oxymycterus sp. MBML 

Didelphimorphia Didelphidae Philander frenatus UFES 

Rodentia Echimyidae Phyllomys pattoni MBML 

Carnivora Procyonidae Procyon cancrivorus UFES 

Carnivora Felidae Puma concolor UFES 

Rodentia Muridae Rhipidomys mastacalis UFES 

Rodentia Sciuridae Guerlinguetus ingrami UFES 

Rodentia Erethizontidae Sphiggurus insidiosus UFES 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis UFES 

Xenarthra Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla UFES 

Artiodactyla Tayassuidae Tayassu tajacu UFES 

Rodentia Echimyidae Trinomys paratus MBML 

Dados secundários: coleção zoológica do Museu de Biologia Professor Mello Leitão � MBML; Banco de 
dados de mamíferos do espírito Santo - UFES: (acessado em 25/03/2010 através da plataforma Species 
Link/Cria disponível em http://www.cria.org.br). 
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O total de espécies encontradas por este estudo (dados primários) na AI da rodovia via 
norte, representa 22,6% da fauna de mamíferos não voadores que ocorre nos limites 
territoriais do estado do Espírito Santo (Moreira et al. 2008). Para efeito de comparação, 
Passamani et al, 2005 contabilizaram 20 espécies para as áreas da Samarco Mineração 
S/A, no município de Anchieta - ES. 

A compilação de 19 espécies ocorrentes para a região e a possibilidade de ocorrência de 
mais 21 espécies mostra que a área em questão é de extrema importância para a 
manutenção da mastofauna local, principalmente se levarmos em consideração que a 
área encontra-se entre a Unidade de Conservação de Mestre Álvaro e a Reserva 
Biológica de Duas Bocas. 

No entanto, percebe-se que a mastofauna local é composta na sua maioria por espécies 
comuns, sendo que as análises dos dados primários apontam para representantes raros, 
como é o caso dos pequenos mamíferos, dos endentadas (tatu e tamanduá) e dos 
carnívoros. Mas de certa forma, toda a comunidade de mamíferos da região vêm sendo 
suportada pelos poucos remanescentes de vegetações nativas espalhadas pela região, 
isolados numa matriz formada por sua maioria de pastagens, o que evidencia a 
importância de tais fragmentos. 

Ainda em relação à composição da mastofauna, algumas espécies podem ser 
consideradas difíceis de ser encontradas para a região em estudo, fato percebido com 
base nos poucos relatos durante as entrevistas e frente à ausência de registros. Como 
exemplos podem ser citados o gato-do-mato (Leopardus sp.), o tamanduá-de-colete 
(Tamandua tetradactyla) e a lontra (Lontra longicaudis). Essas espécies apresentam  

 

naturalmente baixa densidade populacional, mas são também bastante sensíveis às 
alterações ambientais e seletivas quanto aos hábitos alimentares.  

Outra espécie citada nas entrevistas e efetivamente comprovada por meio de pegadas), 
foi o mão-pelada (Procyon cancrivorus), que normalmente pode ser encontrada próxima 
aos cursos d�água e constantemente citada como caçadora de galináceos e ovos, sendo 
muitas vezes abatida em galinheiros.  

Outro registro interessante diz respeito ao ouriço-cacheiro (Sphigurus insidiosus), um 
roedor da família Erethizontidae, caracterizado por possuir pêlos rígidos em forma de 
espinhos. É um animal arborícola e de hábitos noturnos, que possui uma dieta 
composta principalmente de folhas. Foi avistado um indivíduo dessa espécie durante 
uma das rondas noturnas no interior de um dos fragmentos de mata nativa. 

O registro fotográfico do roedor Micoureus paraguayanus, capturado para observação e 
realização da biometria segue nas Figuras 3.2.82 e 3.2.83. Na armadilha tipo grade a 
espécie Callithrix geoffroyi (sagüi), pôde ser capturada, sendo realizado em seguida o 
registro fotográfico desse individuo (Figura 3.2.83). Na Figura 3.2.84 são mostrados os 
restos ósseos de um sagüi encontrados em chão de mata na área de estudo. Com a 
armadilha tipo shermann pôde-se capturar um indivíduo de Gracilinanus microtarsus 
(Figura 3.2.85).  Em chão de mata pôde ser observada uma espécie de roedor 
(Rhipidomys mastacalis.), Figura 3.4.86. 
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Os principais impactos antrópicos sobre a mastofauna local restringem-se à 
fragmentação de habitats; à caça, que foi muito comentada durante as entrevistas e se 
mostrou comum na região; e ao gado, já que em alguns pontos da mata secundária, 
devido à ausência de cerca, acaba então adentrando a mata causando impactos sobre a 
composição do sub-bosque. 

De acordo com a lista Brasileira e Estadual de mamíferos ameaçados de extinção, houve 
apenas o registro do gato-do-mato (Leopardus sp.) como espécie ameaçada para a área 
de estudo.   

Houve registro também de espécies que são consideradas cinegéticas, são elas: Dasypus 
novemcinctus (tatu-galinha), Didelphis aurita (gambá), Hydrochoerus hydrochaeris 
(capivara) e Callithrix geoffroyi (Sagüi). 

As Figuras 3.2.82 a 3.2.93 a seguir, comprovam uma parcela da riqueza de espécies de 
mamíferos registradas para a região do empreendimento. 

 

 

Figura 3.2.82 - Captura de Micoureus paraguayanus. 

 
 

 

Figura 3.2.83 - Biometria realizada na espécie Micoureus 
paraguayanus. 
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Figura 3.2.84 - Sagüi (Callithrix geoffroyi) capturado em armadilha tipo 
grade. 

 
 

 

Figura 3.2.85 - Ossada da espécie Callithrix geoffroyi (sagui). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                      RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
___________________________________________________________ 

221 
 

 

Figura 3.2.86 - Captura de Gracilinanus microtarsus em armadilha tipo 
shermann. 

 
 

 

Figura 3.2. 87 - Captura de Rhipidomys mastacalis em chão de mata. 
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Figura 3.2.88 - Visualização da espécie Callithrix geoffroyi. 

 

Figura 3.2.89  � Pegada de cachorro-do-mato. 
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Figura 3.2.92 - Philander frenatus.

 
 

Figura 3.2.90 - Registro de pegadas de mão pelada e gambá

Figura 3.2.91 - Pegada de capivara (
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Philander frenatus. 

 
Registro de pegadas de mão pelada e gambá. 

 

Pegada de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris). 

AMBIENTAL � EIA 
CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
__________________________________________________ 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                      RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
___________________________________________________________ 

224 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerações Finais 
 

A maioria das espécies amostradas nas AID e AII da Rodovia do Contorno do Mestre 
Álvaro � Via Norte � são táxons com alta plasticidade ecológica e de ampla distribuição 
geográfica capazes de se alimentar e reproduzir em habitats modificados. No entanto, 
tais áreas abrigam um número de espécies relativamente alto, incluindo várias espécies 
endêmicas.  

Apesar da AID estar bastante modificada por atividades antrópicas, existe no local uma 
fauna que está bem adaptada a esse tipo de ambiente (tendo em vista que tais 
intervenções são relativamente antigas), principalmente aos ambientes associados a 
alagados, perenes e sazonais. Por esse mesmo motivo os fragmentos florestais existentes 
são de extrema importância para a fauna, mesmo aqueles mais degradados e de 
tamanho reduzido.  

Algumas das espécies levantadas em campo (dados primários) e as indicadas pelos 
dados secundários podem utilizar a área de amostragem ocasionalmente como refúgio, 
abrigo, local de alimentação e/ou reprodução e passagem entre fragmentos florestais 
maiores (inclusive entre as UC�s), principalmente as aves e os mamíferos de grande e 
médio porte.  

Por isso destaca-se a importância dos poucos ambientes presentes nessa área, como 
alagados e florestados para a existência e sobrevivência da fauna. Recomenda-se a 
maior cautela possível na implantação do empreendimento com as intervenções nesses 
ambientes durante essa fase. Ainda durante a fase de implantação é importante levar 
em conta os prováveis encontros com a fauna nativa existente no local.  

Na fase operação da rodovia os impactos causados pelas margens de uma estrada se 
constituem em habitas de borda (Murcia, 1995) e influenciam os ecossistemas 
adjacentes, pois removem hábitats naturais atuam como fonte de poluição, são barreiras 

 

Figura 3.2.93 - Captura de Didelphis aurita em armadilha de grade. 
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para a dispersão de plantas e de animais, são fontes de mortalidade e atuam como 
corredores (Bennett, 1991), que facilitam a movimentação de plantas e animais, além de  

 

 

facilitar a propagação de distúrbios, como por exemplo, o fogo e a caça (Schonewald-
Cox & Buechner, 1992; Forman & Alexander, 1998; Spellerberg, 1998). Para minimizar 
os impactos decorrentes desses eventos, recomenda-se a elaboração e a execução de um 
programa de resgate de fauna, onde o principal objetivo é o resgate, a recuperação e a 
soltura, quando possível, de espécimes da fauna silvestre, encontrados debilitados ou 
em situação de risco de atropelamento. 

Para a fase de operação é recomendada a instalação de estruturas que minimizem 
atropelamentos de fauna silvestre, uma vez que o ambiente atual será dividido, além do 
fato de ser uma zona localizada entre duas unidades de conservação e poder atuar 
como passagem ou abrigo temporário para algumas espécies.  

Nesse sentido, o planejamento da obra deve prever essa possibilidade e contemplar, de 
acordo com os critérios técnicos pertinentes, a instalação de tais estruturas, como cercas, 
pontes, placas de sinalização, passagens de fauna entre fragmentos específicos, ou 
minimização na intervenção dos ambientes mais sensíveis mencionados pelo traçado da 
rodovia. 

Por fim, é conveniente estudar a realização de ações que visem diminuir os impactos 
sopre a fauna local, seja para as fases de instalação e operação do empreendimento. 
 
 
Passagem de Fauna 
 

O objetivo deste item é definir os pontos de passagem de fauna e a sistematização da 
proteção da fauna que circula ao longo do traçado da rodovia, com o objetivo de evitar 
atropelamentos e acidentes rodoviários. 

A mitigação dos atropelamentos se fundamentará na implantação de mecanismos de 
proteção para os animais, como túneis, pontes, cercas, bem como, placas de sinalização 
para os usuários.  

Considerando todo o traçado da rodovia e relacionando a riqueza de espécies 
encontradas com o tipo de ambiente, foi possível diagnosticar pelo menos seis pontos  

 

importantes como possíveis passagens de fauna, conforme apresentado na Figura 
3.2.94. 

Assim, para estes pontos, propõe-se implantar de acordo com critérios técnicos e 
econômicos da execução da obra, placas de sinalização informando o risco de 
atropelamento de animais silvestres ao longo do trecho assim como estruturas que 
possibilitem a passagem dos animais ou ainda a implantação de redutor e sonorizador 
que evitem o atropelamento, conforme ilustrado na Figura 3.2.95. 
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Considerando o tipo de habitat existente, recomenda-se para este empreendimento 
apenas a construção de passagens de fauna terrestres. Não foi diagnosticado nenhum 
pondo necessário para se instalar passagem áreas. A estrutura poderá ser a mesma 
utilizada para a drenagem como manilhas de concreto tubular e ou celular, no entanto 
deverão ser seguidos os mínimos critérios técnicos: 

 - para manilhas de concreto tubular devem ser utilizadas no mínimo de 1 metro de 
diâmetro. 

- para manilha celular utilizada como passagem deverá ter no mínimo 1 x 1 m. 

- quando optar pelas manilhas tubulares, de preferência utilizar duplas ou triplas.   

- Possuir guias (cerca) de concreto ou de aço (tipo grade) que possibilitem o 
direcionamento do animal até o ponto passagem. 

- A passagem poderá ser inundada no Maximo 1/4 de altura no período chuvoso. 

- Os taludes formados deverão ser estabilizados de modo a evitar o assoreamento da 
passagem. 

- Periodicamente, de preferência após o período de chuva, deverá ser realizada 
manutenção das passagens. 

Quanto as guias (Cerca), recomenda-se prolongar por uma distância de 100 metros para 
cada lado do mecanismo de transposição. As dimensões recomendadas são de no 
mínimo 1,5 metros de altura, sendo os 60 centímetros iniciais dotados de tela com 
diâmetro de 4,0 cm e o restante com tela de 10 cm de diâmetros. 

Outros modelos poderão ser adotados como a passagem por túnel com 
aproximadamente 2x2 metros, ou ainda o tipo "misto", que associa o uso de pontes 
sobre córregos ou rios com uma passagem de fauna (Figura 3.2.96), todos com guias 
(cercas) para aumentar a efetividade da passagem. Tendo em vista a realidade 
ambiental da região, na qual predominam solos encharcados e possui vários córregos 
esta ultima será uma boa opção. 

Nas áreas de fragmento ou áreas que sejam tecnicamente inviável a instalação de 
passagem terrestres, poderão ser implantados redutores de velocidade ou  sonorizador, 
alem de placas de sinalização.  
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Figura 3.2.94 - Pontos de passagem de fauna.
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Figura 3.2.95 - Modelo de passagem de fauna. Elaborado pela Ello Ambiental Consultoria Ltda.

 
 

Figura 3.2.96 - Modelo de passagem de fauna tipo túnel. Elaborado pela Ello Ambiental 
Consultoria Ltda. 
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Modelo de passagem de fauna tipo túnel. Elaborado pela Ello Ambiental 
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Figura 3.2.97 - Modelo de passagem de fauna tipo tubular dupla. Elaborado pela Ello 
Ambiental Consultoria Ltda. 

 
 

 
 

3.3. MEIO ANTRÓPICO 

Até recentemente, os planos de desenvolvimento se dedicavam com muita ênfase aos 
aspectos sócio-econômicos, dando pouca importância às condições ambientais. 

Ao observarmos a multiplicidade de caracteres do período atual, reconhecemos as 
relações entre a nova revolução científica e as condicionantes de realização histórica das 
sociedades. 

 

Figura 3.2.98 - Passagem de fauna do tipo "misto", que associa o uso de pontes sobre cursos 
d�água com a passagem de fauna. Elaborado pela Ello Ambiental Consultoria Ltda. 
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Considerando o homem como sujeito da história, o espaço modificado deve ser 
entendido como parte da totalidade relacional, que se denomina estrutura. A produção 
do espaço urbano no Brasil está relacionada ao processo econômico e social de 
acumulação capitalista, e à forma como está estruturada a sociedade.   
Assim, a ocupação do espaço e a formação das cidades, estão relacionadas aos 
diferentes momentos da economia e do quadro político (o Estado, o Município) em que 
estão inseridos. 

O presente documento baseou-se na metodologia de estudos ambientais, realizada com 
base nas exigências legais e, principalmente, no termo de referência proposto pelo 
IEMA, órgão ambiental licenciador e fiscalizador do Estado do Espírito Santo 

A caracterização socioeconômica consistiu na abordagem de diversos aspectos tais 
como: o histórico de ocupação, os meios de produção, a estrutura populacional, a 
organização social, a infraestrutura básica, itens que compõem a análise a seguir 
apresentada dos processos socioeconômicos que ocorrem nas áreas de influência do 
empreendimento. 

A metodologia utilizada para o levantamento dos aspectos socioeconômicos das 
propriedades e comunidades situadas na Área de Influência Direta - AID consistiu 
tanto de informações bibliográficas quanto de incursões a campo. 

Os dados secundários foram coletados através das Bases de Dados do IBGE � Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, do ISJN � Instituto Jones dos Santos Neves e do 
IPEA � Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, disponibilizadas na Internet nos sites 
das respectivas instituições1.  

 

A elaboração deste diagnóstico foi subsidiada por dez campanhas de campo, realizadas 
nos meses de setembro, outubro, novembro de 2009 e março de 2010, com atualizações 
realizadas em 2012. Foram  registradas as principais características antrópicas das Áreas 
de Influência, através de registros fotográficos geo-referenciados. 

A primeira campanha objetivou uma caracterização prévia da região, para a delimitação 
das áreas de influencia do meio socioeconômico  

Da segunda a décima campanha, diagnosticou-se toda a área de influencia direta do 
empreendimento, observando-se as modalidades de ocupação vigentes, a organização e 
a dinâmica populacional do território e, principalmente, os modos de vida presentes 
nos locais com ocupação humana e as atividades econômicas desenvolvidas.  

Paralelamente ao campo, foram realizados contatos com as Secretarias Municipais do 
município da Serra, especificamente: Saúde, Educação, Transporte, Assistência Social, 
Desenvolvimento Urbano, Esporte, Cultura e Lazer, Desenvolvimento Econômico e 
Turismo e Comunicação Social, visando obtenção de documentos que preenchessem as 
lacunas e questionamentos sobre a estrutura dessas localidades. 

Metodologia 

 
                                                
1 IBGE: www.ibge.gov.br ; ISJN: www.ipes.es.gov.br; IPEA: www.ipea.gov.br;  
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A base metodológica utilizada no levantamento realizado aqui apresentado assenta-se 
na participação aberta, e sustenta-se nos resultados da pesquisa de campo realizada que 
visou diagnosticar a condição sócio ambiental do Município da Serra, especificamente 
com foco nas propriedades e bairros localizados na Area de Influencia Direta do 
empreendimento. 

 O levantamento de campo foi feito por profissionais habilitados, com experiência em 
levantamento de dados � Técnica em Saneamento Ambiental, Bióloga e Comunicóloga - 
Relações Públicas com especialização em Gestão e Educação Ambiental. 

A metodologia utilizada considerou em primeiro lugar o Termo de Referência proposto.  

Em segundo lugar os aspectos julgados relevantes para a leitura atual do contexto que 
se insere a comunidade, condição �sine qua non�, para a identificação e mensuração das 
expectativas da população estudada, como as impressões no momento da entrevista, 
em virtude da maioria dos moradores, utilizarem a abordagem, como uma ouvidoria 
das diversas situações que ocorrem no bairro. 

Através de informações, foram consideradas duas linhas de abordagem descritivas 
referentes à área de influência. Uma que considera aquelas populações existentes na 
área do entorno do empreendimento, literalmente às margens do empreendimento e 
outra que apresenta as inter-relações próprias do meio sócio econômico regional e 
passível de alterações significativas por efeitos indiretos da instalação do 
empreendimento. 

A pesquisa realizada foi planejada com base em um modelo amostral, não 
probabilística. Foram coletados dados junto aos moradores, comércio, escola, posto de 
saúde, empresas do bairro, assim como lideranças comunitárias.  

As informações obtidas através do roteiro básico foram sistematizadas e analisadas, e o 
diagnóstico foi complementado, tomando como base a caracterização do modo de vida 
da população, de acordo com o tipo e o porte do empreendimento, e segundo as 
características da região. 

 

Município da Serra 

Localizado na região Microrregião Metropolitana da Grande Vitória do Espírito Santo, 
ocupando uma área de 551 quilômetros quadrados, distando 28 km da capital (Vitória), 
o município apresenta como particularidade geográfica local, o morro do Mestre 
Álvaro, com 833 metros de altitude, o complexo Lacustre do Juara (Figura 3.3.1), alem 
dos 23 km de praias. Possui 5 distritos (Sede, Calogi, Queimado, Carapina e Nova 
Almeida), conforme mostrado Figura. 3.3.1 e faz parte da bacia hidrográfica do Rio 
Jacaraípe, considerando a divisão de bacias hidrográficas do Estado do Espírito Santo, 
aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, registrando que a bacia  

 

hidrográfica do Rio Jacaraípe localiza-se na área de abrangência da bacia hidrográfica 
Reis Magos. 
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O Município da Serra teve início com a fundação de uma aldeia próxima ao morro 
Mestre Álvaro, na várzea, onde foi construída uma pequena igreja e em volta se 
estabeleceram os fundadores, em local diferente onde hoje se encontra a Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição, ½ légua da atual localização da Igreja matriz.Seus fundadores 
foram Maracajaguaçu, Chefe dos índios Temiminós e o padre jesuíta Brás Lourenço, 
que a 08 de dezembro de 1556, terminaram a obra da igreja (Figura 3.3.2) e assim, 
fundaram a então, a Aldeia de N.S. da Conceição da Serra, hoje Serra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O município da Serra, fundado em 1833, foi desmembrado do município de Vitória, 
capital do Estado, pela Resolução do Conselho de Governo, em 2 de abril e instalado em 
19 de agosto do mesmo ano. E no ano de 1875, o município da Serra, foi elevado à 
categoria de Cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3.1 - Ilustração mostrando o município da Serra, com suas lagoas, 
rios e praias no entorno da Reserva Florestal do Mestre Alvaro. 

 

Figura 3.3.2 - Foto da Igreja de N. S. da Conceição da Serra, ainda sem as torres. 
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No século XIX, a Serra se desenvolveu devido a produção de café e açúcar; em São José 
do Queimado, hoje distrito da Serra, havia um porto, chamado Porto do Una, onde 
embarcavam canoas que transportavam as sacas de café produzidas e também onde 
desembarcavam os produtos importados. Logo após a construção da Estrada de Ferro 
Vitória Minas (EFVM), houve a queda e quase desaparecimento da vila de São José do 
Queimado, pois quase não existiam mais casas, a não ser, uma aqui, outra acolá, Na 
vila, só existia a ruína da Igreja de São José, pois o comércio passou a ser feito 
diretamente com Vitória, prejudicando consideravelmente o município da Serra. Com a 
construção em 1932 da via que ligava Vitória a Serra, o desenvolvimento local foi aos 
poucos retomado. 

Em 1938, com o Decreto Lei 9.941, foram fixados os limites do município da Serra, 
compreendido pelos distritos sede, Itapocú (hoje Calogi) e Nova Almeida. 

Na década de 50, iniciou-se uma grande produção de abacaxi, sendo estes exportados 
para outros estados e também para fora do país, sendo seu principal consumidor a 
Argentina. 

Na década de 60, a Serra, que iniciava sua fase industrial, se desenvolveu, melhorando 
ainda mais com a construção da BR 101. Em 1963 foi iniciado o Porto de Tubarão e, em 
1969 foi iniciado o Centro Industrial de Vitoria - CIVIT I. Em 1976 iniciou-se a 
construção da Companhia Siderúrgica de Tubarão- CST (hoje Arcelor Mittal Tubarão), 
que alavancou o crescimento populacional. 

É importante destacar que a grande mudança ocorrida entre as décadas de 70 e 80, 
esteve baseada no deslocamento de grandes contingentes de pessoas do interior do 
estado (fluxos intermunicipais) e dos estados vizinhos, para o município, assentada em 
um novo modelo urbano/industrial que veio substituir a base econômica do próprio 
estado que era apoiada na cafeicultura.  

Desde o início da década de 90 a população já residia na área urbana, tendendo pelos 
próprios investimentos, a atrair mais a população do que expulsa-la.  

O desenvolvimento do município deu-se além do crescimento vegetativo, com a vinda 
de todo tipo de pessoa. Poderemos observar na Figura 3.3.3 a evolução da população 
residente, no período de 1940 - 2006. 
 

 

Figura 3.3.3 - Gráfico de Evolução da população serrana. 

Fonte: Agenda 21 � Serra.  Elaboração: PMS/SEPLAE/DAE 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                      RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
___________________________________________________________ 

234 
 

A população serrana apresenta um perfil majoritário de classe média e baixa, sendo 
menos expressivo o seu contingente de população de alta renda, se comparada com a 
capital Vitória, e menos relevante o percentual de sua população que vive em condições  
de miséria absoluta, se comparada com outros municípios da região metropolitana, 
como Cariacica. 
Outro fato a salientar, diz respeito à população flutuante que é constituída pelos turistas 
na temporada e feriados, que freqüentam os balneários do município. 

O município da Serra é o segundo do Espírito Santo em população, tendo sido 
contabilizados, no censo do IBGE de 2000, 330.874 habitantes, o que representava 23,2% 
da população da Região Metropolitana da Grande Vitória e 10,7% da população do 
Estado. Estima-se que, utilizando a taxa de crescimento populacional do IBGE � 3,53 % 
ao ano (para o período 2000-2006), em primeiro de julho de 2006, a Serra tinha 407.448 
habitantes, dessa forma, tanto em 2000 quanto em 2006, o município aparece como o 
segundo maior município capixaba em população. (Grafico 3.3.4). 

 
 
 

Figura 3.3.4 - Gráfico de evolução da população residente. Fonte: IBGE.Elaboração: PMS. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado pelas Nações Unidas, representa 
uma alternativa para avaliar a qualidade de vida. O IDH é construído com base três 
variáveis: longevidade, educação e renda.No município da Serra , conforme a Figura  
3.3.5. 
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Figura 3.3.5 - Gráfico de evolução do IDH
Humano no Brasil 2000. 

 

O município ganhou expressão, a partir de meados da década de 1960 e início dos anos 
70, contribuindo para este crescimento urbano, os significativos blocos de 
investimentos, quer seja em infra
ampliação do leque de serviços.

Se elegêssemos uma palavra para resumir efeitos de tal dinamismo, seria a 
concentração. Assim tem-se na circunscrição formada pela área de influência indireta 
do empreendimento, a concentração de grandes empresas, de população, de infra

estrutura em geral, da arrecadação, e distribuição da receita pública, da renda gerada, 
do emprego, da poluição, da pobreza.

Pode-se dizer ainda que a cidade da Serra de hoje foi ger
processo de formação e desenvolvimento da Região Metropolitana de Vitória, que se 
desenvolveu ao longo dos últimos trinta anos. O estágio atual de desenvolvimento da 
Serra não decorre de seu passado rural e interiorano, mas d
intra-urbana da Metrópole Capixaba. 

A Serra atualmente é essencialmente urbana,
meio urbano, sendo sua base econômica também essencialmente urbana. 
população estimada segundo IB
possui uma área de 553,254 km²
hab./km² , contra os  740 hab.
distribuída conforme podemos observar na 
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Gráfico de evolução do IDH-M da Serra � 1970-2000 Fonte: Atlas de Desenvolvimento 

O município ganhou expressão, a partir de meados da década de 1960 e início dos anos 
70, contribuindo para este crescimento urbano, os significativos blocos de 

r seja em infra-estrutura, na indústria de transformação ou 
ampliação do leque de serviços. 

Se elegêssemos uma palavra para resumir efeitos de tal dinamismo, seria a 
se na circunscrição formada pela área de influência indireta 

preendimento, a concentração de grandes empresas, de população, de infra

estrutura em geral, da arrecadação, e distribuição da receita pública, da renda gerada, 
do emprego, da poluição, da pobreza. 

se dizer ainda que a cidade da Serra de hoje foi gerada principalmente a partir do 
processo de formação e desenvolvimento da Região Metropolitana de Vitória, que se 
desenvolveu ao longo dos últimos trinta anos. O estágio atual de desenvolvimento da 
Serra não decorre de seu passado rural e interiorano, mas da sua incorporação à lógica 

urbana da Metrópole Capixaba.  

A Serra atualmente é essencialmente urbana, pois 99% de sua população está
meio urbano, sendo sua base econômica também essencialmente urbana. 
população estimada segundo IBGE, em 2010 de 409.267 habitantes o município que 

km², Teve uma densidade demográfica no ano 2000 de 581 
hab./km², no ano de 2010, segundo IBGE.  Sua população esta 

distribuída conforme podemos observar na Tabela 3.3.1 abaixo: 
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2000 Fonte: Atlas de Desenvolvimento 

O município ganhou expressão, a partir de meados da década de 1960 e início dos anos 
70, contribuindo para este crescimento urbano, os significativos blocos de 

estrutura, na indústria de transformação ou 

Se elegêssemos uma palavra para resumir efeitos de tal dinamismo, seria a 
se na circunscrição formada pela área de influência indireta 

preendimento, a concentração de grandes empresas, de população, de infra- 

estrutura em geral, da arrecadação, e distribuição da receita pública, da renda gerada, 

ada principalmente a partir do 
processo de formação e desenvolvimento da Região Metropolitana de Vitória, que se 
desenvolveu ao longo dos últimos trinta anos. O estágio atual de desenvolvimento da 

a sua incorporação à lógica 

pois 99% de sua população está situada no 
meio urbano, sendo sua base econômica também essencialmente urbana. Com uma 

habitantes o município que 
, Teve uma densidade demográfica no ano 2000 de 581 

Sua população esta 
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                Tabela 3.3.1 - População residente.  

População 2000 2010 
Urbana 319.621 406.450 
Rural 1.560 2.817 
Total 321.181 409.267 

        Fonte: IBGE. 
 

Segundo o IBGE, a taxa de crescimento anual no município que no período de 1991 -
2000, foi de 4,18%, no período de 2000 - 2007, caindo para 2,64%, reforçando ainda mais 
o período de instalação e concretização do município como pólo industrial. Assim a 
taxa atual de crescimento geométrico no período de 2001 � 2011 perfaz um total de 
2,62%. 

O município recebe um fluxo migratório intenso, em virtude de sua economia e 
possibilidades de crescimento. Conforme observado na Tabela 3.3.2, o número e origem 
dos imigrantes no ano 2000, segundo IPES. 

 

       Tabela 3.3.2 - Estoque de imigrantes externos, por local de nascimento 2000 

MG BA RJ SP Demais estados Outros paises 
50.988 27.911 10.097 4.238 9.545 303 

        Fonte: IPES. Microdados do Censo 2000. 
 
O levantamento realizado pelo IBGE, para o Censo Demográfico de 2000, apresenta 
dados sobre a População e os Domicílios Permanentes no município, conforme Tabela 
3.3.3. 
 

             Tabela 3.3.3 - População, Número de Domicílios Permanentes e Taxa de Ocupação. 

 
 
 

          Fonte: IBGE � Censo Demográfico 2000 

 
No município, dos 85.812 domicílios permanentes, 98,9% destes têm banheiro, com  
condição sanitária, e desse total , 53.001 domicílios são ligados  a rede geral, perfazendo 
um total de 62,4% dos domicílios permanentes ligados a rede geral. 

Segundo documento da Agenda 21 do município, as projeções de população realizadas 
para os municípios da Região Metropolitana indicam que o crescimento populacional 
nos próximos vinte anos se dará a taxas decrescentes. O município da Serra apresentará 
as maiores taxas de crescimento e em 2020 será o mais populoso do Estado com uma 
população total prevista de 515.400 habitantes, ocorrendo, assim, um aumento de 207 
mil pessoas na sua população. 

Haverá também o aprofundamento de uma tendência já em cursos nos últimos anos, 
que é a mudança da dinâmica e da pirâmide populacional com o envelhecimento da 
população. O grupo etário de 0 a 14 anos, que em 1995 representava 33,56%, passará a 

População Domicílios Permanentes Taxa de Ocupação 
321.181 85.812 3.68 
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18,23% em 2020; o grupo de 15 a 64 passará de 63,61 para 73,31%; e o grupo de idosos 
de 65 anos e mais passará de 2,82 para 8,46% em 2020. 

 
Associações  

No município da Serra, segundo a Agenda 21 local, encontram-se as seguintes 
organizações sociais: 

 Associação das Mulheres Unidas da Serra AMUS � atua nos interesses das 
mulheres, contando com 500 associados; 

 Associação dos Pastores Evangélicos da Serra Apes 

 Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra - CDDH 

 Colônia dos Pescadores da Serra � Z11 

 Associação de Pescadores Amadores e Profissionais de Nova Almeida  

 ASPEJES - Associação de Pescadores de Jacaraipe  

 RECUPERLIXO  

 Sociedade Brasileira de Cultura Popular � Cidade do Garoto 

 

 Cooperativa de Trabalho e Produção e Serviço Comunitário de Vila Nova de 
Colares  

As associações de moradores dos bairros estão filiadas junto a Federação das 
Associações de Moradores � FAMS , que atualmente possui 132 entidades cadastradas. 

  

Infra-estrutura Municipal 

Educação 
O indicador síntese da situação educacional do município é a taxa de alfabetização, que 
se apresenta acima dos 90,00% (Tabela 3.3.4). , sendo que o sistema educacional engloba 
todos os níveis de escolaridade, e são de responsabilidade dos governos estadual e 
municipal, além da participação do setor privado. 
 

Tabela 3.3.4 - População residente Alfabetizada e taxa de alfabetização 

 
População com 10 anos ou mais de idade 
 População Alfabetizada Taxa de Alfabetização % 
Serra 256.326 236.255 92,2 

                     Fonte: IBGE � Censo Demográfico 2000. 

 
 
A educação municipal apresenta significativos avanços tanto na universalização da 
educação básica, quanto no aumento da qualidade do ensino ofertado.  
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Podemos observar na Tabela 3.3.5 o crescimento da demanda para o atendimento por 
educação no município e no gráfico da Figura 3.3.6 a relação de matriculas com a 
população serrana. 
 
 

   Tabela 3.3.5 - Projeção da população em idade escolar básica por faixa etária. 

Faixa 
etária 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

00-04 33.238 33.867 34.496 35.125 35.754 36.384 37.013 37.642 
05-09 31.617 31.841 32.064 32.288 32.511 32.735 32.958 33.182 
10-14 34.229 35.006 35.783 36.560 37.337 38.113 38.890 39.667 
15-19 35.718 35.006 35.783 36.560 37.337 38.113 38.890 39.667 
Total 134.802 137.991 141.178 144.367 147.555 150.743 153.931 157.120 

      Fonte Agenda 21 � Dinamica populacional da Serra 2007. 
   
 
 

 

Figura 3.3.6 - Gráfico de relação do total de matrículas de 2006 com a população. 

 
Segundo Censo Escolar de 2006, a Serra possui 103 Unidades de Ensino, (Figura 3.3.7), 
sendo 46 de Educação Infantil e 57 de Ensino Fundamental. A rede publica estadual da 
Serra tem 45 escolas de Ensino Fundamental e Médio. No que se refere à rede privada o  
município possui 44 escolas de educação básica e 12 instituições de Ensino Superior, SE 
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Figura 3.3.7 - Escola Paulo Freire em Vista da Serra. 

 
Saúde  

O município adota o modelo de gestão plena básica de atenção à saúde, que 
compreende as atividades pertinentes às áreas de Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia e 
Clínica Médica. Na sede do município, funciona um serviço de pronto-atendimento 
para adultos. O sistema de saúde oferece também consultas nas áreas especializadas de 

Cardiologia, Endocrinologia, Dermatologia, Pneumologia, Psiquiatria, 
Otorrinolaringologia, Urologia e outras especialidades, cuja cota de atendimento é 
definida pelo gestor estadual. Em Carapina, (Figura 3.3.8) encontram-se instalados a 
Maternidade de Carapina e um pronto-atendimento  

 
 

  

Figura 3.3.8 - Maternidade de Carapina, funciona o Pronto-atendimento infantil e o Centro de 
Referência Ambulatorial do Município, que oferece atendimento à população em diversas 
especialidades.  Fonte PMS. 

 

No referido município a taxa bruta de natalidade apresentou queda: em 1996 era de 
25,83, em 2000 caiu para 22,08 e no ano de 2005 para 17,0 por 1000 nascidos vivos. De 
acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano, em 1991 a esperança de vida ao 
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nascer na Serra nesse período era de aproximadamente 63 anos, a menor da Região 
Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). Posteriormente, no ano de 2000, subiu para 
aproximadamente 67 anos ficando à frente apenas do município de Cariacica.  

A probabilidade de sobrevivência até os 60 anos da Serra em 1991, era de 66,74% e, em 
2000, 73,1% a segunda menor probabilidade de sobrevivência da Região Metropolitana 
da Grande Vitória, o que persiste até os dias de hoje, considerando os quatro maiores 
municípios. 

Em relação ao perfil de mortalidade, observa-se que a situação da população na Serra 
vem se modificando, com destaque para a queda dos óbitos infantis, a redução relativa 
das mortes por doenças infecciosas e o aumento daquelas decorrentes de doenças 
crônicodegenerativas. 

Na Serra houve um crescimento da taxa bruta de mortalidade para cada 1000 
habitantes, de 4,97 em 1996 para 5,14 em 2000. Já em 2007, foram registrados 18.319 
óbitos no Espírito Santo e 1.890 óbitos na Serra, correspondendo a uma taxa bruta de 
5,47 óbitos por mil habitantes no ES e 4,9 na Serra. Com tendência de queda, a 
mortalidade infantil atingiu, em 2005, 13,2 óbitos por mil nascidos vivos, sendo menor 
que a taxa estadual de 15,6.  

Entre as causas de morte, as doenças do aparelho circulatório representam a principal 
causa no país, no ES e no município de Serra e em todas as regiões, seguidas pelas 
causas externas e/ou neoplasias. 

Em uma análise mais pormenorizada sobre as três principais causas de morte na Serra 
em 2007, temos que entre as doenças do aparelho circulatório perfazem maior número o 
infarto agudo do miocárdio e a hipertensão essencial; entre as causas externas 
prevalecem os homicídios e acidentes de transporte, com uma sobremortalidade 
masculina mais acentuada entre os jovens e, por último entre as neoplasias destacam-se 
as que acometem os brônquios e pulmões, próstata, esôfago e estômago. 

No município da Serra, observa-se que a rede própria ambulatorial do município conta 
com 31 unidades básicas de saúde, 5 unidades regionais de saúde 1 centro de referência 
ambulatorial, 2 pronto-atendimentos adulto, 1 infantil e 1 odontológico, 1 maternidade, 
1centro de testagem e aconselhamento em DST/AIDS, 1 centro de atenção psicossocial 
�CAPS � Álcool e Drogas, 1 centro de especialidades odontológicas e 1 centro de 
controle de zoonoses, alem de 25 equipes de Programa de Saude da Família e 6 equipes 
de agentes comunitários de saúde. 

A rede hospitalar da Serra conta com 3 hospitais, sendo 2 particulares.No ano de 2006, o 
município possuía 533 leitos em hospitais vinculados ao SUS. 

Os indicadores de saúde referentes à mortalidade geral e infantil mostram uma 
tendência decrescente em face dos programas de saúde implantados no município, 
como imunização, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), Programa 
de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), dentre outros. 
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Saneamento Básico 

Crescimento econômico e o desenvolvimento social são também dependentes dos 
serviços básicos de energia elétrica, telecomunicações, abastecimento d'água e 
coleta/tratamento de esgoto. (Tabela 3.3.6). Nesses serviços, a Serra enfrenta problemas 
semelhantes ao de todo o Estado do Espírito Santo, pois as empresas responsáveis pelo 
seu suprimento têm cobertura estadual.  
 

Tabela 3.3.6 - Saneamento básico no município da Serra-2000 

Indicadores Quantidade de Domicílios 
Atendidos 

Percentual de Domicílios 
Atendidos 

Cobertura de água                 83.348                   93,68 
Rede de esgoto                 53.001                   61,76 
Coleta de lixo                 80.558                    90,55 

 Fonte: IPES, IBGE Censo 2000 e PMS/SEOB 
 Elaboração: PMS/SEPLAE/DAE/DIG.  
 

Resíduos Urbanos 

A gestão dos resíduos sólidos no município é de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Serviço � SESE, que atua através do Departamento de Limpeza Pública - 
DLP. A coleta dos resíduos sólidos domiciliares e públicos é terceirizada e realizada três 
vezes por semana em todos os bairros que compõem a Zona Urbana do município, sob 
responsabilidade de empresa ENGE URB Ltda. O contrato, com previsão de término no 
ano de 2011, prevê também sob sua responsabilidade a destinação final dos resíduos 
coletados que são direcionados a aterro sanitário controlado no município de Cariacica.  
A Tabela 3.3.7 apresenta a quantidade de resíduos coletados anualmente no período de 
2002 a 2006. 
 
 

                        Tabela 3.3.7 - Quantidade de resíduos dispostos em aterro. 

Ano Quantidade (toneladas) 
2002 89.911,05 
2003 90.775,92 
2004 95.609,62 
2005 79.285,60 
2006 80.546,90 

         Fonte: PMS/SEPLAE/DAE 

 

Como pode ser observado na Tabela 3.3.7, exposta acima, após um aumento contínuo 
na quantidade de resíduos do município, entre 2002 e 2004, percebe-se uma redução de 
aproximadamente 15.000 toneladas de resíduos dispostos em aterro nos anos de 2005 e 
2006. 
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Esta redução pode estar associada a diversos fatores, como por exemplo: alteração na 
metodologia de cálculo da quantidade de resíduos; aumento da disposição de resíduos 
em aterros irregulares e, conseqüentemente, não contemplados pela coleta regular; ou  
reflexo dos programas de reciclagem implementados pela Prefeitura Municipal da 
Serra.  

Os resíduos industriais, incluindo os da construção civil, são de responsabilidade do 
gerador. Os resíduos inertes podem ser dispostos nas estações de transbordo 
licenciadas pelo município, num total de 11, onde posteriormente são retirados e 
enviados para pontos de aterro com autorização da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. 

A varrição é realizada nas ruas pavimentadas do município duas vezes por semana. Em 
avenidas de grande porte, onde o tráfego é intenso, ocorre também a varrição 
mecanizada. Atualmente a varrição, nas modalidades manual e mecanizada, abrange 
9.840 km e 1.010 km, respectivamente, de sarjeta por mês.  

 

Abastecimento de água 

A empresa que detém a concessão do sistema público de abastecimento de água potável 
do município, até 2023, é a Companhia Espírito Santense de Saneamento � CESAN. O 
índice de abastecimento é de 97% da população, excelente dentro do contexto nacional 
cujo índice é de 86%. Em algumas áreas do município ainda persiste um fornecimento 
irregular com níveis de racionamento próximos de 20%. Existem no município, dois 
sistemas de abastecimento de água: o de Carapina/Jardim Limoeiro, cuja captação é 
realizada no rio Santa Maria, na região de São José do Queimado e o localizado no 
bairro Belvedere, que faz captação de água em poço.  

 

Esgotamento Sanitário 

Em relação ao esgotamento sanitário, este também é de responsabilidade da 
concessionária dos serviços de esgoto no município, até 2020, a Companhia Espírito 
Santense de Saneamento � CESAN, que opera todos os sistemas. 

O município da Serra possui uma boa cobertura em termos de coleta e tratamento de 
esgoto no Estado; atendendo a uma população aproximada de 180.150 pessoas. Na 
Tabela 3.3.8 poderemos observar o sistema de esgotamento no município. 
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Tabela 3.3.8 -  Sistema abastecimento de água na Serra � 2003 

 

Nome Quantidade 
(unidade) 

Estações elevatórias 45 
Estações de tratamento 19 
Economias* 34.103 

Fonte: PMS/SEOB 
* A CESAN usa a nomenclatura economia para designar cada ligação de água 

 

A expansão da rede para cobertura de 100% dos moradores é uma meta de grande 
ousadia que demanda volumosos investimentos, embora deva ser atingida no mais 
rápido espaço de tempo. Na Tabela 3.3.9 a evolução municipal do sistema de 
esgotamento sanitário.  

 

 

          Tabela 3.3.9 � Evolução do sistema de esgotamento sanitário no município . 

Ano Extensão da rede 
Coletora (m) 

Nº. de 
Ligações 

1998 17.735,45 2.088 
1999 8.749,00 1.110 
2000 13.444,30 1.560 
2001 9.738,70 1.990 
2002 16.573,96 2.098 
2003 2.877,80 407 
2004 5.987,00 907 
Total 75.106,61 10.160 

                                          Fonte: PMS 

 

Energia 

O fornecimento de energia é feito pela empresa Espírito Santo Centrais Elétricas S.A� 
ESCELSA, destinando-se principalmente ao consumo na área rural e para uso 
residencial. A Serra responde por 10% da demanda de energia elétrica do Estado e por 
26% da demanda da Região Metropolitana, estando localizadas em seu território as 
duas principais subestações do Sistema ESCELSA, a SE Pitanga e a SE Carapina.  

Podemos observar na Tabela 3.3.10 e Tabela 3.3.11 abaixo, a evolução do consumo de 
energia segundo classe de consumo e segundo ligações.  
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Tabela 3.3.10 � Evolução do consumo de energia (MWh), segundo classe de consumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agenda 21 � Serra 2007 
 
 

 

  Tabela 3.3.11 - Consumo de energia segundo ligações . 

Setor 2002 2003 
Residencial 131.150.684 100.756.968 
Comercial 72.963.182 58.028.004 
Industrial 201.954.351 217.414.629 

    Fonte Agenda 21 � Serra 2007 

 

 

Telecomunicações 

O sistema de telecomunicações já implantado no município é difícil de ser 
dimensionado com precisão no atual momento em função do sigilo de informações 
consideradas estratégicas pelas operadoras destes serviços.  
Até abril de 2005, o número de terminais telefônicos fixos de uso individual e público 
instalados na Serra era de 67.000, operados pelas Telemar, Embratel e Vésper. O nível 
de digitalização desse serviço na Serra é semelhante ao verificado no Estado como um 
todo, ou seja, 85%.  

 

Segurança Pública 

Quanto à segurança, as estatísticas elaboradas pela Polícia Militar do Espírito Santo 
evidenciam que os índices de criminalidade dos quatro maiores municípios da Região  

Metropolitana são semelhantes, pois as suas populações e os números de atos 
criminosos praticados são da mesma magnitude. 

Contudo, a freqüência dos crimes praticados no município da Serra indica que o seu 
índice de criminalidade é ligeiramente maior dentre todos os municípios. O número de 
homicídios e de tentativas de homicídio foi crescente no período 1997/1999, embora, 
neste último ano, tenha havido uma queda relativa em relação a 1998. 

Setor 1998 1999 2000 2001 
Residencial 164.734.028 154.822.838 155.248.801 132.945.174 
Comercial 59.956.874 60.737.574 66.957.890 66.947.986 
Industrial 220.149.592 191.613.268 224.294.269 192.768.327 
Outros² 82.330.308 82.774.131 86.693.950 78.341.025 
Total 527.170.802 489.947.811 533.194.910 471.002.512 
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Os cinco bairros onde foram registrados, no período 2006/2007, os maiores números de 
homicídios foram, pela ordem, os seguintes: Feu Rosa, Vila Nova de Colares, Jardim 
Tropical, Central Carapina e Jacaraípe. 

Em termos de roubos a estabelecimentos comerciais, os cinco bairros mais afetados 
foram: Jardim Limoeiro, Laranjeiras, Jacaraípe, Carapina e José de Anchieta.  

 

Uso do solo  

A configuração urbana do município decorre de um processo histórico diferenciado de 
ocupação das várias porções de seu território. Em função das suas características 
morfológicas e ambientais, seu desenvolvimento urbano ocorreu de forma orgânica 
aolongo dos grandes eixos viários e nos platôs, formando núcleos urbanos que não 
mantêm estreita ligação entre si. Essa particularidade faz com que a dinâmica urbana se 

realize de forma isolada e descontínua, formando núcleos urbanos separados por 
grandes vazios. Considerando o crescimento fragmentado do espaço urbano e tendo em 
vista o sistema viário e a tipologia habitacional, pode-se dividir a Serra em quatro 
macrorregiões: Serra-sede, Litorânea, Conjuntos Habitacionais e Planalto de 
Carapina/Laranjeiras. 

Retornando ao período de mudanças que se deram na estrutura econômica do Estado, 
quando dos grandes fluxos migratórios, que se dirigiram para o município, a pressão 
exercida foi por habitação. Naquele período diversas invasões foram realizadas, a 
política adotada pelo governo, foi de construir conjuntos habitacionais, de diversos  

portes. No período de 60 a 80, grandes conjuntos foram construídos na Serra, como 
Barcelona, Serra Dourada. 

No início dos anos 1960 a população do município da Serra apresentava a seguinte 
distribuição: a população urbana representava apenas 30% da população do município; 

dessa, aproximadamente 50% habitava a Serra-sede, 40% a sede do distrito de Nova 
Almeida e o restante localizava-se em Carapina. Na década seguinte cresceram 
Jacaraípe e Carapina. A ocupação urbana era modesta, descontínua e próxima às 
margens das vias. Existiam, na época, a BR-101 � pavimentada no final dos anos 60 �, a 
ES-010, ligando a BR-101 a Jacaraípe e Nova Almeida, e um trecho de estrada que mais  

tarde deu origem à Av. Civit (atual Eldes Scherrer Souza). As vias, as condições 
naturais do relevo, a construção dos conjuntos habitacionais e a lógica imobiliária 
ajudaram a definir a ocupação territorial do município, que teve como forma marcante 
a descontinuidade e uma mancha urbana extensa. As vias têm a função de estabelecer a 
ligação entre os lugares; dar acesso à moradia, ao trabalho, aos centros de consumo e de 
serviços especializados, ao lazer, dentre outros papéis. A BR-101 foi estruturante nesse 
sentido. Serviu para dar acesso aos primeiros conjuntos, às áreas destinadas 
àsindústrias e ao centro de consumo e de serviços, que era Vitória naquela época. A 
rodovia possibilitava ainda, por intermédio de vias secundárias, ligações com a CVRD. 
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A partir da década de 90, o Estado diminuiu investimentos destinados construções de 
habitações populares, com isso a participação da Companhia de Habitação do Estado 
do ES - COHAB, restringiu-se à implantação do conjunto Continental, no município. 

O Instituto de Orientação a Cooperativas Habitacionais - INOCCOP passa a atuar, 
como agente habitacional, assessorando financiamentos do próprio Sistema Federal de  
Habitação, ou realizando empreendimentos através sistema de auto financiamento 
(cooperativas). 

Os conjuntos habitacionais foram indutores da ocupação. Possuíam infra-estrutura, e o 
poder público procurou dotá-los de equipamentos urbanos e vias para o acesso de 
transporte. No contexto da Serra, naquele momento, para o migrante os conjuntos eram 

lugares privilegiados de moradia. A regularidade da ocupação era dada pela direção 
das vias existentes, a BR-101 e a ES-010, que davam acesso a esses povoados. A lógica 
de existência dessa ocupação era agrária.  

Os conjuntos residenciais se consolidaram. Atraíram comércio/serviços locais e novos 
moradores. Passaram por transformações que reconfiguraram o seu perfil original. Formam  

bairros, que se expandiram a partir da ocupação original. No entorno desses bairros, nas 
encostas dos vales, ocorreram as primeiras ocupações espontâneas. Elas se tornaram 
maiores e mais intensas nos lugares mais afastados, porém próximos das vias de 
comunicação e de conjuntos, porque estes eram os lugares que dispunham de alguma infra-
estrutura e equipamentos que poderiam se tornar acessíveis.   

Como ferramenta da política urbana nacional e local, o Estatuto da Cidade prevê que os 
Planos Diretores Municipais considerem a participação popular na sua elaboração, 
acompanhamento e ou revisão.  

A Serra elaborou seu PDM, que é na verdade uma adaptação do PDU, para os moldes 
de recomendação do Ministério das Cidades. O PDU do município é o principal 
instrumento da política municipal, foi aprovado em dezembro de 1998 e regulamentado 
pela Lei nº 2100/98. O  Plano Diretor Municipal foi aprovado pela LEI Nº 3.820, de  11 
janeiro de 2012, já no seu Capitulo 2 �Artigo 3, Inciso VII e Inciso VIII , estabelecem 
objetivos sobre a regularização fundiária, bem como a urbanização específica ...e a proposição de  
ações para possibilitar maior integração do Município com a Região Metropolitana da Grande 
Vitória; 

O PDM da Serra na sua Seção IV - Da Política de Mobilidade e Acessibilidade - Art. 14. Ira 
disciplinar  e atuar especificamente no objeto deste estudo, conforme o Inciso VII e VIII, descritos 
a seguir:  

VII - concentrar fluxos de passagem em eixos prioritários, evitando o desvio para as áreas 
internas de bairros;  

VIII -implantar trecho da Rodovia Federal BR-101 de contorno ao Morro do Mestre Álvaro, 
impedindo a ocupação às suas margens, priorizando o fluxo de passagem do município nesta 
rodovia. 

A rodovia, objeto deste estudo esta enquadrada no Macrozona de Uso Sustentável que 
no seu Art. 75. Dispõe que ela e composta  por territórios localizados dentro e fora do perímetro 
urbano, englobando as áreas da sub-bacia do Rio Jacaraípe, Corredor Ecológico Duas  Bocas, 
Área de Proteção Ambiental -APA do Mestre Álvaro, Lagoas Juara e Jacuném, que 
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concentram grande parte das áreas de preservação ambiental, bem como dos recursos hídricos do 
Município.  

No Art. 76. São descritos os objetivos da  Macrozona de Uso Sustentável sendo que o 
Inciso V, se aborda a rodovia em estudo, Orientar o modelo de ocupação sustentável no 
entorno da APA do Mestre Álvaro e ao longo do alagado Brejo Grande, nos trechos cortados pela 
Rodovia do Contorno do Mestre Álvaro que será implantada. 

Na Seção VI - Dos Usos Permitidos , Inciso IV - os usos destinados à instalação de serviços 
comunitários na zona rural , encontra-se o paragrafo 1 e 2 que dispõe sobre a rodovia do 
Contorno do Mestre Álvaro, a saber: 

§ 1º. As áreas do entorno da APA do Mestre Álvaro e nas áreas de influência da Rodovia do 
Contorno do Mestre Álvaro, que compõem a Macrozona de Uso Sustentável, especificadas no 
estudo Contribuições ao Desenvolvimento Sustentável do Município da Serra, poderão ser objeto 
de um Plano de Ordenamento Territorial � POT que determinará os usos permitidos e o modelo 
de ocupação.  

§ 2º. O Termo de Referência, elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, definirá os critérios para elaboração de Plano de 
Ordenamento Territorial � POT para as áreas previstas no §1º. deste artigo, seguindo as 
exigências especificadas nos art. 155 e 156,desta lei. 

 

O PDM da Serra estabelece o planejamento e ordenamento do uso e ocupação do espaço 
urbano através do zoneamento de planejamento e do zoneamento urbanístico. Na Tabela 
3.3.12, podemos observar as áreas das zonas de uso do solo urbano municipal. 

 

                 Tabela 3.3.12 - Áreas das zonas de uso do solo urbano municipal. 

Zonas Areas (km)  (%) 
Residencial 104.603 46,60 
Uso diverso 32.934 14,67 
Industrial 20.307 9,05 
Natural 66.632 29,68 

Perímetro 
Urbano 

224.476 100,00 

Fonte : PMS,SEDUR. 

 

O solo para usos comerciais/serviços e industriais esta localizado nos principais eixos 
viários com boa capacitade de fluxo; há poucas ocupações de áreas inadequadas ao uso 
urbano; a metade da área residencial é oriunda de conjuntos habitacionais e, 
consequentemente possui boa infraestrutura, enfim o município possui mecanismos de 
controle para o crescimento municipal. No município todo novo loteamento deve atender 
aos requisitos urbanísticos estabelecidos no Plano Diretor Urbano, incluindo um Relatório  

de Impacto Urbano, exigido pelo município, quando empreendimentos veem sobrecarregar 
a infraestrutura urbana existente. Na Tabela 3.3.13 podemos observar os instrumentos 
existentes no município para a gestão urbana. 
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        Tabela 3.3.13  - Instrumentos da Gestão Urbana Municipal. 

Descrição Leis 
Plano Diretor Municipal Lei 3.820/12 
Lei de Parcelamento do Solo Lei 2.100/00 
Lei do Zoneamento ou 
Equivalente 

Lei 2.100/00 

Legislação sobre área de 
interesse especial 

Lei 2.100/00 

Legislação sobre áreas de 
interesse social 

Lei 2.100/00 

Código de obras Lei 1.947/97 
Código de posturas Lei 2.152/98 
Lei de Perímetro Urbano Lei 2.256/00 
Código de Meio Ambiente Lei 2.199/99 
Fonte: PMS 

 

Estrutura Econômica 

O município da Serra concentrou o setor mais representativo desta evolução econômica 
do estado do ES, dado às presenças da base minero/siderúrgica (refere-se aqui a 
integração ferrovia/porto/pelotizadoras que representam a Vale, juntamente com a 
Arcelor), e o Centro Industrial da Grande Vitória (CIVIT), que vem sendo ocupado 
também por empreendimentos do setor de comércio e serviços. 

Com 62% do PIB, o município da Serra é o mais industrializado do estado. Os setores 
industriais, incluindo o setor da construção civil, contribuem com cerca de 34% do  

pessoal formalmente ocupado, com destaque para a indústria de transformação que 
responde por 54% desses empregos. 

O município da Serra é o que mais emprega pessoal no contexto da Região 
Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), compreendendo 29% do total do pessoal 
ocupado.  

Há predominância absoluta das atividades industriais, de comércio e serviços, 
concentrando um terço da indústria da Região Metropolitana da Grande Vitória, 
representando o seu maior parque industrial. As maiores especializações da indústria 
no município são nos segmentos de metalurgia, material plástico, material elétrico, 
comunicações e de construção civil. Destaca-se o crescimento do setor de mármore e  

granito. A concentração espacial da indústria ocorre nas regiões de Carapina, que 
engloba a Acelor (32,82%), Civit (13,75%) e Laranjeiras (47,22%), que somam 93,79% do 
emprego industrial do município.  

Uma das principais variáveis para se analisar uma economia, sem dúvida, é o 
comportamento do Produto Interno Bruto ao longo da sua história. Em três grandes 
períodos o PIB da Serra cresceu a taxas muito superiores se comparadas com as da 
RMGV e com as do estado. Entre 1970 e 1975, a taxa anual de crescimento foi de 30,6%, 
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contra 6,8% da RMGV e 8,4 do Espírito Santo. Entre 1975 e 1980, foram registradas taxas 
de 27,5%, 17,8% e 17,2%, respectivamente. Entre 1980 e 1985, a diferença foi ainda mais 

expressiva, com 29,3% de crescimento para o PIB da Serra e 4,1% e 5,1% para o da 
RMGV e o estado, respectivamente.  

Entre 1985 e 1996, a relativa desaceleração do PIB, tanto na economia brasileira quanto 
na capixaba, atingiu mais fortemente o município serrano, certamente em função das 
privatizações das grandes empresas, do desemprego daí decorrente e do período 
necessário para uma rearticulação entre essas grandes empresas e a economia 
estadual.Nos períodos posteriores, a Serra reassume seu papel dianteiro no crescimento 
do Espírito Santo que, vale destacar, cresce sistematicamente a taxas superiores que a 
economia nacional. 

Assim, durante as décadas de 1980 e 1990, a Serra experimentou taxas verdadeiramente 
espetaculares de crescimento da população, especialmente da urbana, e do produto 
interno bruto, particularmente do seu setor industrial, alterando inteiramente sua 
participação na economia capixaba. Nesse curto espaço de tempo, o município  
experimentou não apenas um intenso crescimento, mas, e principalmente, um salto 
qualitativo na composição e performance de suas atividades econômicas. 

Nos anos mais recentes, essa trajetória ascendente continua ainda se manifestando, no 
sentido de uma relativa diversificação e modernização dos setores econômicos.  

 

No setor industrial, o município da Serra assoma a uma relevância bem acentuada, 
sendo responsável pela geração de 36,8% do PIB industrial da região, no ano de 2005, 
inferior apenas ao município de Vitória, que participou com 37,4%.  

Quanto ao setor de serviços, o município da Serra, embora contrariando uma vocação 
anteriormente observada de um forte viés industrial no PIB do município da Serra, 
nota-se que, recentemente, o setor de serviços vem gradativamente crescendo mais 
rapidamente. Considerando-se a distribuição setorial entre os três macro setores, 
excetuando-se os impostos, nos dois anos extremos da série, o município de Serra 
praticamente inverteu a posição dos setores da indústria e dos serviços. 

No que se refere à Agropecuária, a Serra possui um total de 516 propriedades rurais 
que são responsáveis, aproximadamente, por 3.600 empregos diretos. Os distritos de  

Calogi e Serra/Sede concentram 38,7% e 45,0%, respectivamente, dessas propriedades. 
Carapina, Queimado e Nova Almeida representam 4,5%, 3,7% e 8,0%, respectivamente, 
do universo total das propriedades rurais do município. A observação da dimensão 
territorial das propriedades rurais municipais revela que, mesmo com as pequenas 
propriedades (estrato de 0,5 a 100,0 hectares) representando 84,0% do total das 
propriedades, essas ocupam somente 25,8% da área total. As grandes propriedades  

(estrato de 500 a 1000 hectares), ao contrário, apesar de representar somente 3,0% das 
propriedades, ocupam significativos 45,5% da área total. 

O setor agropecuário entre 2002 e 2005, teve uma participação irrisória na formação do 
PIB municipal, apesar da grande área rural ainda existente, caindo sua participação de 
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0,4% para 0,2%. A indústria, que contribuía com 50,8% em 2002, caiu para 49,7% em 
2005, enquanto os serviços aumentaram de 48,8% para 50,1% nesse período. 

Desde 1971, a Serra conta com dois pólos industriais, os Centros Industriais de Vitória, 
Civit I (Figura 3.3.10) e Civit II, criados pelo governo do Estado, através da Suppin 
(Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial). Contam com uma área de, 
aproximadamente, sete milhões de m2 e abrigam 160 empresas, sendo 80% matrizes, 
que geram seis mil postos de trabalho. 

 

 

Figura 3.3.9 - CIVIT e suas industrias. 

 

Além dos dois pólos do Civit, a Serra ainda dispõe de vastas áreas disponíveis para a 
destinação de novos pólos empresariais, sendo que alguns já se encontram em fase 
avançada de planejamento e instalação.  

 

A Tabela 3.3.14 lista onze locais no município que podem ser considerados como áreas 
exclusivas para instalação de empresas, algumas já consolidadas, outras em fase de 
implantação. 
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   Tabela 3.3.14 � Pólos empresariais no município da Serra 

Pólos Área total (m2) Área disponível (m2) Localização Situação 
CERCADO DA PEDRA  300.000 Civit II 
CIVIT I Consolidado Bairro Porto Canoa 
POLO INDUSTRIAL 
PIRACEMA 

984.598  Rodovia do Contorno 

CIVIT II Consolidado Bairro Laranjeiras 
FERNANDO NUNES 150.000 Rodovia do Contorno  
NOVA VITÓRIA  2.000.000 Rodovia do Contorno  
SÉRGIO VIDIGAL 50.000 Bairro Civit 
TIM'S Consolidado Rodovia do Contorno 
SERRALOG 900.000 Campinho da Serra 

     Fonte: Prefeitura Municipal da Serra, SEDEC, 2012. 

 

A existência de áreas específicas - pólos industriais - para a localização dos 
empreendimentos, com infra-estrutura adequada e facilidades de comunicação entre as 
empresas é uma vantagem no município. O próprio conceito de pólo tem evoluído no 
sentido de não se tornar simplesmente um espaço físico para abrigar preferencialmente  

indústrias e, de certa forma, criar um relativo isolamento em relação às demais 
atividades, mas como um local gerador de desenvolvimento, riqueza, postos de 
trabalho para o município, e fonte de benefícios econômicos e sociais para toda a região, 
facilitando a transferência de tecnologias e a troca de informações.  

Da localização destes pólos industriais, a inferência nas obras da Via Norte será do Pólo 
Industrial Jacuhy que esta localizado em terras da Família Larica, proprietários 
descritos no Diagnóstico do meio socioeconômico e Serra Norte , localizado ao final do 
trecho. Estes pólos industriais possuem logística própria, conforme já citado no Uso e  

Ocupação do Solo. No entorno especificamente do Pólo Jacuhy, encontra-se 
propriedades rurais, com pecuária.  

A ocupação ao longo da nova rodovia deverá ser disciplinada pelo Plano Diretor 
Urbano, que direciona a ocupação, tentando evitar ocupações indevidas, sendo mais 
restritiva devido existência do Mestre Álvaro que é o maior e mais representativo 
monumento natural e paisagístico do Município. Devido ao seu valor e importância, 
não apenas para o Município como também para o Estado, o Mestre Álvaro foi  

transformado em Reserva Biológica e Parque Florestal pela Lei Estadual nº 3.075 de 09 
de agosto de 1976 com uma área de 3.470 hectares. Teve sua categoria de manejo 
alterada para Área de Proteção Ambiental pela Lei Estadual nº 4.507 de 08 de janeiro de 
1991, sendo o IDAF o órgão gestor dessa UC. Salientamos que na região, existe já 
implantado o agroturismo, atividade que deverá ser beneficiada, com melhorias das 
propriedades caso o fluxo de turistas aumente. 

O condomínio Alphaville também será beneficiado na implantação da nova via, como 
alternativa de acesso a Rodovia BR 101 norte. 
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O TIMS, localizado na Rodovia do Contorno de Vitória, próximo bairro André Carloni, 
poderá ter também ser um beneficiário e usuário da Via Norte. Segundo a 
administração do TIMS, poderá haver a possibilidade do condomínio solicitar 
autorização para um acesso pela parte de trás do TIMS. 

A possibilidade de inferência de empreendimentos com a obra esta mais voltada ao 
aumento de fluxo de veículos, principalmente de grande porte. Até a data do último  

levantamento de campo da socioeconomia, não havia planejamento de ocupação na 
área, voltada para o uso residencial, através de grandes condomínios.  

Na Figura 3.3.11, podemos observar a  estrutura dos eixos viários e a localização de 
alguns pólos industriais do município. 

 

Figura 3.3.10 - Mapa da infraestrura existente no Município da Serra. 

 

Outro setor que está ajudando a alavancar a economia serrana é o da construção, que 
aparece em quarto lugar, com R$ 479,60 milhões, destacando-se o condomínio 
residencial de alto luxo (AlphaVille); a construção de dois shoppings centers e de mais 
outros dois condomínios (Figura 3.3.12); a construção de um centro de eventos; além de 
investimentos em infra-estrutura (abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
recuperação e modernização de rodovias, eletricidade, etc.).  
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Figura 3.3.11 - Divulgaçao de unidades habitacionais no município, incrementando a 
economia e ocupação do território. 

 

 Emprego e Renda 

Os setores cujas empresas formalmente constituídas concentraram os maiores níveis de 
ocupação da mão-de-obra no município, no ano de 2008, destacando-se as indústrias de 
transformação, responsáveis por 34,6% da ocupação total, seguidas do comércio em 
geral, por 63,5%, da construção, por 17,5% e das atividades imobiliárias, por 14,2%. 

 

Entre 1996 e 2005, o crescimento médio do pessoal ocupado na Serra foi de 129,8%, mas 
alguns setores apresentaram verdadeira explosão no crescimento da ocupação nesse 
período, como o caso da construção, que multiplicou em praticamente seis vezes 
(490,6%) seu contingente de trabalhadores, passando de 2.672, em 1996, para 15.777 
pessoas, em 2005. Registra-se que o aumento de trabalhadores na construção está 
especialmente concentrado nos últimos três anos da série.  

O pessoal ocupado, no contexto municipal, está concentrado significativamente nos 
setores de Serviços (33,4%), Comércio (18,6%) e na Indústria (21,4%). Administração  

Pública, mesmo representando apenas 0,14% dos estabelecimentos municipais, em 2003, 
foi responsável por 11,8% do pessoal ocupado no município. Assim como o pessoal  

ocupado, o total de estabelecimentos também apresenta um padrão de concentração 
setorial. Os setores de Comércio e Serviços, respectivamente, representaram, em 2003, 
44,0% e 28,8% dos estabelecimentos municipais. As principais empresas desses setores 
são a SUDESTEFARMA, RIO DOCE CAFÉ, D. DALLA, CEDISA, EXIMBIZ, BARTER e 
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MTRADING, respectivamente, 27º, 38º, 47º, 62º, 20º, 43º e 46º lugar, em 2004, no ranking 
das 150 maiores empresas do estado. 

Destacam-se, ainda, o aumento do pessoal ocupado nos setores de saúde e serviços 
sociais, com uma taxa de 305,4%; educação, com 256,4%; comércio em geral, com 
214,1%; indústrias extrativas, com 159,6%; e indústrias de transformação, com 153,7%. 

Os maiores salários médios foram pagos, no ano de 2005, no setor de produção e 
distribuição de eletricidade, gás e água; seguido dos intermediários financeiros e das 
indústrias de transformação. Os menores salários médios ficaram para o setor da 
agricultura, pecuária, silvicultura e exploração vegetal, seguido de alojamento e 
alimentação e outros serviços coletivos e pessoais.  

Sistema Viário e Transporte 

O município dispõe de uma extraordinária rede de infra-estrutura de sistema viário e 
transporte. Deve-se citar a existência de dois portos, Tubarão operado pela  Vale e 
direcionado para a escoação de minério de ferro, pellet e soja, Praia Mole operado pela 
Companhia Siderúrgica de Tubarão � CST que atente à Usiminas e à Açominas 
escoando produtos siderúrgicos e minério de ferro e para a importação de coque, 
carvão e fertilizante.  

Relevante também é a existência da rodovia BR-101(Figura 3.3.13), (Bairro Jardim 
Carapina) que liga a região às principais metrópoles e centros consumidores do País, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador.  

 

 

Figura 3.3.12 - Fotografia da Rodovia BR 101 norte.  

 

Em termos de transportes ferroviários, destacam-se a Estrada de Ferro Vitória a Minas e 
Ferrovia Centro Atlântica, que se constituem em importante alternativa para o 
transporte de cargas.  
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Eixos Viários 

O acesso ao município da Serra ocorre através de alguns grandes eixos viários de 
domínio federal e estadual, que o atravessa servindo tanto ao trânsito de passagem 
como ao trânsito local. Esses eixos têm o sentido norte-sul e fazem parte do sistema 
viário principal metropolitano. O mais importante eixo é a BR-101 com os seus dois 
segmentos, o trecho norte e o contorno de Vitória (Figura 3.3.14). Esse eixo é o que 
apresenta o maior fluxo de veículos e de passageiros.  

 

 

Figura 3.3.13 -  Foto da Rodovia do Contorno de Vitória � BR 101. 

 

O segundo eixo viário é a ES-010, que dá acesso à região litorânea, onde estão 
localizados os balneários, e prossegue até o limite com o município de Fundão. No 
período do verão, é superutilizado, devido ao crescimento da população flutuante dos 
bairros situados no litoral.  

Há ainda a ES-262, que corta todo o território serrano no sentido leste-oeste no extremo 
Norte do município, ligando Nova Almeida a Santa Leopoldina. É uma via de pequena 
importância econômica, sendo quase totalmente rural e sem pavimentação.  

Existem alguns eixos intra-urbanos que desempenham papel fundamental na 
estruturação do sistema viário municipal. É o caso da Av. Civit II/Av.Manguinhos, que  

 

atravessam a região de Laranjeiras e, paralelamente à ES-010, dão acesso a Jacaraípe e às 
praias situadas ao Norte do município. Deve-se citar também o eixo denominado 
Avenida Norte-Sul, paralelamente à BR-101, estabelece a ligação entre as mais 
importantes áreas residenciais, industriais, comerciais e de serviços do município. 

Pode-se dizer que as características mais marcantes do sistema viário existente no 
município são as seguintes: rede bem estruturada, dotada de eixos viários de boas 
dimensões, quase sempre compatíveis com o tráfego e em bom estado de conservação; 
predominância de ligações no sentido norte-sul, convergentes para Vitória e a parte Sul  
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da Região Metropolitana; sobreposição de rodovias federal e estadual com tráfego 
urbano e uso local; e poucas ligações interbairros e intercorredores. 

O transporte coletivo no município é controlado e operado pela Ceturb, por delegação 
da municipalidade. O Serviço Municipal de Transporte Coletivo encontra-se totalmente 
integrado ao Sistema de Transportes da Região da Grande Vitória. 

 O sistema é integrado através de dois terminais, situados em Laranjeiras e Carapina. A 
atual rede de transporte coletivo atinge 84% da área urbanizada do município, o que é 
considerada uma cobertura razoável.  

 

Principais Estrangulamentos do Sistema Viário 

Os principais pontos de estrangulamento do sistema viário estruturante da cidade 
situam-se basicamente nas seguintes áreas/trechos: 

 BR 101 Contorno de Vitória, trecho Carapina � divisa com Cariacica; 

 BR 101 e seu prolongamento até ao Aeroporto Eurico Salles; 

 Avenida Norte-Sul, nas travessias de Barcelona e de Laranjeiras e no trecho 
delimitado pela interseção com a Rodovia ES 010, ao norte, e pela divisa com Vitória, 
ao sul; 

 Centro dinâmico de Laranjeiras, que apresenta processo de adensamento acentuado, 
sem um sistema viário adequado para suportar novas demandas por circulação e 
estacionamento, principalmente na sua área central; 

 Travessia das áreas centrais de Jacaraípe e de Nova Almeida, principalmente no 
período de veraneio; 

 Rodovia ES 010, ao longo de Jardim Limoeiro e no trecho que a interliga à BR 101 
tende a ficar saturado em curto espaço de tempo. 

 

Frota de veículos 

No período compreendido entre 2003 e 2006, o Município da Serra apresentou uma taxa 
maior de crescimento de sua frota, passando a sua curva a ter uma inclinação similar à 
apresentada por Vitória e Vila Velha, o que demonstra uma mudança de tendência de 
sua taxa de motorização. A evolução do número de automóveis apresentou, no período 
2001�2006, comportamento similar, confirmando esta tendência. 
A taxa de motorização do Município da Serra (0,18 veículo/habitante no ano 2006) 
ainda representa uma das menores da Região Metropolitana, equiparando-se às de 
Cariacica e de Viana, sendo praticamente a metade da taxa de Vitória (0,38 
veículo/habitante).  
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Área de Influência Direta  

Após o reconhecimento do trecho, com base na visita de campo, foi possível identificar 
as semelhanças no perfil sócio-econômico das famílias e nas atividades agrícolas 
desenvolvidas na Área de Influência Direta (AID). 

As formas diversas de ocupação e uso do território da Área de Influencia direta 
apontam para expectativas e/ou demandas específicas quanto à implantação do 
empreendimento. Essa constatação é essencial para se traçarem as melhores diretrizes, 
no momento da implantação, preparando a população para a convivência cotidiana 
com o empreendimento.  

 

A estimativa da população que faz parte da Área de Influência Direta baseou-se na 
pesquisa de campo, na qual foram identificadas as propriedades que serão atingidas 
por desapropriação e as propriedades que atualmente possuem acesso a estrada atual e 
que utilizarão a noiva rodovia. Para efeito do levantamento foi delimitado a distancia 
de 1.500 metros a 2.000 metros para propriedades que tem acesso e ou utilizam a 
estrada atual. 

A população diretamente afetada pela obra trata-se de uma população concentrada ao 
longo de propriedades distantes aproximadamente de 500 metros a 2 km da nova  

rodovia. Os proprietarios são envolvidos nas atividades de pecuária, com gado para 
corte e leite.  

Consideramos também no levantamento da Area de Influencia Direta os moradores dos 
bairros Cascata , São Marcos e Muribeca. O primeiro e o segundo limítrofe com a nova 
rodovia e o terceiro na área de acesso, conforme Figura 3.3.15. 

O bairro Cascata na Figura 3.4-1 esta localizado como Fazenda Cascata e o Bairro São 
Marcos não aparece registrado, em virtude do tamanho. 

 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                      RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
___________________________________________________________ 

258 
 

 

 

Na Área de Influencia Direta destacam-se também os circuitos do agroturismo do 
município da Serra. Esta atividade esta sendo desenvolvida junto aos proprietários 
rurais do entorno do Mestre Alvaro.   

Nessas propriedades, os produtores continuam sua rotina diária, mas preparam-se para 
receber e prestar serviços com qualidade ao turista. Este trabalho vem sendo 
coordenado pela Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (SETUR) em parceria 
com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC/ Departamento de 
Agricultura), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), Secretaria de 
Promoção Social (SEPROM) e da Secretaria de Saúde (SESA/Vigilância 
Sanitária).Conforme podemos observar na Figura 3.3.16, os Circuitos mais próximos do 
trecho em estudo serão o Circuito  Muribeca e o Circuito Guaranhuns. 

 

Figura 3.3.14 - Imagem aérea dos bairros analisados como Área Influencia Direta (Google 
Earth). 
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Figura 3.3.15 - Imagem do mapa dos circuitos de agroturismo existentes no 
município, observando o traçado do Circuito Guaranhuns e Muribeca. 

 

A caracterização da AID do empreendimento possibilitou a classificação das formas de 
ocupação humana em: 

 Bairro São Marcos, pertencente à sede municipal, da sua localização se pode ver 
o traçado da rodovia;  

 Bairro Cascata, situado ao lado do Bairro São Marcos; 

 Bairro Muribeca caracterizado como região e acesso para a rodovia; 

 Propriedades que terão áreas desapropriadas; 

 Propriedades com baixa densidade de ocupação distante aproximadamente até 
2.000 metros do novo traçado e, 

 Propriedades pertencentes ao Circuito Muribeca e Guaranhuns. 

  

Esta população das propriedades e dos bairros pesquisada perfaz um total de 
aproximadamente 5.000 moradores.  
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Bairros próximos ao traçado 

Bairro Cascata    

O bairro Cascata distante aproximadamente 3.000 do traçado da rodovia. Com acesso 
por Serra sede, e também pelo circuito Guaranhuns, esta localizado nas Coordenadas 
UTM 032615 7773405 O bairro Cascata fica ao lado do Mestre Álvaro, na região da Serra 
Sede. Ocupa uma área de 411. 715, 71 metros quadrados e o loteamento, que surgiu de 
uma antiga Fazenda com o mesmo nome, foi aprovado pela Prefeitura Municipal no dia 
28 de Junho de 1978. Para chegar ao bairro Cascata o visitante da BR 101 Norte, passa 
por dentro da Serra Sede. 

O bairro possui visão privilegiada do Mestre Álvaro e tem como vizinhos os bairros da 
sede, Santo Antônio, São Marcos e São Lourenço. 

Na antiga fazenda que foi loteada e vendida havia uma Cascata que deu origem ao 
nome do bairro.Teve seu inicio oficial há aproximadamente 24 anos e possui cerca de 
4.000 moradores. Nas Figuras 3.3.18 e 3.3.19, podemos ver o acesso ao bairro e o padrão 
construtivo das residências. 

 
 

  

Figura 3.3.16 - Entrada do Bairro Cascata. 
Figura 3.3.17 - Acesso ao Bairro São Marcos 
passando pelo Bairro Cascata. 

 

Residem na localidade aproximadamente 4.000 habitantes distribuídos em cerca de 
1.200 domicílios, sendo 95% destes edificados de tijolos. A população é abastecida pela 
rede pública da Cesan, contemplando 100% dos domicílios. 

Segundo moradores o bairro possui ligação para esgotamento sanitário. A coleta de lixo 
é realizada em dias alternados (2º, 4º e 6º) pela Prefeitura Municipal. Este lixo é 
encaminhado a um transbordo e direcionado para aterro sanitário. A energia elétrica é 
fornecida pela EDP/ ESCELSA atendendo a 100% dos imóveis.  

O bairro é servido também pelos serviços de telefonia fixa, não havendo posto 
telefônico, somente �orelhões� distribuídos no bairro. A localidade possui uma escola 
municipal que atende da educação infantil até a 8ª série, nos turnos matutino e 
vespertino. Para o ensino médio se locomovem para outros bairros próximos. Na área 
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de saúde, o bairro não dispõe de um Posto de Saúde, tendo os moradores que se 
locomoverem até Serra � sede para atendimento. 

O bairro é servido por somente uma linha de ônibus.Para outros locais os moradores 
utilizam as linhas do Circuito Guaranhuns. 

O bairro possui ruas asfaltadas, padarias, supermercados, lanchonetes, lojas de roupas e 
materiais de construção. Tem projetos de instalação de creche, construção de posto de  

 

saúde e área de lazer no bairro.  A segurança dos moradores é realizada com uma 
viatura policial. No bairro existe campo de futebol e um campo de golf. 

Possui Associação de Moradores. (Figura 3.3.19). 

Segundo moradores entrevistados o trafego na região é intenso, devido localização do 
bairro e durante os finais de semana devido ao Circuito Guaranhuns.Sentem-se 
prejudicados com a instalação do presídio, principalmente moradores  mais antigos, 
mas acreditam que a implantação da Via Norte irá mudar o local, pois poderá trazer turistas 
para a região do  agroturismo existente no local e consequentemente haverá um aumento de 
renda para os moradores ligados a este segmento, alem da melhoria de acesso e trafego. 
 

 

Figura 3.3.18 - Foto do Sr. Serafim Ramos da Cruz � Presidente 
Associação dos Moradores do Bairro Grande Cascata. 

 
Bairro São Marcos    

O bairro São Marcos é um dos bairros que compõem a estrutura de bairros da Serra 
sede. Este bairro devido seu crescimento é composto por São Marcos I, São Marcos II e 
mais recentemente por São Marcos III.  

O foco do estudo é São Marcos I, distante aproximadamente 2.000 metros do traçado da 
rodovia, os outros surgiram em virtude do próprio crescimento do bairro São Marcos I.  

Com acesso por Serra sede, e também pelo circuito Guaranhuns, esta localizado nas 
Coordenadas UTM 0362316 7773344. Teve seu inicio oficial há aproximadamente 37 
anos através de um loteamento. Os moradores são antigos e acompanham o  

 



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                      RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
___________________________________________________________ 

262 
 

crescimento do bairro que tem seu vetor direcionado para o centro de Serra � sede.  Nas 
Figuras 3.3.20 e 3.3.21, podemos observar o acesso ao bairro. 
 

  

Figura 3.3.19 - Entrada do Bairro São Marcos. 
Figura 3.3.20 - Acesso ao Bairro São 
Marcos passando pelo Bairro Cascata. 

 

Residem na localidade aproximadamente 500 habitantes em 140 domicílios, sendo 90% 
destes edificados de tijolos. A população é abastecida pela rede pública da Cesan, 
contemplando 100% dos domicílios, mas muitas vezes têm problemas de 
abastecimento, usando assim carros pipa. Segundo moradores o bairro possui ligação 
para esgotamento sanitário. A coleta de lixo é realizada em dias alternados (2º, 4º e 6º ) 
pela Prefeitura Municipal. Este lixo é encaminhado a um transbordo e direcionado para 
aterro sanitário. A energia elétrica é fornecida pela EDP/ ESCELSA atendendo a 100% 
dos imóveis.  

O bairro é servido também pelos serviços de telefonia fixa e há aproximadamente 4 
telefones públicos (�orelhões�) à disposição dos moradores  

A localidade possui uma escola municipal que atende da educação infantil até a 8ª série, 
nos turnos matutino e vespertino e duas creches. Para o ensino médio se locomovem 
para São Marcos II. Na área de saúde, o bairro não dispõe de um Posto de Saúde, tendo 
os moradores que se locomoverem até São Marcos II. 

O bairro não é servido por linhas de ônibus, tendo sua locomoção realizada através das 
linhas que atendem o circuito Guaranhuns. A segurança dos moradores é realizada  
com uma viatura policial, não possuindo Posto próprio. 

A maioria dos moradores (Figura 3.3.22)  trabalham em atividades diversas, na Serra 
sede e no próprio bairro, que possui supermercado, bares, salão de beleza, correio,  

padaria  e farmácia. Mesmo sendo um bairro pequeno, as ruas são asfaltadas e possui 
Associaçãço de Moradores, que atende também o Bairro São Marcos II. 
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Figura 3.3.21 - Morador Sr. Joelson Fraga. 

 

Segundo moradores o bairro é tranqüilo, não havendo violência, talvez por ser o mais 
antigo. As situações de risco encontra -se no São Marcos II. 

O trafego de veículos da pedreira existente é uma situação de desconforto e 
preocupação para os moradores, que segundo os mesmos é intenso. Com a implantação 
da rodovia, têm a expectativa de melhorar a estrutura no bairro, pelo menos em relação 
a transporte público, que atualmente não atende. 

 

Bairro Muribeca    

Muribeca é um lugar tranqüilo, com várias casas esparsas, localizadas em sítios e 
fazendas. Fica perto da sede da Serra, próximo à Rodovia Federal, BR 101-Norte. Possui 
escola, posto telefônico e alguns bares/vendas. Não possui uma aglomeração 
significativa de residências, visto as propriedades esparças.A palavra Muribeca possui 
dois significados. Deriva de Moro-Peco em tupi que significa �lugar farto�. (Página 40 
do livro �Viajantes Estrangeiros no Espírito Santo�, de Levy Rocha.) e deriva também 
de �Merú-beca�, mosca importuna, mosquito. 
 Os moradores são antigos e possuem propriedades que fazem parte do Circuito 
Muribeca � agroturismo da Serra. A localidade foi citada no estudo, mesmo estando 
distante, pelas próprias propriedades que utilizam a estrada atual e irão utilizar a nova 
rodovia. 

Na Figura 3.3.23, podemos observar a região de Muribeca e suas propriedades. 
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Figura 3.3.22 - Região de Muribeca.  

 

Residem na localidade aproximadamente 80 habitantes, distribuídos nas propriedades.  

O bairro possui um orelhão à disposição dos moradores e é servido por transporte 
público, via Circuito Muribeca. O lixo é coletado em dias alternados e as propriedades 
utilizam água de nascente e utilizam fossa. 

O local mesmo distante poderá vir a sofrer alterações, mesmo possuindo outros acessos, 
devido a mudanças e fluxo de veículos, assim como valorização de área. 

Propriedades que sofrerão processo de desapropriação 

A estimativa da população que faz parte desta análise baseou-se na pesquisa de campo, 
na qual foram identificadas através do projeto executivo, as propriedades que terão 
áreas desapropriadas em virtude do traçado, logo no início do trecho (Figura 3.3.24). 

 
 

Figura 3.3.23 - Início do trecho. A seta indica a Rodovia do Contorno BR 
101. 
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Estas propriedades sofrerão diretamente os impactos decorrentes da instalação e 
operação do empreendimento, possuem de uma maneira geral, como característica 
principal a criação de gado para corte e ou leite. Nenhuma benfeitoria irá ser atingida É 
uma área rural, sem a presença de núcleos ou aglomerações urbanas significativas. 

A população diretamente afetada pela obra, portanto, de quantidade reduzida, trata-se 
de uma população envolvida em atividades junto à área rural, mas diretamente ligada à 
área urbana, visto alguns proprietários não residirem no local. 

 

 Quanto à infraestrutura presente, possuem nascente, utilizam fossa seca e levam o lixo 
para um local onde existe coleta, pois não são atendidos pelo serviço e as principais 
demandas dos moradores estão concentradas na questão da melhoria das condições da 
coleta de lixo, da estrada de acesso, pois segundo os ouvidos, existe fluxo direto de 
veículos. 

A seguir apresentamos a relação dos moradores da respectiva área de estudo, a partir 
do acesso pela Rodovia do Contorno de Vitória, BR 101, lado direito nas Coordenadas 
UTM  359937 / 7763835.  

 

Proprietário � Herdeiros de Carlos Larica - Fazenda Jacuhy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As áreas a serem desapropriadas tem início no Ramo 200, estaca 215 +13,75 e final no 
Ramo 100, estaca 103+10,80 , a propriedade esta localizada nas Coordenadas UTM 
360400 / 7765300 lado esquerdo e direito do acesso da Via Norte. 

A propriedade possui somente terras, onde será instalado o Polo Industrial Jacuhy. 
(Figura 3.3.25), que atualmente segundo dados da Prefeitura Municipal da Serra já 
conta com mais de 20 empresas. O filho responsável é Fernando Larica. Não reside no 

 

Figura 3.3.24 - Foto da área da Euro Brasil, que esta localizada no Polo 
Industrial Jacuhy. Na parte final localiza-se as glebas para industrias. 
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local, pois a área é industrial. A família Larica é proprietária de grande gleba de terra no 
entorno da Rodovia do Contorno de Vitória, visto a área o

 

Alfaville ter sido propriedade da família.
de veículos da área aumentará consideravelmente se compararmos com o trafego atual. 
O Polo Industrial já foi citado no diagnóstico da Area Indireta, capítulo da Economia do 
município.  

Proprietário � Fernando Larica 

As áreas a serem desapropriadas tem início na 
lado esquerdo e lado direito do acesso e tem como  
7745252. 

O proprietário reside no local há 40 anos e trabalha com agropecuária. Na fazenda 
também é produzido frutas para consumo familiar. Casado, sem filhos, utiliza a estrada 
atual todos os dias com grande freqüência de viagens. Não percebe barulhos e ou muita 
poeira, sendo indiferente ao trafego de veículos existente no local.

Vê a implantação da Rodovia como uma melhoria para a área, principalmente no 
escoamento de produção. Será desapropriado somente em terras, sem edificações. 
Sugeriu na entrevista em mudar um pouco o traçado da 
brejo, pois vai precisar de muito mat
que acompanhou na visita a area, existem pontos que possuem 5
(Figuras 3.3.26 e 3.3.27). 

 

 

Figura 3.3.25 - Foto de morro da propriedade que 
foi sugerido para retirada de material para aterro.

. 
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local, pois a área é industrial. A família Larica é proprietária de grande gleba de terra no 
orno de Vitória, visto a área onde se localiza o condomínio 

Alfaville ter sido propriedade da família.Com a implantação do pólo indust
de veículos da área aumentará consideravelmente se compararmos com o trafego atual. 
O Polo Industrial já foi citado no diagnóstico da Area Indireta, capítulo da Economia do 

Fernando Larica � tel. 99822429 

serem desapropriadas tem início na  estaca 8+12,70 e final na  estaca 137+7,20  
esquerdo e lado direito do acesso e tem como  Coordenadas UTM

O proprietário reside no local há 40 anos e trabalha com agropecuária. Na fazenda 
produzido frutas para consumo familiar. Casado, sem filhos, utiliza a estrada 

atual todos os dias com grande freqüência de viagens. Não percebe barulhos e ou muita 
poeira, sendo indiferente ao trafego de veículos existente no local. 

dovia como uma melhoria para a área, principalmente no 
escoamento de produção. Será desapropriado somente em terras, sem edificações. 

mudar um pouco o traçado da via, para não passar no meio do 
brejo, pois vai precisar de muito material para aterrar o mesmo, pois segundo Sr. Jaime Larica, 
que acompanhou na visita a area, existem pontos que possuem 5 metros de turfa

 

Foto de morro da propriedade que 
gerido para retirada de material para aterro. 

Figura 3.3.26 - Foto do Sr. Jaime Larica, na 
visita de campo. Aponta para o local a ser 
desapropriado. 
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local, pois a área é industrial. A família Larica é proprietária de grande gleba de terra no 
nde se localiza o condomínio  

Com a implantação do pólo industrial o fluxo 
de veículos da área aumentará consideravelmente se compararmos com o trafego atual. 
O Polo Industrial já foi citado no diagnóstico da Area Indireta, capítulo da Economia do 

estaca 8+12,70 e final na  estaca 137+7,20  
Coordenadas UTM 0287811 / 

O proprietário reside no local há 40 anos e trabalha com agropecuária. Na fazenda 
produzido frutas para consumo familiar. Casado, sem filhos, utiliza a estrada 

atual todos os dias com grande freqüência de viagens. Não percebe barulhos e ou muita 

dovia como uma melhoria para a área, principalmente no 
escoamento de produção. Será desapropriado somente em terras, sem edificações. 

para não passar no meio do 
, pois segundo Sr. Jaime Larica, 

metros de turfa. 

Foto do Sr. Jaime Larica, na 
visita de campo. Aponta para o local a ser 
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Empresa Ibrata Mineração do Brasil 

As áreas a serem desapropriadas tem início na estaca 132+7,20 e final na estaca 206+8,80 
lado direito e esquerdo e tem como localização as Coordenadas UTM 0358690 7764101. 

A empresa de mineração (Figura 3.3.28), possui uma frota de 100 caminhões que 
utilizam como acesso a  Rodovia do Contorno de Vitória. Terá uma parte desapropriada 
para a implantação da Via Norte. 

 

 

Figura 3.3.27 - Acesso à empresa Ibrata Mineração. 

 

Proprietário � Fernando Cesar Nunes Pereira e Espolio José Nunes Pereira.  

As áreas a serem desapropriadas tem início na estaca 206+13,65 e final na estaca 
277+15,50 , lado esquerdo e lado direito. A  propriedade possui as Coordenadas UTM 
0362647 / 7765965 (entrada fazenda), UTM 0361024/ 7767605 (acesso fazenda), e UTM 
0362662 / 7766014 (sede da fazenda) lado direito. A área engloba fazenda familiar de 
pecuária com gado de corte e venda de bezerros. A fazenda possui muita área verde e 
área de brejo, possuindo arvores frutíferas, plantação de cana e milho.  

Casado, com filhos, utiliza a estrada pelo menos 3 vezes por semana em carro próprio. 
Segundo o mesmo não existe barulho próximo a residência � sede fazenda e com as 
melhorias mesmo sendo o processo de desenvolvimento, acredita numa descaracterização da 
propriedade rural. (Figuras 3.3.29 a 3.3.30). 
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Figura 3.3.28 - Primeiro acesso. 

 
Sugere no processo, duas passagens de gado na área e mudanças em virtude de área 
alagada. Cuida da fazenda do pai, que é f

Proprietário - Elbio Ribeiro. 

As áreas a serem desapropriadas têm 
lado esquerdo e lado direito, 
0360474 / 7771973 � entrada da propriedade e UTM 0360251 / 7769563 

(Figuras 3.3.31 e 3.3.32). Fazenda de pecuária com gado leiteiro, de grande extensão de 
terra com área verde e área de brejo. O proprietário reside no local há
queijo para venda. Trabalhava com agroturismo, oferecendo café colonial, mas encerrou 
as atividades, há mais ou menos 7 meses

 

 
 
 

 

Figura 3.3.30 - Vista da propriedade.
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Figura 3.3.29 - Segundo acesso. 

Sugere no processo, duas passagens de gado na área e mudanças em virtude de área 
fazenda do pai, que é falecido e a propriedade ainda é espolio.

 

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 277+15,50 e final na estaca 315, 
lado esquerdo e lado direito, e a propriedade esta localizada nas Coordenadas UTM 

entrada da propriedade e UTM 0360251 / 7769563 residê

Fazenda de pecuária com gado leiteiro, de grande extensão de 
terra com área verde e área de brejo. O proprietário reside no local há 40 anos. Produz 

. Trabalhava com agroturismo, oferecendo café colonial, mas encerrou 
as atividades, há mais ou menos 7 meses. 

 

Vista da propriedade. Figura 3.3.31 - Residência da propriedade.
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Sugere no processo, duas passagens de gado na área e mudanças em virtude de área 
alecido e a propriedade ainda é espolio. 

início na estaca 277+15,50 e final na estaca 315, 
ocalizada nas Coordenadas UTM 

residência,  

Fazenda de pecuária com gado leiteiro, de grande extensão de 
40 anos. Produz 

. Trabalhava com agroturismo, oferecendo café colonial, mas encerrou 

Residência da propriedade. 
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O proprietário utiliza a estrada 3 vezes na semana e ressalta  que todos os dias a mesma 
tem movimento, mas que o barulho não incomoda.  
Com a implantação da rodovia acredita que diminuirá o transito na BR 101, haverá 
desenvolvimento para escoamento de produção, mas que a nova via irá retirar o sossego.  Sugere 
passagem de gado na propriedade, pelo menos duas. 

 

Proprietario Rogério � Ibrata Mineração 

As áreas a serem desapropriadas tem início no Ramo 400, estaca 420 e final no Ramo 
800, estaca 798 lado esquerdo. Não existe edificação na área, somente terras(pastagem). 

 

Proprietário - Hostan Renner Castilho  

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 315 e final na estaca 443, lado 
esquerdo e lado direito, e a propriedade esta localizada nas Coordenadas UTM 0360267 
/ 7771903, lado direito da estrada. 

A fazenda Guaranhuns, tem uma produção de leite na ordem de 350 litros/dia, 
segundo gerente. Possui oito funcionários, trator, e plantação de quiabo e maracujá. 
(Figuras 3.3.33 e 3.3.34). Segundo o mesmo a estrada é utilizada diariamente pelos 
filhos de funcionários e a produção quando vendida é investida na fazenda. Os dias de 
maior movimentação no local são finais de semana e feriado, e também sofrem com 
barulho de caminhões, principalmente às cinco horas da manhã.  

 

 

  

Figura 3.3.32 - Foto do acesso a fazenda. Figura 3.3.33 - Foto da vista da fazenda. 
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Proprietario - Juliana Monjardim Barcelos  

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 410 e final na estaca 420 +2,67 , 
lado esquerdo.A proprietária não foi localizada nas três tentativas de visita a 
propriedade.  

 

Proprietário - Ésio Damásio Miranda � Herdeiro de Alaor Miranda - Tel.: 9855 4605 

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 443 e final na estaca 509+12,04, 
lado esquerdo e lado direito, e a propriedade esta localizada  nas Coordenadas UTM 
0361525 / 7773619, sendo  uma fazenda de pecuária, de grande porte. O proprietário 
reside no local há 30 anos e a produção é vendida para laticínios e moradores locais. 

Utilizam a estrada todos os dias e segundo a família no local não há barulho e a 
movimentação de veículos se dá no período da manhã e final do dia. No local existe uma 
nascente. Não acredita que sua vida irá mudar, mas crê em melhorias no escoamento da 
produção.(Figura 3.3.35  a Figura 3.3.36). 

 

  

Figura 3.3.34 -  Foto do acesso a fazenda. 
Figura 3.3.35 - Foto do proprietário na 
entrevista. 
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Proprietário Afonso José Miranda - Tel: 3291 4790 (residencial) e 3291 7944 
(propriedade à tarde) 

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 496+9,56 e final na estaca 527+7,06 
lado esquerdo e lado direito, e a propriedade esta localizada nas Coordenadas UTM 
0360666 / 7773526, (Figuras 3.3.39 e 3.3.40). A fazenda é de médio porte, com pecuária e 
produção de leite. 

O proprietário mora no local há 30 anos e produz também manga, banana e jaca. Utiliza 
a rodovia diariamente e os horários de maior transito segundo a família são no período  

da manhã e da tarde. Tem a expectativa de maior valor das terras no processo de  
desapropriação.  

 

  

Figura 3.3.38 - Acesso à residência. 
Figura 3.3.39 - Entrevista com o morador Sr. 
Afonso. 

 

  

Figura 3.3.36 - Foto das áreas da fazenda. Figura 3.3.37 - Foto da área que considera 
nascente 
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Proprietário - José Aldano Neto 

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 527+7,06 e final na estaca 
539+15,60, lado esquerdo e lado direito, alem das áreas com início na estaca 572 e final 
na estaca 642+2,60, lado esquerdo e direito. O proprietário não permitiu que a equipe 
entrasse na propriedade. Segundo o mesmo tinha algumas restrições quanto à forma de 
condução do processo, mas não colocou quais os motivos. 

Proprietário - Herdeiros de Manuel Sales Braga � Tel: 98034199 

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 539+15,52 e final na estaca 
550+4,10 lado esquerdo e direito, estando a propriedade localizada nas Coordenadas 
UTM 0359678/7774113. A residência de bom padrão construtivo esta desabitada, pois 
os herdeiros moram na Serra, mantendo no local somente criação de gado de corte, e 
uma pocilga. Um dos herdeiros Marcelo Do Espírito Santo Braga vai ao local todo dia 
alimentar os animais. (Figuras 3.3.41 e 3.3.42).  

 

 

  

Figura 3.3.40 - Um dos herdeiros. Figura 3.3.41 - Acesso a propriedade. 

 

Não tem incomodo com barulho, mas coloca que o trafego de carros é intenso nos finais de 
semana.O proprietário comentou que o traçado da rodovia ira passar na nascente de 
água ( UTM 0359880 / 7773919)  que forma uma lagoa , usada para abastecer a 
propriedade nos períodos de seca.Sugeriu que fosse feito uma alteração no traçado para 
preservar a nascente. 

 

Proprietário - Dori Nunes do Amaral Pereira Junior   

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 549 e final na estaca 580. A 
propriedade localizada nas Coordenadas UTM 03559849 / 7775678 (acesso a 
propriedade) e UTM 0359936 / 7775577 (entrada da residência), também terá outra área 
a ser desapropriada com início na estaca 610+16,15 e final na estaca 615+12. 
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A fazenda têm uma grande extensão de terra, com lagoa e nascente. O proprietário faz 
reflorestamento com árvores nativas e cria gado, cavalo , além da produção de leite. 

 

  

Figura 3.3.42 - Entrevista. Figura 3.3. 43 - Criação de Gado. 

  

 

 

Figura 3.3.44 - Acesso. Figura 3.3.45 - Propriedade. 

 

 

Morando no local há 21 anos, o proprietário utiliza diariamente a estrada, sendo que na 
propriedade os moradores sofrem com barulho, principalmente manhã e tarde. Vê na 
implantação da rodovia uma piora de vida, em virtude de tirar seu sossego.  

Esta preocupado com a desapropriação e sugere uma mudança no traçado para que não 
corte tanto sua melhor área.  

Registramos que a propriedade (Figuras 3.3.43 a 3.3.46) é cortada por um gasoduto da 
Petrobrás. 
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Proprietário Bruno Miranda 

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 640+12,40 e final na estaca 
648+9,45, lado esquerdo e lado direito. A propriedade (Figuras 3.3.47 e 3.3.478) 
localizada nas Coordenadas UTM 089 0359142 / 7775285, tem na produção de leite  sua 
principal fonte de renda. O leite é encaminhado para um laticínio em Aracruz. Coloca 
que o movimento na área é intenso desde as 04:00 horas da manhã até as 14:00 horas, 
principalmente de caminhões. 

Os filhos do caseiro estudam na Serra e utilizam moto diariamente como transporte. 
Acredita que com as obras a propriedade irá sofrer uma grande valorização. 

 

  

Figura 3.3. 46 - Entrada da fazenda. Figura 3.3. 47 - Acesso à propriedade. 

 

Proprietario - Edmo Luiz Malta de Almeida - Tel: 3251 1250 

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 648+9,45 e final na estaca 
724+14,87 lado esquerdo e direito e a propriedade esta localizado nas Coordenadas 
UTM 0359105 / 7775923 (acesso a propriedade) e UTM 0359218/7775454 (entrada da 
residência). A propriedade (Figuras 3.3.49 e 3.3.50) de grande extensão de terra possui 
lagoas, produção de leite, e venda de bezerro. O proprietário mora no Bairro de 
Fradinhos em Vitoria e o caseiro cuida da propriedade. Vende leite para laticínio em 

 Aracruz de 4 em 4 dias. Acha que vai melhorar muito a região e que irá valorizar as 
propriedades. 
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Figura 3.3.48 - Entrevista com o 
proprietário. 

Figura 3.3.49 - Propriedade 

 

Proprietário José Luiz Pimentel - Tel: 99547653 e 32281347 

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 724+14,87 e final na estaca 
752+9,07 lado esquerdo e direito e a propriedade esta localizada nas Coordenadas UTM 
0358252 / 7777496. A residência de padrão construtivo simples, esta habitada pelo 
caseiro, pois o proprietário mora na Serra. Fazenda com produção de gado para recria. 
A família é proprietária da fazenda há 8 anos. Não tem incomodo com barulho e o  
proprietário comentou que o traçado da rodovia ira passar próximo sua lagoa.(Figuras  
3.3.51 a Figura 3.3.54).   

 

  

Figura 3.3.50  � Lagoa. Figura 3.3.51 � Acesso. 
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Proprietário Luiz Carlos Zacche 

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 752+9,07 e final na estaca 
784+14,20 lado esquerdo e direito e a propriedade esta localizada nas Coordenadas 
UTM  0357288 7777088.A residência de padrão construtivo simples, 

 

caseiro, o proprietário mora na Serra. Fazenda com produção de coco para venda em 
supermercado, também possuindo pasto para gado. A família é proprietária da fazenda 
há 19 anos.  Não tem incomodo com barulho, apesar do trafego de carros ser intenso

nos finais de semana. O proprietári
próximo ao córrego que corta a propriedade. 

 

 

Figura 3.3.54 � Propriedade. 

 

 

Figura 3.3.52 � Residência. 
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Luiz Carlos Zacche - Tel: 99547653 e 32281347 

apropriadas têm início na estaca 752+9,07 e final na estaca 
784+14,20 lado esquerdo e direito e a propriedade esta localizada nas Coordenadas 
UTM  0357288 7777088.A residência de padrão construtivo simples, esta habitada pelo 

na Serra. Fazenda com produção de coco para venda em 
supermercado, também possuindo pasto para gado. A família é proprietária da fazenda 
há 19 anos.  Não tem incomodo com barulho, apesar do trafego de carros ser intenso

nos finais de semana. O proprietário comentou que o traçado da rodovia 
próximo ao córrego que corta a propriedade. ( Figuras  3.3.55 e Figura 3.3.56).  

 

Figura 3.3.55 - Proprietário. 

 

Figura 3.3.53 � Proprietário. 
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apropriadas têm início na estaca 752+9,07 e final na estaca 
784+14,20 lado esquerdo e direito e a propriedade esta localizada nas Coordenadas 

esta habitada pelo  

na Serra. Fazenda com produção de coco para venda em 
supermercado, também possuindo pasto para gado. A família é proprietária da fazenda 
há 19 anos.  Não tem incomodo com barulho, apesar do trafego de carros ser intenso 

o comentou que o traçado da rodovia ira passar no 
).   
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Proprietário Maria José Dias Borges - Tel: 33395929 e 98448686 

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 784+14,20 e final na estaca 
792+9,89 lado esquerdo e direito.A propriedade esta localizada nas Coordenadas UTM  
0357524 7777757, sendo a residência de padrão construtivo simples, esta habitada pelo 
caseiro,pois o proprietário mora em Cariacica. Fazenda com produção de queijo para 
venda e pasto com gado de leite. A família é proprietária da fazenda há 90 anos.  
(Figura 3.3.57). Não tem incomodo com barulho. O proprietário comentou que o traçado 
da rodovia ira passar deixando um pequeno espaço de terra boa e que do outro lado a terra e sem 
valor de venda e sem uso. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 792+9,89 e final na estaca 797+7,79 
lado esquerdo, estando a propriedade (Figuras 3.3.58 e 3.3.59) localizada nas 
Coordenadas UTM  00357709 / 7778387.A área é pequena com 14.600 metros 
quadrados. 

A residência de padrão construtivo simples, sendo que o proprietário mora em Vitória. 
Não tem incomodo com barulho, somente com tráfego intenso de veículos dos 
moradores locais, pois a estrada é particular e não tem saída. Vai usar a propriedade 
para construção de canil e solicitou uma mudança de traçado da Rodovia porque este passará 
bem na entrada de sua propriedade. 

 

Figura 3.3.56 - Residência na propriedade e moradores. 
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Proprietário Hermes José Buss  

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 792+9,89 e final na estaca 801+7,79 
lado direito, estando a propriedade (Figuras 3.3.60 e 3.3.61) localizada nas Coordenadas 
UTM  0357695 7778676. 

A propriedade foi visitada durante três dias e não foi encontrado ninguém no local para 
fornecer as informações. 

  

Figura 3.3.59 - Proprietário e sua área Figura 3.3.60 - Acesso à propriedade 

 

Proprietário José Carlos de Azevedo  

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 796+7,94 e final na estaca 800+3,57 
lado esquerdo, estando a propriedade (Figuras 3.3.62 e 3.3.63) localizada nas 
Coordenadas UTM  0357692 / 7778409. A propriedade é usada para acampamentos e 
encontros de adventistas, a residência tem bom padrão construtivo e o proprietário 
mora no local. Não tem incomodo com barulho, somente tráfego de veiculo dos moradores 
locais, pois a estrada é particular e não tem saída.Solicitou que se mudasse o traçado da Rodovia 
porque este passará bem na entrada de sua propriedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.57 - Proprietário e sua área. Figura 3.3.58 - Acesso à propriedade. 
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Proprietário - Victor Rodrigues da Cost

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 800+
839+8,81, lado direito e esquerdo. Fazenda
grande porte, com várias nascentes, incluindo nascente de
empresa da família � Água Mineral Calogi. 

A nascente esta localizada na área do Córrego da Onça e C
proprietário reside no local desde 1978. Tem 
encaminhada a empresa Selita
segundo os moradores existe muito barulho
os dia das semana.Acreditam que a obra 
valorização do local, mas sugerem um

 

 

Figura 3.3.61 - Residência 

 

Figura 3.3.63 - Sr.Victor e seu filho Sergio 
proprietários. 
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Victor Rodrigues da Costa - Tel: 99743042 / 99743635 

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 800+8,64 e final na estaca 
, lado direito e esquerdo. Fazenda de gado leiteiro (Figuras 3.3.64 e 3.3.65)

grande porte, com várias nascentes, incluindo nascente de água minera
gua Mineral Calogi.  

te esta localizada na área do Córrego da Onça e Córrego Castelo. O 
eside no local desde 1978. Tem produção diária de leite que é 

encaminhada a empresa Selita .Os moradores utilizam a estrada atual todos os dias e 
existe muito barulho e a movimentação é durante todo o dia, em todos

Acreditam que a obra irá trazer melhorias no acesso a área urbana e 
valorização do local, mas sugerem uma adequação em virtude das nascentes no local

 

Figura 3.3.62 - Proprietário 

 

Sr.Victor e seu filho Sergio - 
Figura 3.3.64 - Vista da fazenda
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8,64 e final na estaca 
Figuras 3.3.64 e 3.3.65), de 

água mineral que é a 

órrego Castelo. O 
produção diária de leite que é 

es utilizam a estrada atual todos os dias e 
movimentação é durante todo o dia, em todos 

irá trazer melhorias no acesso a área urbana e 
virtude das nascentes no local. 

Vista da fazenda 
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Proprietário Herdeiros do Promotor Alberto Daniel 

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 839+8,81 e final na estaca 846+8,92 
lado esquerdo e lado direito. Durante os trabalhos de campo, nas tentativas de visita, os 
responsáveis não foram encontrados. 

Proprietario André Luiz Caus Batista 

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 846+13,15 e final na estaca 
871+5,92 lado esquerdo e lado direito, localizada nas Coordenadas UTM 0356935/ 
7779813. O proprietário tem plantação de eucaliptos que direciona para fabricação de 
móveis. A área de plantação é separada na fazenda da área residencial. Não permitiu a 
entrada da equipe na propriedade e comentou que  um corte da rodovia esta muito próximo 
a um curso d água. 

 
Proprietário Fernando Cortellete Tel: 99832214 
 

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 871+5,92 e final no Ramo 400, 
estaca 422+8,86 lado esquerdo e direito, estando a propriedade (Figuras 3.3.66 e 3.3.67)  

localizada nas Coordenadas UTM  0353490 / 7779921 (casa),  sendo a residência de bom 
padrão construtivo. Fazenda com produção de leite para laticínio próprio. A família é  

proprietária da fazenda há 7 anos e proprietário mora em Vitoria. Não tem incomodo 
com barulho. 

 
 

  

Figura 3.3.65 � Fazenda. Figura 3.3.66 � Caseiro. 
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Proprietário Testi do Brasil Marmores e Granitos  Ltda

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 897+11,76 e final no Ramo 300, 
estaca 304+12,47,lado esquerdo e direito.Durante os trabalhos de campo , não 
forneceram informações. 

Proprietario Granitos Brasileiros Espírito Santo Ltda

As áreas a serem desapropriadas têm início no Ramo 100,  estaca 122+9,62 e final no 
Ramo 200, estaca 214+13,90.
informações. 

Proprietario Izabel Arlete Monelli Vervloet 

As áreas a serem desapropriadas têm início no Ramo 100, estaca 122+9,62 e final no 
Ramo 200, estaca 214+13,90,estando a propriedade 
nas Coordenadas UTM  03574412 / 7780379 ( casa 
construtivo, esta habitada pelo caseiro, pois o proprietário mora na Serra. Fazenda com

produção de gado leiteiro. Proprietária só esta na propriedade nos finais de semana.
proprietário comentou que o traçado da rodovia ira p
sofre com o barulho da BR. 

 

 

Figura 3.3.67 - Sede da fazenda

 

Proprietário Renam Ferreira  

As áreas a serem desapropriadas têm início no Ramo 200, na estaca 203+7,93 e final no 
Ramo 200, estaca 209+8,69,estando a propriedade 
Coordenadas UTM 0356623 / 7780512. 
leiteiro sendo a residência d
Serra. A família é proprietária da fazenda há 
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rasil Marmores e Granitos  Ltda  

As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 897+11,76 e final no Ramo 300, 
estaca 304+12,47,lado esquerdo e direito.Durante os trabalhos de campo , não 

Brasileiros Espírito Santo Ltda 

As áreas a serem desapropriadas têm início no Ramo 100,  estaca 122+9,62 e final no 
Ramo 200, estaca 214+13,90. Durante os trabalhos de campo, não forneceram 

Arlete Monelli Vervloet � Tel: 32276645 

As áreas a serem desapropriadas têm início no Ramo 100, estaca 122+9,62 e final no 
Ramo 200, estaca 214+13,90,estando a propriedade (Figuras 3.3.68 e 3.3.69
nas Coordenadas UTM  03574412 / 7780379 ( casa ).A residência de bom padrão 

esta habitada pelo caseiro, pois o proprietário mora na Serra. Fazenda com

produção de gado leiteiro. Proprietária só esta na propriedade nos finais de semana.
traçado da rodovia ira passar na área nobre de sua entrada e que 

 

ede da fazenda. Figura 3.3.68 - Área de pastagem. 

Proprietário Renam Ferreira   

opriadas têm início no Ramo 200, na estaca 203+7,93 e final no 
Ramo 200, estaca 209+8,69,estando a propriedade (Figuras 3.3.70 e 3.3.71) 
Coordenadas UTM 0356623 / 7780512. Fazenda com produção de gado de corte e 

a residência de bom padrão construtivo, mas o proprietário mora na 
Serra. A família é proprietária da fazenda há 50 anos.  Os proprietários ficam durante o 
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As áreas a serem desapropriadas têm início na estaca 897+11,76 e final no Ramo 300, 
estaca 304+12,47,lado esquerdo e direito.Durante os trabalhos de campo , não 

As áreas a serem desapropriadas têm início no Ramo 100,  estaca 122+9,62 e final no 
Durante os trabalhos de campo, não forneceram 

As áreas a serem desapropriadas têm início no Ramo 100, estaca 122+9,62 e final no 
e 3.3.69) localizada 

).A residência de bom padrão 
esta habitada pelo caseiro, pois o proprietário mora na Serra. Fazenda com 

produção de gado leiteiro. Proprietária só esta na propriedade nos finais de semana. O 
assar na área nobre de sua entrada e que 

 

opriadas têm início no Ramo 200, na estaca 203+7,93 e final no 
) localizada nas 

de gado de corte e 
proprietário mora na 

Os proprietários ficam durante o 
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dia na fazenda. Segundo o mesmo
intenso nos finais de semana. 

 

  

Figura 3.3.69 - Fazenda 

 

Propriedades da AID, que não sofrerão desapropriação

A partir do acesso pela Rodovia do Contorno de Vitória, foram identificadas 
propriedades que não serão desapropriadas
ligado à dinâmica da nova rodovia.

Como ponto comum registra-se na maioria das propriedades:

 Utilizam água de poço e ou nascente; 

 onde há coleta é somente em dias alternados;

 possuem fossa;  

 maioria é pecuária e algumas culturas de subsistência; e 

 existência de alguns sítios para descanso.

 
Proprietário -  Suzete Castelo Ribeiro
 

Localizada nas Coordenadas UTM 0359738 / 7763808, a residência de padrão 
construtivo simples, é utilizada pelo proprietário aos finais de semana, pois mora na 
Serra. (Figuras 3.3.72 e 3.3.73
barulho, mas coloca que o tráfego de carros é intenso nos finais de semana.
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dia na fazenda. Segundo o mesmo Não tem incomodo com barulho, mas o trafego

  

Figura 3.3.70 - Proprietário 

da AID, que não sofrerão desapropriação 

A partir do acesso pela Rodovia do Contorno de Vitória, foram identificadas 
não serão desapropriadas, mas que tem seu acesso diretamente 

dinâmica da nova rodovia. 

se na maioria das propriedades: 

Utilizam água de poço e ou nascente;  

onde há coleta é somente em dias alternados; 

maioria é pecuária e algumas culturas de subsistência; e  

existência de alguns sítios para descanso. 

Suzete Castelo Ribeiro 

Localizada nas Coordenadas UTM 0359738 / 7763808, a residência de padrão 
zada pelo proprietário aos finais de semana, pois mora na 

3.73). A proprietária não tem tanto incômodo com relação a 
o tráfego de carros é intenso nos finais de semana. 
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mas o trafego de carros é 

 

A partir do acesso pela Rodovia do Contorno de Vitória, foram identificadas 
, mas que tem seu acesso diretamente 

Localizada nas Coordenadas UTM 0359738 / 7763808, a residência de padrão 
zada pelo proprietário aos finais de semana, pois mora na 

modo com relação a 
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Figura 3.3.71 - Propriedade. Figura 3.3.72 - Acesso à propriedade. 

 

Sítio Dona Regina 

Localizado nas Coordenadas UTM 0360965 / 7772177, não possui nenhuma cultura e é 
utilizado para eventos. Segundo o caseiro o movimento no local é intenso devido a 
caminhões da pedreira. Acredita que a nova rodovia irá melhorar o local. 

INSERPLA INSERPLA � Carlos Augusto Barbosa Vilela � sócio proprietário Tel.: 
32913373 

Localizada nas Coordenadas UTM 0361646 / 7773585, o local (Figuras 3.3.74 a 3.3.77) é 
uma indústria de transformação e reciclagem de plásticos usados. Uma sociedade com 3 
sócios, possui 50 funcionários.Produz sacos para lixo, sacolas para camisetas incolor e 

coloridas, bobinas, com  uma produção mês aproximada de 45 toneladas. 
Comercializam também embalagens plásticas para empresas sob encomendas de 
representantes. 
Os funcionários utilizam o ônibus sistema TRANSCOL ou carro particular e a grande 
maioria mora no bairro próximo fazendo o trajeto a pé ou de bicicleta. 
De segunda a sexta-feira � a empresa tem um trafego em media de 4 caminhões/dia. Na 
opinião dos proprietários a rodovia só irá valorizar a área.Estão iniciando atividades no  
CIVIT . 
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Figura 3.3.73 - Entrevista com Sr. Carlos. 
Figura 3.3.74 - Foto setor de produção 
INSERPLA. 

 
 

  

Figura 3.3.75 - Acesso à empresa. 
Figura 3.3.76 - Área de depósito de 
material. 

 

Angela Marsen Garcia Santos Gomes Tel.: 32913336 - 99891522 

Propriedade localizada nas Coordenadas UTM 0361392  7773660 � acesso e   0361361  
7773671 (entrada da casa).Propriedade possui pastagens, produção e venda de queijo.  

Utilizam a estrada todos os dias, em virtude dos filhos estudarem em Carapina. 

Segundo proprietária no local (Figuras 3.3.78 e 3.3.79) não há barulho. Como maior 
benefício com a implantação da nova via, a proprietária colocou sobre a diminuição da 
poeira, diminuição de gastos com manutenção de veículos e por fim a facilidade em 
acesso mais rápido a Serra sede. 
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Figura 3.3.77 - Moradora na entrevista. Figura 3.3.78� Propriedade. 

 

Marilza Meireles Leite e Miguel Leite Sobrinho - Telefone: 3291 3551 

Localizada nas Coordenadas UTM 036 1072 / 7773561 é uma fazenda (Figuras 3.3.80 e 
3.3.81) de médio porte com pecuária e produção de leite, alem de plantação de cana e 
banana.  Possuem também um comércio de venda de queijos. Possui lago e áreas 
residenciais. O proprietário trabalha como motorista de produção na prefeitura. Moram 
3 famílias no local em duas residências.  

 
 Moradores há 40 anos no local, utilizam carro diariamente, acham que a rodovia será 
importante para o desenvolvimento local, diminuindo a poeira, diminuindo gastos com veículos, 
alem de acesso mais rápido.  

Sítio Sonho Meu - Proprietário José Roberto Barcelos Telefone: 99621174 

Localizado nas Coordenadas UTM 0360325 / 7773517 é uma fazenda (Figuras 3.3.82 e 
3.3.83) de médio porte com pecuária, pequena produção de leite, agricultura de 
subsistência além de 3 tanques com peixes. 
Utilizada como sitio de lazer nos finais de semana, o proprietário mora em Laranjeiras, 
tem caseiro no local, que possui carro próprio. Não tem boa expectativa, pois sua 

  

Figura 3.3.79 � Propriedade. Figura 3.3.80 � Moradora. 
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residência é próxima ao local onde passará a rodovia e por isso acha que terá 
transtornos como barulho de carros, muito movimento e proble
não vai trazer melhorias e sim problemas como andarilhos para o local
 

 

Figura 3.3.81 -  Entrevista com morador 
caseiro. 

 

Francisco José dos Santos � (Sar

Localizada nas Coordenadas UTM 0359679 
para lazer, possuindo  3 tanques de peixes.O
utiliza bicicleta para sua locomoção d

 

O sítio produz coco, manga e cana.
melhorias, como diminuir o fluxo de veículos na BR 101, alem de diminuir a lama e a poeira.
 

 
Figura 3.3.83 - Entrevista com morad
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é próxima ao local onde passará a rodovia e por isso acha que terá 
transtornos como barulho de carros, muito movimento e problemas de roubos
não vai trazer melhorias e sim problemas como andarilhos para o local.  

 

Entrevista com morador � Figura 3.3.82 � Propriedade. 

(Sargento) Telefone: 93161499 

Localizada nas Coordenadas UTM 0359679 / 7774116 o sítio (Figuras 3.3.84 e 3.3.85
ndo  3 tanques de peixes.O caseiro Evandro dos Santos mora no local

utiliza bicicleta para sua locomoção diária. 

coco, manga e cana. O morador do local acredita que a rodovia  tra
diminuir o fluxo de veículos na BR 101, alem de diminuir a lama e a poeira.

 
Entrevista com morador � caseiro. Figura 3.3.84 �  Propriedade. 

AMBIENTAL � EIA 
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é próxima ao local onde passará a rodovia e por isso acha que terá 
mas de roubos. Acha que 

Figuras 3.3.84 e 3.3.85) é 
caseiro Evandro dos Santos mora no local  

O morador do local acredita que a rodovia  trará 
diminuir o fluxo de veículos na BR 101, alem de diminuir a lama e a poeira. 
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Sítio Poço Dantas Muribeca  - Vera Maria Lucia Pimentel Barcelos   

Localizada nas Coordenadas UTM 0358927/ 7775155 a propriedade (Figuras 3.3.86 e 
3.3.87) é um sitio de férias e finais de semana, possuindo gado de corte e animais 
domésticos como peru, galinhas, pavão que são cuidados pelo caseiro. O filho da 
proprietária reside no local e acredita numa valorização da área. O transporte utilizado 
é carro e ônibus.     

 

Manoel Henrique Malta de Almeida Telefone: 9819 4705 

Localizada nas Coordenadas UTM 0358247 / 7774967. Fazenda (Figuras 3.3.88 e 3.3.89) 
de pecuária com pequena produção de leite. Possui plantação de coco e banana. A 
produção de leite vai para um laticínio em Nova Almeida de 3 em 3 dias. Registra-se o 
intenso transito de carretas na região. O proprietário já sofreu acidente com carreta que 
o jogou em uma vala. O maior benefício segundo o mesmo é dar mais fluxo ao trânsito de 
carretas e escoamento da produção.  

 

  

Figura 3.3.87 - Acesso à propriedade. Figura 3.3.88 � Propriedade. 

          
      

 

 

Figura 3.3.85 - Entrevista com o proprietário. Figura 3.3.86 - Acesso ao sítio. 
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Aurino Fraga Ramos/ Ormy �

Localizada nas Coordenadas UTM 0359101 / 7775174 
é de pecuária com pequena produ
dividida pela estrada do acesso principal da comunidade de Muribeca. Existem 
residências de filhos na propriedade
mesmo o barulho na localidade é intenso, assim como a poeira e excesso de veículos. Acredita que 
com a nova via, irá diminuir estas situações na região, com o deslocamento da maioria dos 
veículos. 

 

Aurino Fraga Ramos � arrendada pelo sobrinho Fabricio

Localizada nas Coordenadas UT 0357744
conta com uma pequena produção de leite.Tem açude na propriedade. Utilizam 
para transporte diário.Com referencia a rodovia 
pela rodovia e não mais estragar a estrada.
transporte escolar. 
 

 

  Figura 3.3.91

 

Figura 3.3.89  -  Estrada de Muribeca, 
cortando a propriedade.   
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� Fazenda Aruaba 

rdenadas UTM 0359101 / 7775174 a fazenda (Figuras 3.3.90 e 3.3.91
e pecuária com pequena produção de leite e de gado de corte. A 

o acesso principal da comunidade de Muribeca. Existem 
residências de filhos na propriedade. O proprietário também vende gado. 
mesmo o barulho na localidade é intenso, assim como a poeira e excesso de veículos. Acredita que 

irá diminuir estas situações na região, com o deslocamento da maioria dos 

arrendada pelo sobrinho Fabricio � Telefone: 9717 1357

Localizada nas Coordenadas UT 0357744/7775560, a fazenda (Figura 3.3.92
pequena produção de leite.Tem açude na propriedade. Utilizam 

Com referencia a rodovia acham ótimo, pois os caminhões irão passar 
pela rodovia e não mais estragar a estrada. Os filhos estudam na zona rural e vão de 

91� Propriedade. 

 

Estrada de Muribeca, Figura 3.3.90  -  Residência do filho na 
propriedade 

AMBIENTAL � EIA 
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Figuras 3.3.90 e 3.3.91) 
 propriedade é 

o acesso principal da comunidade de Muribeca. Existem 3 
gado. Segundo o 

mesmo o barulho na localidade é intenso, assim como a poeira e excesso de veículos. Acredita que 
irá diminuir estas situações na região, com o deslocamento da maioria dos 

Telefone: 9717 1357 

(Figura 3.3.92) de pecuária 
pequena produção de leite.Tem açude na propriedade. Utilizam o carro 

acham ótimo, pois os caminhões irão passar 
Os filhos estudam na zona rural e vão de 

Residência do filho na 
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Propriedades pertencentes ao circuito de Agroturismo 

Na área da implantação da Via Norte, conforme já citado existe circuitos que trabalham 
o agroturismo em propriedades e sítios. Estas propriedades serão beneficiadas com a 
implantação da rodovia, visto principalmente a melhoria de acesso.  

 

Circuito Guaranhuns 

 Sítio Recanto do Mestre Álvaro: Localizado em Serra-Sede, no entorno norte do 
monte Mestre Álvaro, o sítio  possibilita ao turista passear por trilhas ecológicas, 
banhar-se em bica natural, passear a cavalo ou de charrete. 

 Fazenda III Marias: Represa, charrete, passeio a cavalo, rapel, trilhas, pesque e 
pague. Comercializam produtos como geléias, doces, queijos, iogurtes, licores, 
pães e bolos. 

 Sítio Recanto Morro do Céu: Lugar agradável em que o visitante pode 
hospedar-se, passear por trilhas, andar a cavalo, em charrete ou carro de boi, 
além de experimentar uma vivência rural. 

Circuito Muribeca 

 Sítio Catavento: Aluguel de espaço de lazer para grupos, com área de eventos, 
piscinas, churrasqueira, quadra gramada, estacionamento, com total privacidade, 
de fácil acesso. 

  Sítio Vista Linda: Localizado à margem da BR-101, o  sítio oferece  lazer e uma 
deliciosa comida caseira,  onde o turista pode encontrar, entre outras atrações, 
cavalos, criação de animais, trilhas, mudas de plantas ornamentais e produção de 
compotas e licores. 

 Sítio Pousada Rancho Alegre: Pousada rural que oferece passeio ecológico.  A 
propriedade tem piscina de água tratada, uma bica de água de nascente para 
banho, trilhas na mata, açude para pescarias e campo de futebol. 

 

 Sítio Chapadão: Localiza-se à margem da BR-101 Norte, km 241, a 12 Km de 
Serra Sede, oferece um espaço para eventos e hospedagem de grupos, além de 
trilhas ecológicas. Possui estacionamento, churrasqueira, fogão a lenha, piscina 

 Sítio Palmeiras: Localizado à margem na BR-101 Norte, a 13 Km de Serra Sede, 
no Bairro Santiago, recebe grupos evangélicos para hospedagem. 

 Estação de Água Mineral Calogi: Fonte de água mineral, localizada em 
Muribeca, extraída a uma temperatura de 26,7ºC, numa região de intensa beleza 
natural. Esta propriedade será desapropriada e já foi citada no estudo. 
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Empresas localizadas na Área de Influência Direta 
 
Nos trabalhos de campo foram identificadas as seguintes empresas na Área de 
Influencia Direta. Estas empresas atualmente utilizam a estrada sem pavimento para 
escoamento de produção. Algumas têm seu acesso direto na via. Registramos que a 
maioria utilizará a nova rodovia. 

  Mineração Guidoni - Contato 9937 4232 - Adriano da Silva 

Localizada nas Coordenadas UTM 0359468 / 7763931. Possui 17 carretas de 3 eixos que 
realizam em media 2 viagens por dia. Possui 12 funcionários que utilizam a van da 
empresa para transporte. (Figura 3.3.93). As carretas utilizam a Rodovia do Contorno 
de Vitória para trafego diário. 

 

 

 

 Empresa � Minerbraz 

Localizada nas Coordenadas UTM  0358736 / 7764086. 

 

 

Figura 3.3.93 - Acesso à Minerbraz. 

 

 

Figura 3.3.92 - Acesso à Mineração Guidoni. 
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 Empresa Euro Brasil 

Localizada nas Coordenadas UTM 0358572 / 7764115, utilizam de 15 a 300 caminhões 
por dia dependendo da venda. Transportam blocos para o Porto de Capuaba. (Figura 
3.3.95). As carretas seguem em direção a Rodovia do Contorno de Vitória.  

 

 

Figura 3.3.94 - Empresa Euro Brasil. 

 

 Empresa Bricka - Contato 98238232 Julio 

Localizada nas Coordenadas UTM 0358572 / 7764115, sendo que os veículos da 
empresa, dependendo da demanda realizam até 20 viagens dia, transportando  

materiais de construção civil, rodoviária e usina de asfalto. As carretas utilizam a 
Rodovia do Contorno de Vitória como acesso. (Figura 3.3.96). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Empresa RCA  - Contato 32981454  Ednaldo 

Localizada nas Coordenadas UTM 0359080 / 7764107. Possui de 10 a 15 caminhões que 
transportam laminados de cobres numa média de 2 viagens por dia. As carretas seguem 
em direção a Rodovia do Contorno de Vitória.  

 

Figura 3.3.95 - Empresa Bricka. 
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Patrimonio Histórico, Cultural e Arqueológico 

Arqueologia 

Trabalhos técnicos e científicos na área de arqueologia têm o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como órgão controlador e fiscalizador de todas 
as intervenções em qualquer tipo de empreendimento, por meio de autorização prévia 
daquele 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 regulamentou os pedidos de 
permissão e autorização e a comunicação prévia quando do desenvolvimento de 
pesquisas de campo e escavações arqueológicas no país a fim de que resguarde os 
objetos de valor científico e cultural localizados nessas pesquisas e estabeleceu os 
procedimentos para a obtenção de permissão para pesquisas arqueológicas.   

 

Figura 3.3.96 - Panorâmica do traçado da Rodovia ES-120 (Via Norte, em verde o 
traçado antigo, em. vermelho a alteração), que foi objeto do levantamento arqueológico. 
Fonte: DER/ES, 2010. 
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Em função da autorização para a realização de um diagnóstico prospectivo na área do 
empreendimento, as etapas do desenvolvimento dos levantamentos arqueológicos estão 
baseadas na Portaria Nº. 230 de 17 de fevereiro de 2002, pela qual, o IPHAN determina 
os seguintes procedimentos para os trabalhos de arqueologia dos mais diversos 
empreendimentos: 

 
Para obtenção de Licença Prévia 

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, hidrografia, 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. 

Para a obtenção de Licença de Instalação: 

Implantar Programa de Prospecção Arqueológica que deverá prever prospecções 
intensivas nos compartimentos ambientais de maior potencial arqueológico da área 
de influência direta do empreendimento e nos locais que sofrerão impactos 
indiretos potencialmente lesivos ao patrimônio arqueológico, tais como áreas de 
reassentamento de população, expansão urbana ou agrícola, serviços de obras e 
infra-estrutura. 

Os objetivos nesta fase são de estimar a quantidade de sítios arqueológicos 
existentes nas áreas a serem afetadas direta ou indiretamente pelo empreendimento 
e a extensão e profundidade, diversidade cultural e grau de preservação nos 
depósitos arqueológicos para fins de detalhamento do Programa de Resgate 
Arqueológico o qual deverá ser implantado em uma próxima fase. 

A aprovação deste relatório pelo IPHAN comporá os documentos para obtenção da 
Licença de Instalação.  
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A legislação Estadual também prevê a proteção de sítios arqueológicos. A Lei Nº. 
2947/74 caracteriza o Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Espírito Santo cuja 
definição está complementada na Lei Nº. 4625392.  

Pela Lei Nº. 3624/83, os sítios arqueológicos são inseridos como áreas de interesse 
especial e turístico. A Lei Nº. 4126/88 dispõe sobre a política estadual de proteção e  

conservação e melhoria do meio ambiente, nele incluindo os sítios arqueológicos como 
áreas de uso regulamentado.  

De acordo com a legislação vigente, o presente trabalho foi devidamente autorizado, 
conforme Portaria Nº. 24 de 10 de setembro e publicada no Diário Oficial da União de 
13 de setembro de 2010.   

 
Reconhecimento da área 
  

A área foi reconhecida primeiramente pelas informações cartográficas e por imagens de 
satélite e, em parte, na documentação do diagnóstico arqueológico feito para o Plano de 
Manejo da APA do Mestre Álvaro. 

Depois da realização do diagnóstico arqueológico a área foi novamente reconhecida 
para a concretização deste programa de prospecções arqueológicas. 

Foram analisados novamente os documentos do empreendimento e a cartografia 
disponível, assim como as imagens disponíveis em banco de dados e, principalmente, 
na internet.  

A área é atingida pela Rodovia do Contorno de Vitória e por estradas vicinais que 
ocupam a região e tem vários destinos, inclusive a área da  sede do Município da Serra. 
Dentre as estradas vicinais existentes citam� se a que acompanha o trajeto incial da 
Rodovia projetada,  atingindo o Centro de Detenção Provisória da Serra; a que vai da 
sede do Município da Serra até a localidade de Queimados e uma terceira que percorre 
o chamado roteiro de Muribeca. 
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A extensão do trajeto da rodovia foi percorrida com auxilio de um topógrafo da 
EPT/LENC.  
 
 
 

 

Figura 3.3.97 �  Rodovia do Contorno de Vitória e a rotatória para a estrada 
vicinal que vai atingir a área do empreendimento. Fonte: Perota, 2010. 

 
Figura 3.3.98 �  Característica das estradas vicinais dentro da área do 

empreendimento. Fonte: Perota, 2010. 
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Como o levantamento topográfico foi feito em 2009 o traçado foi identificado por 
algumas estacas de marcação que ainda se encontravam na área, principalmente na área 
paludal, onde não havia criação de gado. Nas áreas antropizadas devido à ausência de  
estacas, o direcionamento foi feito através das informações do referido topógrafo e pela 
utilização de GPS. 
 
 

 

Figura 3.3.100 � Trecho na área paludal com as estacas de marcação. Fonte: 
Perota, 2010. 

 
 
 

 

Figura 3.3.99 - Caminhamento de reconhecimento da área. Fonte: Perota, 2010. 
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Figura 3.3.101 - Detalhe das estacas de marcação. Fonte: Perota, 2010. 

 
 
 
Durante o reconhecimento da área foram observados os perfis de solos que estavam 
expostos e observados atentamente para a verificação de alterações ou da presença de 
evidências arqueológicas. 
 

 

Figura 3.3.102 � Observação dos perfis expostos, na área do empreendimento.Fonte: 
Perota, 2010. 
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Prospecções arqueológicas 
 
Os procedimentos e a aplicação de técnicas de campo foram na seguinte ordem: 
 

a) Observação da superfície durante o caminhamento para reconhecimento da área; 
b) Realização de sondagens na área do empreendimento, na periferia da área 

paludal e nas áreas de acesso.   
c) Identificação dos sedimentos predominantes em cada perfil e das camadas 

evidenciadas nas sondagens. 

Foram também observados novamente os perfis geológicos que estavam aparentes, 
principalmente nos cortes das estradas vicinais. Quando identificadas ocorrências de 
camadas de solo orgânico com mais de 10 cm, os mesmos foram, além de observados, 
analisados. 

As sondagens foram planejadas e realizadas em toda a extensão do trajeto da rodovia e 
sua área de servidão (5 metros de cada lado da pista da rodovia).   

Grande parte do traçado percorre uma área paludal, em parte, paralelo ao traçado do 
Gasoduto Cacimbas � Vitória.  

Poucas sondagens foram feitas na área paludal. Elas foram feitas em áreas periféricas, 
com vegetação diferente das predominantes na área. Com esse método foram 
identificados dois sítios arqueológicos. 

Nas sondagens o tipo de sedimento variou em função dos compartimentos geológicos e 
seus respectivos solos. Na área paludal as sondagens feitas atingiram no máximo a 40 
cm com camadas de solos areno/argiloso, com o aparecimento de águas nessa 
profundidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.103 - Piquete em cima de rocha aparente com poucos sedimentos. 
Fonte: Perota, 2010. 
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Nas áreas onde o cristalino aflorava, as sondagens atingiram 60 cm de profundidade ou 
até o limite de aparecimento de solo. 

Nos solos da formação barreiras, principalmente nas áreas de pastagem as sondagens 
foram feitas entre 60 a 80 cm e o parâmetro da profundidade foi em primeiro lugar o 
aparecimento de linhas de pedras (piçarra) ou pela mudança de coloração. Destaca-se 
que na superfície desses solos eram raros os solos orgânicos, provavelmente pela 
criação de gado, fato determinante para aceleração dos processos erosivos. 

Foram prospectados dois terraços arenosos, localizados entre solos da Formação 
Barreiras e a área paludal e, em um deles, foi identificado um sítio arqueológico 
histórico. 

As sondagens foram feitas com trado biarticulado (boca de lobo) com diâmetro de 8 cm 
e com trado de gume reto de 6 cm. O trado de gume reto foi usado principalmente nos 
solos podzólicos da Formação Barreiras, por serem compactados e extremamente duros.   

As coordenadas foram tomadas com o Datum WGS84. 

Foram feitas sondagens nas seguintes coordenadas; 
 

Tabela 3.3.15 � Coordenadas UTM dos pontos de sondagem. 

E N OCORRÊNCIA 

 
360812 

7764116 Sítio Arqueológico Areal II 

 
360543 

7765679 
 

Estéril em material arqueológico 
 

360501 
7765803 

 
Estéril em material arqueológico 

 
360541 

7766054 
 

Estéril em material arqueológico 
 

360545 
7666092 

 
Estéril em material arqueológico 

 
360567 

7766462 
 

Estéril em material arqueológico 
 

360732 
7766580 

 
Estéril em material arqueológico 

 
360711 

7766989 
 

Estéril em material arqueológico 
 

360015 
7767632 

 
Estéril em material arqueológico 

 
359934 

7768022 
 

Estéril em material arqueológico 
 

359813 
 

7768410 
 

Estéril em material arqueológico 
359793 7768702 Estéril em material arqueológico 

 
359562 

7768755 
 

Estéril em material arqueológico 
 

359708 
7770902 

 
Estéril em material arqueológico 

 
359870 

7770452 
 

Estéril em material arqueológico 
 7771495  
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359647 Estéril em material arqueológico 
 

360240 
7771306 

 
Estéril em material arqueológico 

 
360109 

 
7773683 

 
Estéril em material arqueológico 

 
359632 

7774740 
 

Estéril em material arqueológico 
 

359651 
 

7775100 
 

Estéril em material arqueológico 
359521 7775331 Estéril em material arqueológico 

 
358973 

7775837 
 

Estéril em material arqueológico 
 

358734 
7776055 

 
Estéril em material arqueológico 

 
358452 

7776782 
 

Estéril em material arqueológico 
 

358203 
7777351 

 
Estéril em material arqueológico 

 
358686 

7777106 
 

Estéril em material arqueológico 
 

358067 
7777821 

 
Estéril em material arqueológico 

 
357795 

7778216 
 

Estéril em material arqueológico 
 

357709 
7778416 

 
Estéril em material arqueológico 

 
357321 

7780142 
 

Estéril em material arqueológico 
 

357290 
7779887 

 
Estéril em material arqueológico 

 
357180 

7779689 
 

Estéril em material arqueológico 
357174 7779260 Estéril em material arqueológico 
357292 7778679 Estéril em material arqueológico 

 
360567 

7766179 
 

Estéril em material arqueológico 
360604 7766306 Estéril em material arqueológico 

 
360549 

7765701 
 

Sítio Arqueológio Via Norte I - Sambaqui 
 

360502 
77658111 

 
Estéril em material arqueológico 

 
360585 

7766505 
 

Sítio Arqueológico Via Norte II 
 

360608 
7766509 

 
Estéril em material arqueológico 

360590 7766514 
 

Estéril em material arqueológico 
 

360501 
7766917 

 
Estéril em material arqueológico 

 
359554 

7769038 
 

Estéril em material arqueológico 
 

359621 
7769487 

 
Estéril em material arqueológico 

359765 
 

7770016 
 

Estéril em material arqueológico 
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359655 

7770932 
 

Estéril em material arqueológico 
 

359653 
7771225 

 
Estéril em material arqueológico 

 
359636 

7771526 
 

Estéril em material arqueológico 
 

359634 
7771527 

 
Estéril em material arqueológico 

 
360072 

7773052 
 

Estéril em material arqueológico 
 

360051 
7773682 

 
Sítio Arqueológico Via Norte III 

 
359992 

7773854 
 

Estéril em material arqueológico 
 

360052 
7773116 

 
Estéril em material arqueológico 

 
360200 

7773481 
 

Estéril em material arqueológico. 
 

359684 
7774466 

 
Estéril em material arqueológico 

 
359628 

7775230 
 

Estéril em material arqueológico 
 

358201 
7777728 

 
Estéril em material arqueológico 

358225 7777720 Estéril em material arqueológico 
 

358178 
7778532 

 
Estéril em material arqueológico 

 
358155 

7778414 
 

Estéril em material arqueológico 
 

357119 
7778907 

 
Estéril em material arqueológico 

 
357102 

7778895 
 

Estéril em material arqueológico 
 

357292 
7778673 

 
Estéril em material arqueológico 

 
356816 

7779218 
 

Estéril em material arqueológico 
 

357327 
7780278 

 
Estéril em material arqueológico 

 
357396 

7780348 
 

Estéril em material arqueológico 
358840 7776130 Estéril em material arqueológico 

 
358841 

7776128 
 

Estéril em material arqueológico 
 

358585 
7775907 

 
Estéril em material arqueológico 

 
358589 

7775917 
 

Estéril em material arqueológico 
 

358714 
7776116 

 
Estéril em material arqueológico 

 
358728 

7776473 
 

Estéril em material arqueológico 
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Figura 3.3.104 -  Sequência de feitura de sondagens. Fonte: Perota, 2010 
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Durante as atividades de prospecções arqueológicas foram identificados quatro sítios 
arqueológicos. 
O primeiro sítio, Areal II, localiza-se a cerca de 500 metros do eixo da rodovia. Mas é 
um sítio que já está, em parte,  impactado e poderá sofrer com a construção da rodovia 
danos irreversíveis. 
 
Esse sítio já havia sido visitado por Celso Perota e André Sesquim, na época 
responsável pelos assuntos de arqueologia da 21ª Superintendência Regional do 
IPHAN. 
Está localizado em um terraço arenoso pleistocênico, e as evidências arqueológicas 
estão entre 20 a 40 cm de profundidade. Como o sítio está em fase de destruição aparece 
no meio da areia lascas de quartzo, ossos de animais. 
O centro do sítio está localizado nas coordenadas 24k 360812  -  7764116, Datum WGS84. 
 

 

Figura 3.3.104 � Localização do sítio Areal II. 

Fonte da imagem: www.google.com 
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O segundo sítio é um pequeno sambaqui que se localiza sobre um afloramento rochoso 
do cristalino que fica dentro da área paludal, cerca de 50 metros do traçado da rodovia. 

Durante o caminhamento se observou restos de conchas com terra escura, com grande 
teor de matéria orgânica, que tinha pequenas árvores e arbustos, contrastando com a 
paisagem local. 

Foi feita uma sondagem no centro do sítio e as evidências com conchas e solos escuros 
foram até a profundidade de 60 cm. A área tem uma extensão de 12 x 15 metros. 

O sítio tem seu centro nas coordenadas 24k 360549 - 7765701, Datum WGS84.                                                           

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.3.105 � Relação entre o trajeto da rodovia e o sítio arqueológico. Extraido do 
mapa das 

coordenadas das sondagens. Fonte: Perota, 2010. 
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Figura 3.3.106 - Localização do sítio Via Norte I. Relação com o sítio Areal II.  

Fonte da imagem: www.google.com 

 
 

 
Figura 3.3.107 � Base rochosa dentro da área paludal, base do sítio Via Norte I.  

Fonte: Perota, 2010. 

 
 
 

Sítio Via Norte I 

Sítio Areal II 
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Figura 3.3.108 - Sítio Arqueológico Via Norte I. Contraste da vegetação com a da área 

paludal. Fonte: Perota, 2010. 

 
 
 

 
Figura 3.3.109 � Sítio Arqueológico Via Norte I. Sondagem. Fonte: Perota, 2010. 
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O terceiro sítio denominado de Via Norte II, é um sítio histórico, localizado num terraço 
arenoso, situado entre os solos terciários da Formação Barreiras e a área paludal. O sítio 
está cortado por uma estrada vicinal e fica a cerca de 80 metros do traçado da rodovia. 

Um perfil aparente na margem da rodovia vicinal foi exposto e ficou evidenciada uma 
camada de ocupação de 25 cm, composta de areia escura, poucos exemplares de 
conchas e cacos de cerâmica. As evidências estavam numa área de 30 x 60 metros. 

O sítio tem seu centro nas coordenadas 24k 360585  -  7766505, Datum WGS84. 

 

 

Figura 3.3.110 - Localização do sítio Via Norte II. Extraido do mapa das coordenadas das 
sondagens. Fonte: Perota, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 

Sítio  Via Norte II    
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O solo é areno/argiloso de cor escura. Foram feitas sondagens no local e o material 
arqueológico (cerâmica e restos de alimentação) estavam entre 15 e 25 cm de 
profundidade. O sítio tem seu centro nas coordenadas 24k 360585 - 7766505, Datum 
WGS84.  

O quarto sítio arqueológico, denominado de Via Norte III, está localizado em um 
pequeno vale que tem em seu entorno dois morros com afloramentos cristalinos. O 
traçado da rodovia é dentro desse pequeno vale. O solo é areno/argiloso e, nos 
primeiros 20 cm, a coloração é escura. Entre 5 e 15 cm ocorreram cacos de cerâmica 
numa pequena extensão de 20x10 metros.  No pequeno vale passa uma estrada vicinal,  
que afetou parte do sítio. O sítio tem seu centro nas coordenadas 24k 360051 - 7773682, 
Datum WGS84. 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.111 - Sítio arqueológico Via Norte II. Evidenciação da estratigrafia. Fonte: 
Perota, 2010. 
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Dados arqueológicos da região  
 

Sítios arqueológicos localizados no Município da Serra já receberam tratamento 
arqueológico. Na década de 50/60 do século passado os pesquisadores Ferreira Maier e 
Ernesto Salles Cunha identificaram alguns sambaquis na parte norte da baia de Vitória. 
Esse último dentista, tinha objetivos concretos na sua pesquisa, ou seja, a descrição e 
estudos das características buco-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. Estão mostrados na Figura 3.3.114 
alguns dos sítios arqueológicos registrados mais próximos à área do empreendimento.  

A grande maioria desses sambaquis está situada a leste do Canal dos Escravos. Os 
outros dois podem estar localizados na sua parte oeste. 

 

Figura 3.3.112 - Localização do sítio Via Norte III. Extraido do mapa das coordenadas 
das sondagens.  

Fonte: Perota, 2010. 

Sítio Via Norte III   
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Figura 3.3.113 � 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 do empreendimento foram localizados e registrados dois sítios 
arqueológicos, no entorno do Morro Mestre Álvaro e no bairro de Goiabeiras, muito 
próximos ao canal norte da Baía de Vitória. Nas margens do Rio Jacaraípe, que liga a 
Lagoa Jacuném ao Mar, foram localizados dois sambaquis mas até agora não foram 
cadastrados no IPHAN. Entre as praias de Bicanga e Praia Mole, nas proximidades do 
Córrego de Maguinhos existe um sítio arqueológico, cujo conteúdo é de elementos pré 
cerâmicos e pertencem à Tradição Aratu. Na localidade de Biriricas e Potiri foram 
encontrados sambaquis e sítios pré cerâmicos que estão devidamente cadastrados.  

Outro sítio foi localizado no leito do antigo trajeto da Rodovia Vitória � Nova Almeida, 
trata-se de um sítio cerâmico pertencente à Tradição Aratu. 

Na década de 70 Perota escavou o Abrigo Sob-rocha Mestre Álvaro,  quando recolheu 
material pré-cerâmico e cerâmico, assim como material colonial. Durante a realização 
do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas o mesmo arqueólogo encontrou  um 
sítio arqueológico da Tradição Aratu nas bordas do Morro Mestre Álvaro e seus 
resultados estão devidamente publicados. 
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Figura 3.3.114 � Abrigo sob-rocha Mestre Álvaro, publicado em 1970. 

Fonte: Revista da Cultura da UFES, 1970. 

 

 

  

Figura 3.3.115 - Material arqueológico coletado no Abrigo sob rocha Mestre Álvaro, 
publicado em 1970. 

Fonte: Revista de Cultura da UFES, 1970. 
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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 
TradiçãoTupiguarani (Fases Tucum e Cricaré). Christiane Machado também registrou 
um sítio Tupiguarani, possivelmente relacionado à Fase Cricaré.  

No ano de 2006 no acompanhamento das obras de reconstrução da Praça de Nova 
Almeida, onde se localiza a Igreja e Residência dos Reis Magos, monumento 
arquitetônico tombado pelo IPHAN, foram registradas duas áreas com material 
arqueológico histórico e com datações diferentes. O material que está sendo estudado 
está revelando uma série de dados, desde porcelana do Séc XVI até uma cerâmica 
popular, possivelmente feita no local. 

 

 

 

Figura 3.3.116� Escavações arqueológicas na área da praça de Nova Almeida.  

Fonte: Perota, 2007. 

 

Recentemente Perota e André Sesquim (responsável pela arqueologia da 21ª 
SR/IPHAN), encontraram um sítio arqueológico localizado entre o Gasoduto da 
Petrobrás e a região paludal da Fazenda Jacuhy, com características físicas e culturais 
do sítio Areal.  

Entre os anos de 2006 e 2008 parte da área foi prospectada por arqueólogos da 
Fundação Seridó, quando realizaram um programa de prospecção arqueológica na área 
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de passagem do Gasoduto e não registraram sítio na região. Destaca-se que, parte do 
trajeto da Rodovia ES - 120 é paralela ao Gasoduto, principalmente nas áreas paludais. 

Nos anos de 2008 e 2009 a arqueóloga Cristiane Lopes Machado, realizando programa 
de resgate arqueológico na área do empreendimento denominado �Alphaville Jacuhy�, 
realizou escavações arqueológicas em quatro sítios pré-cerâmico, sendo que um deles 
forneceu material para datação radiométrica pelo método 14c obtendo datações de 4.100 
a 4.900 AP.  

 
 
Entrevistas 
 

Durante a realização do reconhecimento da área foram feitas entrevistas com 
moradores do entorno da área de proteção ambiental, com o objetivo de levantar 
informações sobre dados arqueológicos. 

As entrevistas foram feitas com um roteiro aberto e com algumas perguntas chave e as 
abordagens foram aleatórias e sem inferência ao gênero dos entrevistados. 

Como a maior parte da área é de criação de gado a presença humana é reduzida. Foram 
feitas duas entrevistas na localidade de Muribeca e três na localidade de Aroaba.  Uma 
entrevista foi feita com um operário de um posto de gasolina, localizado nas margens 
da BR-101. 

Os entrevistados na localidade de Aroaba, apesar de serem moradores antigos na 
região, não tinham informação sobre achados arqueológicos. 

Um morador da região de Muribeca (área com casas espaçadas) já observou nas 
imediações lâminas de machado polido que chama de �pedra de corisco�, não soube 
indicar corretamente o local, mas pelas indicações dos elementos geográficos fica 
distante da área pesquisada. 

O funcionário do posto de gasolina morador antigo já viu na região material 
arqueológico, lítico e cerâmico, nas margens de um pequeno córrego, localizado fora da 
área do empreendimento. Ficou de verificar novamente o local para depois fornecer  
informações corretas. 

 

Contexto Arqueológico Regional 

Com os dados disponíveis é possível estabelecer uma seqüência de ocupação pré-
histórica no local. Distintas culturas habitaram a área do empreendimento. Desde a 
população sambaquiana até os sítios cerâmicos do período colonial. 

Nesse contexto foi possível fazer um recorte dessa ocupação e a presença constante de 
sítios arqueológico se deve ao fato de que na região existe um ambiente favorável à 
ocupação indígena, pois estão presentes recursos marinhos, dos mangues, fluviais e das 
matas que circunda a região. Até hoje essa região é procurada por pescadores 
profissionais e amadores e de caçadores que burlam as fiscalizações ambientais. 
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Esse contexto contempla: 
 

1. caçadores-coletores do Litoral 
Constituídas de populações sambaquiana e de populações do sítio Areal, o sítio 
de Manguinhos e da região de Biriricas e Potiri. 
 

2.  coletores agricultores do litoral 
População que ocupou as camadas superiores do Sítio Areal, provavelmente 
relacionados com a Tradição Una 
 

3. agricultores do litoral 
 Tradição Tupiguarani 
 Tradição Aratu  

 
4. grupos de contato 
     índios �tupinikin� �malali�,  �puri-coroado� e de �botocudo� várias tribus  
     de   �macro-Gê�. 

 
5. sítios de tradição neo-brasileira. 

Em Nova Almeida, Potiri, Biririca 
 

Dados Etnográficos 

Uma série de dados etnohistóricos sobre a região foi levantada. Na documentação 
jesuítica e em alguns textos históricos a área do empreendimento, na época do inicio da 
colonização era habitado por grupos indígenas falantes de línguas Macro-Ge (malali, 
patasho, mashacali, pañame) e por índios falantes da língua Tupi-guarani. 

 

Na região litorânea central do Espírito Santo, as referências etnográficas indicam o 
predomínio de índios da família Tupi, denominados Temiminó (Nimuendaju, 1981). 
Derenzi (1965) cita sua presença na baixada de Goiabeiras, Carapina e até próximo a 
sede do Município da Serra. Os índios Puri e Botocudo são registrados no interior do 
estado, o que não impede sua circulação até o litoral. Foram muito temidos pelos 
viajantes por seu comportamento hostil (Coutinho, 2002; Maximilliano, 1958; 
Nimuendaju, 1981; Saint-Hilaire, 1974). Os ataques e as doenças dos europeus tiveram 
grande efeito sobre a população indígena, com muitas baixas e fuga para o interior. 

Segundo relato de Jean de Lery, escrivão da frota de Villegagnon, a região era 
dominada por um chefe que denominou de �margaia huuaçu�, na realidade estava-se 
referindo ao chefe denominado de �Maracajá-Guaçu2� que aparece em inúmeras citações 
históricas que chefiava os índios dessa região até Nova Almeida, localizada no litoral e 
ao norte do empreendimento. 

                                                
2  Outra forma gráfica �maracajaguaçu� ou �maracajaguassu� 
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Em 1551, chegam os primeiros jesuítas no Espírito Santo, com o Padre Braz Lourenço, 
que fundou o colégio em Vitória. Em 1557, há registros dos primeiros aldeamentos por 
eles implantados. Os aldeamentos, estabelecidos em locais estratégicos já com grande 
concentração de indígenas, eram apresentados como alternativa de permanência e de 
proteção para os índios. Em troca dessa proteção, eram submetidos à catequese e a 
negação dos seus valores culturais, sendo submetidos ao trabalho sob a coordenação 
jesuíta.Os índios da família Tupi, especialmente os Temiminó, foram aqueles com maior 
presença nos aldeamentos, uma vez que era o grupo com maior presença na área. 

Posteriormente, esses índios foram aldeados na antiga Fazenda Jesuítica de Carapina e 
outros ao redor da Igreja de São João de Carapina. Aldeamento que foram estratégicos 
para os jesuítas para chegarem até o local onde hoje está a sede do município da Serra e 
desta até a Igreja e Residência dos Reis Magos, em Nova Almeida. 

A Igreja e Residência dos Reis Magos foram construídas a principio para a catequese, 
mas divido a diversidade a grande presença de índios que falavam línguas distintas, 
esse monumento jesuítico passou a ser um local de aprendizado de línguas indígenas>  

Essa residência passou a ser residência obrigatória a todos os padres jesuítas que se 
dirigiam ao Brasil e principalmente para essa região, para depois de conhecerem os 
fundamentos das línguas indígenas, darem inicio a catequização. Em 1615, quando a 
Igreja e Residência foram terminadas, já tinha essa finalidade, ou seja �... irmão 
estudantes com a missão de aprender línguas...�. 

Com a expulsão dos jesuítas na segunda metade do século XVIII, essas localidades 
foram abandonadas e, no século XIX, são registrados ataques de índios �botocudo�, na 
região. 

Em função da organização econômica que os jesuítas implantaram na Capitania do 
Espírito Santo, aconteceram grandes deslocamentos de índios de outras áreas para essa 
região, principalmente de �aimoré� e �patashó�. 

Em 1860 quando da visita de D. Pedro II à Nova Almeida, em seu diário registrou 
alguns vocábulos da �Língua Geral�, que ainda era falada por moradores locais e 
depois disso, ficou proibido  o uso dessa língua pela população local. 

 

 
Ocupação Histórica 

A ocupação histórica da área do município da Serra se deu a partir de  1540. Os padres 
da Companhia de Jesus estabeleceram no Espírito Santo um conjunto de Igrejas, 
Residências e Fazendas. 

Na área do município da Serra, três monumentos históricos construídos entre os séculos 
XVI e XVII: A Igreja e Residência dos Reis Magos no distrito de Nova Almeida; a 
Fazenda de Carapina e a Igreja de São João Batista, na região onde se localiza o bairro 
de Carapina.  

A Igreja e Residência dos Reis Magos é um monumento nacional, tombado pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1943. 
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Figura 3.3.117 � Igreja e Residência dos Reis Magos. Fonte: Perota, 2007. 

 
          

Essas terras, onde foram construídos os dois monumentos, foram inicialmente de 
propriedade de Francisco Aguiar Coutinho  que as doou à Miguel Pinto Pimentel que 
fundou um engenho de açúcar em 1630 (?).Depois a Fazenda passou a  ser propriedade 
dos  Jesuítas.  O Reitor do Colégio dos Jesuítas Francisco Gil de Araujo, verificando que 
os marcos que definiam a área da fazenda haviam sido feitos em árvores e que foram se 
apagando com o tempo, �... requereu marcos bem visíveis e fiéis...�. 

Segundo Serafim Leite as terras são assim descritas; 

�... Principiavam na barra do rio da Passagem, em Maruipe e estendiam-se até a ponte de 
Cambori, onde se colocou um marco, dai ao Corrego Negro, onde se fincou outro: tomando rumo 
do norte até o rio Carapebus-Mirim, hoje rio da Praia Mole e onde foi assinalado outro: dai à 
Malha Branca do Mestre Álvaro, prosseguindo rumo ao sul com diferentes marcos no travessão 
do Jacui ao Porto Velho, que era  a beira da estrada para Vitória em direção ao rio da Passagem, 
no lugar onde se havia fundado o primeiro marco... � 

Os padres Jesuítas estabeleceram uma série de aldeias e foram beneficiados com a 
catequização do chefe �maracajaguaçu�, que segundo informações dos próprios 
jesuítas, dominavam as aldeias localizadas entre Carapina até Nova Almeida. A grande 
presença de índios na região levou o governo da capitania a doar, em 1615, uma 
sesmaria aos índios locais, documento que foi devidamente registrado no Livro Tombo 
de Nova Almeida. 

Os padres e os civis tentaram estabelecer áreas de plantação de cana de açúcar, mas o 
empreendimento não deu certo pois são poucos os dados de importância sobre a 
produção de açúcar na região. 
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Como os jesuítas foram hábeis na construção de canais e também porque na região 
foram construídas duas importantes bases para a catequização dos índios: A Fazenda 
de Carapina e a Igreja de São João de Carapina. A região foi passagem para se chegar 
até a aldeia da Conceição (Serra) e depois até a localidade de Nova Almeida. 

 

 

Figura 3.3.118 � Capela de São João Batista na localidade de Carapina, Serra,ES. Fonte: 
Perota, 1996. 
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Serafim Leite relata que havia visitas constantes dos padres jesuítas na região numa 
periodização de 15 em 15 dias e que para chegar até a aldeia de São João se gastava  um 
dia navegando pelos rios da baia de Vitória. Os padres jesuítas Gouveia e Cardin 
visitaram a Aldeia de São João  e relatam que �... a aldeia de São João estava a nove 
legoas da Conceição...� e que foram acima por um rio �mui� fresco e cheio de árvores. 
Outra citação é de que  a quatro léguas da Vila (Vitória) por um rio muito ameno chega-
se a uma aldeia de índios e de que por outra via se chega a aldeia de São João onde 
habitavam cerca de 3.000 índios. Portanto, segundo essas referências, os jesuítas 
aproveitaram todos os canais da baia de Vitória e dos pequenos rios para chegar as 
aldeias localizadas na região. 

Já o historiador �Eugênio de Assis� no seu dicionário Geográfico e Histórico do Espírito 
Santo, relata. �....Canal do Una. Construção dos Jesuíta...� e diz que o canal foi 
reconstruído por Ignácio Pereira de Barcelos, Miguel Ribeiro,Manuel Miguel dos Anjos, 
Vicente Pereira de Jesus e Don Almada Coutinho em fins do século XVIII e depois  foi 
novamente aberto  �... por ordem do governador Rubim...�. 

 

Em 1854, existe uma ordem regia, com a alocação de 4.000 contos de reis para que se 
conclua a abertura do canal do rio Una que, segundo o documento, seria necessário pela 
importância do canal na ligação entre a capital da província e  aldeia da Conceição 
(Serra).  

Embora esses recursos terem sido enviados ao Espírito Santo, em 1878, segundo 
relatório apresentado à Assembléia Legislativa, pelo Presidente de Estado e Negócios 
do Império, os serviços ainda não tinham sido concluídos e �... as obras publicas que 
n´esta Província se fazem a custas dos cofres geraes são does cannaes, do Una no 
município da Serra e o do Itaúnas no de São Mateus...� 

 
Figura 3.3.119 - Lado sul da Capela de São João Batista, tendo ao fundo o morro Mestre Álvaro. 
Fonte: Perota, 1996. 
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Com a expulsão dos jesuítas a economia da região teve um decrescimento e no Século 
XIX a produção agrícola da região não tinha muita importância e por isso o município 
da Serra  recebeu poucos imigrantes e aconteceram movimentos de afro descendente. 
Principalmente a chamada Insurreição de Queimados. 

A Insurreição do Queimado foi uma revolta que durou até a prisão de Elisiário, um dos líderes do 
Movimento, cinco dias depois do início da Insurreição, no dia 23 de março. Chico Prego 
morreuenforcado na Serra Sede. João da Viúva Monteiro, morreu enforcado no Distrito de 
Queimado. Elisiário fugiu da cadeia, graças a um milagre eformou um quilombo na região depois 
do Morro do Mestre Álvaro e do Monte do Mouxuara, em Cariacica.  

Essa insurreição foi feita na Freguesia de São José do Queimado que está localizada nas 
proximidades da foz do rio Santa Maria da Vitória e também nas proximidades do 
morro Mestre Álvaro. Foi fundada na primeira metade do século XIX.  

Na década de 1840, a Freguesia reunia uma população significativa que dava certa 
importância à localidade.  Com a decadência econômica na segunda metade do Século 
XIX  e com a construção de estradas de rodagem iniciou-se um processo de decadência 
econômica e, consequentemente, de  despovoamento. 

 

 Hoje, no local onde se localizava a Freguesia, encontram-se testemunhos em ruínas da 
Igreja de São José e de estruturas de algumas casas, que foram feitas em pedra e 
alvenaria e de outras evidências arqueológicas, como cacos de telha, cerâmica popular e 
de porcelanas. 

As ruínas da Igreja e de seu entorno, estão em processo de tombamento pelo Conselho 
Estadual de Cultura. 

 

 
Figura 3.3.120 � Estado atual das ruínas da Igreja de São José de Queimados.Fonte: 
Prefeitura Municipal da Serra, 2005. 
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Desde o final do século XIX quando foi feito a comunicação por estrada entre a capital 
do Estado e a cidade da Serra, não se tem mais referência sobre o �canal do rio Una� ou 
mesmo de �Canal de Escravos�. 

Com a expulsão dos padres Jesuítas, a região ficou desprotegida, mas com grande 
influência da Capitania de Porto Seguro. 

 

 

Quando da proclamação da Independência do Brasil, a câmara de Nova Almeida se 
rebelou e ficou do lado dos baianos que recusavam as ordens  de D. Pedro I e por isso a 
região ficou, por muito tempo, esquecida da administração da Província do Espírito 
Santo. 

Uma das referências atuais na historiografia capixaba é a denominação de um canal na 
baia norte com a denominação de �Canal do Escravos�. Segundos os levantamentos 
históricos realizados essa denominação só aparece na cartografia atual.   

A denominação de �Canal dos Escravos� é recente. As primeiras referências aparecem  
entre 1948 e 1952 quando o antigo Departamento Nacional de Obras contra a Seca 
(DNOCS), realizou drenagens na área próxima do Morro Mestre Álvaro e um ramal, de 
um dos canais, derivou-se no sentido da área onde estava localizada o antigo 
povoamento de Queimados, daí o suposto  nome de ·canal dos escravos.  

O desenvolvimento da região só vai acontecer na metade do século XX, quando o 
turismo de balneário vai se iniciar no Espírito Santo. Vão surgir os loteamentos e na 
década de 60, do século passado, o loteamento de Jacaraípe foi um dos que 
prosperaram e a localidade se desenvolve através das atividades turísticas. 

Na década de 80 inicia-se a construção da Rodovia ES-060, também chamada de  
Rodovia do Sol quando as localidades e distritos litorâneos vão ser interligados por 
rodovia asfaltada com Vitória e com a Rodovia BR-101. 

 

 Bens tombados no município da Serra 

Capela de São João Batista 

Data de construção 1746 
Tombada pelo Conselho Estadual de Cultura em três de maio de 1984, conforme processo nº 
02/81 e Inscrito no Livro Histórico nº 78 as folhas 9. 
Localização: Bairro de Carapina, sul do município de Serra. 
     

Igreja e Residência dos Reis Magos 

Data de construção 1610 
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Tombada pelo  SPHAN (hoje IPHAN) em vinte e um de setembro de 1943  pelo processo nº 230-
T e inscrito no Livro Histórico nº 233, às folhas 37. 
Localizado no distrito de Nova Almeida, no litoral nordeste do município. 
 

Fazenda Natividade 

Data de construção 1860 

Tombada pelo Conselho Estadual de Cultura no dia dois de agosto de 1983, segundo processo nº 
02/80 e inscrito no Livro Histórico nº 69, às folhas 08. 

Localizada na região sudeste do município nas proximidades da divisa com os municípios de 
Cariacica e Santa Leopoldina. 

Além dos bens arquitetônicos tombados a Mata Atlântica foi considerada de 
importância e, no Espírito Santo está presente principalmente na região litorânea e 
serrana  e abrange a maioria dos municípios do Espírito Santo. 

Dentro dessa macro área estão Reservas biológicas, parques estaduais, áreas de 
preservação permanente, estações ecológicas e reservas indígenas. 

Toda a área do Morro do Mestre Álvaro foi enquadrada dentro das áreas de 
preservação, a partir da quota de 50 metros acima do nível do mar. 

Além desses bens culturais estão tramitanto junto ao Conselho Estadual de Cultura o 
tombamento das ruínas e entorno da Igreja de São José de Queimados. 

    

 

Considerações Finais 

O programa de prospecções arqueológicas na área onde vai ser construída a Rodovia 
ES-120 foi realizado em toda a extensão da via, se excetuando as áreas paludais que 
foram prospectadas em parte. 

Recomenda-se a realização de Programa de Resgate Arqueológico conforme parecer 
final do IPHAN (OF.GAB/SE-ES/IPHAN/ES no.019/2011) apresentado no Anexo IV para 
garantir a proteção do patrimônio arqueológico da região. 

Destaca-se a realização, com urgência, de pesquisas intensas no sítio Areal II, pois o 
mesmo se localiza em uma área onde estão sendo construídas unidades industriais, 
principalmente no ramo de rochas ornamentais e deve ser impactado pelas instalações, 
assim como pela construção da rodovia, pois se trata de um  terraço arenoso, matéria 
prima para essas obras. 

Recomenda-se ainda a realização de um monitoramento durante a construção da 
rodovia principalmente nas áreas de desmonte nas áreas de empréstimo e na área 
próxima ao sítio arqueológico Via Norte III, pois se trata de um pequeno vale e  a 
movimentação de sedimentos vai ser de grande porte. 
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4. PROGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

A Resolução CONAMA no 001 de 23/06/86 considera �impacto ambiental qualquer 
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 
afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e 
econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a 
qualidade dos recursos ambientais�. 

Além do conceito de impacto ambiental, é importante o entendimento da abrangência 
do principal objetivo de seu estudo, que é o de prevenir, mitigar e compensar alterações 
que podem ocorrer diante da implantação de um projeto de atividade determinada. 
Assim a avaliação de impacto ambiental torna-se um instrumento fundamental de 
planejamento e gestão, pemitindo associar as preocupações ambientais às estratégias do 
desenvolvimento social e econômico.  

Este item foi elaborado buscando a melhor forma de identificação e avaliação dos 
impactos potenciais decorrentes do empreendimento, em suas fases de implantação e 
de operação, considerando-se sempre a relação causa e efeito. Na avaliação foram 
tomadas como bases as informações obtidas nos levantamentos de campo, entrevistas a 
diversos segmentos da sociedade local, além do diagnóstico realizado nas áreas de 
abrangência deste estudo, englobadas pela AID e AII. 

Para melhor visualização dos impactos potenciais decorrentes de cada atividade do 
empreendimento, foi montada a matriz apresentada na Figura 4.1, baseada na Matriz 
de Leopold (1971), na qual se fez algumas adaptações para o caso específico do 
empreendimento em foco.  As ações do empreendimento foram descritas nas linhas e os 
respectivos impactos nas colunas, dentro do meio correspondente (físico, biótico e 
antrópico), permitindo assinalar, nas quadrículas correspondentes às interseções das 
linhas com as colunas, os impactos de cada ação sobre os componentes por ela 
modificados ou alterados.   Para representação dos impactos foram adotados símbolos, 
permitindo a visualização das atividades realmente significativas e, conseqüentemente, 
merecedoras de atenção especial. 

Os símbolos representam a categoria e a intensidade do impacto, conforme 
conceituação abaixo descrita: 
 
- Categoria: considera se o mesmo é negativo (adverso) ou positivo (benéfico); e  
- Magnitude: intensidade com que o impacto se manifesta, em escala nominal de 
grande, médio e pequeno. 
Para melhor caracterização dos impactos, os mesmos foram classificados, seguindo-se a 
qualificação abaixo descrita. 
 

● Classificação adotada para os impactos 
 
- Quanto à categoria: Positivo, quando uma ação causa melhoria da qualidade de um 
fator ambiental (benefício); ou Negativo, quando uma ação causa um dano à qualidade 
de um fator ambiental (adverso); 
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- Quanto à magnitude: Pequeno, quando os efeitos dos impactos apresentam baixo 
potencial de alteração da qualidade ambiental; Médio; quando os efeitos dos impactos 
apresentam médio potencial de alteração da qualidade ambiental; e Grande, quando os 
efeitos dos impactos apresentam grande potencial de alteração da qualidade ambiental; 
- Quanto à natureza: Direto, quando provocado diretamente pela implantação ou 
operação do empreendimento; ou Indireto, quando provocado por desdobramentos 
conseqüentes dos impactos diretos; 
- Quanto à periodicidade: Temporário, quando um impacto cessa a manifestação de 
seus efeitos em um tempo determinado; ou Permanente, quando não cessa seus efeitos  
em um tempo determinado; ou Cíclico, quando os efeitos se fazem sentir em 
determinados ciclos, que podem ser ou não constantes ao longo do tempo; 
- Quanto à reversibilidade: Reversível, quando cessada a ação o fator ambiental 
retorna às suas condições originais; ou Irreversível, quando cessada ação o fator 
ambiental não retorna às suas condições originais; 
- Quanto à abrangência: Local, quando o impacto, ou seus efeitos, ocorrem ou se 
manifestam na área de influência direta do empreendimento; ou Regional, quando o 
impacto, ou seus efeitos, ocorrem ou se manifestam na área de influência indireta do 
empreendimento; e 
- Quanto à ocorrência: Imediato, quando ocorre imediatamente ao início das ações que 
lhe deram origem; ou Médio Prazo; quando ocorre após um período médio contado do 
início das ações que lhe deram origem; Longo Prazo; ocorre após um longo período 
contado do início das ações que lhe deram origem. 
Após as análises e classificação dos impactos, foram propostas medidas mitigadoras e 
potencializadoras. 
As propostas de medidas mitigadoras basearam-se nas ações e potenciais impactos 
sobre os ítens ambientais destacados e têm como objetivos a eliminação ou atenuação 
de tais impactos. As medidas potencializadoras visam otimizar as ações favoráveis na 
instalação do empreendimento, através da maximização dos efeitos positivos. 
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Figura 4.1 - Matriz de Impactos Ambientais.



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                      RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
___________________________________________________________ 

325 
 

4.1 MEIO FÍSICO 

Impactos sobre o Meio Físico 

Processos Erosivos 

O empreendimento será inserido numa região com relevo irregular, assim o controle 
dos impactos ambientais torna-se necessário durante o processo de terraplenagem na 
etapa de instalação e consequentemente na fase de operação. Desta forma, até que seja 
concluída a impermeabilização do terreno, o solo ficará exposto e estará susceptível à 
erosão. Se estas atividades ocorrerem em período chuvoso, poderá ocorrer o aumento 
do carreamento de sedimentos para os corpos hídricos e áreas jusantes. Este impacto foi 
considerado negativo, pequeno, direto, temporário, reversível, local e imediato. 

Contaminação dos Solos e das Águas Superficiais e Subterrâneas 

A fase de instalação do empreendimento, que inicia com as atividades de 
terraplenagens, pode provocar a poluição do solo e das águas superficiais e 
subterrâneas por eventuais derrames de óleos e graxas dos veículos. Assim o impacto 
foi considerado negativo, médio, direto, temporário, reversível, local, regional, e 
imediato. 

Alteração da Drenagem Natural  

O processo de terraplenagem (corte e aterro) para a regularização do terreno poderá 
acarretar alterações significativas no sistema de drenagem natural. Assim a instalação 
de uma rodovia mal planejada poderá acarretar em alagamento e represamento dos 
recursos hídricos.  Este impacto foi considerado negativo, médio, direto, permanente , 
irreversível, local, e imediato.  

Emissão Atmosférica 

A poluição do ar é decorrente da emissão de gases (fumaça) dos escapamentos dos 
veículos e material particulado (poeira e fuligem) proveniente do tráfego dos mesmos. 
Os impactos possivelmente causados pela emissão de gases e poeira são as alterações da  
 
qualidade do ar e à medida que aumenta a concentração compromete a saúde dos 
trabalhadores. A poeira suspensa gerada pela ação da obra tem alcance restrito, com 
tendência a se depositar rapidamente no solo, dependendo das condições climáticas, 
direção e velocidade de ventos. Este impacto apresenta a seguinte classificação: 
negativo, direto, temporário, reversível, regional e imediato, pois cessa assim que as 
atividades são suspensas, portanto, considera-se este efeito de pequena importância.  
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Poluição Sonora 

Ainda na fase de instalação da atividade a produção de ruídos provocados por 
maquinário pesado e equipamentos diversos é bastante presente. Esses equipamentos 
chegam a emitir uma intensidade sonora de cerca de 90 decibéis, medida a 7m de 
distância de local de obras. Em área mista, preferencialmente residencial, a norma NBR 
nº. 10151 determinam como máximo admissível, um ruído de 55 decibéis durante o dia 
e 50 decibéis à noite. Portanto, é exigido 300 m de distância durante o dia e, 700 m à 
noite de residências.  

Uma das características da poluição sonora é que da mesma maneira que se iniciam as 
atividades ruidosas, estas também cessam no instante que estas finalizarem. Portanto a 
reversibilidade do impacto ambiental é totalmente imediata, pois assim que se 
encerram qualquer atividade de construção, não haverá mais ruídos. Este impacto foi 
considerado negativo, pequeno, direto, temporário, reversível, local e imediato. 

 

Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes 

Nas fases de instalação a formação de resíduos e efluentes em obras de construção civil 
é inevitável, portanto nessas fases haverá produção de resíduos administrativos, 
orgânicos, além de efluentes e das manutenções dos sistemas na fase de funcionamento 
do empreendimento. 

Sendo assim a destinação dos resíduos e efluentes mesmo após todo tratamento se trata 
de um impacto negativo, de ordem direta, de caráter permanente, irreversível, 
localizado, imediato e de média criticidade. 

 

4.2 MEIO BIÓTICO 

 
Impactos sobre o Meio Biótico  

Supressão Vegetal 

A supressão vegetal é um impacto que pode afetar a flora basicamente de duas 
maneiras: sendo através da mortalidade direta das plantas no momento do corte e pelo 
aumento do efeito de borda. Sendo assim, este impacto é descrito abaixo sob um desses 
aspectos: 

Mortalidade de plantas no momento da supressão � Alguns indivíduos serão eliminados 
durante o corte e, dependendo da raridade das espécies que sejam removidas, este 
impacto pode ganhar maior magnitude. Sob este aspecto, o impacto pode ser 
considerado negativo, direto, permanente e irreversível. Para mitigá-lo recomenda-se 
promover o resgate das espécies ameaçadas, raras e das epífitas. 
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Aumento do efeito de borda � O efeito de borda é um fenômeno caracterizado pela 
alteração das condições físicas dos fragmentos florestais próximos às suas bordas, com 
destaque para o aumento da entrada de luz e vento. Essas alterações muitas vezes são 
acompanhadas por alterações no ambiente biológico, com a entrada de espécies 
invasoras e a substituição de plantas clímax por plantas pioneiras. Quando da abertura  

do traçado, haverá um aumento do efeito de borda, que dependendo do caso podem se 
estender centenas de metros dentro do fragmento. Com ele, pode haver mortalidade de 
plantas, aumento na entrada de espécies invasoras e aumento do risco de incêndio. Este 
impacto é classificado como negativo; direto; permanente; irreversível; local; imediato; 
média magnitude relativa. 

Interferência em Ambientes Alagados 

Diversas espécies vegetais são adaptadas ao ambiente aquático, locais encharcados ou 
mesmo inundados, sendo que o aterro desses ambientes traz consigo a mortalidade de 
plantas e a perda de habitat disponível à colonização. Este impacto é classificado como 
negativo; direto permanente; irreversível; de abrangência local; prazo imediato para a fase  

de implantação e longo prazo para a fase de operação; média magnitude relativa. 
Durante a fase de implantação, o número de pessoas presentes na área de influência  

direta do empreendimento será alto, sendo que pode haver risco da coleta de plantas 
por essas pessoas, para fins ornamentais (orquídeas, bromélias, entre outras) ou 
alimentares (por exemplo, palmito). Esse é um impacto que pode ocorrer nas Áreas de 
Influência Direta e Indireta, durante as fases de implantação e operação do 
empreendimento, devido à mobilização de mão de obra para a região durante a 
implantação, e à facilitação do acesso durante a operação. Este é um impacto 
classificado como negativo; indireto; temporário para a fase de implantação e 
permanente para a fase de operação; irreversível; abrangências local; de curto prazo 
para a fase de implantação e longo prazo para a fase de operação; de baixa magnitude 
relativa. 

Alteração no Metabolismo das Espécies Vegetais e Diminuição de Biodiversidade 

A movimentação de veículos, a operação de máquinas, movimentações de terra, 
detonações, entre outras atividades relacionadas à implantação do empreendimento, 
podem gerar muita poeira, que, levada pelo vento pode se depositar sobre as plantas ou 
seu substrato, afetando-as de maneira negativa. Este impacto poderá ocorrer tanto na 
faze de instalação como na operação. Este impacto é considerado como negativo; 
indireto; temporário para a fase de implantação e permanente para a fase de operação; 
irreversível; abrangências local; de ocorrência Imediata; de baixa magnitude relativa. 

Fragmentação  

Atuando como barreira física de dispersão de sementes e pólen, devido ao aumento da 
distância entre os indivíduos e barreira ao trânsito de animais como agentes 
dispersores, a presença da rodovia pode diminuir o fluxo gênico entre populações de  
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plantas, o que pode acarretar problemas de variabilidade genética futuros. No entanto, 
esse impacto é considerado de média magnitude, por ser uma área composta na sua 
maioria por brejos. Este impacto é classificado como negativo; direto; permanente; 
irreversível; abrangências local;  a longo prazo para a fase de operação; de baixa 
magnitude relativa. 

 

Efeito de Borda 

Com o aumento do efeito de borda, além dos prejuízos mencionados acima, como 
mortalidade de algumas espécies, invasão de outras e alterações físicas no microclima 
de fragmentos florestais, há um maior risco de incêndio. Este impacto é considerado 
negativo; indireto; temporário para a fase de implantação e permanente para a fase de 
operação; irreversível; abrangências regionais; de curto prazo para a fase de 
implantação e longo prazo para a fase de operação; de magnitude média. 

 

Afugentamento de Fauna 

Esse será um impacto provocado nas fases de implantação e operação do 
empreendimento. O aumento do fluxo de veículos, do fluxo e da permanência de 
pessoas e os ruídos gerados pela operação de máquinas, além do constante fluxo de 
automóveis durante a operação, poderão causar o afugentamento da fauna existente na 
Área de Influência Direta do empreendimento. Este impacto é classificado como 
negativo; direto; temporário para a fase de implantação e permanente para a fase de  

operação; reversível para a faze de implantação e irreversível para operação; local; 
imediato e longo prazo e de média magnitude relativa. 

 

Atropelamento de Animais 

Em rodovias próximas a ambientes naturais é comum ocorrerem atropelamentos de 
animais silvestres. Uma vez que a Rodovia irá passar por uma região rural, com alguns 
trechos margeados por remanescentes florestais e brejos, é muito provável que haja um 
aumento na mortalidade da fauna silvestre em função do tráfego de veículos, já na fase 
de implantação e, principalmente na de operação. Esse impacto é classificado como 
negativo; indireto; permanente; irreversível; de abrangência local; de prazo imediato 
para a fase de implantação e longo prazo para a fase de operação; de média magnitude 
relativa. 
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Aumento da Pressão de Caça Sobre as Espécies Nativas 

Esse é um impacto que pode ocorrer nas áreas de influência direta e indireta, durante as 
fases de implantação e operação do empreendimento, devido à mobilização de mão-de-
obra para a região durante a implantação, e à facilidade do acesso durante a operação. 
Este é um impacto classificado como negativo; indireto; temporário para a fase de 
implantação e permanente para a fase de operação; irreversível; abrangência regional, 
de curto prazo para a fase de implantação e longo prazo para a fase de operação; de 
baixa magnitude relativa. 

 

Diminução da Biodiversidade Faunística 

De acordo com o diagnóstico ambiental realizado, as áreas de influência do 
empreendimento apresentam áreas de alagados e vários cursos d�água sendo que 
grande parte da fauna inventariada, tanto de espécies aquáticas e semi-aquáticas quanto 
algumas terrestres, estão intimamente associadas a esse tipo de ambiente. Assim, o 
impacto gerado pelo aterro dessas áreas é semelhante ao gerado pela supressão vegetal, 
considerando que promoverá redução e fragmentação de habitat. Esse impacto é 
classificado como negativo; direto; temporário para mortalidade e afugentamento e  

permanente para fragmentação e redução do habitat; irreversível para áreas brejosas e 
reversível para cursos d�água; local; imediato para a mortalidade e afugentamento e 
longo prazo para a fragmentação e redução do habitat; de média intensidade relativa. 

 

4.3. MEIO ANTRÓPICO  

Impactos sobre o Meio Antrópico  

Geração de Expectativas da População 

Antecedendo a fase de implantação do empreendimento, existe um período em que as 
intenções e negociações referentes ao mesmo são divulgadas e comentadas e passam 
por interpretações pela população dos municípios / região da área de influência. 

Esta situação gera expectativas, com base em avaliações que as pessoas fazem em 
relação ao futuro, contendo um determinado grau de incerteza.  

A simples comunicação da implantação do empreendimento gera diferentes sensações e 
expectativas na população, especialmente na área de influência direta. Estas 
expectativas estão, normalmente, relacionadas à abertura de novos postos de trabalho, 
valorização das áreas e aos impactos ambientais que poderão decorrer das obras civis. 

A geração de expectativas é um impacto decorrente da divulgação acerca de 
determinado empreendimento e sua magnitude é proporcional à ênfase dada ao 
mesmo, especialmente por parte da mídia que intervém no lócus de influência do 
mesmo. A obra gera uma expectativa de grande relevância devido a alguns fatores. Um 
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destes fatores é o fato de estar o empreendimento relacionado à desapropriações, 
valendo lembrar que as expectativas são maiores quando a área abrange produção 
agropecuária já em fase de colheita. 

Simultaneamente poderá existir por parte de algum proprietário residente, o temor de 
que, diante das intervenções sua propriedade possa vir a sofrer desvalorização, caso o 
projeto englobe alguma área nobre e ou nascente de água. 
Com tudo isto coexiste na população da área de influência direta do empreendimento 
dois tipos de expectativas, as positivas e as negativas, determinando desta maneira o 
caráter ambivalente deste impacto, tendo sido considerado de forte magnitude com 
respeito às expectativas positivas e de fraca magnitude com relação às expectativas 
negativas. Pelo descrito acima se verifica que se trata de um impacto direto, uma vez 
que acontece como conseqüência imediata da decisão pelo empreendimento. 
É um impacto positivo e negativo, de média magnitude, direto, de abrangência local, 
temporário, uma vez que, mesmo que seu efeito permaneça por algum tempo, após a 
decisão pela instalação do empreendimento, a tendência do mesmo é a sua redução, até 
sua eliminação. Trata-se, porém, de um impacto reversível, pois, adotadas as medidas 
adequadas as expectativas deverão ser dissipadas. 
 

Perda de Terra e Propriedade 

O movimento de equipes de topografia na área avaliando as diferentes possibilidades 
do projeto objeto deste estudo, assim como comentários que possam efetuar-se 
localmente referentes ao novo empreendimento para a região, criam expectativas 
decomo poderão afetar a vida dos moradores locais, especialmente nas propriedades 
por onde deverá passar a referida obra. 

Estas expectativas estão, no geral, relacionadas aos aspectos fundiários dele 
decorrentes. Neste último caso verifica-se a preocupação com a redução das áreas de 
uso agropecuário, a perda de lavouras permanentes em produção ou em crescimento, o 
risco de acidentes com animais, e as dúvidas sobre questões relativas à indenização dos 
proprietários. É um impacto negativo, de grande magnitude, em virtude das 
desapropriações ocorrer em áreas muitas vezes consideradas nobres pelos 
proprietários, é direto, permanente, irreversível, local e imediato. 

 
 
 

Alteração na Oferta de Postos de Trabalho 

Este impacto está concentrado na atividade de �Mobilização de mão de obra e 
serviços�, pois com o início das obras está estimada a geração de empregos diretos na 
fase de instalação do empreendimento, em especial para as obras civis.  

A demanda por profissionais se limitará basicamente aos profissionais /trabalhadores 
da construção civil. Caso seja necessário contratar mão-de-obra de outros locais, a 
prioridade deverá se estender para os municípios circunvizinhos. 
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Este impacto é muito significativo, diante das situações que podem vir a demandar, 
como fluxo migratório de trabalhadores da construção civil, quando do anuncio do 
início das obras. No caso deve ser prevista uma medida mitigadora e ou 
potencializadora para estabelecer uma ordenação na expectativa da população local e 
da população do município  a respeito da geração de emprego. É um impacto positivo, 
direto, de média magnitude, temporário, reversível, imediato e de abrangência local.  

 

Dinamização da Renda Local  

A Instalação de um empreendimento implicará na dinamização de segmentos de 
comércio e serviços pela aquisição de matéria-prima, contratação de mão-de-obra e 
serviços, pelo incremento na circulação de capital. Desta forma, o investimento 
analisado passa a ter expressiva contribuição no estímulo à economia local.  

O pagamento de salários, a contratação de serviços de terceiros, a compra de materiais e 
conseqüentemente o pagamento de impostos e taxas deles decorrentes, acarretarão um 
aumento nos níveis de renda gerados, especialmente nas áreas de influência direta e 
indireta. Este incremento na renda determina uma dinamização da economia, na 
medida em que exerce efeito cascata sobre as atividades econômicas, tendendo a 
disseminar investimentos em todos os setores da economia principalmente no comercio 
e serviços, e não apenas no setor onde se insere. 

Os empregos diretos correspondem à mão-de-obra adicional requerida pelo setor onde 
se observa o aumento da produção, enquanto, os empregos indiretos, estimados  
correspondem aos postos de trabalho que surgem nos setores que compõem a cadeia 
produtiva, já que a produção de um bem final estimula a produção de todos os insumos 
necessários à sua produção.                                
Por sua vez, os empregos efeito-renda são obtidos a partir da transformação do salário 
dos trabalhadores e renda dos empresários em consumo. Parte da receita das empresas  
auferida em decorrência da venda de seus produtos se transforma através do 
pagamento de salários ou do recebimento de dividendos, em renda dos trabalhadores e  
dos empresários. Ambos gastam parte de suas rendas adquirindo bens e serviços 
diversos, segundo seu perfil de consumo, estimulando a produção de um conjunto de 
setores e dinamizando a renda local. 
Na operação, o efeito da dinamização de renda se dará junto aos proprietários da área 
de influencia direta, que com a implantação de uma nova via e  melhoria de acessos terá 
seu escoamento de produção beneficiado. Outro setor que terá sua renda dinamizada 
será a atividade de agroturismo existente na região. Os proprietários que atuam nesse 
setor, terão com a facilidade de acesso as propriedades, um incremento e aumento 
substancial desse publico, que atualmente é só de finais de semana. Este impacto é 
classificado como positivo, de grande magnitude, direto, permanente, irreversível, local 
e de curto a médio prazo a ocorrência.  
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Alteração no Cotidiano da População Local 

A instalação de um empreendimento tende a gerar alterações no cotidiano da 
população residente em seu entorno, manifestadas por incômodos relativos aos ruídos, 
à poeira e à presença de trabalhadores foreiros, assim como aos riscos de acidentes 
decorrentes do empreendimento. 
Assim também se deve considerar a possibilidade de incômodos à população residente 
gerados a partir da presença dos trabalhadores que possam vir de outro município, que 
terão sua residência transitória. 
Sugere-se com o empreendedor / executor que, para os trabalhadores que não sejam 
recrutados na AID por ausência de pessoal qualificado para determinados trabalhos,  
sejam alugadas casas na citada área de influência, dinamizando paralelamente a 
economia local, e que aos funcionários sejam repassadas informações de Código de 
Conduta principalmente sobre relacionamento com a comunidade do entorno, 
executadas pela área de Segurança do Trabalho. É um impacto negativo, de pequena 
magnitude, temporário, reversível, local, e de prazo imediato para ocorrer. 

 

Alteração do Sistema Viário  

Na fase de implantação, na área de influência indireta, o impacto é supostamente 
menor, uma vez que não haverá alterações no sistema viário, devido a própria 
localização das obras, e na área de influencia direta, deverá ocorrer alteração no tráfego 
local, na via atualmente utilizada pelos moradores, decorrente da movimentação de 
máquinas e homens, mas não deverá ocorrer obstrução temporária nos acessos das 
propriedades rurais. Outro tipo de pressão ocorrerá se os veículos utilizados na 
implantação da nova via, forem transpor a sede municipal, e transitarem em alguns 
trechos onde existe maior adensamento urbano. Os impactos decorrentes da operação 
da rodovia quando da alteração do sistema viário se concentram nas melhorias 
implantadas e seus desdobramentos. A população local terá que se adaptar as 
mudanças, principalmente no que tange ao aumento de fluxo de veículos no local. Os 
proprietários se adaptarão ao uso das passagens de gado, além do tráfego de bicicletas  

na rodovia, visto que em algumas das propriedades visitadas, a locomoção é realizada 
de bicicleta.   

Na fase de operação, o trafego de veículos oriundos da Rodovia do Contorno, que 
trafegam em direção a BR 101 norte, será absorvido pela Via Norte, visto a diminuição 
do percurso atual, tomando como base o percurso até Serra Sede, a economia na 
kilometragem será de aproximadamente 10 km. Esta mudança no tráfego beneficiará os 
moradores dos  bairros localizados entre o bairro Jardim Carapina, até o Posto da  
Polícia Federal, com a diminuição do volume de veículos e desvio de áreas urbanas com 
grande densidade de ocupação e para os usuários da via. 
É um impacto positivo para a população local da AID, que terá com a operação da nova 
via, facilidade de acesso, diminuição do tempo de percurso e incremento ao escoamento 
de produção. De grande magnitude, em virtude do próprio objetivo da obra, direto, 
regional, irreversível, permanente e de médio prazo  para a ocorrência. 
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Valorização das Terras 

Com a implantação do empreendimento a tendência é que as terras da AID, venham a 
sofrer um processo especulatório que provavelmente originará uma valorização dessas 
áreas e das atividades desenvolvidas na região.  
Decorrente das expectativas em relação ao empreendimento como indutor de 
desenvolvimento local, a valorização ocorre naturalmente, baseando-se em alguns 
fatores como fluidez no escoamento da produção local, fácil acessibilidade às 
propriedades, diminuição do tempo de percurso para usuários da BR 101 norte, 
oriundos da BR 101 � Sul. 
As melhorias viárias trarão valor às propriedades de acesso direto, alterando o mercado 
imobiliário local, que já é valorizado. Os proprietários, conscientes desse novo quadro, 
redimensionarão a oferta do mercado imobiliário local, podendo ser instaurado um 
processo especulativo na região, apesar da característica  das propriedades. 
O que se deve ter em mente, ao pensar essas questões, é que esses fatores  têm potencial 
para promover a alteração do valor do solo podendo aumentar o preço de venda de  
algumas propriedades particulares (que são afetadas pela obra pública) nesse caso, uma 
obra pública � e que tem custos para toda a sociedade � resulta em benefícios para entes 
privados. 
Há vários instrumentos para regular essas ações públicas � de modo que elas não 
revertam em benefícios exclusivamente privados, e para recuperar e gerir, no interesse 
de toda a coletividade, a valorização que venha a ocorrer. Esses instrumentos são 
conhecidos como instrumentos de gestão social da valorização da terra. 
Fazer a gestão social da valorização da terra significa, precisamente, construir e fazer 
funcionar os meios legais e normativos que garantam que a valorização seja 
redistribuída para toda a coletividade que passa a ser também beneficiada pelo 
empreendimento.Especificamente no caso da obra em questão, a ocupação ao longo da 
nova via, será dimensionada pelo Plano Diretor Urbano Municipal, que possui  
instrumentos legais para orientar o processo. É um impacto positivo pela própria 
valorização e negativo caso ocorra especulações que possam promover entraves para o  
desenvolvimento local; de grande magnitude, direto, permanente, irreversível, local e 
de prazo imediato de ocorrência. 

 

Dinamização da Economia   

A instalação de um empreendimento implicará na dinamização de segmentos de 
comércio e serviços pela aquisição de matéria-prima, contratação de mão-de-obra e 
serviços, pelo incremento na circulação de capital. Desta forma, o investimento 
analisado passa a ter expressiva contribuição no estímulo à economia local, em função 
do aumento na arrecadação tributária a ser gerada pelo empreendimento que prevê um 
investimento da alto, são tributos que se relacionam às obras civis.  
Na fase de operação, observa-se que a renda a ser gerada, direta ou indiretamente, 
decorrerá principalmente da potencialização da economia local,que ocorrerá para aos 
produtores rurais que trabalham com pecuária , para o  setor de agroturismo existente 
na região, e para industrias da área de mineração existentes na AID. 
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A facilidade de acesso e diminuição do tempo de viagem após a pavimentação do 
trecho, incrementará as atividades econômicas da AID devido ao possível surgimento  
de novos negócios, novas empresas a serem instaladas na área e provavelmente maiores 
oportunidades para os moradores.  
Este incremento na renda determina uma dinamização da economia, na medida em que 
exerce efeito cascata sobre as atividades econômicas, tendendo a disseminar  
investimentos em todos os setores da economia (agrícola, comércio e serviços, 
industrial) e não apenas no setor onde se insere. O impacto é classificado como positivo,  
de grande magnitude, direto, permanente, irreversível, local e regional, e de médio a 
longo prazo para ocorrer.  
 
Risco de Acidentes 
A mobilização de mão-de-obra, materiais e equipamentos, as obras civis e o período de 
desmobilização de materiais e equipamentos poderão implicar em riscos de acidentes 
de trânsito, pois, o aumento de uso das vias locais, em função do empreendimento, 
favorecerá o aumento do fluxo ocasional de veículos. Com isto, algumas vias e estradas, 
deverão apresentar uma circulação  maior de veículos do que existe atualmente. 
A fase de instalação do empreendimento envolverá a operação de equipamentos, de 
transportes variados, como veículos de entrega de materiais e insumos de construção, 
veículos para movimentação de terra, como tratores, escavadeiras, rolos compressores e 
caminhões, entre outros, e ainda veículos de transporte de mão-de-obra que oferecem 
certo risco em termos de acidentes com trabalhadores, seja na própria área do 
empreendimento, seja nas áreas de apoio às atividades como as vias de transporte e de 
acesso às obras. Um fator de grande relevância frente à redução dos índices de 
acidentes no trabalho é a conscientização e treinamento dos funcionários da 
importância das normas. 
Neste caso, também existe o risco de acidentes envolvendo moradores locais e ou  
outros veículos que trafeguem nas vias utilizadas por esses equipamentos e veículos. de 
segurança do trabalho e do uso de equipamentos de proteção individual.  
Este impacto para a fase de instalação é negativo, indireto, reversível e temporário,ou 
seja, enquanto durarem as obras. Tem abrangência local, devendo se manifestar no 
prazo imediato, a partir do início das obras , sendo ainda de magnitude média. 
Na fase de operação o aumento de tráfego deverá ser sentido de forma mais intensa, 
pois atualmente a estrada utilizada pelos moradores da AID, já possui um intenso 
tráfego de veículos de passeio, carretas de pedra e veículos de carga, principalmente 
nos horários da manhã e tarde, devendo ocorrer também o aumento da velocidade dos 
veículos que trafegam na área quando da utilização da nova via. A via original deverá 
passar a ser utilizada somente por moradores e turistas do agroturismo. 
O aumento do fluxo de veículos de carga e de transporte na operação também tende a 
originar riscos de acidentes de trânsito se não respeitada a sinalização definitiva da 
rodovia e as Leis de Transito. 
É um impacto direto, negativo, permanente, local, com ocorrência de médio a longo 
prazo, de grande magnitude, principalmente se ocorrer acidentes com morte. Com a 
pavimentação, o fluxo de veículos na região deverá aumentar na proporção de 60% a 70  
%, pois o trafego atual da Rodovia do Contorno que se desloca para a BR 101 � Norte , 
deverá ser direcionado para  a nova via, em virtude da economia no trajeto.  
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Incremento ao Agroturismo  

A área em estudo além de possuir propriedades rurais e empresas de granito, tem nos 
circuitos de agroturismo, uma fonte geradora de renda para os moradores da área 
direta, que são empregados dos sítios constantes nos circuitos e ou proprietários na 
região. Durante as visitas de campo, os proprietários que lidam com esta atividade têm 
somente expectativas positivas quanto ao incremento da atividade no local, devido a 
melhoria dos acessos. 
As vias pertencentes ao Circuito Muribeca e Circuito Guaranhuns poderão ser 
acessadas pela Via Norte, a ser implantada, diminuindo assim o tempo de acesso para 
as propriedades que tem na atividade de agroturismo, sua fonte de renda. 
A facilidade no acesso às propriedades dos Circuitos é positivo tanto para o 
proprietário e empregados do negócio, quanto para a atividade como um todo, pois este 
incremento se dará na forma de aumento de pessoas (público), e  conseqüentemente 
maior incremento na atividade. A Via Norte será um motivador para o incremento a 
atividade, que tem os circuitos já instituídos com apoio da Prefeitura Municipal da 
Serra. Este impacto classifica � se como sendo positivo, direto, de grande magnitude, 
permanente, irreversível, local  e regional, de médio a longo prazo para a ocorrência. 
 
 
5. PROPOSIÇÕES DE MEDIDAS POTENCIALIZADORAS, PREVENTIVAS, 
MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 
 
Após as análises e classificação dos impactos, foram propostas algumas medidas 
mitigadoras e potencializadoras. As propostas de medidas mitigadoras basearam-se nas 
ações e potenciais impactos sobre os itens ambientais destacados, e têm como objetivos 
a prevenção, atenuação e compensação dos impactos negativos, assim como a 
potencialização dos impactos positivos. 
 
5.1. MEIO FÍSICO  

Medidas Mitigadoras e Preventivas para os Impactos sobre o Meio Físico 

Processos Erosivos 

As medidas para controle dos processos erosivos visam, no início das obras, diminuir 
ao máximo a produção de sedimentos durante as obras na fase de instalação e, em 
seguida, na fase de operação, preservar a integridade dos aterros e taludes formados. 
 
As medidas mitigadoras consistem em: 
 Todos os taludes de cortes e/ou aterros terão que ser devidamente estabilizados. 
 A terraplenagem deverá ser planejada para evitar erosão e risco de carreamento de 

sólidos . 
 Implantar estrutura de proteção provisória para contenção de sedimentos (Barreiras 

de Siltagem) durante a fase de terraplenagem e construção das estruturas de 
drenagem.  

 Nas proximidades de APPs deverá ser garantido o escoamento normal do curso 
d�água. 
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 Implantar Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 
 Adotar procedimentos adequados na execução de sistema de drenagem pluvial nos 

canteiros de obras, de modo a minimizar o risco de processos erosivos. 
 Implantar sistema de drenagem efetiva para a fase de operação envolvendo 

especificações técnicas ambientais. 
 Realizar treinamento de Trabalhadores. 
 A empresa executora das obras deverá atender, no que couber, as recomendações e 

procedimentos estabelecidos na Norma Regulamentar DER-ES CR 007/2009 � 
Controle Ambiental de Obras e Serviços, conforme cópia no AnexoV.  

 O DER deverá realizar a Supervisão Ambiental das Obras, conforme estabelecido 
na Norma Regulamentar DER-ES CR 006/2009 � Fiscalização Ambiental de Obras e  
Serviços de Engenharia e Atendimento de Condicionantes Ambientais, conforme 
cópia Anexo VI. 

 

Contaminação do Solo e das Águas Superficias e Subterrâneas 

As medidas mitigadoras consistem em: 

 Estabelecer normas e especificações a serem acatadas pelas empreiteiras no 
manuseio e estocagem de produtos capazes de provocar a contaminação dos solos. 

 Manter a frota de veículos e equipamentos devidamente organizada e com a 
mecânica regulada. 

 Tomar os devidos cuidados para que não ocorram vazamentos/derramamentos de 
óleo (diesel ou lubrificante) durante o abastecimento, operação ou manutenção da 
frota. 

 Implantar estrutura de proteção provisória para contenção de sedimentos (Barreiras 
de Siltagem) durante a fase de terraplenagem e construção das estruturas de 
drenagem.  

 Adotar procedimentos adequados na execução de sistema de drenagem pluvial nos 
canteiros de obras, de modo a minimizar o risco de contaminações. 

 Realizar treinamento de Trabalhadores. 
 A empresa executora das obras deverá atender, no que couber, as recomendações e 

procedimentos estabelecidos na Norma Regulamentar DER-ES CR 007/2009 � 
Controle Ambiental de Obras e Serviços, conforme cópia no Anexo V.  

 O DER deverá realizar a Supervisão Ambiental das obras, conforme estabelecido na 
Norma Regulamentar DER-ES CR 006/2009 � Fiscalização Ambiental de Obras e 
Serviços de Engenharia e Atendimento de Condicionantes Ambientais, conforme 
cópia  no Anexo VI.  

 

Alteração da Drenagem Natural  

As medidas mitigadoras consistem em: 
 O sistema de drenagem deve ser implantado paralelamente as atividades de 

instalação da obra. 
 O sistema de drenagem a ser implantado, devera contemplar os cursos d�água 

existente na área.  
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 Nas proximidades de APPs deverá ser garantido o escoamento normal do curso 
d�água. 

 Implantar Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 
 Adotar procedimentos adequados na execução de sistema de drenagem pluvial nos 

canteiros de obras, de modo a minimizar o risco de processos erosivos. 
 Implantar estrutura de proteção provisória para contenção de sedimentos (Barreiras 

de Siltagem) durante a fase de terraplenagem e construção das estruturas de 
drenagem.  

 A empresa executora das obras deverá atender, no que couber, as recomendações e 
procedimentos estabelecidos na Norma Regulamentar DER-ES CR 007/2009 � 
Controle Ambiental de Obras e Serviços, conforme cópia Anexo VI.  

 O DER deverá realizar a Supervisão Ambiental das obras, conforme estabelecido na 
Norma Regulamentar DER-ES CR 006/2009 � Fiscalização Ambiental de Obras e 
Serviços de Engenharia e Atendimento de Condicionantes Ambientais, conforme 
cópia no Anexo VII. 

 Realizar treinamento de Trabalhadores. 
 

Poluição Atmosférica  

As medidas mitigadoras consistem em: 
 Manter a frota de veículos e equipamentos devidamente organizada e com a 

mecânica regulada, bem como tomar os devidos cuidados para que não ocorram 
vazamentos/derramamentos de óleo (diesel ou lubrificante) durante o 
abastecimento, operação ou manutenção da frota. 

 Nas proximidades de residências é recomendável manter o solo umedecido durante 
as atividades de instalação. 

 Estabelecer limites de velocidade próximo a residências. 
 

Poluição Sonora 

As medidas mitigadoras consistem: 
 Coordenar as etapas das atividades da instalação da rodovia de forma a controlar a 

produção de ruídos. 
 Controle do horário de trabalho, com especial atenção às atividades localizadas nas 

proximidades de áreas habitadas.  
  Manutenções, revisões e regulagens de máquinas e equipamentos periodicamente. 
 Orientar o uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual pelos 

funcionários. 
 

Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes  

As medidas mitigadoras consistem: 
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 Executar de forma efetiva o gerenciamento dos resíduos sólidos e líquidos. 
 Realizar treinamento de Trabalhadores; 
 Executar Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 
 

5.2. MEIO BIÓTICO 

 
Medidas Mitigadoras, Preventivas e Compensatórias para os impactos sobre o Meio 
Biótico 

Supressão Vegetal  

A fim de prevenir e atenuar a magnitude do impacto, fazer planejamento prévio para 
preparo (limpeza do terreno) das áreas de construção, realizando acompanhamento 
técnico durante a execução, de modo a causar o mínimo possível de danos ao ambiente, 
propõe-se a sua mitigação através das seguintes ações:  

 

 Treinamentos com os operadores de máquinas para evitar desmatamento 
desnecessário (preventiva). 

 Deverá ser elaborado e implantado projeto de reposição florestal com espécies 
nativas equivalente ao dobro da área a ser suprimida, em área de APP e em 
estágios médio e avançado de regeneração, com ausência de vegetação 
(compensatória). 

 Recomenda-se que a largura da faixa de supressão entre fragmentos seja a 
mínima possível dentro dos padrões construtivos, de modo que o aumento do 
efeito de borda seja atenuado. Evitar o corte de vegetação nativa sempre que 
possível; 

 Realizar Programa de Recuperação de Áreas Degradas.   
 

Interferência em Ambientes Alagados 

Como medida mitigadora, propõe-se a recuperação das áreas degradadas e 
estabilização de taludes. Evitar o corte de vegetação nativa sempre que possível. 

 

Diminuição da Biodiversidade Local  

Como medida mitigadora recomenda-se promover o treinamento e a orientação 
ambiental dos trabalhadores e fiscalizar os locais que possuem vegetação nativa 
durante a obra. Realizar Programa de Educação Ambiental para a sensibilização das 
comunidades locais em relação à importância da conservação dos recursos naturais. 
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Fragmentação  

Como medida mitigadora recomenda-se abrir a faixa entre fragmentos florestais à 
menor largura possível para o estabelecimento da rodovia. 

 

Alteração no Metabolismo das Espécies Vegetais  

Como medida mitigadora recomenda-se a umectação das vias de acesso e do trecho 
enquanto estiver em solo exposto, além da cobertura com lona de veículos que 
transportem solo. 

 

Efeito de Borda 

Como medidas mitigadoras recomenda-se abrir a faixa entre fragmentos florestais à 
menor largura possível para o estabelecimento da rodovia e implantar placas de 
sinalização alertando quanto ao risco de incêndio. 

 

Afungentamento da Fauna 

Como forma de mitigar este impacto, sugere-se não operar máquinas durante o período 
noturno, que é o período de atividade de muitas espécies de mamíferos e anfíbios, além 
de algumas de répteis e aves. É necessário ainda que os equipamentos estejam 
regulados e em bom estado de conservação, para evitar ruídos em demasia. 
Recomenda-se nesse sentido, a inspeção e manutenção de todo o equipamento. 

 
 

Atropelamento de Animais  

Para mitigar este impacto, propõe-se estabelecer velocidade limite para os veículos 
envolvidos na implantação do empreendimento; promover o treinamento de motoristas 
envolvidos nas obras de implantação, incluindo nos temas a importância da 
preservação de animais silvestres, os riscos de atropelamento e seu impacto ambiental;  

implantar, de acordo com critérios técnicos e econômicos da execução da obra, 
redutores de velocidade nos trechos onde a rodovia tange fragmentos de vegetação 
nativa e alagados; instalar placas de sinalização informando o risco de atropelamento 
de animais silvestres ao longo do trecho;instalar em pontos estratégicos estruturas que 
possibilitem a passagem de fauna; caso ocorra supressão vegetal realizar o resgate de 
fauna por meio de técnica de afugentamento brando dos animais; evitar o corte de 
vegetação nativa sempre que possível. 
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5.3 MEIO ANTRÓPICO  

Medidas Mitigadoras, Preventivas e Pontencializadoras para os Impactos sobre o Meio 
Antrópico  

Geração de Expectativas da População 

Como medida mitigadora recomenda-se a realização de um plano de comunicação 
articulado e abrangente sobre o objetivo das obras, suas dimensões e seus impactos, de 
forma a esclarecer a população sobre os possíveis incômodos, bem como, os benefícios 
advindos para toda a população local e municipal. Buscar divulgar todas as ações que 
serão tomadas referentes aos possíveis impactos ambientais na área do entorno do 
Mestre Álvaro. 
 
 
Perda de Terra e Propriedade 

Como medida mitigadora, propõe-se desenvolver um Programa de Comunicação Social 
que seja adequado ao público alvo a ser atingido e que esteja bem enquadrado dentro 
do perfil do empreendimento. Esse programa deve ainda considerar as visões e 

expectativas existentes na região acerca do empreendimento, visando dissipar dúvidas 
e promover uma aproximação do empreendedor com a comunidade em geral. Executar 
o Projeto de Desapropriação de terras informando adequadamente os proprietários 
sobre os procedimentos no caso de desapropriação. 

 

Alteração na Oferta de Postos de Trabalho 

Como ações de mitigação recomenda - se que deve ser priorizada a contratação de 
empregados, via SINE sendo a mão-de-obra constituída de residentes no município, 
principalmente na Área de Influência Direta do empreendimento. Estimular, junto às 
empresas terceirizadas que porventura prestarem serviços a construtora, a preferência 
pela absorção de mão-de-obra local; utilização de cadastro dos trabalhadores 
disponíveis no município (Igrejas, Sindicatos Movimentos Comunitários,  Associações e 
outros) e que estejam atualmente desempregados.  

Dinamização da Renda Local 

Priorizar a contratação de pessoal, equipamentos e serviços na área de influência do 
empreendimento, desde que disponíveis dentro do requerido, de forma a estimular a 
economia local e contribuir para aumentar o nível de emprego na região nas fases de 
Instalação e operação do empreendimento. Dar possibilidade para que fornecedores, 
empreendedores e trabalhadores da região, possam concorrer às vagas de emprego e de 
serviços a serem abertos. Utilizar-se de instrumentos facilitadores das negociações entre 
empresas locais e o empreendedor, como a divulgação das demandas por produtos e 
serviços, em instrumento de veiculação local, visando facilitar o acesso de fornecedores 
locais junto à empresa. 
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Alteração no Cotidiano da População Local 

Orientar os trabalhadores quanto à conduta junto às comunidades; realizar o transporte 
de material para as obras com os cuidados necessários, respeitando horários de aula, 
velocidade, buzinas, com o intuito de minimizar as situações de alteração do cotidiano 
da comunidade principalmente do morador do entorno. Realizar aspersão de água, nas  
áreas de terraplenagem que possam vir a ter possibilidade de suspensão de material 
particulado. Realizar umectação das áreas onde existe um maior adensamento 
populacional. 

 

Alteração do Sistema Viário 

Sinalização adequada das áreas de circulação de máquinas e equipamentos quando da 
instalação da nova via. Planejamento das operações de transporte durante a fase de 
implantação. A entrega de materiais e insumos de obra, o transporte de terra (corte ou 
aterro), de resíduos e principalmente de carga pesada (máquinas, equipamentos e 
motores) deverá ser realizada fora do horário de pico do tráfego, e a distribuição ao 
longo do dia do cronograma da obra para evitar a superposição do fluxo gerado. 
Informar quando da implantação do plano de comunicação das alterações que irão 
ocorrer e as alternativas viárias para os moradores. Avisar aos moradores do tráfego a 
ser esperado nas vias de acesso e comunicar caso haja interrupção da via utilizada pela 
comunidade local. Sinalização adequada conforme projeto de sinalização aprovado. 
 

Valorização das Terras 

Orientar e informar aos moradores da AID, nas ações do plano de comunicação sobre as 
possibilidades de valorização da área e os possíveis usos do solo ao longo da rodovia, 
para que não ocorra ocupação  em áreas da faixa de domínio devido a valorização 

imobiliária. Implantar a rodovia, obedecendo ao exposto Plano Diretor Municipal, com 
foco nas questões de ocupação ao longo da nova via.  

 

Dinamização da Economia  

Priorizar a contratação de pessoal, equipamentos e serviços na área de influência do 
empreendimento, desde que disponíveis dentro do requerido, de forma a estimular a 
economia local e contribuir para aumentar o nível de emprego na região nas fases de 
Instalação do empreendimento. Utilizar-se de instrumentos facilitadores das 
negociações entre empresas locais e o empreendedor, como a divulgação das demandas 
por produtos e serviços, em instrumento de veiculação local, visando facilitar o acesso 
de fornecedores locais junto à empresa. 
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Risco de Acidentes 

Realizar fiscalização das condições de operação da rodovia e vias de acesso  a serem 
utilizadas em todas as fases do Empreendimento e as condições que merecem cuidados 
e medidas especiais, particularmente nas épocas de chuva mais forte. 

Realizar a adequada sinalização de todas as estradas e acessos às áreas de construção 
civil e transporte de materiais/equipamento. Incluir no Plano de Comunicação Social 
informações sobre Educação no Transito, Sinalização adequada a ser instalada, 
especialmente em locais de maior fluxo de veículos e nos acessos mais utilizados pelos 
veículos de carga, transporte e terraplenagem e, ainda, a utilização das vias mais 
conflituosas em horários de menor fluxo veicular. Adoção das medidas exigidas por lei 
para a segurança do trabalhador e manutenção/fiscalização permanente dos 
equipamentos e do ambiente de trabalho. Adoção das recomendações legais e rotineiras 
no tocante à segurança no trabalho e no manuseio e transporte de produtos. Com isso, 
deverão ser efetuadas medidas no sentido de planificar e levar à prática um esquema de  

segurança no exercício cotidiano das atividades programadas dentro da área do 
empreendimento. 

 
 

Incremento ao Agroturismo 

Esclarecimentos aos proprietários pertencentes aos Circuitos das atividades que serão 
executadas na implantação, para que os mesmos possam se adequar durante este 
período, caso tenham seus acessos dificultados. Sinalização turística informativa para os 
acessos aos circuitos de agroturismo. 
 

6. PLANO EXECUTIVO DE CONTROLE AMBIENTAL  

O Governo do Estado do Espírito Santo, através do Departamento de Estradas de 
Rodagem � DER, pretende contratar a empresa para execução da obra através do 
sistema de licitação denominado RDC � Regime Diferenciado de Contratação, que 
possibilita a empresa ganhadora adequar o projeto licitado. Nesta condição a 
responsabilidade de obtenção da Licença Instalação  (LI) será da empresa ganhadora, 
ocasião em que deverá elaborar, de forma objetiva e definitiva, o Plano Executivo de 
Controle e Monitoramento Ambiental para a obra. Este plano a ser elaborado pela 
empresa deverá contemplar além dos programas preliminarmenterelacionadados neste 
estudo ambiental, os programas ou projetos: Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas, Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de Efluentes Líquidos, 
Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna e Programa de Compensação 
Ambiental, entre outros que o órgão ambiental julgar necessário para a fase de 
implantação do empreendimento. 
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6.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Apresentação 

Esse programa tem como objetivo desenvolver uma estratégia de comunicação social no 
sentido de informar ao público em geral da região bem como à população das áreas de 
impacto direto, sobre a natureza específica deste empreendimento e as possibilidades 
reais de geração de empregos, nas fases de implantação e operação. 

Sugere-se a adoção de medidas de esclarecimento público sobre o empreendimento em 
fases ou etapas, a serem desenvolvidas durante um período mínimo de (100) dias. 

 Considerações Gerais 

A proposta de um Programa de Comunicação Social cumpre com o espírito geral da 
legislação ambiental brasileira que estimula o conhecimento e a participação da 
população em todos os projetos que impactam a sociedade e suas áreas naturais, 
mesmo não sendo de grande porte ou um projeto com impactos substanciais. 

Para alguns autores, a participação da sociedade civil deve se dar desde o início dos 
estudos, declarações ambientais, etc. para que o estudo se transforme em instrumento 
efetivo de pacto social (Andreoli e Fernandes, 1996: p. 7).  

Um programa de Comunicação Social torna-se importante no sentido de garantir 
maiores esclarecimentos públicos sobre a natureza do empreendimento e os decorrentes 
desta instalação para a população da AID.  
 

Introdução 

Ações de comunicação social deverão ser aplicadas de modo que, orientada por uma 
conduta preventiva, a população possa acompanhar de maneira ativa as etapas das 
melhorias previstas. 
As melhorias viárias podem criar expectativas devido à falta de informações sobre as 
interferências no ambiente local, na implantação das obras. Nesse sentido faz-se 
necessário explicitar as características das obras para a população local e principalmente 
de acesso direto na via, isto em todas as suas fases (planejamento, implantação e  
operação), evitando assim, uma série de transtornos, facilitando a adesão, colaboração e 
mesmo a tolerância por parte da população para as ações pertinentes às obras. 
O diálogo com a comunidade, deverá ser aberto, de maneira a impedir o 
distanciamento da população com o executor / empreendedor. 
A ausência de mecanismos de comunicação nos dias de hoje, pode acarretar perda de 
investimentos já realizados, atraso no cronograma de atividades de engenharia e 
elevação nos custos. 
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Justificativa 

A desinformação da população pode gerar um comportamento de desconfiança e 
descrédito em relação ao executor / empreendedor, ou até mesmo, situações de 
confronto, com desgastes desnecessários para ambas as partes, tendo inclusive como 
conseqüência, o possível comprometimento da imagem do empreendedor. 
O executor ao executar suas ações, tanto no âmbito da engenharia, como no do meio 
ambiente, necessita, além do consentimento, implícito das comunidades, mas muitas 
vezes, de sua própria colaboração. 
A realização de melhorias promove expectativas na comunidade da AID, sobretudo em 
relação à possibilidade de mudanças no cotidiano, qualidade de vida e segurança. Um 
Programa de Comunicação Social levado a efeito pelo empreendedor, envolvendo a 
comunidade de forma abrangente e aberta, criando um canal de comunicação  

 

permanente entre estes dois segmentos, permite que se estabeleçam relações de respeito 
entre ambas as partes. Itens envolvendo segurança dos pedestres, sinalização, 
comunicados sobre interrupção de acessos, alterações em pontos de ônibus, e outros, 
deverão ser devidamente informado à população do entorno, a fim de minimizar os 
possíveis transtornos ocasionados pelas obras, através de reuniões com os moradores 
atingidos. 
 

Objetivos  

Criação de um canal de comunicação contínuo entre o empreendedor e a comunidade, a 
fim de informar os moradores da área lindeira sobre as obras. 
 
Público alvo 

Moradores da área de influencia direta;  

 

Ações  

1. Promoção de reuniões com a comunidade da área de influência direta em datas pré-
determinadas, onde as obras deverão ser apresentadas por técnicos responsáveis em 
power point; 
2. Promoção de encontro com proprietários, para esclarecimentos quanto às 
desapropriações (caso houver),informações sobre remoção de cercas nas 
propriedades;alterações de acesso,desvios; 
3. Fixação de cartazes em locais públicos e divulgação no comercio local, nas igrejas, 
nas escolas, em postos de saúde, sobre procedimentos e utilização das vias de acesso, 
caso ocorra obstrução, assim como mudança de itinerário de ônibus, com antecedência 
de 48 horas; 
4. Sinalização na obra, indicando máquinas na pista, canteiro, desvios, perigos etc. 
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 Atividades da Execução do Programa 

1ª Etapa 

a) Detalhamento das estratégias/metodologia do programa; 
b) Definição e desenvolvimento do material escrito/gráfico; 
c) Identificação e contatos preliminares com grupos comunitários 

2ª Etapa 

a) Visitação/reuniões com grupos comunitários, escolas, igrejas, órgãos 
governamentais; 

3º Etapa 

a) Análise dos resultados. 
b) Emissão de relatórios 

Informações a serem trabalhadas junto à população local 

 Descrição, localização  com representação gráfica da nova via. 
 Magnitude dos benefícios na fase operacional e impactos nas fases do projeto: 
implantação e operação  
 Aumento temporário de postos de trabalho: mão-de-obra temporária a ser ocupada e 
política de recrutamento e seleção de mão-de-obra. 
 Aquisição de material e insumos junto a comunidade local; 
 Abrangência espacial do projeto e seus efeitos.  
 Cuidados/planos para instalação das obras. 
 Utilização das estradas públicas e vias particulares de acesso. 
 Uso da área lindeira; 
 Educação para o Transito. 

 

Acompanhamento 

Deverá ser encaminhado relatório das atividades desenvolvidas, com devido registro 
fotográfico ao final da implantação da rodovia. 
 

6.2. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA TRABALHADORES 

Introdução 

A adoção de medidas de controle ambiental na implantação da Rodovia  deve ser 
acompanhada por um amplo processo de esclarecimento e educação, na medida em que 
o pessoal envolvido (trabalhadores) necessita dispor de vivência da proteção ambiental. 
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Nessa medida, a conscientização em torno de uma nova perspectiva sobre as relações 
entre o homem e a natureza favorecerá a prevenção de certos impactos previstos no  
Estudo de Impacto Ambiental apresentado e a correta aplicação das medidas 
ambientais preconizadas. 
O envolvimento dos trabalhadores e seu conseqüente compromisso com a proteção, 
preservação e convivência segura com o meio ambiente é fundamental para a 
implementação adequada das medidas de prevenção e controle ambiental na 
implantação da nova via.  
Estas medidas envolvem as questões ligadas ao desmatamento, caça e perturbação 
sobre a fauna local, armazenamento e destinação de resíduos sólidos, entre outras.  
Mesmo considerando as Normas de Conduta preconizadas, os programas ambientais 
propostos, como o Programa de Gerenciamento de Resíduos adotado pela empresa, que 
normatizam outros procedimentos afins, o Programa de Educação Ambiental para 
Trabalhadores irá direcionar esforços no sentido de sensibilizar todos os trabalhadores  
da obra, fazendo-os entender adequadamente (através de ações informativas e 
educativas) os procedimentos de proteção ambiental adotados, bem como as noções de 
convivência sócio-ambiental solidária e segura.  
 
Portanto, o treinamento dos trabalhadores, deve estar em consonância com estes 
princípios e objetivos através de atividades que os sensibilizem, de maneira a reforçar 
comportamentos e atitudes de respeito à população local e ao meio ambiente. 
 

Antecedentes/Justificativa 

O Brasil é o único país da América Latina que tem uma política nacional específica para 
Educação Ambiental. A Lei que dispõe sobre Educação Ambiental no Brasil é a Lei nº 
9.795, de 27 de abril de 1999, que também institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental. Seu Artigo 10 define a Educação Ambiental como: �os processos por meio 
dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 
bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade�. 
No Art. 130 é definida a Educação Ambiental não-formal: �Entende-se por Educação 
Ambiental não-formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da  
coletividade sobre questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da 
qualidade do meio ambiente�. 
As Constituições Estaduais também contemplam em seus textos a Educação Ambiental 
em todos os níveis de Ensino, bem como a conscientização da comunidade para a 
preservação ambiental. 
Durante a Conferência Rio 92 (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento � CNUCED, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992) se reconheceram a 
�educação como um processo dinâmico em permanente construção�. Conforme 
documentos gerados, a Educação Ambiental deve propiciar a reflexão, o debate e a sua 
própria modificação e que a Educação Ambiental para uma sustentabilidade eqüitativa  
é um processo de aprendizagem permanente baseado no respeito a todas as formas de 
vida. 
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Esta proposta se destina a mitigar os possíveis impactos ambientais derivados da 
movimentação dos trabalhadores e de outras pessoas ligadas às obras, das  
 
movimentações de máquinas, equipamentos e veículos, bem como das conseqüências 
derivadas dos métodos e processos de execução aplicados, sejam tradicionais ou não.  
Tais perturbações podem ocorrer sob diversas formas, desde incêndios acidentais, caça 
e pesca ilegal, bem como acidentes de transito, poluição e degradação tanto dos meio  
físico e biótico, como do social. Estas poluições/degradações podem ser evitadas ou 
mitigadas com orientação correta aos trabalhadores de todos os níveis e funções, bem 
como  uma fiscalização exigente dos órgãos competentes.  
 

 Objetivos e estratégia 

O objetivo geral do programa é desenvolver ações educativas entre os trabalhadores, 
formuladas através de um processo participativo, difundindo novos hábitos e valores 
ambientalmente corretos.  
São objetivos específicos: 
1. Divulgar para os trabalhadores os procedimentos ambientalmente adequados às 
obras, no sentido de prevenção e minimização dos impactos ambientais durante a 
implantação da rodovia; 
2. Alertar e informar continuamente o público-alvo (trabalhadores) a cerca da 
possibilidade de acidentes com a fauna da região; 
3. Informar previamente o público-alvo das ações que serão executadas com especial 
atenção às áreas onde poderão ocorrerão as atividades junto a  fauna;  
4. Esclarecer e informar trabalhadores desse Programa, sobre a existência e importância 
da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), principalmente no que concerne aos 
aspectos de coibição da caça, penetração em unidades de conservação, fiscalização e  
educação ambiental, e sanções penais e administrativas aplicáveis a condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente.  
 

Metodologia 

A execução do Programa de Educação Ambiental se dará através da condução de 
eventos de sensibilização ambiental, junto aos trabalhadores da obra. Considerando o 
publico a ser atingido, bem como os objetivos propostos, cada tipo de evento deverá ser 
diferenciado, adequando procedimentos, linguagem e materiais que possam vir a ser 
utilizados. 
Durante a execução da obra serão realizadas palestras para os funcionários envolvidos, 
abordando temas variados e de interesse na mitigação dos possíveis impactos 
ambientais decorrentes da i 
das palestras serão feitas em conjunto com a administração de pessoal da Empresa 
executora responsável pela obra, com vistas a uma integração harmoniosa, sem prejuízo 
à carga horária de trabalho dos funcionários. 
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As referidas palestras serão realizadas mensalmente, com duração máxima de 40 
minutos. O numero de abordagens via palestra será de acordo com os temas a serem 
desenvolvidos. 
 

 Conteúdo Programático 

Dentre os temas considerados importantes a serem desenvolvidos nas palestras e 
material de apoio do Programa de Educação Ambiental, destacam-se: 

Aspectos Ambientais 

 Gerenciamento e Disposição de Resíduos e Efluentes; 
 Proteção da flora e da fauna, localização das Unidades de Conservação, legislação 

ambiental (em especial sobre a Lei de Crimes Ambientais); 
 Qualidade do ar e ruídos. 
 Importância da manutenção da vida silvestre, ressaltando a ilegalidade da caça e 

pesca predatória e as penas previstas na lei de crimes ambientais (Lei 9605, de 
12/fev./98); 
 

 Conscientização sobre a nocividade da retirada da natureza e da transferência inter-
regional de espécies vegetais e de espécies da fauna, tanto no aspecto da perda da 
diversidade biológica, como no dos riscos sanitários � e econômicos � que podem 
deflagrar; 

 Conscientização sobre a necessidade de minimizar os desmatamentos, proteger as 
matas ciliares e a vegetação de encostas; 

 Orientação para os responsáveis diretos pelos trabalhadores, encarregados e 
engenheiros responsáveis, sobre a fiscalização e cooperação com os órgãos 
competentes (IEMA, IBAMA, IDAF, POLÍCIA AMBIENTAL) e outros; 

 Cuidados com o solo; 

 Relação com as comunidades da AID e AII da obra. 

Outros temas de interesse geral podem ser abordados, como, por exemplo, relacionados 
à saúde - doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), métodos contraceptivos, 
alimentação saudável, alimentos geneticamente modificados, entre outros, na medida e 
durante as intervenções a demanda oriunda da sensibilização ambiental junto aos 
trabalhadores permita as abordagens. 

O escopo das atividades requeridas abrange:  
1. Levantamento das situações ambientais que possam estar ocorrendo na área com a 
participação direta dos funcionários e colaboradores através de um diagnóstico de 
percepção ambiental; 
2. Realização de palestras sensibilizatórias e informativas para orientação junto aos 
trabalhadores, que deverão ser ministradas para os grupos de trabalhadores fazendo 
parte do programa geral de orientação e treinamento da empresa.  
3. Implantação de Jornal Mural no Canteiro de Obras, em local de fácil visualização, 
com abordagens sensibilizatórias dos temas trabalhados nas palestras; 
4. Avaliação final executada junto aos trabalhadores envolvidos. 
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5. Todas as atividades deverão ser executadas no Canteiro de Obras, no período da 
manhã, aproveitando o momento dos Diálogos Diários de Segurança. 
  

Avaliação atividades 

Ao final das atividades será realizada uma avaliação a ser respondida pelos 
trabalhadores com as temáticas abordadas no início dos trabalhos, para que possa ser 
avaliada a eficácia das sensibilizações e as mudanças de postura frente às situações 
ambientais. 

 Indicadores 

 Índices zero de problemas e acidentes ocorridos durante as obras de implantação; 
 Número de empregados sensibilizados; 

 Relatório de Atividades 

Será encaminhado relatório fotográfico comprobatório das atividades realizadas ao final 
da implementação das ações. 
 
 

7 � CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Com base no diagóstico e análises realizadas, a equipe técnica responsável pela 

elaboração do EIA/RIMA identificou que as intervenções para a implantação do 

Contorno do Mestre Álvaro poderão causar 25 (vinte e cinco) impactos ambientais, 

sendo 6 (seis) no Meio Físico, 9 (nove) no Meio Biótico e 10 (dez) no Meio Antrópico.  

Dos 25 (vinte e cinco) impactos, 18 (dezoito) são negativos, representados por todos os 

possíveis de ocorrerem nos Meios Físico e Biótico e 3 (três) no Meio Antrópico. Destes 

impactos negativos, 8 (oito) são considerados de baixa magnitude, 8 (oito) de média 

magnitude e apenas 2 (dois) de grande magnitude.  

Os 2 (dois) impactos negativos de grande magnitude podem ocorrer no Meio 

Antrópico, sendo: Perda de Terra � Propriedade, que pode ser mitigado através de um 

Programa de Desapropriação que possua critérios eficientes e justos de avaliação 

financeira dos imóveis a serem desapropriados e um Programa de Comunicação Social. 

O outro impacto é o Risco de Acidentes, que pode ser mitigado, na fase de obras, com 

sinalização provisória e ações de um Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador, e 
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na fase de operação da rodovia com um adequado projeto de sinalização definitiva e 

fiscalização rodoviária do trânsito. 

Dos 8 (oito) impactos negativos de média magnitude, 1 (um) é considerado reversível, 

ou seja, cessará seus efeitos com o término das intervenções/obra e 7 (sete) serão 

irrervesíveis, não cessando seus efeitos, porém podem ser mitigados e/ou 

compensados. Destes 7 (sete) irreversíveis detacam-se os 5 (cinco) que poderão ocorrer 

sobre a Fauna e Flora, que são: Supressão Vegetal, Efeito de Borda, Afugentamento de 

Fauna, Atropelamento de Fauna e Diminuição da Biodiversidade Faunística, os quais 

podem ser mitigados e/ou compensados com três principais programas ou ações a 

serem implantadas pelo empreendedor, sendo: reflorestamento com espécies da Mata 

Atlântica para compensar a supressão de vegetação nativa em APP ou em estágio 

médio e avançado de regeneração, além de compensar pela própria ocupação de APP 

pela rodovia; realização de reasgate e afugentamento de fauna eimplantação de 

sinalização de advertência sobre animais silvestres e de dispositivos para passagem de 

fauna.   

Para mitigar impactos no Meio Físico, mesmo que considerados de baixa e média 

magnitude, deverão ser implantados, durante a fase de obras pela empresa executora, 

meganismos para controle de processos erosivos e, principalmente, recuperação de 

áreas degradadas, PRAD. 

Destaca-se, ainda, que, como forma de compensar os impactos negativos, 
principalmente  sobre o Meio Biótico, o empreendedor, no caso o DER-ES, deverá 
aportar um valor financeiro, a ser definido pelo órgão licenciador, que deverá ser 
aplicado em Unidade de Conversação. 
 
Dos 6 (seis) impactos positivos que ocorrerão, 5 (cinco) são considerados de grande 
magnitude e um de média magnitude. Praticamente todos os impactos positivos estão 
relacionados com os efeitos da mudança do trânsito da BR 101 pelo Contorno do Mestre 
Álvaro, que funcionará como variante do perímetro urbano da sede do Município da 
Serra. 
 
Pelos resultados dos estudos e análises, conclui-se pela viabilidade ambiental e social 
do emprrendimento e de sua importância para a Região Metropolitana da Grande 
Vitória. 
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8. EQUIPE TÉCNICA 

Este Estudo Ambiental foi elaborado por uma equipe multidisciplinar, conforme nomes 
relacionados a seguir. 
As Anotações de Responsabilidade Técnica �ART�s estão apresentadas no Anexo VII. 

Coordenação 

Eduardo Bortolini Segatto Biólogo � Ello Ambiental Consultoria Ltda CRBio 42.695/02 
 
Identificação e Caracterização do Empreendimento 

Aline Gomes Ferreira.  Enga Ambiental � Servidora do DER/ES 
CREA � DF 
13185/D 

 
Meio Físico 
Geomorfologia, Geologia, Pedologia, Climatologia e Recursos Hídricos 
Ludimila Marvila Girondoli 
 

Eng.a Ambiental � Consultora da Ello Ambiental 
Consultoria Ltda 

CREA - ES 
017325/D 

Rogério Laurindo Rodrigues Biólogo � Ello Ambiental Consultoria Ltda 
CRBio 
48.708/02 

 
Meio Biótico 
Fauna 
Coordenação Técnica 

Eduardo Hoffman de Barros Biólogo � Ello Ambiental Consultoria Ltda 
CRBio  
42.493/02 

Mastofauna 

Eduardo Hoffman de Barros  Biólogo � Ello Ambiental Consultoria Ltda 
CRBio  
42.493/02 

Eduardo Bortolini Segatto   Biólogo � Ello Ambiental Consultoria Ltda 
CRBio 
42.695/02 

 
Avifauna 

Vitor Ribeiro Taylor  
Biólogo � Consultor da Ello Ambiental Consultoria 
Ltda 

CRBio 
42.801/02 

 
Herpetofauna  

Eduardo Hoffman de Barros  Biólogo � Ello Ambiental Consultoria Ltda 
CRBio  
42.493/02 

Wesley Pertel  
Biólogo � Consultor da Ello Ambiental Consultoria 
Ltda 

CRBio 
60.049/02 

 
Ictiofauna 

Eduardo Hoffman de Barros  Biólogo � Ello Ambiental Consultoria Ltda 
CRBio  
42.693/02 

Eduardo Bortolini Segatto  Biólogo � Ello Ambiental Consultoria Ltda 
CRBio 
42.695/02 

Flora  
Rodrigo Theófilo Valadares 
 

Biólogo � Consultor da Ello Ambiental Consultoria 
Ltda 

CRBio 
60.104/02 

 
Elaboração de Mapas � Meio Físico e Biótico  

Leonardo Bergantini Pimentel 
Eng.o Florestal � Consultor da Ello Ambiental 
Consultoria Ltda 

CREA-ES 
015005/D 
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Eduardo Bortolini Segatto Biólogo � Ello Ambiental Consultoria Ltda 
CRBio 
42.695-02 

 
Meio Antrópico  

Tereza Souza Pinto  
 

Comunicóloga com habilitação em Relações 
Públicas. Especialista em Gestão e Educação 
Ambiental 

CONRERP 
1855 
CTEA 
36093580 

 
Equipe de Apoio de Campo � Meio Antrópico 
Rosimere Ferreira, Rafaela Recla, Neyme S. Viana 
 
Análise de Impactos Ambientais e Proposição de Medidas Mitigadoras 
Toda a Equipe Téncnica Responsável pelo EIA/RIMA  
 
Revisão e Formatação do Estudo Ambiental 

Jeferson Garcia Lima  
Eng.o Agrícola � Servidor do DER 
M.Sc. Engenharia  Ambiental �  Recursos Hídricos 

CREA � 
MG 
94881/D 

Sãmara de Oliveira Costa  
Graduanda do Curso de Engenharia Ambiental - Estagiária do 
DER 

Yllys Jesus Almeida 
Graduanda do Curso de Engenharia Ambiental - Estagiária do 
DER 
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9. RESUMO  

Principais Pontos Notáveis da Rodovia  

Travessias e Margeamento dos Corpos d� Água 

As principais intervenções previstas pela execução da Via Norte se referem às travessia 
de alguns cursos d�água importantes para a região, dos quais citam - se o Córrego 
Independência, o Córrego Castelo, o Córrego Caburé, o Ribeirão Brejo Grande, o 
Ribeirão Juara e o Canal dos Escravos. Destaca � se porém que todos os pontos de 
captação de água para abastecimento humano foram preservados, assim como diversas 
nascentes. Estão previstas duas pequenas retificações nas estacas 206 e 847. Na tabela 
abaixo estão relacionados os principais cursos d�água interceptados.  

 

  Tabela 9.1 - Principais cursos de água e drenagens artificiais interceptados pela Via Norte. 
*Datum WGS 84 

 

Bacia Hidrográfica 
Curso de água ou drenagem 
artificial 

Pontos 
Coordenadas 

Leste Norte 

 Drenagem artificial 

 1 359901 7764078 

Santa Maria da Vitória 

Canal dos Escravos  

(drenagem artificial) 2 359846 7764619 

Drenagem artificial 

3 360173 7765634 

Córrego Caburé  

 (retificado) 4 359897 7767623 

Drenagem artificial 

5 359811 7772189 

Reis Magos 

Córrego Independência 

curso principal 6 358713 7776111 

afluente 7 359076 7775773 

afluente 8 359574 7775309 

Córrego Castelo 

curso principal 9 358426 7777123 

afluente 10 358072 7777773 

nascente 11 357430 7778676 

Ribeirão Juara 

curso principal 12 357118 7779242 

afluente 13 357337 7780221 
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Todas as interceptações dos cursos d�água pela Rodovia estão apresentadas no mapa da 
figura 3.23 no �Diagnóstico do Meio Físico�. Os dispositivos de drenagem e respectivos 
cursos d�água constam no Projeto de Drenagem, Volume 2 � Projeto Básico de 
Execução.     
 
Durante a execução do empreendimento serão implantadas barreiras de siltagem nas 
margens dos cursos d�água para prevenção do carreamento de sedimentos gerados pela 
movimentação de material terroso.  A tabela abaixo apresenta a localização dos 
segmentos contemplados com estas barreiras e suas respectivas metragens.  
 
 

Tabela 9.2 - Localização das Barreiras de Siltagem ao longo da Via Norte. 

 

Estacas Extensão da barreira de siltagem 

Interseção 1 � Ramo 100 estaca 104 - 107 60 metros 
18( lado esquerdo e direito) 80 metros 
28( lado esquerdo e direito) 80 metros 
38( lado esquerdo e direito) 80 metros 
48( lado esquerdo e direito) 80 metros 
54( lado esquerdo e direito) 80 metros 
65( lado esquerdo e direito) 80 metros 
77( lado esquerdo e direito) 80 metros 
84( lado esquerdo e direito) 80 metros 
88( lado esquerdo e direito) 80 metros 
91( lado esquerdo e direito) 80 metros 
96( lado esquerdo e direito) 80 metros 
100( lado esquerdo e direito) 80 metros 
107( lado esquerdo e direito) 80 metros 
131( lado esquerdo e direito) 80 metros 
148( lado esquerdo e direito) 80 metros 
166( lado esquerdo e direito) 80 metros 
180( lado esquerdo e direito) 80 metros 
206( lado esquerdo e direito) 80 metros 
Retorno no 3 � Ramo 200 , estaca 209  
(lado esquerdo) 

40 metros 

215 80 metros 
250(lado esquerdo e direito) 80 metros 
260(lado esquerdo e direito) 80 metros 
Interseção no 2 � Ramo 200, estaca 208 (lado 
esquerdo) 

40 metros 

302(lado esquerdo e direito) 80 metros 
311(lado esquerdo e direito) 80 metros 
369(lado esquerdo e direito) 80 metros 
374(lado esquerdo e direito) 80 metros 
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396(lado esquerdo e direito) 80 metros 
407(lado esquerdo e direito) 80 metros 
Retorno no 2, Rotatória Ramo 600 (lado esquerdo e 
direito) 

80metros 

Retorno no 2, Ramo 500, estaca 515 (lado esquerdo 
e direito) 

80metros 

428(lado esquerdo e direito) 80 metros 
443(lado esquerdo e direito) 80 metros 
485(lado esquerdo e direito) 80 metros 
502(lado esquerdo e direito) 80 metros 
508(lado esquerdo e direito) 80 metros 
512(lado esquerdo e direito) 80 metros 
529(lado esquerdo e direito) 80 metros 
540(lado esquerdo e direito) 80 metros 
548(lado esquerdo e direito) 80 metros 
566(lado esquerdo e direito) 80 metros 
571(lado esquerdo e direito) 80 metros 
585(lado esquerdo e direito) 80 metros 
600(lado esquerdo e direito) 80 metros 
Retorno no 3, Ramo 100, estaca 114 (lado esquerdo 
e direito) 

80 metros 

Retorno no 3, Ramo 200, estaca 220 (lado esquerdo 
e direito) 

80 metros 

Retorno no 3, estaca 611 (lado esquerdo e direito) 80 metros 
620 (lado esquerdo) 40 metros 
627(lado esquerdo e direito) 80 metros 
636(lado esquerdo e direito) 80 metros 
647(lado esquerdo e direito) 80 metros 
665(lado esquerdo e direito) 80 metros 
672(lado esquerdo e direito) 80 metros 
695(lado esquerdo e direito) 80 metros 
712(lado esquerdo e direito) 80 metros 
726(lado esquerdo e direito) 80 metros 
742(lado esquerdo e direito) 80 metros 
748 (lado esquerdo e direito) 80 metros 
757( lado esquerdo e direito) 80 metros 
793 (lado esquerdo e direito) 80 metros 
816( lado esquerdo e direito) 80 metros 
825 � 828 área de brejo (lado esquerdo) 60 metros 
828 ( lado esquerdo e direito) 80 metros 
847( lado esquerdo e direito) 80 metros 
871 Acesso (lagoa, lado esquerdo) 40 metros 
871 Pista Principal (lado esquerdo e direito) 80 metros 
855 (lado direito) 80 metros 
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Emprestimo 1 

 
Figura 9.1 � Levantamento planialtimétrico da área de Empréstimo 1. 
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Emprestimo 5 
 

 
  Figura 9.2 � Levantamento planimétrico da área de Empréstimo 5. 
 
   



                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL � EIA 
                                      RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                                                   

 ___________________________________________________________ 
358 

 

Emprestimo 6 
 
 

 
   Figura 9.3 � Levantamento planimétrico da área de Empréstimo 6. 
   Emprestimo 7 
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   Figura 9.4 � Levantamento planimétrico da área de Empréstimo 7. 
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  Emprestimo 8 
 

 
Figura 9.5 � Levantamento planimétrico da área de Empréstimo 8. 
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Emprestimo 9 
 

 
  Figura 9.6 � Levantamento planimétrico da área de Empréstimo 9. 
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   Emprestimo 11 
 
 

 
 
Figura 9.7 � Levantamento planimétrico da área de Empréstimo 11. 
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Áreas de Bota- fora  

As áreas de bota-fora serão definidas pela empresa a ser contratada pelo DER, por 
ocasião da execução da obra. 

 

Canteiro de obras 

O local do canteiro de obra e suas estruturas serão definidos pela empresa a ser 
contratada pelo DER, por ocasião da execução da obra. 

 

Desapropriações e Benfeitorias 
O Cadastro de Desapropriação contempla a delimitação das faixas de terra atingidas 
pelo empreendimento das obras de Implantação da Rodovia ES - 120 (Contorno do 
Mestre Álvaro), entre as estacas 0+0,00 BR-101 (Sul) e 907+14,25 BR-101 (Norte). Foram 
cadastradas 31 (trinta e uma) unidades atingidas num total de 1.462.320,91m2, 
apresentadas na Figura 9.11 a seguir.  
 
 
 
Travessia ou margeamento de fragmentos florestais 
 
Os fragmentos florestais que sofrerão interferência pelas obras de implantação do 
empreendimento estão apresentados no mapa de Areas de Preservação Permanente, 
constante no Diagnóstico do Meio Biótico � Flora. Neste mapa está demonstrado que o 
traçado da Via Norte foi determinado de modo a prevenir a supressão dos fragmentos 
florestais caracterizados como estágio médio e avançado de regeneração. Abaixo estão 
apresentadas as estacas de localização dos pontos de intercptação da cobertura 
florestal pela Via Norte.  
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INÍCIO FINAL LADO

752+9,07 784+14,20 LE/LD LUIZ CARLOS ZACHEF 50.406,250 PASTO

784+14,20 792+9,89 LE/LD MARIA JOSÉ DIAS BORGES 10.801,336 PASTO

792+9,89 797+7,79
LE

WASHINGTON DOS SANTOS 1.558,709 LAGOA

792+9,89 801+0,00
LD

HERMES JOSÉ  BUSS 6.709,744 LAGOA

796+7,94 800+3,57
LE

JOSÉ CARLOS DE AZEVEDO 2.544,905 ÁRVORES FRUTIFERAS

800+8,64 839+8,81
LE/LD

VICTOR RODRIGUES DA COSTA 50.095,071 LAGOA

839+8,81 846+8,92
LE/LD

HERDEIROS DO PROMOTOR ALBERTO DANIEL 9.509,678 VEGETAÇÃO CABOEIRA

846+13,15 871+5,92
LE/LD

ANDRÉ LUIZ CAUS BATISTA 33.795,052 PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO

871+5,92
RAMO 400 

EST.422+8,86 LE/LD
FERNANDO CORTELLETE 62.391,844 INTERSEÇÃO ACESSO A BR-101 / SENTIDO VITORIA

897+11,76
RAMO 300 

EST.304+12,47 LE/LD
TESTI DO BRASIL MÁRMORES E GARNITOS LTDA. 44.048,727 INTERSEÇÃO ACESSO A BR-101 / SENTIDO SALVADOR

RAMO 100 

EST.122+9,62

RAMO 200 

EST.214+13,90 -
GRANITOS BRASILEIROS ESPIRITO SANTO LTDA. 215,914 INTERSEÇÃO ACESSO A BR-101 / SENTIDO SALVADOR

RAMO 100 

EST.122+9,62

RAMO 200 

EST.214+13,90 -
IZABEL ARLETE  MONELLI VERVLOET 20.152,242 TREVO BR-101 SENTIDO SALVADOR/VITÓRIA

RAMO 200 

EST.203+7,93

RAMO 200 

EST.209+8,69 -
RENAM FERREIRA 11.414,715 TREVO BR-101 SENTIDO SALVADOR/VITÓRIA

1.502.007,942

26

27

28

22

23

20

21

29

QUADRO RESUMO DE DESAPROPRIAÇÃO - RODOVIA ES-124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

TRECHO: CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO - INTEGRANTE VIA NORTE                                            

TOTAL

31

LOCALIZAÇÃO                         (ESTACA)

PROPRIETÁRIO
ÁREA A DESAPROPRIAR 

(m²)

25

30

24

CADASTRO N°

19

OBSERVAÇÕES

 
Figura 9.8 � Quadro Resumo de Desapropriação � Rodovia ES-124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INÍCIO FINAL LADO

RAMO 200     EST. 

215+13,75

RAMO 100 

EST.103+10,80
LE/LD HERDEIROS DE CARLOS LARICA - FAZENDA JACUHY 31.514,905 TREVO BR-101 SENTIDO SERRA/CARIACICA

8 + 12,70 137+7,20 LE/LD FERNANDO PINHEIRO LARICA 168.564,907 AREA DE BREJO

132+7,20 206+8,80 LE/LD ROGÉRIO - IBRATA MINERAÇÃO 98.611,026 AREA DE BREJO

206+13,65 277+15,50 LE/LD FERNANDO CESAR NUNES 121.688,841 AREA DE BREJO

277+15,50 315+0,00 LE/LD ELBIO RIBEIRO 108.951,066 PASTO

RAMO 400     EST. 

420+0,00

RAMO 800     

EST. 798+0,00
LE ROGÉRIO -  IBRATA MINERAÇÃO 11.507,507

FUTURO ACESSO AO CENTRO DE DETENÇÃO

PROVISÓRIA DA SERRA

315+0,00 443+0,00 LE/LD ROSTAN RENNER CASTELO 200.224,713 PASTO

410+0,00 420+2,67 LE JULIANA MONJARDIM BARCELOS 22.984,306 PASTO E ROCHA

443+0,00 509+12,04 LE/LD  HERDEIROS DE ALAOR MIRANDA 76.470,135 PAST0

496+9,56 527+7,06 LE/LD AFONSO MIRANDA 42.277,758 PLANTAÇÃO DE CACAU

527+7,06 539+15,60 LE/LD JOSÉ ALDANO NETO 17.006,556 MATA

539+15,52 550+4,10 LE/LD  HEREDEIROS DE MANOEL SALLES BRAGA 13.111,555 PASTO

549+0,00 580+0,00 LE/LD DORI NUNES DO AMARAL PEREIRA JUNIOR 34.065,893 PASTO

572+10,00 642+2,60 LE/LD JOSÉ ALDANO NETO 95.406,714 PASTO

610+16,15 615+12,00 LE/LD DORI NUNES DO AMARAL PEREIRA JUNIOR 14.766,855 PASTO

640+12,40 648+9,45 LE/LD BRUNO MIRANDA 9.827,239 PASTO

648+9,45 724+14,87 LE/LD EDMO LUIZ MALTA DE ALMEIDA 97.967,267 PASTO

724+14,87 752+9,07 LE/LD LUIZ PIMENTEL 33.416,512 LAGOA

17

18

13

14

15

10

11

16

12

QUADRO RESUMO DE DESAPROPRIAÇÃO - RODOVIA ES-124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

TRECHO: CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO - INTEGRANTE VIA NORTE                                            

CADASTRO N°

1

2

3

4

7

6

5

8

ÁREA A DESAPROPRIAR 

(m²)
OBSERVAÇÕES

LOCALIZAÇÃO                         (ESTACA)

PROPRIETÁRIO

9
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Tabela 9.3 - Localização dos Pontos que Interceptam Fragmentos Florestais ao Longo da Via 
Norte 

 

Estacas 
Coordenada 
Central - Utm  

Estágio de Desenvolvimento  da 
Vegetação / Tamanho da Área de 
supressão   

Estacas 5 � 8 359.941 / 7.763.934 Estágio Inicial � 1,29 ha 
Estaca 110 � 125 360.435 / 7.765.975 Estágio Médio � 4,79 ha  
Estaca 136 � 140  360.613 / 7.766.329 Estágio Inicial � 0,05 ha 
Estaca 150 � 169 360.630 / 7.766.582 Estágio Incial � 0,94 ha 
Estaca 450 - 455 359.735 / 7.772.120 Estágio Inicial � 0,45 ha 
Estaca 520 � 535 360.160 / 7.773.451 Estágio Inicial � 1,16 ha  
Estaca 765 � 769 358.129 / 7.777.682 Estágio Inicial � 0,18 ha 
Estaca 810 � 802 357.611 / 7.778.505 Estágio Médio � 0,05 ha 
Estaca 818 -  821 357.419 / 7.778.684 Estágio Médio � 0,19 ha 
Estaca 845 � 850 357.151 / 7.779.079 Estágio Inicial � 0,46 ha 
Estaca 905 � 909  
Interseção no 2 

357.459 / 7.780.202 Estágio Inicial � 0,46 ha 

Total  de supressão em área com  fragmentos florestais = 1,03ha (Ei) + 4,53 ha(Em) = 
5,56 ha 
Total de supressão em áreas de brejo = 30,62 ha 
Total de supressão em área com agricultura = 0,25 ha 

 

Intervenções Notáveis 

Arqueologia  

Dentre os quatro sítios arqueológicos identificados, apenas um será interceptado pela 
Rodovia, sendo que o mesmo será resgatado durante a fase de implantação da obra.  

O sítio tem seu centro nas coordenadas 24k 360051  - 7773682, Datum WGS84. 

 

Unidade de Conservação  

A Área de Proteção Ambiental do Mestre Álvaro  está situada em raio menor do que 
10 quilômetros do empreendimento projetado. É protegida inicialmente como Parque 
Florestal e, posteriormente, como Reserva Biológica através da Lei Estadual nº 3.075 
em agosto de 1976 e, teve sua categoria de manejo redefinida para Área de Proteção 
Ambiental através da Lei nº 4.507 de janeiro de 1991. Está localizada no município da 
Serra e possui área de 3.470 ha, com variação altimétrica de 100 a 850 m. A vegetação 
predominante é de Floresta Ombrófila Densa Submontana, no entanto, a maior parte 
da área está ocupada por pastagens e a vegetação nativa, ainda que alterada, está 
restrita às áreas de difícil acesso.  
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Parte da área de inserção do empreendimento pertence ao Corredor Ecológico Duas 
Bocas � Mestre Álvaro. Corredores Ecológicos são áreas planejadas com o objetivo de 
reconectar remanescentes florestais e proporcionar o livre trânsito de animas e 
sementes  
de espécies vegetais, aumentando a cobertura vegetal e garantindo a conservação dos 
recursos naturais e da biodiversidade. Esses Corredores podem unir unidades de 
conservação públicas, reservas particulares, áreas de preservação permanente, 
reservas legais ou quaisquer outras áreas naturais.  
 
Principais Obras projetadas  
 
Viadutos 
 
Estão projetados ao longo da Rodovia  7 Viadutos relacionados a seguir na Tabela 9.5. 
 
 

Tabela 9.4 - Localização dos Viadutos Projetados 

 

 

Ínicio Final

Dir                          
(BR-101)

16+10,10 19+0,70 50,60

Esq.                          
(BR-101)

61+8,85 63+14,45 50,60

Dir                          
(R-100)

122+5 126,14 89,00

Esq.                          
(R-200)

208+15 213+4 89,00

Dir.                       
(ES-124)

278+18,67 281+1,33 42,66

Esq.                          
(ES-124)

278+19,49 281+0,51 41,02 (*)

Dir.                       
(ES-124)

413+18,86 416+1,15 42,29 (*)

Esq.                          
(ES-124)

413+19,14 416+0,86 41,72

Dir.                       
(ES-124)

495+8,82 496+0,02 11,20

Esq.                          
(ES-124)

495+8,82 496+0,02 11,20

Dir.                       
(ES-124)

614+18,20 616+19,82 41,62 (*)

Esq.                          
(ES-124)

614+12,41 616+15,43 43,02 (*)

Dir                          
(BR-101)

75+6 77+16 50,00

Esq.                          
(BR-101)

4022+14 4025+4,9 50,00

Obs. (*) obras em curva horizontal, estacas no eixo do canteiro, comprimento real das obras = 42,00m.

2 - Viadutos I e II                             
Pasasagem Superior - Estaca 6

OBRA PISTA
LOCALIZAÇÃO (estaca)

EXTENSÃO (m)

1 - Viadutos I e II                           
Interseção nº 01 - Estaca 0

3 - Viadutos I e II                              
Retorno nº 01 - Estaca 280

4 - Viadutos I e II                                              
Retorno nº 02  c/ Passagem 

Inferior - Estaca 415

5 - Viadutos I e II                                         
Passagem Superior  - Estaca 
495+10

6 - Viadutos  I e II                                           
Passagem  Inferior - Estaca  
615+16

7 - Viadutos I e II                                                           
Interseção nº02 entr. c/ BR-101 

(Norte)  - Estaca 906
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Obra de Contenção � Muro de Terra Armada  

Nos encontros dos Viadutos I e II,  estaca 5+5 está projetado um Muro de Terra 
Armada em função da cabeceira dos Viadutos não dispor de espaço físico para 
implantação do aterro de abraço tradicional de encontros de Viadutos, ao contrário do 
que ocorre na cabeceira oposta, da Estaca 9 + 10m. 

A seguir apresenta �se o Projeto do Muro de Terra Armada. 
 
 
 

 
 

 Figura 9.9 � Projeto de Terra Armada. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   
                                                                                       
                                                                                         
                                      RODOVIA ES 120 

_________

Passagem de Fauna 

Ao longo da Rodovia estão locados 
localizados conforme a figura a seguir: 
 

 

Figura 9.10 - Pontos de Passagem de Fauna

                                                              
                                                                                        
                                                                                         ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

RODOVIA ES 120 � CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)

____________________________________________________

estão locados 6 (seis) estruturas de passagens de fauna
conforme a figura a seguir:  

Pontos de Passagem de Fauna 

AMBIENTAL � EIA 
CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO (VIA NORTE)                                                                                                                             

 
__________________________________________________ 

passagens de fauna, 
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Tabela 9.5 Localização das Passagens de Fauna e de Gado Projetadas  

Passagem de Fauna  Passagem de Gado  

                                            Estacas  
170 3 
254 357 
355 470 
538 561 
739 674 
850 754 
 815 
 872 
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