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O Relatório de Impacto Ambiental 
(Rima) da Quarta Ponte atende ao 
Termo de Referência (TR) aprovado 
pelo Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos 
(Iema), e se destina apresentar de 
forma sucinta o Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) do empreendimento. 
O EIA/Rima são documentos 
exigidos pelo órgão ambiental 
durante o processo de licenciamento 
ambiental de um empreendimento. 
No EIA são apresentados todos os 
levantamentos técnicos e a avaliação 
das consequências para o ambiente 
resultantes da instalação e a operação 
do empreendimento analisado. Já 
o Rima resume o conteúdo do EIA 
por meio de uma linguagem menos 
técnica, de forma a torná-lo mais 
acessível às comunidades envolvidas, 
contribuindo desse modo com a 
participação desse grupo no processo 
de licenciamento ambiental. 

Publicado em formato de revista, 
o Rima da Quarta Ponte apresenta 
a síntese das principais análises 
e resultados obtidos no EIA do 
empreendimento – objetivos e 
justificativas; características na fase de 
implantação e operação; resultados do 
diagnóstico ambiental dos meios físico, 
biótico e socioeconômico; descrição 
dos potenciais impactos, bem como as 
medidas mitigadoras e compensatórias, 
com os seus respectivos programas de 
acompanhamento e monitoramento 
socioambientais. A fim de melhorar 
a compreensão deste conteúdo, 
foram utilizados diversos recursos 
de comunicação visual (mapas, 
fotografias, gráficos, entre outros), 
bem como o emprego de links com 
o significado de palavras e termos 
técnicos utilizados no EIA.
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A Região Metropolitana da Grande Vitória possui crescimento populacional de 2,82% e incremento 
no número de automóveis de 6,8%, segundo Plano Diretor de Transporte Urbano de Vitória (PDTU), 
realizado em 2007, o que traz como consequência maior pressão sob as vias de circulação. 

Os municípios de Cariacica, 
Fundão, Guarapari, Serra, Viana, 
Vila Velha e Vitória compõem os 
municípios da Região Metropoli-
tana da Grande Vitória.
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Ponte do Príncipe (2ª Ponte).

Ponte Florentino Ávidos (1ª Ponte).

A população dos municípios de Vitória, Vila Velha 
e Cariacica vem enfrentando sérias restrições na 
acessibilidade e mobilidade urbana, no deslocamento 
entre esses municípios, causadas pela falta de 
capacidade de suporte das travessias existentes e de 
seus viários de acesso, trazendo como consequência 
um intenso trânsito e frequentes congestionamentos.

Os fluxos na Região Metropolitana da Grande Vitória são suportados, atualmente, por três ligações 
existentes entre a Ilha e as aglomerações urbanas situadas ao Sul e Sudoeste da Ilha (Vila Velha, Cariacica, 
Viana e Guarapari). Os fluxos gerados em Vila Velha, Cariacica e cidades do sul do Estado, em termos 
de veículos diários que circulam nos dois sentidos, nas três pontes, são superiores à capacidade total das 
pontes, ocorrendo congestionamentos crônicos nas vias de acesso e nas pontes. 

Ponte Darcy Castelo de Mendonça (3ª Ponte).
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A Política Nacional da Mobilidade Urbana, 
desenvolvida pelo Ministério das Cidades 
(BRASIL, 2004), define mobilidade 
urbana como atributo associado às 
pessoas e bens e que está relacionada às 
necessidades de deslocamentos no espaço 
urbano, de acordo com as atividades nele 
desenvolvidas. 

Fonte: Gazeta Online

Fonte: Folha Vitória
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Além disso, observou-se neste estudo que a atração da nova via de ligação entre a rodovia BR-101 e 
a Quarta Ponte, chegando a valores, na hora de pico, em torno de 1.300 veículos leves originados da 
BR-101 mais 1.400 veículos leves originados da rodovia Governador José Sette. Observou-se ainda a 
importância do novo Corredor Metropolitano Central que atrai cerca de 1.100 veículos leves na hora 
de pico. Sendo os principais movimentos da rede na área de estudo para a hora de pico da manhã 
o volume de veículos leves e pesados originados na BR-101 e que tem como destino o centro de 
Vitória, com cerca de 620 veículos leves e 20 veículos pesados e o volume de veículos leves e pesados 
originados na Rod. Governador José Sette, utilizando a via que a interliga com a Rua Pedro Nolasco 
e que tem como destino o centro de Vitória, com cerca de 630 veículos leves e 110 veículos pesados.

Com a possibilidade no futuro da Ponte Florentino Ávidos ser exclusiva para passagem do BRT, a 
demanda para o acesso aos municípios situados no sul e sudoeste da Capital ficará dividido entre a 
Ponte do Príncipe e a Quarta Ponte, ressaltando assim, a importância da implantação dessa última 
para atender o fluxo de tráfego na RMGV. 

Esse e outros problemas de transporte metropolitano foram 
objeto de análise no Plano Diretor de Transporte Urbano 
de Vitória (PDTU), atualizado em 2007, e do Estudo de 
Tráfego, realizado em 2013.

No Estudo de Tráfego foi possível observar que para o 
cenário de 2023, utilizando uma taxa de crescimento do 
tráfego de 3% ao ano, a demanda da Quarta Ponte no 
horário de pico da manhã será de 2.517 veículos leves e 
278 veículos pesados no sentido Cariacica para Vitória 
e no sentido inverso, será de 1.060 veículos leves e 227 
veículos pesados. Devido a este estudo pode-se avaliar 
que a Quarta Ponte terá um bom desempenho, no cenário 
futuro, com duas faixas para o tráfego geral e a faixa 
exclusiva do BRT, por sentido. Analisando a relação de 
Volume sobre Capacidade (V/C) observou-se que no 
cenário futuro, não ultrapassará a capacidade da via na 
hora de pico mais carregada (pico da manhã).
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•	 Duas faixas de 
tráfego por sentido.

•	 3,10m de cada lado 
para duas faixas para 
passeio e ciclovia.

•	 Corredor exclusivo 
para Bus Rapid Tran-
sit (BRT). 

Objetivos do projeto da Quarta Ponte são:

•	Garantir	a	disposição	necessária	para	a	travessia	e,	principalmente,	para	os	seus	acessos	e	
saídas, à longo prazo.
•	Atender,	ao	mesmo	tempo,	à	demanda	que	hoje	utiliza	as	duas	pontes	mais	próximas.
•	Maximizar	os	benefícios	para	a	população,	com	o	menor	investimento	possível.
•	Reduzir	o	número	de	veículos	na	2ª	Ponte	(Ponte	do	Príncipe)	e	adjacências.
•	Reduzir	a	distância	do	percurso	no	deslocamento	intermunicipal.
•	Reduzir	o	tempo	de	deslocamento	para	travessia.

Uma Quarta opção de ligação
Os resultados dos Estudos de Tráfego realizados no PDTU confirmaram que, já naquela época, a 
capacidade das ligações entre Vitória e os municípios situados ao sul e sudoeste já havia sido superada. 
Em função disso, é recomendado a criação de uma nova ligação entre Vitória e Cariacica, sendo 
evidente, por meio de Estudo de Tráfego Urbano realizado pelo Consórcio EGT-ENGESPRO. O 
adiamento dessa ação, poderá acarretar em graves consequências para a mobilidade urbana em toda a 
Grande Vitória e para a economia local.

De acordo com o PDTU a Quarta Ligação deverá cumprir um papel importante, uma vez que deverá 
reduzir o tráfego nas principais vias da região do centro de Vitória, além dos bairros Bento Ferreira 
e Maruípe. O volume estimado do tráfego na Quarta Ligação é de no máximo 2,9 mil viagens/hora/
sentido.

Localização do empreendimento

A proposta é que a Quarta Ponte esteja 
localizada sobre a baía de Vitória, no estado 
do Espírito Santo, ligando a Rodovia do 
Contorno – BR-101, em Cariacica, e a Rodovia 
Serafim Derenzi, em Vitória, prevendo-se um 
cruzamento com a Rodovia José Sette. Está 
prevista, também, a implantação de um trecho 
viário que faça a conexão desta ligação ao 
Terminal de Itacibá, viabilizando o acesso ao 
trevo de Alto Lage em Cariacica.

O traçado do viário da Quarta Ponte foi planejado 
de forma que houvesse a redução dos impactos 
ambientais e socioeconômicos. Em função disso, o 
projeto prevê duas áreas de aterro na baía de Vitória, 
sendo uma na Prainha, situada no bairro Santo 
Antônio e a outra para contorno do Sambódromo 
da RMGV. Com ênfase no meio socioeconômico, 
buscou-se um traçado com menor número de 
desapropriações e intervenções nos equipamentos 
públicos das localidades envolvidas. 
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Mapa de localização do empreendimento.

O BRT no município 
de Cariacica tem como 
destino o Terminal de 
Itacibá e no município 
de Vitória estão previstas 
duas possibilidades 
de ligação para BRT: a 
primeira é seguindo pela 
avenida Serafim Derenzi 
e a outra é seguindo em 
direção a região central 
de Vitória, pela Avenida 
Dário Lourenço de Souza.

Alternativa Locacional
A seleção das alternativas locacionais para a 
implantação da Quarta Ponte, teve início com a 
análise do Plano Diretor de Transportes Urbanos 
da Região Metropolitana da Grande Vitória (PDTU, 
2007), o qual contempla as perspectivas futuras 
para esta região, e, prevê o Corredor Metropolitano 
Central Expresso, que inclui a ligação entre Vitória 
e Cariacica, através de ponte sobre a baía. Após 
a análise do PDTU foi realizada a atualização do 
Estudo de Tráfego realizada com dados de contagem 

volumétrica de 2013. Desta forma, a localização 
indicada apresentou-se propícia para a implantação 
da Quarta Ponte, cujo o principal objetivo é reduzir 
o tráfego nas principais vias da região entorno 
da ponte do Príncipe (Segunda Ponte), centro de 
Vitória, além dos bairros Bento Ferreira e Maruípe. 
Todas alternativas preveem a ligação para acesso do 
BRT (Bus Rapid Transit) ao Terminal Rodoviário de 
Itacibá em Cariacica, bem como a preservação dos 
acessos ao Cais do Hidroavião, em Vitória.

Alternativas Locacionais estudadas para a escolha da implantação da Quarta Ponte:

Alternativa A

Contempla pistas de acesso à Ponte pelo bairro 
Porto de Santana e não considera a intervenção 
sobre a área central do manguezal localizado no 
bairro Itacibá, em Cariacica. Entretanto, prediz 
a demolição do Sambódromo no município 
de Vitória e a intervenção nos equipamentos 
públicos do Bairro Santo Antônio. 

Alternativa B

Considera o acesso ao Terminal Rodoviário de 
Itacibá passando sobre a área central do manguezal 
deste bairro e com um loop para acesso aos bairros 
de Tucum e Porto de Santana, em Cariacica. No 
município de Vitória, esta alternativa prevê a 
demolição do Sambódromo e a intervenção nos 
equipamentos públicos do bairro Santo Antônio.

Alternativa C

Mantém o acesso ao Terminal Rodoviário de Itacibá passando sobre a área central do manguezal deste 
bairro, porém, não contempla um loop no elevado sobre o mangue para acesso aos bairros Tucum e 
Porto de Santana, em Cariacica. No município de Vitória não prevê a necessidade de demolição do 
Sambódromo, bem como a intervenção nos equipamentos públicos do bairro Santo Antônio. Entretanto, 
contempla duas áreas de aterro na baía de Vitória.
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Seleção da alternativa preferencial

Passo-a-passo da seleção das alternativas locacionais para a implantação da Quarta Ponte

•	 *Definição dos critérios para avaliação das alternativas locacionais, segundo os aspectos 
físicos, bióticos, socioeconômicos, bem como também considerando os aspectos técnicos 
e econômicos do projeto.

•	 Avaliação das alternativas locacionais.

•	 Definição da alternativa locacional preferencial.
* Critérios e parâmetros para avaliação de cada uma das alternativas locacionais.

Para a avaliação das três 
opções locacionais foi definida 
uma escala de valoração 
que variou entre a maior 
(3,0 pontos) ou menor 
favorabilidade (0,0 ponto) do 
critério associado em relação 
à opção estudada. A somatória 
com a maior pontuação foi a 
que correspondeu a melhor 
alternativa locacional para a 
implantação da Quarta Ponte. 
A Alternativa C registrou a 
maior pontuação (18 pontos), 
correspondendo a alternativa 
preferencial para implantação 
da Quarta Ponte, uma vez que 
é aquela que possui a maior 
favorabilidade para os critérios 
socioambientais, técnicos e 
econômicas do projeto.

Aspectos 
Considerados Critérios Utilizados

Aspectos Físicos

Volume de Corte (m3)
Volume de Aterro (m3)

Intervenção em áreas suscetíveis a processos erosivos
Intervenção no Canal de Vitória  (m2)

Aspectos Bióticos
Interferência em Zona de Amortecimento de UC

Intervenção em APP (exceto mangue)
Intervenção em área de manguezal (m2)

Aspectos Socio-
econômicos

Área prevista para desapropriação (edificada e não edificada) 
(m2)

Número de unidades previstas para desapropriações (resi-
dencial e comercial)

Intervenção em equipamentos públicos (áreas de lazer, sam-
bódromo, cais do hidroavião, etc.)

Compatibilidade do traçado ao PDM/PDU atual dos municípios

Aspectos Técnicos 
e Econômicos

Construção de Obra de Arte (m2)
Pavimentação (m2)

Investimento Previsto (R$)

Mapa de localização da Alternativa C: registrou a maior pontuação, correspondendo a alternativa 
preferencial para implantação da Quarta Ponte.



13

Planos, programas, projetos governamen-
tais e políticas setoriais co-localizados ao 
empreendimento
Com intuito de amenizar os problemas de 
mobilidade urbana existentes e futuros, o 
Governo do Estado do Espírito Santo elaborou 
o Programa de Mobilidade Metropolitana, 
no qual, o projeto da Quarta Ponte se inclui. O 
Programa abrange projetos que contribuirão para 
a melhoria da qualidade de vida da população, 
uma vez que terá como objetivo principal, a 
melhoria no trânsito da região. O Programa adota 
como solução, a ampliação do sistema viário 

intermodal, a construção de vias expressas e de 
grandes obras de engenharia. 

O Programa compreende 50 ações, entre elas: 
pavimentação de vias, reformas e melhorias de 
terminais do sistema Transcol, melhorias na frota 
de ônibus e na comunicação com os usuários do 
sistema transporte coletivo. Assim, durante o ano de 
2014, e após o ano de 2016, estão previstas diversas 
obras viárias, voltadas para a mobilidade urbana. 

BRT

O Programa de Mobilidade Metropolita-
na envolve a implantação do novo mode-
lo de transporte público coletivo, o Bus 
Rapid Transit - BRT (Transporte Rápido 
por Ônibus) da Grande Vitória. Ele será 
a principal conexão entre os municípios 
de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e 
Viana. Os corredores estarão presentes 
nos trechos de maior fluxo viário na Re-
gião Metropolitana. Entretanto, trechos 
cortados pelas rodovias federais (BR 101 
e BR 262) não serão contemplados. 

Os usuários deverão pagar a tarifa em 
estações fechadas, o que dará uma maior 
agilidade e segurança aos usuários. Além 
disso, o serviço será integrado aos 10 ter-
minais do sistema Transcol, com linhas 
troncais e alimentadoras Interbairros. O 
usuário ainda contará com o serviço de 
bilhetagem eletrônica já implantada.

Traçado da primeira etapa do BRT, 26 Km. Os corredores 
terão extensão de aproximadamente 70 km, sendo 26km 
em sua primeira etapa. 

Fonte: Secretaria de Transportes e Obras Públicas. 

Mobilidade na Região Metropolitana

Cariacica é o município que possui a maior quantidade 
desses projetos, incluindo melhorias no Terminal de 
Campo Grande e reforma e ampliação do Terminal 
Itacibá. E, juntamente com o município de Viana, 
Cariacica conta com quatro grandes obras, sendo 
elas, o Eixo Viana Norte, Corredor Sudeste, Corredor 
Leste Oeste e o Corredor José Sette, além do projeto 
de engenharia da Quarta Ponte. Já Vila Velha será 
beneficiada com obras como o Corredor Leste Oeste, 
Avenida Perimetral, além de melhorias, modernização 
e ampliação do Terminal de Vila Velha.

Enquanto Vitória será beneficiada pela 
construção da Quarta Ponte, Portal do Príncipe, 
Ampliação da Capacidade da Rodovia Serafim 
Derenzi; Ampliação da capacidade e Viaduto 
na Av. Adalberto Simão Nader, Entroncamento 
com a Av. Mascarenhas de Moraes e Leitão da 
Silva. O Município de Serra será beneficiado 
com a reforma no Terminal Carapina, adequação 
dos Terminais de Laranjeiras e Carapina ao 
sistema viário BRT, e adequação do Av. Thalma 
Rodrigues ao BRT capixaba. 
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Viaduto Corredor América: 
ligação Cariacica x Vila Velha, 
tende a contribuir com a melhor 
fluidez entre São Torquato e Jardim 
América, favorecendo a circulação do 
transporte coletivo, comprometida 
no acesso à 2ª Ponte.

Corredor Carioca e Corredor Bigossi: ligação Terceira 
Ponte x Terminal VV x Bigossi x Corredor Lindemberg. 
Atenderá às linhas do BRT entre Terminal de Carapina 
e Terminal de Vila Velha, melhorando o fluxo entre as 
pessoas que trafegam nesta região, com um percurso 
direto e rápido para as linhas do BRT, entre o Terminal 
Vila Velha e a Avenida Carlos Lindenberg.

Melhorias e ampliação da Avenida Serafim Derenzi: ligação Vitória x Cariacica / Vila Velha. Sua 
duplicação deve auxiliar a descongistionar o tráfego no Centro de Vitória. A duplicação terá trechos 
em que haverá duas pistas de cada lado da via e, em outros, três. Contará com uma faixa com 
projeto de corredores exclusivos para ônibus, realizado pelo governo estadual. Dada a sua possível 
conexão com a Quarta Ponte, este projeto torna-se vital para o empreendimento. Este projeto é vital 
para a implantação da Quarta Ponte, visto que o fluxo de veículos dela oriundos de Cariacica serão 
destinado, em grande parte, a esta via. 

• Portal do Príncipe: ligação Vitória x Vila 
Velha / Cariacica. Deve contribuir com o 
tráfego na região e da entrada de Vitória, já 
que separará o acesso ao Porto e criará um 
percurso exclusivo para o Portal do Príncipe, 
com a ligação entre Vitória x Vila Velha / 
Cariacica, por meio do transporte coletivo. 
Este Projeto será fundamental para o BRT, 
possibilitando uma ligação do transporte de 
parte do coletivo oriundo.

• Contorno do Mestre Álvaro: ligação 
Cariacica x Serra. Este projeto tem como 
principal finalidade, o de desviar o trânsito 
de caminhões que transitam no perímetro 
urbano da Serra, até o acesso à Rodovia 
do Contorno. Deste modo, ele se mostra 
como uma alternativa para os motoristas 
que desejarem contornar a Região 
Metropolitana, sem passar pelo perímetro 
urbano dos municípios da região. 

Conheça algumas das obras do Programa de Mobilidade Metropolitana 

De maneira geral, é possível notar que os inúmeros projetos que devem contribuir para melhoria 
no trânsito da Região Metropolitana, apresentados por meio do Programa de Mobilidade 
Metropolitana. Além disso, é importante observar os benefícios a serem proporcionados pelo projeto 
da Quarta Ponte, uma vez que ele se tornará uma alternativa aos motoristas que trafegam na região, 
contribuindo para reduzir o trânsito local, principalmente nas proximidades com a Segunda Ponte e 
o Centro de Vitória. Desta forma, verifica-se a importância estratégica que esta ponte apresenta para 
os municípios de Cariacica, Vitória e Vila Velha, sobretudo com a possibilidade de formar um novo 
eixo de desenvolvimento da Região Metropolitana.

Programa de Mobilidade Metropolitana: melhoria no trânsito da Região Metropolitana

IMAGEM
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Características técnicas do projeto
Características do Projeto Geométrico

Para o dimensionamento do viário da 
Quarta Ponte foram adotados os seguintes 
parâmetros:

As seções transversais do viário da Quarta 
Ponte, para o trecho entre a BR101 e o início 
da alça de acesso ao Terminal de Itacibá em 
Cariacica, apresentam as seguintes dimensões:

Para o trecho de obras de arte sobre a baía as 
dimensões de cada faixa do viário são:

Obras de arte: determinados tipos de construção, 
que requerem uma maior especialização, tal 
como pontes, viadutos, túneis.

60 km/h
Velocidade de Projeto 

na pista principal

50 km/h
Velocidade de 

Projeto nos ramos de 
ligação

115m
Raio 

Mínimo

8%
Superelevação 

Máxima6%
Rampa 

máxima adotada 

14m
Pista de rolamento 

(4x3,50m)

6,2m
 Passeio e Ciclovia 

(2x3,10m) 

10m
 Largura do Canteiro 

Central2,4m
Faixas de Segurança 

(4x0,60m)

32,6m
 Largura Total da 

Plataforma

14m
Pista de rolamento para 

veículos em geral
 (4 x 3,50m)

7m
Pista de rolamento para o 

BRT (2 x 3,50m)

6,2m
Passeio e Ciclovia

 (2 x 3,10m) 

6m
Espaço para 

posicionamento dos estais 
(2 x 3,00m) 

3,6m
Faixas de Segurança

 (6 x 0,60m)

36,8m
Largura Total da 

Plataforma

Projeto de Obras de Arte Especiais

Após o estudo das alternativas, foram adotados os seguintes tipos de estrutura para as obras de artes 
especiais do viário da Quarta Ponte:

•	Obra	Estaiada	com	aduela	pré-moldadas,	com	
vão central de 200 metros e vãos laterais de 90 
metros.

•	Obras	em	Balanços	Sucessivos	moldado	in loco, 
para os acessos à Ponte no município de Vitória e 
para viaduto sobre o Manguezal (Parque Natural 
Municipal do Manguezal de Itanguá).

•	Obras	em	vigas	pré-moldadas,	do	 trecho	do	
início da Ponte no município de Cariacica, 
passando sobre a via férrea seguindo na direção 
da BR-101.

•	Obra	em	caixão	para	o	viaduto	sobre	as	pistas	
com destino ao Terminal de Itacibá.
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Para uma melhor visualização do detalhamento do viário da Quarta Ponte foi seccionado 
em quatro trechos e onze eixos:

Trecho 1: início do viário da Quarta Ponte na rodovia BR 101.

 Trecho 2: alça de acesso ao Terminal de Itacibá.
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Trecho 3: obra de arte sobre a baía. 

Trecho 4: obras de arte sobre a baía e 
área prevista para aterro no município 

de Vitória.
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Detalhamento das obras de artes especiais do viário da Quarta Ponte.

Estacas Nome Tipo 
estrutural Ext (m) Larg (m) Nº vãos Comp. Vãos (m)

1520+4,28 a 
1539+4,28 Estaiada Estaiada 380,00 36,80 3

vão central = 
200m; vãos laterais 

= 90m

1539+4,28 a 
1547+14,843 Eixo 1 Celular / 

Balanços 170,00 46,40 (média) 3
vão 1 = 50m; vão 
2 = 70m e vão 3 = 

50,5m

1547+14,843 a 
1563+16,348 Eixo 1 Celular / 

Balanços 321,60 13,93 4

vão 1 = 65,5m; 
vão 2 = 95m; vão 
3 = 94m e vão 4 = 

66,6m

248+11,748 a 
264+11,578 Eixo 2 Celular / 

Balanços 320,60 13,93 4

vão 1 = 65,2m; 
vão 2 = 94,9m; 
vão 3 = 95,5m e 

vão 4 = 65m

319+8,118 a 
326+8,118 Eixo 3 Celular / 

Balanços 139,10 11,75 3
vão 1 = 40,2m; 
vão 2 = 57,7m e 

vão 3 = 40m

421+14,677 a 
445,1,415 Eixo 4 Celular / 

Balanços 467,30 11,75 6

vão 1 = 60m; vão 
2 = 85,7m; vão 

3 = 86,7m; vão 4 
= 86,5m; vão 5 = 
85,5m e vão 6 = 

61,3m

1491+1,78 a 
1520+4,28

Eixo 1 sobre 
linha fer-

roviária de 
Cariacica

Viga 
pré-moldada 550,10 30,90 (média) 12

8 vãos de 41,2m; 
2 vãos de 60m; 1 
vão de 50,5m e 1 

vão de 50m

931 a 941 Eixo 9 Viga 
pré-moldada 205,54 11,68 5 vãos variando de 

40,63m a 41,38m
923+10,00 a 
929+10,00 Eixo 9 Caixão 117,00 11,68 2 2 vãos de 53,5m + 

1 balanço de 10m

818+11,60 a 824 Eixo 8 Viga pré-
moldada 82,40 11,68 2 2 vão de 41,2m

1456+3,00 a 
1475+10,00

Eixo 1 sobre 
mangue

Celular / Ba-
lanços e Vigas 
pré-moldadas

387,00 28,40 6

vão 1 = 80m; vão 
2 = 107m; vão 3 = 
80m; demais vãos 

com 40m

63+8 a 64+18,00
Rod. José 
Sette Pista 

norte

Viga 
pré-moldada 30,00 12,50 1 vão = 30m

63+8 a 64+18,00
Rod. José 
Sette Pista 

sul

Viga 
pré-moldada 30,00 12,50 1 vão = 30m

115+16 a 118+16 BR-101 - 
Ramo 100

Viga 
pré-moldada 80,00 12,50 2 vão = 40m

211+18 a 214+18 BR-101 - 
Ramo 200

Viga 
pré-moldada 80,00 12,50 2 vão = 40m

89+3 a 89+13 Avenida 
Bela Vista

Viga 
pré-moldada 40,00 12,00 1 vão = 40m
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Aspectos Geológicos-Geotécnicos
Tendo em vista obter subsídios que auxiliam no dimensionamento das fundações do viário da 
Quarta Ponte, foram realizadas sondagens no subsolo do entorno da área prevista para implantação 
do projeto. A partir das sondagens e dos estudos geológicos e geotécnicos foram definidos os seguintes 
tipos de fundações para as obras de arte especiais:

•	Ponte	Estaiada:	Estacas	escavadas	mecanizadas	
tipo Wirth com 2,50m de diâmetro e 
embutimento na rocha com 2,30m de diâmetro.

•	 Obra	 de	 Arte	 do	 Eixo	 1:	 Estacas	 escavadas	
mecanizadas tipo Wirth com 2,50m de diâmetro 
e embutimento na rocha com 2,30m de diâmetro; 
Estacas escavadas mecanizadas tipo Wirth com 
2,00m de diâmetro e embutimento na rocha com 
1,80m de diâmetro.

•	 Obra	 de	 Arte	 do	 Eixo	 1:	 Estacas	 escavadas	
mecanizadas tipo Wirth com 2,00m de diâmetro 
e embutimento na rocha com 1,80m de diâmetro;

•	 Obra	 de	 Arte	 do	 Eixo	 2:	 Estacas	 escavadas	
mecanizadas tipo Wirth com 2,00m de diâmetro 
e embutimento na rocha com 1,80m de diâmetro;

•	 Obra	 de	 Arte	 do	 Eixo	 3:	 Estacas	 escavadas	

mecanizadas tipo Wirth com 2,00m de diâmetro 
e embutimento na rocha com 1,80m de diâmetro; 
Estacas escavadas mecanizadas tipo Wirth com 
1,40m de diâmetro e embutimento na rocha com 
1,30m de diâmetro.

•	 Obra	 de	 Arte	 do	 Eixo	 4:	 Estacas	 escavadas	
mecanizadas tipo Wirth com 2,00m de 
diâmetro e embutimento na rocha com 1,80m 
de diâmetro.

•	Obras	de	Arte	do	Eixo	1,	Eixo	8	e	Eixo	9:	Estacas	
escavadas mecanizadas tipo Wirth com 1,40m 
de diâmetro e embutimento na rocha com 1,30m 
de diâmetro; Tubulão com 1,40m de diâmetro e 
base alargada com 3,00m de diâmetro.

•	Obra	de	Arte	do	Eixo	9:	Tubulão	com	1,40m	
de diâmetro e base alargada com 3,00m de 
diâmetro.

Vão Central da Quarta Ponte

A maior parte da ponte será construída sobre a baía, 
com fundações construídas com tubulões mecanizados 
com ponta fixada na rocha. A melhor solução para 
esse caso foi usar vãos maiores com menor número 
de pontos de apoio e cada um deles contendo maior 
número de tubulões. 

O greide projetado corresponde ao pavimento acabado 
no eixo da plataforma.

Tubulões: tipo de fundação, bas-
tante usada em pontes, na qual se 
escava um poço de um determina-
do diâmetro, revestido de concreto 
armado, até alcançar terreno firme, 
rocha, de preferência. 

Perspectiva da vista diurna com a implantação da Quarta Ponte, ao fundo o município de Cariacica. 
Neste trecho da orla não é previsto tráfego marítimo para navio de grande porte, mas apenas para 
barcos pequenos de pesca e lazer. Em função disso, a altura da ponte será de 20 metros. 

Greide: série de cotas que caracteri-
zam o perfil de uma via, definindo as 
altitudes de seus diversos trechos.
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Para execução deste método crava-se no terreno uma camisa (tubo) metálica no diâmetro desejado da estaca até que o mesmo atinja a 
região do topo da rocha. A camisa é cravada em segmentos e emendada por meio de soldas.

Aspectos Construtivos do Vão Estaiado

As fundações da ponte serão executadas com o auxílio de flutuantes onde serão instalados os equipamentos 
de cravação e escavação, além de equipamentos e materiais utilizados na produção e lançamento do 
concreto. Para escolha da solução serão analisadas alternativas à luz das sondagens, que por hora apontam 
para solução com escavação mecanizada tipo Wirth. 

Perspectiva da vista noturna com a implantação da Quarta Ponte, ao fundo o município de Cariacica.
Solução estaiada: melhor referência na estética urbanística para região. 

Método Construtivo de Estacas Escavadas tipo Wirth

A sequência de figuras a seguir ilustram o método construtivo de fundações com estacas escavadas tipo Wirth.
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À medida que a camisa penetra no terreno, no interior do mesmo é feita a retirado do solo com uma ferramenta de escavação (Hammer Grab). 
Então, o processo de cravar e limpar, emendar e cravar repete-se até que a ponta do tubo atinja a cota possível. Estando o tubo metálico cravado 
até a cota da rocha, procede-se à escavação da rocha com perfuratriz rotativa hidráulica tipo Wirth. A broca de grande diâmetro é formada por 
vários roletes com pontas de tungstênio.

O tubo deve estar cheio de água para que o processo de perfuração possa ocorrer, pois o sistema de limpeza dos detritos da perfuração da rocha é 
feito por circulação de água. Assim, enquanto a ferramenta de corte da rocha avança, a limpeza do furo é procedida sem que, para isto, seja preciso 
remover a ferramenta do interior da escavação e os resíduos são direcionados para tanques de água, nos quais serão decantados para que a água 
possa ser reutilizada. Concluída a perfuração, a perfuratriz é retirada e a armadura é içada pelo guindaste e instalada no próximo furo.
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Fonte: http://infraestruturaurbana.pini.com.br



23

Vale destacar que o equipamento de cravação deverá ser compatível com a profundidade a ser 
atingida até o topo rochoso, em função do peso da camisa e do perfil geológico, sendo executado de 
modo a não causar danos estruturais no elemento de fundação. Deverão ser atendidas as tolerâncias 
executivas de excentricidades e desvios de inclinação estabelecidos na Norma Brasileira NBR 6122 
(ABNT, 2010). A perfuração em rocha deverá ser executada até a cota prevista em projeto, exceto 
nos casos em que o material perfurado mostrar resistência abaixo do previsto, avaliação a ser feita 
por profissional geotécnico especializado.

Método Construtivo de Balanços Sucessivos

O método construtivo em Balanços Sucessivos 
consiste na execução da estrutura em segmentos, 
aduelas de comprimento variável de 3 a 10 
metros, constituindo balanços que, em geral, 
são equilibrados pelo avanço simultâneo dos 

balanços dos vãos vizinhos. No processo são 
utilizadas treliças metálicas, que são ancoradas 
sempre nas aduelas anteriores já protendidas e 
todos os esforços provenientes da concretagem 
são transferidos e resistidos pela mesma.
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Métodos Construtivos dos Tabuleiros

Após a conclusão das obras de arte são executados os serviços de acabamento sobre o tabuleiro das obras 
de arte, sendo estes: a pavimentação, dispositivos de drenagem e de segurança (barreiras rígidas e guarda 
corpos), sinalização e a iluminação.

Para o trecho de acesso ao Terminal de Itacibá 
o projeto do viário da Quarta Ponte levou em 
consideração a estética, ou seja, que ficasse bem 
inserida na paisagem local, assim como a questão 
ambiental, da segurança, da exequibilidade e do 
custo envolvido. Como esse trecho se desenvolve 
sobre área de mangue, com extensão de 300 metros, 
a questão ambiental passou a ser um condicionante 
importante. Em função disso,  considerou-se 
imprópria a solução convencional de uma série de 

vãos de 40 metros, pois essa alternativa provocaria 
muitos danos ao mangue durante a implantação.

Uma solução que apresentou todos os aspectos foi 
a alternativa entre os vãos pré-moldados usuais 
de 40 metros e a solução estaiada. A obra pode 
ser executada em balanços sucessivos moldados 
no local e com vão central de 107 metros, onde 
preserva-se a área de mangue sob o vão central 
durante a implantação. 

Obra de Arte sobre o Mangue

Métodos Construtivos da Parte Terrestre do Viário

Para execução da obra na parte terrestre são necessários os serviços de Terraplenagem (Escavação e 
Aterro), Drenagem, Pavimentação e Sinalização, conforme descrito a seguir:

Terraplenagem (escavação e aterro)

Escavação e carga de material consiste nas operações de remoção do material 
constituinte do terreno nos locais onde a implantação da 

geometria projetada requer a sua remoção, ou escavação 
de áreas de empréstimo de material, incluindo 

a carga e o transporte dos materiais para seu 
destino final, sendo estes, aterro ou 

depósito de materiais de 
excedentes.

Aterros são segmentos da rodovia 
cuja implantação requer deposição de 
materiais provenientes de cortes ou de 
empréstimos, no interior dos limites 
das seções de projeto ou, a substituição 
de materiais inadequados, previamente 

removidos do subleito dos cortes 
ou materiais existentes na 

fundação dos próprios 
aterros. Sendo 
que a deposição 

dos materiais envolve 
as operações de espalhamento, aeração ou 
umedecimento, homogeneização e compactação do material.

Drenagem

As operações necessárias à execução das escavações para implantação dos dispositivos de drenagem 
compreendem:
a) limpeza do terreno;          b) escavação e carga do material;            c) depósito do material excedente.

A escavação deverá ser manual somente quando as dimensões ou a localização da obra não permitirem a 
escavação mecânica.
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Sinalização

A aplicação de pintura à base de material 
termoplástico por extrusão é a operação que visa à 
execução de marcas, símbolos e legendas na superfície 
das pistas de uma rodovia mediante a utilização de 
equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados. A pré-
marcação deve ser efetuada antes da implantação a fim de garantir 
o alinhamento e configuração geométrica da sinalização horizontal. 

Pavimentação

A superfície a receber a camada de sub-base ou 
base de brita graduada deve estar totalmente 
concluída, perfeitamente limpa, isenta de pó, 
lama e demais agentes prejudiciais, desempenada 
e com as declividades estabelecidas no projeto, 
além de ter recebido prévia aprovação por parte 
da fiscalização. 

Eventuais defeitos existentes devem ser 
adequadamente reparados antes da distribuição 
da brita graduada. Não é permitida a execução de 
camadas de sub-base ou base de brita graduada 
em dias chuvosos.

O tráfego de caminhões, para início do 
lançamento do concreto asfáltico, sobre a pintura 
de ligação, só será permitido após o rompimento 
definitivo e cura do ligante aplicado.

As caçambas dos veículos devem ser cobertas 
com lonas impermeáveis durante o transporte 
de forma a proteger a massa asfáltica da ação de 
chuvas ocasionais, da eventual contaminação 
por poeira e, especialmente, evitar a perda de 
temperatura e queda de partículas durante o 
transporte. As lonas devem estar bem fixadas na 
dianteira para não permitir a entrada de ar entre 
a cobertura e a mistura.

É importante dizer que para a Quarta Ponte ser 
construída e, posteriormente, entrar em operação, 
deve ser realizado seu licenciamento ambiental. 
De forma geral, o licenciamento ambiental tem 
como objetivo efetuar o controle ambiental das 
atividades efetiva e potencialmente poluidoras, por 
meio de um conjunto de procedimentos a serem 
determinados pelo órgão administrativo de meio 
ambiente competente – no caso da Quarta Ponte, 
o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Iema) –, com o intuito de garantir o 
meio ambiente equilibrado e defender a qualidade 
de vida da coletividade.

O principal objetivo do licenciamento ambiental 
da Quarta Ponte é atender os aspectos técnicos e 
procedimentos administrativos estabelecidos pela 
Resolução Conama n° 001 de 23/01/1986 e pelo 
Decreto Estadual n° 1.777 de 09/01/2007, visando 
a autorização, por meios legais, a implantação do 
empreendimento em questão.

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 
o Relatório de Impacto Ambiental (Rima) 
são documentos exigidos no processo de 
licenciamento ambiental deste empreendimento 
para obtenção da Licença Prévia (LP). No EIA são 
apresentados todos os levantamentos técnicos e 
a avaliação das consequências para o ambiente 
resultantes da instalação e/ou operação do 
empreendimento. Já o Rima, resume o conteúdo 
do EIA com uma linguagem menos técnica, 
de forma a torná-lo mais acessível e de maior 
compreensão. O EIA/Rima foi elaborado por 
uma equipe formada por vários profissionais 
– engenheiros, biólogos, geólogos, cientistas 
sociais, entre outros, pois considera o impacto 
da atividade sobre os diversos meios: sociedade, 
natureza, patrimônio histórico e cultural. Depois 
de concluído, o estudo ambiental é entregue 
em formato de relatório ao órgão ambiental 
licenciador, para que o mesmo faça uma análise 
técnica do estudo. 

Etapas do Licenciamento Ambiental
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Reuniões com governo 
estadual e municipal

Elaboração do Termo de Referência

Análise Locacional Preliminar

Etapas da Licença Prévia 

Reuniões com o IEMA

Planejamento e mobilização
Consulta Pública

1

2

3

3.1

3.2

3.3

Etapas do 
Licenciamento 

Ambiental da Quarta 
Ponte

Protocolo do EIA do 
IEMA

Audiência pública

Licenças

Início do EIA/RIMA

Licença Prévia (LP): 
Avalia a localização 
e a concepção do 
empreendimento, 
atestando a sua 
viabilidade ambiental 
e estabelecendo os 
requisitos básicos para as 
próximas fases.

Licença de instalação 
(LI):

Autoriza o início 
da construção do 
empreendimento 
e a instalação dos 
equipamentos.

Licença de Operação 
(LO): 

Autoriza o 
funcionamento do 
empreendimento.

Consulta Pública
15 e 17/10/2013

Aprovação do TR
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4
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Etapa de implantação do 
empreendimento

Canteiro de obras
De acordo com a NBR 12284/91, o canteiro de obras é o conjunto de áreas destinadas à execução e apoio 
dos trabalhos da indústria da construção, dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivência. Os 
canteiros deverão apresentar as condições adequadas aos trabalhadores conforme previstos nas normas 
de segurança do trabalho (NR18, NR20, etc).

Para construção da Quarta Ponte, tem-se duas opções de canteiros de obras, os quais serão utilizados 
simultaneamente. 

A partir do início das obras na porção de Vitória será providenciada uma estrutura provisória para dar 
suporte aos operários e às obras. Para o transporte de produtos e insumos, poderão ser utilizadas balsas 
e outras embarcações.



30

Canteiro de obras

No período de pico da execução das obras, os canteiros serão 
ocupados ao todo por aproximadamente 1.630 colaboradores. 
A princípio a jornada de trabalho será em apenas um turno, 
podendo ser acrescentado mais um turno de acordo com a 
necessidade da obra. 

Os canteiros de obras abrigarão, além dos insumos, os 
equipamentos que darão suporte à obra. Toda a área dos canteiros 
de obras irá dispor de sistemas controle ambiental, como: canaletas 
de drenagem, sistema de tratamento de efluentes, central de resíduos e 
diques de contenção.

Manejo e tratamento de efluentes líquidos
Durante as obras, é esperada a geração de diferentes tipos de efluentes líquidos, cujo correto 
gerenciamento dependente do atendimento às normas ambientais relativas ao tema. São esperados os 
seguintes tipos de efluentes:

•	Sanitário.

•	Oleoso	ou	contaminado.

•	Oriundos	de	drenagens.

Sistemas de Tratamento dos efluentes e volumes previstos

Efluente sanitário

1.630 trabalhadores 
(pico das obras)

X 70 L/dia
de água = 114 m³/dia

Para fins de dimensionamento do sistema, será tomado como base a população de pico esperada.   
O tratamento e lançamento dos efluentes atenderão às legislações ambientais vigentes.

Efluentes líquidos sanitários referem-se aqueles produzidos nos vestiários, banheiros, refeitório e 
alojamentos do canteiro de obras. Esse tipo de efluente, apresenta características qualitativas similares a 
efluente doméstico. Em função dessas características o sistema de tratamento a ser adotado consiste em uma 
fossa séptica seguida de filtro anaeróbico. O uso do sistema combinado fossa-filtro tem caráter temporário, 
pois ao término das obras, o canteiro de obras será desmobilizado, bem como toda sua infraestrutura. 
Durante as obras, os efluentes sanitários respondem pela maior contribuição de efluente gerado. 

A NBR-7229:1993 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos, orienta que cada 
trabalhador temporário de fábrica, atividade considerada como equivalente à de obras, gera 70 L/dia 
de efluentes sanitários. Desta forma, a partir da necessidade de 1.630 trabalhadores no pico das obras, 
estima-se uma vazão de 114 m³/dia deste tipo de efluente nos canteiros de obras.
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Fossa séptica e filtro anaeróbio 

Conheça a seguir como funcionará o sistema de tratamento de efluentes no canteiros de obras.

As fossas sépticas possuem eficiência de remoção de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
de 40 a 70% e 50 a 80% de remoção de sólidos em suspensão, se analisadas isoladamente. 
Possuem como principais vantagens a baixa produção de sólidos (lodo), baixo consumo de 
energia, baixa demanda de área e baixos custos de implantação, além da considerável tolerância 
a altas taxas orgânicas. Essa é uma condição viável para atender a demanda efluente com essas 
características qualitativas.

Efluentes industriais

São os efluentes líquidos  oleosos produzidos 
em função da montagem e da construção da 
ponte, nos processos de limpeza, manutenção de 
máquinas e equipamentos utilizados. Em contato 
com a água, este efluente pode contaminar os 
corpos d’água e outros recursos naturais, criando 
condições inadequadas de seu uso. 

As atividades executadas na oficina do canteiro de 
obras serão providas de sistema de drenagem ligado  
a uma caixa de areia e a um Separador de Água e 
Óleo (SAO), onde após o devido tratamento, serão 
acumulados em tambores metálicos de 200 litros 
para posteriormente serem encaminhados para 
tratamento (reciclagem).

DBO: é a quantidade de oxigênio necessária para estabilizar a 
matéria orgânica. O esgoto doméstico precisa, para ser degradado, 
de aproximadamente 300ml/L de oxigênio (DBO). Após tratamento 
com o sistema Delta Ambiental, o efluente resultante tem em torno 
de apenas 30 ml/L de DBO, não causando danos ao meio ambiente 
se for disposto corretamente e atendendo as exigências legais.
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Manejo e tratamento com destinação final de resíduos de construção civil
O gerenciamento de resíduos da construção civil e 
de resíduos gerados nas unidades administrativas do 
canteiro atenderá à Lei nº 12305 (Política Nacional 
de Resíduos Sólidos), de 02 de agosto de 2010, e 
sua regulamentação, dada pelo Decreto Nº 7.404, 
de 23 de dezembro de 2010, além das disposições 
da Resolução Conama Nº 307, de 05 de julho 
de 2002, que trata da gestão de resíduos sólidos 
de construção civil, especificamente. Visando à 
minimização dos impactos do empreendimento em 
sua área de influência e o atendimento à legislação 
serão implementadas, medidas de gerenciamento.

Os resíduos serão acondicionados em coletores, 
em todas as unidades do canteiro,  observando os 

critérios de segregação requisitados na Resolução 
Conama Nº 275, de 25 de abril de 2001 e terão 
seu transporte e destinação final controlados por 
empresa gerenciadora de resíduos, que dará suporte 
ao empreendimento na gestão dos resíduos sólidos.

Dentre os resíduos perigosos que podem ser 
gerados na fase de instalação, destaca-se a geração 
do resíduo oleoso, cuja origem está relacionada 
às atividades de manutenção mecânica, lavagem 
de equipamentos, veículos e peças. Para efeito de 
classificação, este tipo de resíduo abrange o resíduo 
oleoso líquido, portanto refinável, resíduos sólidos 
oleosos (não-rerrefináveis), borra oleosa, brita, 
areia e terra com óleo. 

Conheça a seguir como funcionará o sistema de tratamento de efluentes industriais no canteiros de obras:

Coletores segundo  
Resolução Conama 

nº 275/2001



33

Para a implantação do canteiro de obras e pintura das edificações, serão consumidos tintas e solventes, cujas 
embalagens também são resíduos perigosos e requerem atenção especial durante o seu gerenciamento, 
de modo que serão previstas ações para evitar a contaminação do solo e águas subterrâneas. Este 
controle pode ser obtido por meio da impermeabilização, isolamento e coberturas das áreas onde ficarão 
armazenados os resíduos perigosos.

IV - Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 
como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demo-
lições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.

Tipo de Resíduo Classificação Classificação 
Conama 307/02

Blocos de concreto, blocos cerâmicos, argamassas, concreto, 
tijolos e assemelhados Classe IIB Classe A

Madeira Classe IIB Classe B
Plásticos (sucaria de embalagens, aparas de tubulação, etc.) Classe IIB Classe B
Papelão (sacos e caixas de embalagem) e papéis (escritório) Classe IIA Classe B

Metal (ferro, aço, fiação revestida, arame, etc.) Classe IIA Classe B
Gesso de revestimento, placas acartonadas e artefatos Classe IIA Classe B

Solos Classe IIA Classe A
Resíduos perigosos presentes em embalagens plásticas e de 

metal, instrumentos de aplicação como broxas e pincéis e out-
ros materiais auxiliares como panos, trapos, estopas

Classe I Classe D

Vidros (janelas) Classe IIB Classe B
Restos de uniforme, botas, panos e trapos sem contaminação 

por produtos químicos Classe IIB Classe C

Restos de alimentos, e suas embalagens, copos plásticos usados 
e papéis sujos (refeitório, sanitários e áreas de vivência) Classe IIA -----

Óleos e graxas Classe I Classe D
Lâmpadas fluorescentes Classe I -----

Sucata de baterias e pilhas Classe I -----

Estimativa qualitativa dos resíduos de construção civil prevista para obra

Em referência à Resolução Conama Nº307/2002, os resíduos de construção civil são classificados em:

I - Classe 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 infraestrutura, 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;

II - Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 
papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;

III - Classe 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;
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Ruídos e vibrações

Emissões atmosféricas

Conheça a seguir as etapas que representam maior potencial gerador de ruído na fase de implantação:

Durante a execução de obras civis é comum o aumento das emissões atmosféricas. Para o projeto da 
Quarta Ponte, a principal fonte de emissões atmosféricas é a veicular, cujos poluentes são citados a seguir:

PTS:
em virtude da ressuspensão 
de material particulado pelos 
veículos automotores.

PM10:
em virtude das emissões de 
escapamentos e ressuspensão 
de material particulado pelos 
veículos automotores.

HCT, SO2, NOx e CO: 
em virtude das emissões de 
escapamentos do veículos 
automotores.

Aquisição de materiais 
e equipamentos

Incremento de veículos 
nas vias de acesso aos 
canteiros de obras, no 
pico de construções.

Aumento do número de 
veículos trafegando, nas 
vias localizadas próximo 
ao empreendimento 
para do transporte 
de passageiros e do 
transporte de cargas.

Movimentação de 
veículos nos canteiros 
de obras e adjacências 
para transporte de 
materiais, equipamentos, 
máquinas, resíduos, 
insumos, dentre outros.

Utilização de guindastes.

Instalação e operação 
dos canteiros de obras

Instalação e a operação 
das estruturas provisó-
rias e de equipamentos.

Obras de
 terraplenagem

Uso de máquinas pesadas para a execu-
ção das obras de aterro, terraplanagem, 
limpeza, pavimentação e drenagem.

Obras civis 
marítimas

Atividades de: embarcações para 
transporte de materiais, lançamen-
to de rochas e consolidação do ater-
ro (convencional e hidráulico).

Utilização de máquinas e 
equipamentos rotativos a motor, 
pneumáticos e/ou elétricos.

Movimentação de peças e 
estruturas metálicas, através 
do uso de guindastes e outros 
equipamentos de elevação.

Desmobilização da mão 
de obra

Atividades de:
movimentação de carga e 
equipamentos, demolição 
de estruturas provisórias, 
limpeza de áreas e remoção 
dos resíduos.

Representação esquemática da emissão dos poluentes e dos processos de mistura 
associados  às emissões de veículos

Na primeira figura, as emissões de um veículo são dispersas para trás e para cima sendo influenciado 
apenas pela turbulência de origem térmica. Na figura do meio, o vento e da turbulência de origem 
mecânica de um automóvel também pode interagir com as emissões do veículo da frente, tanto por 
emissão e ressuspensão de material particulado, como por emissão de gases. A figura de baixo mostra 
como os fatores acima se combinam para criar uma zona de mistura de contaminantes na região por 
trás de um veículo.
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Aspectos operacionais da Quarta Ponte: medidas de manutenção e prevenção
•	 Inspeção de forma sistemática e organizada de 

todos os elementos estruturais ou não-estruturais. 

•	 Defeitos, eventualmente encontrados em 
qualquer elemento, deverão ser examinados e 
registrados para permitir a avaliação da causa e a 
sua manutenção.

•	 As estruturas deverão ser verificadas quanto 
ao alinhamento, detectando deformações ou 
vibrações consideradas excessivas. 

•	 Deverá ser executado junto aos pilares dispositivo 
de proteção contra choques de veículos ou 
embarcações. 

•	 As pistas de rolamento do viário deverão ser 
periodicamente inspecionadas e, caso necessário, 
serão providenciados os devidos reparos. Deve-
se verificar a existência de desgastes, trincas e 
irregularidades. 

•	 Nos pilares, vigas, aduelas, blocos e tabuleiros 
deve ser observados a existência de sinais de 
degradação do concreto e corrosão de armaduras, 
tais como: área exposta de armação (ferragem), 
fissuras, trincas e quebras de canto. 

•	 Os estais deverão ser inspecionados, verificando 
sinais de deformações, fadiga, corrosão, 
fissuramentos longitudinal e transversal, danos nas 
conexões, afrouxamento, possíveis irregularidades 
no alinhamento dos cabos, incluindo ondulações 
ou abaulamentos, ou alguma não conformidade 
geométrica. O ajuste do tensionamento dos estais, 
caso necessário, poderá ser executado.

•	 As barreiras/guarda-corpos deverão oferecer 
segurança e proteção suficiente para ciclistas e 
pedestres. 

•	 Anomalias no alinhamento e no estado 
de conservação das barreiras deverão ser 
devidamente registradas e tratadas.

•	 A sinalização deverá ser mantida em bom estado 
de conservação, procedendo a substituição de 
placas e a pintura das vias, sempre que necessário. 

•	 As pinturas devem estar permanentemente 
limpas, conservadas e visíveis. Na reaplicação 
da sinalização horizontal, deve haver total 
superposição entre a antiga e a nova marca. Caso 
isto não seja possível, a marca antiga deve ser 
definitivamente removida. As placas desalinhadas 
ou entortadas, devem ser corrigidas.

•	 Limpeza frequentemente do viário (varrição), 
sendo a principal finalidade evitar o acúmulo 
de partículas e/ou outros materiais sólidos 
sobre este. 

•	 A manutenção na rede elétrica (incluindo fiação, 
tubos, lâmpadas, etc.) deverá ser executada com 
frequência pré-determinada identificando os 
problemas e procedendo os reparos imediatos.

•	 Visando garantir a segurança durante as 
atividades de manutenção, caso seja necessário, 
os eixos viários da Quarta Ponte poderão ser 
interditadas parcial ou totalmente, sobretudo, 
nas situações mais complexas de inspeção/
manutenção.
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Cronograma

01  Canteiro 
      de obras 1º ao 4º mês

02   Obras 
       de arte especiais 4º ao 35º mês

03   Sistema 
       viário 4º ao 35º mês

04  Serviços 
 complementares 33º ao 36º mês

2.1 Ponte Estaiada - Estacas 4º ao 35º mês

2.2 Ponte em Balanços Sucessivos - 
Eixo 1 - Estacas

7º ao 16º mês

2.3 Ponte em Balanços Sucessivos - 
Eixo 1 - Estacas 11º ao 28º mês

2.4 Ponte em Balanços Sucessivos - 
Eixo 2 - Estacas

11º ao 28º mês

2.5 Ponte em Balanços Sucessivos - 
Eixo 3 - Estacas

15º ao 26º mês

2.6 Ponte em Balanços Sucessivos - 
Eixo 4 - Estacas

12º ao 33º mês

3.1 Terraplenagem 4º ao 27º mês

3.2 Drenagem 10º ao 29º mês

3.3 Pavimentação 18º ao 35º mês

3.4 Sinalização 30º ao 35º mês

2.7 Viaduto em vigas pré-moldadas entre 
as Estacas do Eixo 1 sobre linha ferroviária

9º ao 26º mês

2.8 Viaduto em vigas pré-moldadas 
entre as Estacas do Eixo 9

18º ao 29º mês

2.9 Viaduto em caixão entre
as Estacas do Eixo 9

18º ao 25º mês

2.10 Viaduto em vigas pré-moldadas
entre as Estacas do Eixo 8

22º ao 29º mês

2.11 Viaduto em Balanços Sucessivos entre
as Estacas do Eixo 1 sobre o Mangue

14º ao 33º mês

2.12 Interseção com a Rodovia José Sette 27º ao 32º mês

2.13 Interseção com a Rodovia BR-101 25º ao 32º mês

2.14 Passagem Superior sobre 
a Avenida Bela Vista

29º ao 32º mês
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2.8 Viaduto em vigas pré-moldadas 
entre as Estacas do Eixo 9

18º ao 29º mês

2.9 Viaduto em caixão entre
as Estacas do Eixo 9

18º ao 25º mês

2.10 Viaduto em vigas pré-moldadas
entre as Estacas do Eixo 8

22º ao 29º mês

2.11 Viaduto em Balanços Sucessivos entre
as Estacas do Eixo 1 sobre o Mangue

14º ao 33º mês

2.12 Interseção com a Rodovia José Sette 27º ao 32º mês

2.13 Interseção com a Rodovia BR-101 25º ao 32º mês

2.14 Passagem Superior sobre 
a Avenida Bela Vista

29º ao 32º mês

Primeira Ponte Multimodal 
do Estado do Espírito Santo:

2,50m de cada 
lado para passeio 

e ciclovia.

Duas faixas de 
tráfego por 

sentido.

Corredor 
exclusivo 
para BRT.

Terá o dobro da 
largura da 3ª Ponte.

Será a ponte mais 
larga do Brasil

Valorização
 da paisagem

 urbana
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Delimitação de áreas
A delimitação das áreas de influência de um determinado empreendimento é um dos requisitos legais 
estabelecidos pela Resolução Conama nº 01/86, pois se constitui como um fator de grande importância 
para o direcionamento da coleta de dados, voltada para o diagnóstico ambiental, bem como a análise 
dos possíveis impactos e a correta compreensão e proposição de medidas adequadas e eficientes para 
mitigação e/ou compensação dos impactos potenciais identificados.

As áreas de influência são aquelas afetadas direta ou indiretamente pelos impactos, positivos ou 
negativos, decorrentes do empreendimento. Essas áreas normalmente assumem tamanhos diferenciados, 
dependendo dos meios físico (a exemplo do ar, água, solo), biótico (fauna e flora) ou socioeconômico. 
Neste sentido, são definidas duas áreas de influência:

Área de Influência Direta (AID)

São territórios onde as relações sociais, 
econômicas, culturais e os aspectos físico-
biológicos sofrem os impactos de maneira 
primária ou direta, tendo suas características 
alteradas, ou seja, há uma relação direta de 
causa e efeito.

Área de Influência Indireta (AII)

São áreas onde os impactos se fazem sentir 
de maneira secundária ou indireta e, de 
modo geral, com menor intensidade, em 
relação à AID.

A definição das Áreas de Influência da Quarta Ponte 
foi realizada com base na análise das principais 
intervenções consequentes de sua instalação e 
operação, relacionada à percepção da sua influência 
nos diversos elementos socioambientais.

De forma a melhor identificar os impactos 
potenciais da Quarta Ponte, sobre cada 
uma das áreas de influência consideradas, o 

empreendimento foi analisado segundo três fases 
sequenciais: Planejamento, Instalação e Operação 
para a definição dos critérios para delimitação das 
áreas de influência.

Confira a seguir a delimitação das áreas de 
influência direta e indireta para os meios físico, 
biótico e socioeconômico, determinados para o 
empreendimento:

Área de influência

•	 Meio Físico

Geologia, Geomorfologia e Geotecnia

Terrestre 

A Área de Influência Direta (AID) compreende uma faixa de 100 metros a partir dos limites do 
empreendimento. Para tal delimitação foram considerados os seguintes aspectos:

•	Depósitos	sedimentares	de	intervales	de	colmatação	(vales	entre	colinas).
•	As	planícies	de	inundação	marginais	do	canal	estuarino	(possuem	nos	mangues	e	praias	seus	principais	
representantes).
•	As	unidades	geológicas	estruturais	principais:	diaclases	e	fraturas.
•	Os	elevados	depósitos	coluvionares	(importante	unidade	uma	vez	que	sua	dinâmica	ainda	fornece	material	
sedimentar a ser retrabalhado na zona do canal flúvio-marinho e fora dele).
•	Zonas	de	recarga	e	descarga	hidrogeológica.

A Área de Influência Indireta (AII) foi definida por meio do contorno das bacias sedimentares. A 
justificativa desta consideração se baseia no fato de que a movimentação de material sedimentar, mais 
ampla na área, se dá por meio de:
•	Erosão	superficial	das	camadas	mais	superiores	dos	solos.Tal	processo	é	uma	das	principais	causas	do	
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transporte e deposição de materiais sedimentares no canal estuarino ou mesmo nos depósitos aluvionares 
de intervales.

•	 Movimentos	 de	 instabilidade	 tais	 como	 rastejos,	 escorregamentos,	 tombamentos	 e	 erosões	 mais	
profundas. Os movimentos de instabilidade muitas vezes modificam a relação “sedimentos finos x 
sedimentos grossos” em função do rápido transporte de materiais vindo do topo das formações granítico-
gnáissica da área.

•	 Movimentos	 bidirecionais	 das	 marés.	 Tais	 movimentam	 condicionam	 a	 formação	 das	 estruturas	
sedimentares, característica na área, retrabalhando e conduzindo, por vezes materiais sedimentares 
descendo e subindo o canal.

Aquático

A Área de Influência Direta (AID) do meio marinho foi definida como 200 metros a jusante e a montante 
do local de construção da ponte no canal. Essa delimitação leva em consideração a mudança dos padrões 
de deposição de sedimentos que se encontram mais subordinados à ação das águas do canal estuarino. 
Nessas áreas devem ser observadas as disposições granulométricas clássicas e de estruturas, de forma a 
levar em conta os sedimentos procedentes do estuário e o retrabalhamento da maré.

A Área de Influência Indireta (AII) do meio marinho foi definida como 300 metros a partir da AID 
da Geologia e Geomorfologia Marinha. A AII abrange as áreas a montante do Porto de Vitória. As 
modificações dos padrões sedimentares são importantes principalmente para se avaliar as questões de 
drenagem e navegabilidade da área.
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Solos

A Área de Influência Direta (AID) para solos foi definida como o traçado do empreendimento e 
áreas adjacentes que sofrerão interferência direta. A AID abrange os solos que ocorrem nos limites do 
empreendimento, considerando as intervenções nos solos locais durante as fases de instalação e de operação.

A Área de Influência Indireta (AII) para solos foi definida como a faixa de 500 metros a partir dos limites 
do empreendimento. A AII considerou os solos que ocorrem no entorno do traçado do empreendimento 
(500 metros). 
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Ruído

A Área de Influência Direta (AID) dos Níveis de Ruído é delimitada por uma área com cerca de 200m 
centrado ao longo da via, sobre toda a área do empreendimento em ambos os municípios. Espera-se 
que a partir desta distância não haja alteração dos níveis atuais de ruído provenientes das atividades do 
empreendimento. A AID levou em conta os valores de ruído medidos em campo. Assim, considerando 
os níveis de ruído medidos na região do entorno do empreendimento (42,6 dB(A) – o menor valor 
diurno e 77,3 dB(A) – o maior valor diurno e 41,2 dB(A) – o menor valor noturno e 75,6 dB(A) – o maior 
valor noturno), e considerando também a estimativa do acréscimo dos níveis de ruído proveniente das 
atividades das fases de construção/instalação do empreendimento. 

Devido à sua natureza, tipo de ambiente e forma de propagação, não se justifica a delimitação de Área de 
Influência Indireta (AII), uma vez que os impactos causados pela emissão de ruídos estarão limitados 
somente à AID.

Ambiente Marinho

A Área de Influência Direta (AID) do meio físico marinho localiza-se na baía de Vitória, e consiste da 
região projetada para as instalações da Quarta Ponte somada a uma área adjacente, com limite de 500 
metros de distância do empreendimento. O aterro previsto provocará uma restrição ao escoamento 
na região devido à implantação das estruturas necessárias a sustentação da ponte, o que pode alterar a 
dinâmica hidrosedimentológica de parte da baía de Vitória. Dessa forma, a área em questão exige um 
melhor detalhamento dos estudos ambientais, principalmente no tocante às alterações na hidrodinâmica e 
consequente mudança nos padrões da dinâmica sedimentar. A AID possui predominantemente sedimentos 
lamosos e sua profundidade varia desde menos de 2 metros (nas margens do canal) até 14 metros no canal 
principal, na região ao sul da área de instalação.

Os limites da Área de Influência Indireta (AII) foram definidos, a partir da AID, a aproximadamente 2,5 
km para o Norte e 3,0 km a leste ao longo da baía. A região Norte da AII abrange uma área com margens 
urbanizadas, mas com poucas intervenções antrópicas diretas sobre a morfologia do fundo. Já a região 
sudoeste da AII contempla uma área com constante intervenção antrópica sobre a morfologia do fundo e 
com maior estreitamento do canal principal e maiores profundidades, configurando a área onde ocorrem 
processos hidrodinâmicos de maior magnitude e importância. 
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Qualidade do Ar

A Área de Influência Direta (AID) da Quarta Ponte, relacionada à qualidade do ar, foi definida como 
a área de raio de 500 metros, a partir do eixo da pista, ao longo de toda a extensão da ponte e vias. Essa 
área gerada é restrita aos municípios de Vitória e Cariacica.

Vale ressaltar que os impactos causados pela emissão atmosférica se limitarão somente à AID, assim 
não se justifica a delimitação da Área de Influência Indireta (AII).
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A Área de Influência Direta (AID) para recursos hídricos foi definida como as microbacias de 
drenagem cortadas pelo traçado do empreendimento, incluindo a bacia do córrego Itanguá, cujos 
recursos hídricos superficiais eventualmente existentes possam ser afetados diretamente na fase de 
instalação e de operação.

A Área de Influência Indireta (AII) para recursos hídricos compreende os trechos médio e baixo da bacia 
do rio Santa Maria da Vitória. A delimitação da AII inicia-se no ponto localizado a montante do acesso 
situado no Bairro Santana, em Cariacica, e se estende até a foz do Canal de Vitória, na baía de Vitória.

Recursos hídricos

Córrego Piranema/Rio Itanguá

Rio Mangaraí

Córrego São Miguel

Córrego da Poça
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go
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o

Córrego Sapucaia

Rio Duas Bocas

Rio For mate
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o
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s Bocas

Córrego do Sabão

Rio Bubu

Córrego Cachoeirinha
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ho

Córrego Tanque

Córrego Roda d' agua

Córrego Montanha

Córrego
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io Santa Maria

Rio Bubu
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Serra

Cariacica
Vitória

Santa Leopoldina

Vila Velha
Viana
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Santa Maria

Rio Formate

Baía de Vitória

Córrego
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Córrego Doutor Robson
Rio da Passagem
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Córrego Jacaré

Córrego São Domingos
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C
órrego Carapina

Córrego Roncador

Cór
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Córrego Barro Branco

Córrego Pelado

Córrego Caburé
Ribeirã o Brejo Grande

Ribeirão Brejo Grande

Córrego Pelado

Canal dos escravos

µ
UTM - SIRGAS 2000 - 24S

Legenda

- IEMA. Ortofotomosaico 1:15.000. 2007/2008.
- IJSN, Instituto Jones dos Santos Neves, 2010 e
- Rio Itanguá conforme decreto nº 048 de 24 de m

Referência:

Área de influência dos recursos hídricos

Layout da Quarta Ponte
Curso d'água
Limite municipal

Área de influência direta
Área de influência indireta
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•	 Meio Biótico

Flora

A Área de Influência Direta (AID) para flora contempla os trechos onde haverá supressão de vegetação, ou 
seja, as áreas de ocupação do empreendimento. Essa área foi definida em função do principal impacto sobre 
a vegetação, que é a perda da cobertura vegetal e consequente perda de habitats para a flora nativa terrestre.

A Área de Influência Indireta (AII) foi considerada como a distância de 300 metros, a partir do centro 
do empreendimento. Essa definição foi feita em função da influência direta do empreendimento sobre a 
fauna, o que indiretamente pode influenciar a flora local devido aos potenciais prejuízos sobre processos 
biológicos, como polinização e dispersão de diásporos (frutos e sementes). Os impactos sobre a fauna fora 
da área do empreendimento estão relacionados à geração de ruídos, vibrações e luminosidade durante as 
fases de instalação e operação. 

Fauna

Terrestre

A Área de Influência Direta (AID) no ambiente terrestre, foi definida considerando as atividades 
de Terraplanagem, Construção Civil Terrestre e Operação e Manutenção da Quarta Ponte. A AID 
corresponde a um raio de 300 metros a partir dos limites do empreendimento. 

A Área de Influência Indireta (AII) foi definida como sendo um raio de 500 metros, a partir da AID, 
considerando as possíveis intervenções do empreendimento no ambiente terrestre.
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Aquática

A Área de Influência Direta (AID) no ambiente aquático, foi definida considerando os resultados 
hidrosedimentológicos de fundo e a existência de costões rochosos na região. A AID localiza-se na baía de 
Vitória e consiste da região projetada para as instalações da Quarta Ponte somada a uma área adjacente, 
com limite de 500 metros de distância do empreendimento.

A Área de Influência Indireta (AII) foi delimitada considerado um raio de 2,5 km, a partir da AID, na baía 
de Vitória, onde podem haver algum tipo de impacto indireto.



49

•	 Meio Socioeconômico 

Socioeconomia

A Área de Influência Direta (AID) é composta pelos bairros que recebem a interferência física em Cariacica 
(Serra do Anil, Santana, Tucum, Itacibá, Porto de Santana, Expedito e Alto Lage) e Vitória (Santo Antônio, 
Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste). Esses bairros são considerados principalmente por receber os cinco 
principais impactos/interferências no meio socioeconômico:

•	Os	bairros	 serão	cortados	pelas	vias	que	darão	acesso	a	ponte.	Modificando	assim	a	dinâmica	atual,	 em	
virtude do surgimento de novas vias.

•	Aumento	de	ruídos	e	particulados.

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

•	Aumento	da	circulação	de	veículos,	tanto	durante	a	fase	de	obras	como	também	na	fase	final	de	operação	da	ponte.

•	Modificação	no	valor	dos	imóveis	e	terrenos	(valorização/desvalorização).

A Área de Influência Indireta (AII) abrangerá os municípios de Vitória, Cariacica e Vila Velha, pois 
seus moradores serão os maiores beneficiados em função da construção da Quarta Ponte, no que tange a 
mobilidade urbana.
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Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural

A Área de Influência Direta corresponde ao espaço onde serão desenvolvidas as atividades de implantação 
das estruturas da Quarta Ponte. Esta área foi definida em função das intervenções a serem realizadas no 
solo, por exemplo, durante as obras de terraplanagem, implantação das estruturas da ponte, as quais poderão 
afetar diretamente os possíveis testemunhos arqueológicos. Assim, definiu-se um zoneamento de 200 metros 
para AID, a partir dos limites do empreendimento, onde serão executados os Programas de Arqueologia 
Preventiva a fim de garantir a salvaguarda do patrimônio arqueológico por ventura ali existente.

A Área de Influência Indireta corresponde às áreas aonde os impactos se farão sentir de maneira indireta e 
com menor intensidade, tanto do ponto de vista físico, como sociocultural. A AII compreenderá uma faixa 
de 500 metros a partir dos limites da área de influência direta.
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04 Diagnóstico
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Clima
O clima da região é caracterizado por uma estação chuvosa e uma seca, sendo a chuvosa nos meses mais 
quentes do ano e a seca nos meses mais frios. A estação chuvosa compreende o período outubro-abril, 
nela se concentrando cerca de 70% do total pluviométrico anual. As baixas pluviosidades em fevereiro 
caracterizam o chamado verânico (época de baixas precipitações durante a estação chuvosa) que pode 
abranger parte de janeiro. A estação seca coincide com os meses mais frios do ano e compreende o 
período maio-setembro. Neste período concentra-se cerca de 30% do total pluviométrico anual.

meio físico

O regime de ventos na região é caracterizado 
por apresentar maior frequência nas direções 
do quadrante nordeste, mais especificamente 
nas direções nor-nordeste, nordeste e les-
nordeste e norte. Ocorre ainda a ocorrência 
dos ventos do sul.

Os ventos do quadrante nordeste estão 
associados aos ventos alísios, que sopram 
durante a maior parte do ano, enquanto que 
os de sul estão relacionados às frentes frias que 
chegam periodicamente à costa capixaba.

As maiores velocidades médias anuais 
registradas têm como média 1,3 m/s (4,7 
km/h), são observadas nos quadrantes a oeste, 
nas direções su-sudoeste, sul, nor-noroeste e 
noroeste. Tais velocidades enquadram os ventos 
locais como “vento leve”.

A temperatura do ar da região de estudo é 
governada por dois fatores geográficos. A 
região está inserida em área tropical onde o sol 
culmina zenitalmente em duas épocas do ano, 
resultando em um balanço positivo de radiação 
em praticamente todo o ano. A penetração de 
massas de ar polar provoca o rebaixamento da 
temperatura por um curto período de tempo, 
enquanto houver domínio destas massas sobre 
a região, antes da mesma se dissipar.

Para o período analisado, janeiro, fevereiro e 
março foram os meses mais quentes, enquanto 
junho, julho, agosto e setembro, os mais frios. 
As temperaturas médias máximas são próximas 
aos 29,5ºC e as médias mínimas próximas aos 
21,75ºC. A temperatura média anual é de 25,6ºC.

Ventos

Temperatura

Insolação e nebulosidade
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Zenitalmente: é a palavra que designa o momento 
em que o sol se posiciona mais verticalmente sobre 
um ponto na Terra durante o dia,   momento esse 
sempre próximo ao meio dia.
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A maior incidência dos raios solares ocorre nos meses de janeiro e fevereiro (média de 236,3 horas de 
sol por mês, ou 8 horas de sol diárias), meses esses relativos ao verão. A menor insolação é observada 
nos meses de outubro a dezembro (160,8 horas por mês, ou 5,4 horas de sol diárias), fato este associado 
à maior nebulosidade decorrente do período das chuvas.

A nebulosidade considerada para a área de estudo atinge maiores valores durante o período chuvoso, 
de setembro a dezembro (entre 0,6 e 0,7), diminuindo nos meses menos chuvosos, com variação entre 
0,4 e 0,5 décimos.

Os maiores valores de umidade relativa são 
observados nos meses de outubro a dezembro 
(média do período igual a 79,5%). Entre agosto 
e setembro são observados os menores valores 
de umidade atingindo a marca de 77,4%.

Curiosidade: A umidade do ar é a água na forma 
de vapor que existe na atmosfera. Suas fontes 
naturais são as superfícies de água, a superfície do 
solo, as superfícies vegetais e animais, o gelo, a neve 
e as chuvas. Numa dada pressão e temperatura, o 
ar consegue reter vapor d’água até certo limite, 
acima do qual a água começa a se condensar. O ar 
é dito concentrado quando o vapor d’água ocorre 
na sua concentração máxima.

Os menores valores de pressão atmosférica, 
observados no município de Vitória, estão 
relacionados aos períodos chuvosos da região, 
nos meses de novembro a março, que também 
se aplicam à área de estudo. Tais valores 
encontram-se abaixo de 1010 hPa.

Curiosidade: A pressão atmosférica média ao 
nível do mar situa-se em torno de 1013 Milibar 
(mb) ou Hectopascal (hPa). Diante disso, quando 
temos uma pressão atmosférica superior a 1013 
hPa (alta pressão ou anticiclone) é por que o ar 
está mais pesado, descendo, consequentemente, 
mais frio e seco. Isso traz bons indicativos 
quanto à ocorrência de tempo bom (sem chuvas) 
e/ou frio. Se a pressão atmosférica estiver com 
valor abaixo de 1013 hPa (baixa pressão ou 
ciclone) é porque o ar está mais leve, e este 
então subirá, levando calor e umidade que se 
transformarão em nuvens e precipitação (tempo 
ruim – chuvoso - e/ou quente).

Umidade do ar
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De acordo com as informações obtidas junto 
ao Incaper (2013), a pluviosidade média para o 
município de Vitória foi de 1.380 mm no período 
1976-2012. O regime pluviométrico é caracterizado 
por chuvas distribuídas em função da época do ano 
(chuvosa ou não) e por variações anuais associadas 

a fenômenos atmosféricos globais, neles incluindo o 
fenômeno “El Niño”. Nesse sentido, são observados 
anos com precipitações superiores a 1.800 mm (1983, 
1992, 2009 e 2012), bem como meses do ano com 
médias mensais de mais de 150 mm (novembro e 
dezembro) e inferiores a 60 mm (junho e agosto).

Pluviometria 
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Qualidade do ar
A qualidade do ar é um dos fatores de grande importância para a população. Sua manutenção, dentro 
dos padrões aceitáveis, visa à proteção da saúde pública. A verificação permanente da qualidade do ar, no 
que se refere ao atendimento aos padrões vigentes, deve ser realizada por instituição pública, por meio de 
medições efetivas dos diversos poluentes nas regiões industrializadas e nas zonas urbanas. 

A Região da Grande Vitória (RGV) possui a Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar 
(RAMQAr), constituída por oito estações de monitoramento contínuo para os seguintes poluentes:

•	Material	particulado	total	em	suspensão	(PTS).
•	Partículas	inaláveis	menores	do	que	10	μg	(PM10).
•	Dióxido	de	enxofre	(SO2).
•	Monóxido	de	carbono	(CO).
•	Dióxido	de	nitrogênio	(NO2).
•	Hidrocarbonetos	não	metano	(HCNM).
•	Ozônio	(O3). 

O Material Particulado constitui-se como conjunto de poluentes constituídos de poeiras, fumaças 
e todo tipo de material sólido e líquido que se mantêm suspenso na atmosfera por causa de seu 
pequeno tamanho. As principais fontes de emissão de particulado para a atmosfera são: veículos 
automotores, processos industriais, queima de biomassa, ressuspensão de poeira do solo, entre 
outros. O tamanho das partículas está diretamente associado ao seu potencial para causar 
problemas à saúde, sendo que quanto menores, maiores os efeitos provocados.

Os dados das estações são transmitidos de hora em hora para o Instituto Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (Iema), que é responsável pelo gerenciamento das estações de monitoramento, com 
isso é formado um database com as informações sobre as concentrações dos poluentes em cada estação 
de hora em hora.
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Legislação vigente
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) possui várias resoluções que abordam a 
qualidade do ar. A Resolução Conama 03, de 28 de junho de 1990 estipula, entre outros, os limites 
permitidos dos poluentes em termos de concentração, associados aos respectivos períodos de 
amostragem, bem como os critérios para situações elevadas de poluição do ar. 

Uma das formas de avaliar os efeitos sobre a saúde 
humana é por meio do Índice de Qualidade do 
Ar (IQA). Tais implicações incluem irritação dos 
olhos e das vias respiratórias, redução da capacidade 
pulmonar, aumento da suscetibilidade a infecções e 
de doenças cardiovasculares, redução do desempenho 
físico, dores de cabeça, alterações motoras e 
enzimáticas, agravamento de doenças crônicas do 
aparelho respiratório, danos ao sistema nervoso 
central, alterações genéticas, nascimento de crianças 
deficientes e câncer.

(IQA): ferramenta matemática 
desenvolvida para simplificar o processo 
de divulgação da qualidade do ar em 
uma determinada região. Para efeito 
de divulgação, é utilizado o índice mais 
elevado dos poluentes medidos em cada 
estação. A qualidade do ar em uma 
estação é determinada diariamente pelo 
pior caso entre os poluentes monitorados.

A relação entre o IQA e os efeitos à saúde, bem como suas características, suas origens principais e seus 
efeitos ao meio ambiente, pode ser representada segundo uma escala de cores.

Relação entre o Índice de Qualidade do Ar (IQA) e os efeitos à saúde. Fonte: CETESB (2011) e 
IEMA (2012)
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Relação entre o Índice de Qualidade do Ar (IQA) e os efeitos à saúde. Fonte: CETESB 
(2011) e IEMA (2012)

Poluente Características Fontes principais Efeitos gerais ao meio 
ambiente

Partículas inaláveis 
(MP10 ou PM10) e 
fumaça

Partículas de material 
sólido ou líquido que 
ficam suspensas no ar, na 
forma de poeira, neblina, 
aerossol, fumaça, fuligem, 
etc. Faixa de tamanho < 
10 micra.

Processos de combustão 
(indústria e veículos 
automotores), poeira 
ressuspensa, aerossol 
secundário (formado na 
atmosfera).

Danos à vegetação, 
deterioração da 
visibilidade e 
contaminação do solo e 
água.

Partículas totais em 
suspensão (PTS)

Partículas de material 
sólido ou líquido que 
ficam suspensas no ar, na 
forma de poeira, neblina, 
aerossol, fumaça, fuligem, 
etc. Faixa de tamanho < 
100 micra.

Processos industriais, 
veículos motorizados 
(exaustão), poeira de rua 
ressuspensa, queima de 
biomassa. Fontes naturais: 
pólen, aerossol, marinho 
e solo.

Danos à vegetação, 
deterioração da 
visibilidade e 
contaminação do solo e 
água.

Dióxido de enxofre (SO2)

Gás incolor, com forte 
odor, semelhante ao gás 
produzido na queima 
de palitos de fósforos. 
Pode ser transformado 
a SO3, que na presença 
de vapor de água, passa 
rapidamente a H2SO4. É 
um importante precursor 
dos sulfatos, um dos 
principais componentes 
das partículas inaláveis.

Processos que utilizam 
queima de óleo 
combustível, refinaria de 
petróleo, veículos a diesel, 
produção de polpa e 
papel, fertilizantes.

Pode levar à formação 
de chuva ácida, causar 
corrosão aos materiais e 
danos à vegetação: folhas 
e colheitas.

Dióxido de nitrogênio 
(NO2)

Gás marrom averme-
lhado, com odor forte 
e muito irritante. Pode 
levar à formação de ácido 
nítrico, nitratos (o qual 
contribui para o aumento 
das partículas inaláveis na 
atmosfera) e compostos 
orgânicos tóxicos.

Processos de combustão 
envolvendo veículos 
automotores, processos 
industriais, usinas 
térmicas que utilizam 
óleo ou gás, incinerações.

Pode levar à formação 
de chuva ácida, danos à 
vegetação e à colheita.

Monóxido de carbono 
(CO)

Gás incolor, inodoro e 
insípido.

Combustão incompleta 
em veículos automotores.  -

Ozônio (O3) 

Gás incolor, inodoro nas 
concentrações ambientais 
e o principal componente 
da névoa fotoquímica.

Não é emitido 
diretamente para a 
atmosfera. É produzido 
fotoquimicamente pela 
radiação solar sobre os 
óxidos de nitrogênio e 
compostos orgânicos 
voláteis.

Danos às colheitas, 
à vegetação natural, 
plantações agrícolas; 
plantas ornamentais.
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Resultados do monitoramento da 
qualidade do ar

A qualidade do ar da Região da Grande Vitória 
foi obtida a partir dos dados da RAMQAr. Na 
análise, foram utilizados dados dos anos de 2010 
a 2012 de concentrações de material particulado 
total em suspensão (PTS), partículas inaláveis 
menores	 do	 que	 10	 μg	 (PM10), dióxido de 
enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), 
dióxido de nitrogênio (NO2), hidrocarbonetos 
não metano (HCNM) e ozônio (O3).

As análises dos dados consideram os períodos 
de curto prazo, ou seja, médias de uma, três, 
oito e 24 horas, conforme o poluente e longo 
prazo que, neste caso, é representado pelas 
médias anuais. Confira na tabela a seguir os 
dados obtidos a partir do diagnóstico.

Monitoramento da qualidade do ar.

PM10

Encontram-se abaixo dos padrões primários recomendados pelas Legislações Brasileira (Resolução 
Conama n.º 03/1990) que estabelecem média geométrica anual máxima de 50 µg/m3 e máxima diária 
de 150 µg/m3, não podendo ser excedida mais que uma vez por ano.

PTS
Encontram-se abaixo dos padrões primários preconizados pelas Legislações Brasileira (Resolução 
Conama n.º 03/1990) que estabelecem média geométrica anual máxima de 80 µg/m3 e máxima diária 
de 240 µg/m3, não podendo ser excedida mais que uma vez por ano.

SO2

Apresentam concentrações abaixo daquelas preconizadas como padrões primário e secundário pela 
Legislações Brasileira (Resolução Conama n.º 03/1990) que estabelecem média aritmética anual 
máxima de 80 µg/m3 e máxima diária de 365 µg/m3.

NO2

Mostram-se com concentrações abaixo das preconizadas como padrão primário pela Legislação 
Brasileira (Resolução Conama n.º 03/1990) que estabelece média aritmética anual máxima de 100 µg/
m3 e máxima diária de 320 µg/m3.

(CO)
Apresentou-se com concentrações abaixo das preconizadas como padrão primário pela Legislação 
Brasileira (Resolução Conama n.º 03/1990) que estabelece média de uma hora 40.000 µg/m3 e média 
de oito horas de 10.000 µg/m3.

(O3)
Apresentou-se com concentrações abaixo das indicadas como padrão primário pela Legislação 
Brasileira (Resolução Conama n.º 03/1990) que estabelece uma concentração de 160 µg/m3 para 
valores da média de uma hora, não podendo ser excedido mais que uma vez ao ano.

HCNM
Não são contempladas na Legislações Brasileira, portanto não é possível determinar se as concentrações 
atingidas por este poluente nas estações da RAMQAr estão impactando negativamente a qualidade 
do ar na região.

O diagnóstico também apresentou a relação entre 
as estações de monitoramento para PM10, PTS, 
SO2, NO2, CO, O3 e HCNM, no período de 01 de 
janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2012. Os 
resultados indicam alta correlação para o PTS e 
PM10 de cada estação, o que é de se esperar, pois 
os valores de PM10 estão incluídos nos valores de 
PTS, mas não existe alta correlação entre PTS e 
PM10 entre as estações de qualidade do ar. 

Foi identificada alta correlação entre CO e HCNM 
da RAMQAr 5, localizada no Centro de Vitória, 
correlação que pode ser justificada pelo intenso 
tráfego de veículos na região. As concentrações 
dos poluentes correlacionados aumentam ou 

diminuem simultaneamente. Destaca-se também 
uma correlação mediana negativa entre NO2 e 
O3 da RAMQAr 6 localizada no bairro Ibes, em 
Vila Velha, ou seja, o aumento ou redução da 
concentração destes poluentes é inversa.

As análises das correlações mostram que não 
existe um padrão determinado para as estações 
localizadas na RGV, o que permite concluir que as 
estações não estão mostrando a mesma situação, 
fato que é interessante para fins de estudos da 
análise da qualidade do ar da região.

As fontes de emissões, no caso da 4.ª Ponte, durante 
a instalação e operação são veiculares. 
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A baía de Vitória faz parte do sistema estuarino do rio 
Santa Maria da Vitória e possui grande importância social 
e econômica, principalmente, para a população que vive 
às margens do estuário. O recursos hídrico apresenta 
uma área total de 35,47 km2 a qual compreende desde 
a desembocadura do rio Santa Maria da Vitória (maior 
fonte de água doce e sedimentos do sistema) até a baía do 
Espírito Santo, abrangendo o Porto de Vitória e seu canal 
de acesso.

Estuário: ambiente aquático de tran-
sição entre um rio e o mar. Um estuário 
sofre a influência das marés e apresen-
ta fortes gradientes ambientais, desde 
águas doces próximos da sua cabeceira, 
águas salobras e águas marinhas próxi-
mo da sua desembocadura.

Drenagem
A caracterização hidrográfica de recursos hídricos deste estudo contemplou a análise das bacias e sub-
bacias hidrográficas, abrangendo aspectos, tais como: rede de drenagem, comportamento hidrológico e 
susceptibilidade à contaminação. Do ponto de vista da gestão de recursos hídricos, a área de influência 
direta do empreendimento localiza-se na baía de Vitória, que sofre influência principalmente da 
Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória.  No estudo foi considerada também a Região 
Hidrográfica do rio Jucu.

O estuário possui manguezais em uma área total 
de 18 km2 e representam cerca de 20% da área de 
manguezais de todo o estado do Espírito Santo. 
A baía de Vitória sofre com agressões ambientais, 
tais como: desmatamento e aterro de manguezais, 
emissão de esgoto doméstico não tratado e 
de poluentes industriais, lançamento de lixo, 
contaminação por agrotóxico e pesca predatória, 
causando decréscimo na produtividade 
do manguezal, perda de valores estéticos e 
paisagísticos, diminuição do potencial turístico 
e da pesca, aumento da proliferação de vetores 
patogênicos e prejuízos socioeconômicos.

Baía de Vitória

Região Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória
A Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória é formada por um grupo de bacias hidrográficas 
próximas, sendo a maior delas a Bacia do rio Santa Maria da Vitória. Trata-se de um rio de domínio 
estadual, que nasce no município de Santa Maria de Jetibá, na Serra do Garrafão. O rio Santa Maria da 
Vitória abastece cerca de 30% da população da Grande Vitória. Por drenar uma região fortemente alte-
rada por consequência de atividade humana, principalmente em seu curso inferior, a bacia está sujeita a 
conflitos de uso relacionados à perda de qualidade de suas águas.
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Vitória

Cariacica

SerraSanta Leopoldina

Santa Maria
de Jetibá

O Rio Santa Maria Percorre 143,4 km de extensão.

Corresponde a 3,5% da área do Espírito Santo.

Possui aproximadamente 1.660 km2

Principais afluentes do rio Santa 
Maria da Vitória: 

Margem direita: os rios 
Mangaraí, das Pedras, Caramuru, 
Duas Bocas, Triunfo, Jequitibá, 
Farinhas, Fumaça e São Miguel.

Margem esquerda: os rios 
Possmouser, Claro, São 
Luís, Bonito, da Prata e 
Timbuí.

Principais problemas: 

Desmatamento em ge-
ral e das Áreas de Pre-
servação Permanente 
(APPS), assoreamento, 
deterioração da quali-
dade dos recursos hí-
dricos pelo uso indiscri-
minado de defensivos 
agrícolas, disposição 
inadequada de resíduos 
sólidos e o lançamen-
to de efluentes líquidos 
(domésticos e indus-
triais) sem tratamento.Os afluentes do rio Santa Maria da Vitória cortam vários povoados com atividades econômicas voltadas 

para a agricultura, principalmente produção de hortigranjeiros.

O curso principal do rio Santa Maria da Vitória recebe os efluentes domésticos da cidade de Santa Maria de Jetibá, por meio do córrego 
São Luiz e apresenta dois barramentos responsáveis pela formação dos reservatórios das usinas hidrelétricas Suíça (à esquerda) e rio Bonito 
(à direita).
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Rio Bubu

O rio Bubu localiza-se na Região Hidrográfica do Santa Maria da Vitória, no município de Cariacica 
e sua bacia abrange uma área de aproximadamente 62km2. Esse rio nasce na Reserva Florestal de 
Duas Bocas, percorrendo cerca de 18km e desaguando na baía de Vitória. 

Região Hidrográfica do Rio Jucu

Cariacica

Vila Velha

Viana

Marechal Floriano

Domingos Martins

Guarapari

Suas nascentes são situadas na região serrana do 
estado, em altitudes de cerca de 1.800m.

Sua foz localiza-se no balneário da Barra do Jucu 
no município de Vila Velha.

Possui aproximadamente 2.221 km2

Principais afluentes do 
rio Jucu: 

Rios Jucu Braço Norte e Braço Sul, 
os rios Barcelos, Ponte, Melgaço, 
Chapéu, Galo, Fundo, Jacarandá, 
Calçado e Claro.

O rio Jucu juntamente com seus principais afluentes abastecem os 
terrenos da bacia utilizados, principalmente, para os cultivos de 
café, legumes e hortaliças (olericultura), para o desenvolvimento 
de atividades ligadas ao turismo, para a proteção e conservação dos 
recursos naturais em Unidades de Conservação, para a geração de 
energia e para o desenvolvimento e expansão de aglomerados urbanos 
(em destaque a foto da Usina Jucu).

Principais problemas: 

Desmatamento, assoreamento do leito, 
extração de areia para construção 
civil, elevada carga de nutrientes e de 
agrotóxicos, lançamento de resíduos 
domésticos em suas margens e 
imediações, diminuição da qualidade 
das águas dado o lançamento de 
efluentes, sem tratamento. Fo
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Rios Formate e Marinho

O rio Formate originalmente era um afluente 
do rio Jucu, entretanto, após obras hidráulicas 
realizadas passou a desaguar, na maior parte de 
tempo, no rio Marinho e, consequentemente, 
na baía de Vitória, constituindo uma bacia 
independente. Em condições excepcionais 
de cheias, o rio Formate pode drenar tanto 
para o rio Jucu quanto para o rio Marinho, 
dependendo das condições hidrodinâmicas 
da região.

A nascente do rio Formate localiza-se 
nas proximidades da Reserva Florestal de 
Duas Bocas e, até desaguar no rio Marinho, 
estende-se por cerca de 30 km. A área drenada 
é de aproximadamente 101 km², apresentando 
suas cabeceiras no limite oeste de Cariacica 
com o vizinho, o município de Viana. 

O rio Marinho possui uma área de drenagem 
de cerca de 6km2, entretanto, devido às 
modificações decorrentes em consequência 
da atividade humana, que culminaram com 
o desvio das águas do rio Formate para a sua 
calha (ao menos parcialmente), essa área foi 
aumentada consideravelmente. 

Ao longo dos seus aproximados 3km de 
extensão, apresenta uma intensa ocupação de 
margens e leito, com parte deste canalizado e 
com grande dificuldade de manter faixas de 
preservação permanente previstas em lei.

O rio Marinho pode ser considerado totalmente 
impróprio para abastecimento humano e sem 
condição de vida aquática, devido à carga 
de poluição doméstica e industrial recebida 
via rio Formate e pelos efluentes dos bairros 
do entorno. Suas condições ambientais são 
pioradas pelo efeito periódico de represamento 
das suas águas pela maré na sua foz, localizada 
na baía de Vitória. 

O rio Formate-Marinho possui cerca de 40 km 
de extensão e abrange parte dos municípios 
de Cariacica, Viana e Vila Velha. O rio 
Formate forma a divisa entre os municípios de 
Cariacica e Viana, enquanto o rio Marinho 
limita os municípios de Cariacica e Vila Velha, 
escoando em sentido sul-norte até a baía de 
Vitória. Na parte superior da bacia predominam 
as atividades rurais, enquanto que a parte 
inferior é caracteristicamente urbana.

Rio Aribiri

Este rio nasce nas proximidades do bairro Vale 
Encantado (Lagoa Encantada) e, ao longo do seu 
percurso com aproximadamente 5Km, passa por 
terrenos planos e arenosos de restinga, campos e 
manguezais, apresentando uma rede hidrográfica 
bastante diversificada e peculiar, composta pela 
interconexão de rio, canais e valões, que formam a 
estrutura da rede de drenagem.

Com forte antropização de sua bacia de drenagem, 
o rio Aribiri recebe descarga de efluentes in 
natura domésticos e industriais, estes muitas vezes 
contaminados por metais pesados oriundos de 
atividades industriais do seu entorno. Devido a intensa 
e irregular ocupação do seu entorno e ao despejo de 
resíduos sólidos ocorrida em seu leito, o manancial 
encontra-se extremamente assoreado e obstruído. 

Foz do poluído Rio Aribiri
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A interbacia do rio Aribiri situa-se no município de Vila Velha e compõe, juntamente com outros 
cursos d’água, um grupo de pequenas bacias litorâneas as quais desaguam na região estuarina da 
Ilha de Vitória, sendo que o Aribiri o faz nos arredores do Parque Municipal Natural do Morro da 
Mantegueira, nas proximidades da área de influência direta do empreendimento.



63

Qualidade da água e sedimento

Parâmetros físico-químicos
Atende o limite

 Conama em todos os 
pontos amostrados

Pontos que não 
atenderam o 

limite Conama
Não possui limite Conama

Temperatura (ºC) - -
P1: 22,92 - P2: 23,08 
P3: 23,22 - P4:23,51 
P5:24 - P6: 23,36

Salinidade, Condutividade, pH, 
Cor Verdadeira, DBO, Carbo-
no Orgânico Total, Alumínio 
Dissolvido, Arsênio, Benzeno, 

Benzo(a)antraceno, Berílio, 
Boro, Cádmio, Cianeto, Cobre 
Dissolvido, Chumbo, Cromo, 

Ferro Dissolvido, Fluoreto, 
Manganês, Mercúrio, Níquel, 

Nitrato, Nitrito, Prata, Selênio, 
Tributilestanho, Xilenos,Tolue-

no, Zinco, Fenóis Totais

- -

Conheça a seguir os resultados encontrados nas análises laboratoriais dos parâmetros físico-químicos das 
amostras de água coletadas na área de influência do empreendimento. Os resultados foram comparados aos 
valores indicados pela Resolução Conama 357/2005, para água salina classe 1, conforme indicado no Artigo 
42 da referida Resolução.
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Parâmetros físico-químicos
Atende o limite 

Conama em todos os 
pontos amostrados

Pontos que não 
atenderam o 

limite Conama
Não possui limite Conama

Saturação de Oxigênio (%) - - P1: 47,2 - P2: 49,7 - P3: 53,6 
P4: 49,1 - P5: 52,5 - P6: 41,1

Turbidez (UNT) -
P1: 14,48 - P2: 23,43 
P3: 9,64 - P4: 32,5 
P5: 27,39 - P6: 34,61

Sólidos Dissolvidos Totais - SDT 
(mg/L)

Sólidos Suspensos Totais - SST
(mg/L)

Sólidos Totais - ST (mg/L)

- -

SDT P1: 33342 - P2: 31336 
P3: 31947 - P4: 32696 
P5: 31027 -P6: 30757

SST P1:84  - P2:88 
P3:74 - P4:125 - P5:142 
P6: 99

ST P1: 37124 - P2:34852 
P3: 35537 - P4: 36456 
P5: 33632 - P6: 34203

DQO (mg/L) - -
P1: < 0,01 - P2: < 0,01 - P3: 
< 0,01 - P4: < 0,01 - P5: < 0,01 
- P6: < 0,01

Oxigênio Dissolvido (mg/L) -
Todos os pontos 
apresentaram va-
lores inferiores.

-

Coliformes Termotolerantes
(NMP/100mL) -

Todos os pontos 
apresentaram va-
lores superiores.

-

Coliformes Totais
(NMP/100mL) - -

P1: 198.630 - P2: 96.060
P3: 24.890 - P4: 84.000
P5: 97.000 - P6: 82.970

Fósforo Total
(mg/L) -

Todos os pontos 
apresentaram va-
lores superiores.

-

Nitrogênio Amoniacal
(mg/L) -

Os pontos P2 e P5 
apresentaram con-
centração acima 
do limite máximo.

-

Nitrogênio Orgânico
(mg/L) - - P1: 0,45 - P2: 4,1 - P3: 0,29  

P4: 0,16 - P5: 1,3 - P6: 0,58

Nitrogênio Total Kjeldahl
(mg/L) - - P1: 0,75 - P2: 4,82 - P3: 0,49 

P4: 0,36 - P5: 1,77 - P6: 0,78

Continuação

Os resultados dos parâmetros que se apresentaram fora dos padrões estabelecidos pela Resolução Conama 
357/2005 (Oxigênio Dissolvido, Coliformes Termotolerantes, Fósforo Total e Nitrogênio Amoniacal) podem 
estar relacionadas aos despejo de esgotos sem tratamento no rio Santa Maria da Vitória, situação intensificada 
na Região Metropolitana da Grande Vitória.
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Parâmetros físico-químicos
Atende o limite 

Conama em todos os 
pontos amostrados

Pontos que não 
atenderam o 

limite Conama
Não possui limite Conama

Saturação de Oxigênio (%) - - P1: 47,2 - P2: 49,7 - P3: 53,6 
P4: 49,1 - P5: 52,5 - P6: 41,1

Turbidez (UNT) -
P1: 14,48 - P2: 23,43 
P3: 9,64 - P4: 32,5 
P5: 27,39 - P6: 34,61

Sólidos Dissolvidos Totais - SDT 
(mg/L)

Sólidos Suspensos Totais - SST
(mg/L)

Sólidos Totais - ST (mg/L)

- -

SDT P1: 33342 - P2: 31336 
P3: 31947 - P4: 32696 
P5: 31027 -P6: 30757

SST P1:84  - P2:88 
P3:74 - P4:125 - P5:142 
P6: 99

ST P1: 37124 - P2:34852 
P3: 35537 - P4: 36456 
P5: 33632 - P6: 34203

DQO (mg/L) - -
P1: < 0,01 - P2: < 0,01 - P3: 
< 0,01 - P4: < 0,01 - P5: < 0,01 
- P6: < 0,01

Oxigênio Dissolvido (mg/L) -
Todos os pontos 
apresentaram va-
lores inferiores.

-

Coliformes Termotolerantes
(NMP/100mL) -

Todos os pontos 
apresentaram va-
lores superiores.

-

Coliformes Totais
(NMP/100mL) - -

P1: 198.630 - P2: 96.060
P3: 24.890 - P4: 84.000
P5: 97.000 - P6: 82.970

Fósforo Total
(mg/L) -

Todos os pontos 
apresentaram va-
lores superiores.

-

Nitrogênio Amoniacal
(mg/L) -

Os pontos P2 e P5 
apresentaram con-
centração acima 
do limite máximo.

-

Nitrogênio Orgânico
(mg/L) - - P1: 0,45 - P2: 4,1 - P3: 0,29  

P4: 0,16 - P5: 1,3 - P6: 0,58

Nitrogênio Total Kjeldahl
(mg/L) - - P1: 0,75 - P2: 4,82 - P3: 0,49 

P4: 0,36 - P5: 1,77 - P6: 0,78

Coleta de sedimento com draga.

Confira a seguir os resultados das análises laboratoriais referente a cada ponto amostrado comparando-
se aos padrões da Resolução Conama 420/2009.

Acondicionamento das amostras de sedimento.

Parâmetros físico-químicos Atende o limite Conama em 
todos os pontos amostrados

Pontos que não aten-
deram o limite Conama

Carbono Orgânico Total (COT), Nitrogênio 
Total kjeldahl, Fósforo, Arsênio, Chumbo, 
Cobre, Cromo, Mercúrio, Níquel, Benzo(a)

antraceno, Benzo(a)pireno, Criseno, Fenantre-
no, Fluoranteno, Pireno, Somatório de HPAs, 

Cádmio, Dibenzo(a,h)antraceno, Acenaftileno, 
Acenafteno, Antraceno, Fluoreno, Metilnaftale-

no, Tributilestanho

-

Zinco (mg/L) - P4: 289

Granulometria
A análise granulométrica revelou pouca diversidade 
textural para os sedimentos localizados na área de 
influência do empreendimento. Os sedimentos 
podem ser classificados como areia lamosa (P1 e 
P6) e lama arenosa (P2, P3, P4 e P5). As frações 
lamosas (quando silte e argila são consideradas 
em conjunto) são as mais importantes em termos 
volumétricos perfazendo mais de 50% do peso 
total em cinco dos pontos de coleta. 

Apenas o ponto P1 apresentou o predomínio das 

frações arenosas indicando uma maior energia 
durante a deposição dos sedimentos. Como 
resultado desta maior energia o tamanho médio 
dos sedimentos em P1 situa-se na fração areia 
média e areia grossa. Nas demais amostras a fração 
silte foi a mais importante apresentando volumes 
superiores a areia e a argila. A energia do ambiente 
marinho desta área, apesar de variável e responsável 
pela baixa seleção granulométrica, não apresentou 
grandes oscilações capazes de depositar volumes 
significativos de areia muito grossa e cascalho.

Qualidade do sedimento
O sedimento é um compartimento com grande 
capacidade de acumular compostos, tornando-
os mais importantes na avaliação do nível de 
contaminação de ecossistemas aquáticos.

Os crescentes níveis de urbanização exercidos na 
região estuarina que circunda a baía de Vitória 
se devem, principalmente, a aterros nas suas 
margens, modificando assim, suas características. 
Consequentemente, com o aumento da densidade 

populacional, o despejo de esgoto e lixo se tornou 
maior, modificando, portanto, a qualidade dos 
sedimentos e das águas que chegavam à baía.

A área de estudo envolve a desembocadura de 
rios e influência da maré, no qual o ambiente 
recebe contribuição de água doce e salgada, com 
intensas trocas de nutrientes e energia entre eles, 
fazendo com que esse ecossistema apresente 
características típicas. 

O resultado de zinco superior ao preconizado pela Resolução Conama 40/2009 pode estar relacionado 
às atividades industriais e portuárias realizadas na área de estudo, bem como, ao lançamento de esgoto 
doméstico in natura.
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Os resultados das medições dos Níveis de Ruído 
tanto diurno quanto noturno, na maioria dos 
pontos, nos dois municípios apresentaram-se 
entre 50,0 e 70,0 dB (A), valores que podem ser 
considerados muito elevados, para os horários 
em que foram medidos, visto que grande parte 
das localizações das medições constitui-se de área 
residencial.

Conclui-se que, na situação atual, o nível de ruído 
nos pontos medidos é relativamente alto, devido, 
principalmente, ao nível de ruído gerado pelo 
trânsito de veículos leves (carros de passeio), 
médios (camionetas e vans) e pesados (ônibus, 
caminhões e carretas) nas ruas e avenidas, assim 
como na Rodovia do Contorno (BR101). 

A Norma NBR 10.151 tem por objetivos:

•fixar	 as	 condições	 exigíveis	 para	 avaliação	 da	
aceitabilidade do ruído em omunidades, independente 
da existência de reclamações;

•especificar	um	método	para	a	medição	de	 ruído,	 a	
aplicação de correções nos níveis medidos se o ruído 
apresentar características especiais e uma comparação 
dos níveis corrigidos com um critério que leva em 
conta vários fatores;

•o	método	de	avaliação	envolve	as	medições	do	nível	
de pressão sonora equivalente (Leq), em decibéis 
ponderados em “A”, comumente chamado LeqA.

A NBR 10.151 estabelece ainda os Níveis de 
Critério de Avaliação para ambientes externos, 
em relação ao tipo de área, tanto no horário 
diurno quanto no noturno.

Ruído
O som é parte do cotidiano da sociedade atual, com diversas aplicações, trazendo consigo tanto 
benefícios como também problemas quando emitidos em grande intensidade. De acordo com WHO 
(1995), os efeitos do ruído no homem podem ser classificados em diretos e indiretos.

Efeitos Diretos do Ruído Efeitos Indiretos do Ruído

São os que atingem diretamente as características do 
sistema auditivo e, por conseguinte, podem levar à 
surdez. Neste caso, pode acontecer o que se denomina 
Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR).

podem atuar sobre outras características humanas, 
mas não chegam a modificar as funções auditivas. 
Dentre esses efeitos está o nervosismo, a fadiga mental, 
o estresse, a irritabilidade causada por dificuldades 
mentais e emocionais e conflitos sociais, a alteração do 
batimento cardíaco, etc.

Fonte: (WHO, 2009).

A fim de diagnosticar os níveis atuais de ruído, 
principalmente, nas regiões do entorno da área 
onde se pretende instalar o empreendimento, foram 
realizadas duas campanhas de campo com o objetivo 
avaliar os níveis de ruído nos períodos diurno e 
noturno, em dias da semana. Tal estudo teve como 
base os limites estabelecidos na NBR 101.15 - limites 
diurno 55 dB(A) e noturno 50 dB(A). 

Medição de ruídos em frente ao Santuário de Santo Antônio.

Medição de ruídos no bairro Porto de Santana em Cariacica.
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Legenda
Ponto de diagnóstico de ruído
Layout da Quarta Ponte
Limite municipal

Maior valor diurno:
77 dB(A) no ponto P34.

Menor valor noturno:
41,2 dB(A) no ponto P27.

No total, foram selecionados 36 pontos de 
medição, alguns localizados na AID e outros 
fora da AII.

Medições Diurnas: 
O maior valor obtido 
foi observado no Ponto 
34, com valor de 77,3 
dB(A) – localizado 
na Rodovia BR 101 
(Rodovia do Contorno 
de Vitória) que possui 
tráfego intenso de 
todos os tipos de 
veículos (pequenos, 
médios, grandes) e, no 
momento da medição 
estavam trafegando 
caminhões e carretas 
pesadas.

Medições Diurnas: 
O menor valor obtido 
foi observado no Ponto 
27, com 42,6 dB(A) – 
localizado praticamente 
num sítio, junto à 
rodovia conhecida 
como Estrada da 
Emespe e, no momento 
da medição não havia 
nenhum tráfego e nem 
atividade com emissão 
de ruído no local.

Medições Noturna: 
O maior valor foi 
obtido no Ponto 34, 
com valor de 75,6 
dB(A) – localizado 
na Rodovia BR 101 
(Rodovia do Contorno 
de Vitória) que possui 
tráfego intenso de 
todos os tipos de 
veículos (pequenos, 
médios, grandes) e, no 
momento da medição 
estavam trafegando 
caminhões e carretas 
pesadas.

Medições Noturna: 
O menor valor foi 
obtido no Ponto 27, 
com 41,2 dB(A), do 
valor limite de 50 
dB(A) estabelecido 
pela NBR 10151 – 
localizado praticamente 
num sítio, junto à 
rodovia conhecida 
como Estrada da 
Emespe e, no momento 
da medição não havia 
nenhum tráfego e nem 
atividade com emissão 
de ruído no local.
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Geologia

Unidades geológicas 

Na área em estudo as rochas apresentam diversidade de estruturas e ambiência, bem como uma 
diversidade de afloramentos, alguns em cortes de estrada, outros naturais e alguns em pedreiras. 
Nesses afloramentos é possível identificar os tipos de rochas da área.

Geologia: ciência que estuda a 
Terra, sua composição, estrutura, 
propriedades físicas, história e os 
processos que lhe dão forma.

Afloramento: exposição natural 
ou artificial de rocha que permite o 
seu estudo direto. Os afloramentos 
artificiais podem ser cortes de estrada, 
pedreiras, escavações, explorações de 
minas, perfurações feitas para poços.

Intrusivas: são aquelas que se 
formam no interior da terra em uma 
cristalização lenta e gradativa, neste 
caso os minerais dissolvidos neste 
magma mantêm sua individualidade 
sendo facilmente reconhecido como é 
o caso do Granito, podemos verificar 
em sua composição o quartzo, mica e 
o feldspato. 

•	Embasamento	cristalino: áreas formadas por rochas 
bastante desgastadas do período pré-cambriano, 
portanto muito antigas. O nome vem da cristalização 
de minerais no interior das rochas.

•	 Rochas	 intrusivas graníticas: são rochas 
magmáticas, plutónicas, constituídas essencialmente 
por quartzo e feldspato.

•Formações	sedimentares	

Este grupo pode ser separado em rochas do terciário, 
quaternário e os sedimentos modernos e, podem 
ainda, ser agrupadas como:

•	 Arenitos e sedimentos arenoargilosos com 
laterização da Formação Barreiras (de origem 
continental). 

•	 Areias, cascalhos e argilas inconsolidadas - 
sedimentos marinhos, aluviões e a Formação 
Macacu.

Quartzo na matriz com mica e 
feldspato.

Mineral mica.

Conheça os tipos de rochas da área onde se pretende instalar o empreendimento:

Afloramento rochoso na base da Matriz de Santo Antônio (Vitória). Depósito de Talus (Vitória).
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Talus: composto de inúmeros blocos de rocha, 
normalmente angulosos ou arredondados devido 
ao fenômeno da esfoliação esferoidal, imersos 
numa massa de argila e outros minerais de 
granulometria bem menor que a dos blocos.

Diaclases: fraturas que dividem as rochas em 
blocos e não se produziu deslocamento ou o 
deslocamento foi mínimo.

Superfície rochosa com forma de diaclase (Vitória).

Material sedimentar identificado na área: areia fina a 
média com matéria orgânica numa pequena praia na 
margem do canal, no bairro Santo Antônio (Vitória).

Praia do canal estuarino - à beira da avenida de 
acesso ao posto da Polícia Federal (Cariacica).

Afloramento rochoso na BR 101 (Cariacica).

Praia do canal estuarino com material 
sedimentar grosso (Cariacica).
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Geomorfologia
Geomorfologia é um ramo da geografia que 
estuda as formas da superfície terrestre. Para 
isso, tende a identificar, descrever e analisar 
tais formas, entendidas aqui como relevos.

De acordo com IBGE (1983), a área em estudo situa-
se no contexto da chamada Unidade Geomorfológica 
dos Patamares Escalonados do Sul Capixaba.

Unidades geomorfológicas 

•	 Planícies,	 terraços	 fluviais	 e	 flúvio-lacustre.	 Nessas	 áreas	 ocorrem	 formações	 superficiais	
arenosas, arenoargilosas e siltosas com sedimentação fluvial orgânica e ocorrência de cascalheiras. 

•	Planícies	e	terraços	marinhos	e	flúvio-marinhos,	dunas,	restingas,	recifes,	falésias	e	lagoas.	Essas	
formações abrigam sedimentos marinhos arenosos e areno-argilosos. 

•	Relevo	colinoso.	

•	Cristas	de	morros	aguçados,	pães-de-açúcar,	morros,	pontões,	escarpas	subparalelas	e	festonadas	
e patamares escalonados com declividades mais extremadas. 

Tanto em Vitória quanto em Cariacica são observados 
diferentes patamares topográficos. Tais níveis vão se 
repetindo, ajustando-se ao padrões das diferentes 
declividades. No Caso de Vitória, tomando como 
perfil o Canal do estuário, passando pelo Sambão do 
Povo, cortando o bairro Santo Antônio até o Morro 

da Antena, tem-se uma declividade se acentuando 
rapidamente na paisagem. Em Cariacica, tomando-
se como parâmetro o Moxuara até o porto de 
Santana, as declividades também têm uma escala 
variada com menor variação que Vitória, mas com 
declividades similares.

Imagem do bairro Porto de Santana – As três setas 
indicam diferentes níveis altimétricos de ocupação.

Detalhe dos diferentes tipos de relevos (inclusive o Moxuara). Destaque 
para as ainda áreas verdes dos topos dos morros menos declivosos, e os 
de variação declivosa diferente, como mostrado pelas setas.

Contraste entre a região plana da área do Sambão e a 
ocupação em topo de morro.
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Área do aterro de acesso à BR 101. Nesse ponto pode ser 
observados, primeiramente o local de partida do aterro.

Vitória

Imagem de um dos trechos marginais 
ao canal no bairro Santo Antônio.

Rua no bairro Santo Antônio em área de aterro do canal 
(porção de menor altitude).

Níveis diferentes de ocupação nos 
bairros: Santo Antônio e Caratoíra.

Sambão do Povo e ao fundo o Bairro Car-
atoira. As áreas de planície serviram mui-
to para implantação das vias de acesso aos 
bairros, bem como para implantação de 
estruturas de maior dimensão.

Cariacica

BR 101 – As setas indicam locais de taludes. Cariacica se apresenta como 
cidade com grande ondulação do relevo e quase sempre sua ocupação se 
traduz em corte e aterros de dimensões variadas. 
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Geotecnia
Aspectos Geotécnicos

Mapeamento geotécnico:  busca representar cartograficamente os elementos geológico - geotécnicos significa-
tivos, relacionados ao uso e ocupação do solo e subsolo em projetos, construções e manutenções. Os mapas 
gerados permitem a visualização das chamadas as unidades geotécnicas. Cada uma das unidades geotécnicas 
possui uma relação com tipo de solo, substrato e relevo predominante. (COSTA e outros, 2008). O mapeamento 
geotécnico utiliza, além do conhecimento das características sedimentares, estruturais e estratigráficas da rocha, 
as características hidrogeológicas, uma vez que o nível do lençol freático nas formações muda sensivelmente o 
comportamento mecânico de rochas e solos.

As formações geológicas locais, tanto as ígneas, 
as sedimentares e mesmo as metamórficas, 
condicionam geotecnicamente o local, permitindo 
inclusive diferentes tipos de construções. 
Estes aspectos foram observados durante o 
mapeamento de campo de forma a facilitar a 

caracterização geotécnica deste relatório. Os 
ambientes geotécnicos observados na área foram: 
Colúvios sobre solos residuais, depósitos de talus, 
maciços rochosos, aluviões e aterros. Em cada 
um destes ambientes a gravidade e outros fatores 
promovem desestabilizações.

Instabilidades Geotécnicas
As situações geotécnicas decorrentes da 
desestabilização dos blocos são: tombamentos, 
queda de blocos, rolamentos ou rastejos. 
Esses movimentos podem ocorrer tanto no 
depósito de talus quanto nos maciços rochosos 
fraturados e intemperizados. Corridas de massa, 
escorregamentos circulares e outros tipos de 
movimentos de solo podem ocorrer na área. 
Uma vez que o depósito de Tálus consiste em 
rochas e solos juntos, uma mistura nos padrões 
pode ocorrer e gerar feições de escorregamento 
complexas. Os aterros são predominantes 

principalmente nas zonas marginais ao canal 
estuarino, nas regiões mais planas da área 
estudada. Os aterros na área também são 
construídos sobre colúvios, por corte e aterro 
dos mesmos, nas áreas mais elevadas. Do ponto 
de vista geotécnico nas porções mais elevadas 
topograficamente da área as feições estruturais 
mais marcantes são as diáclases e as fraturas.  
Estes dois tipos de feições condicionam as faces 
dos maciços rochosos. Conjugando estas duas 
feições com o intemperismo químico ocorrem 
os acúmulos dos depósitos de Tálus.

Processos Características do movimento/Material/Geometria

Rastejo

vários planos de deslocamento (internos)

velocidades muito baixas a baixas (cm/ano) e decrescentes com a profundidade

movimentos constantes, sazonais ou intermitentes

solo, depósitos, rocha alterada/fraturada
geometria indefinida

Escorregamentos

poucos planos de deslocamento (externos)
velocidades médias (m/h) a altas (m/s)

pequenos a grandes volumes de material

geometria e materiais variáveis:

PLANARES: solos poucos espessos, solos e rochas com um plano de fraqueza

CIRCULARES: solos espessos homogêneos e rochas muito fraturadas

EM CUNHA:  solos e rochas com dois planos de fraqueza
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Quedas

sem planos de deslocamento
movimento tipo queda livre ou em pleno inclinado
velocidades muito altas (vários m/s)
material rochoso
pequenos a médios volumes
geometria variável: lascas, placas, blocos, etc.
Rolamento da matação
Tombamento

Corridas

muitas superfícies de deslocamento (internas e externas à massa em movimentação)
movimento semelhante ao de líquido viscoso
desenvolvimento ao longo das drenagens
velocidades médias altas
mobilização de solo, rocha, detritos e água
grandes volumes de material
extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas

Tabela de Classificação de Deslizamentos (Augusto Filho, 1992 citado em, BRASIL, 2007).

Escorregamentos: movimentos de porções 
de terreno em velocidade que pode variar de 
média a alta envolvendo solo, rochas, detritos, 
vegetação que se deslocam sobre ação da gra-
vidade encosta abaixo” é conhecido também 
como escorregamento. Fonte: CPRM (http://www.
cprm.gov.br/publique/media/cadernoIV_17_09_2012.pdf)

Quedas de blocos:  podem começar como ras-
tejos, ou seja movimento muito lentos condu-
zidos pela gravidade e a presença da água como 
elemento lubrificante de superfícies.(http://www.
cprm.gov.br/publique/media/cadernoIV_17_09_2012.pdf) 

Corridas de massa:  são instabilidades que po-
dem transportar solos, rochas e detritos de ori-
gem antrópica. Ocorrem geralmente quando o 
solo passa a fluir em função do excesso de água. 

Na área foram observados escorregamentos circulares e rastejo de blocos. Contudo, pelo caráter 
da área podem ser observados tombamentos nos maciços rochosos e quedas. Nas áreas de solos 
os movimentos como corridas de massas podem ocorrer. Os movimentos de blocos associadas aos 
movimentos dos solos acabam por gerar um movimento complexo uma vez que associa material 
fluído a semifluido como o solo encharcado com corpos rígidos como rochas. Esta complexidade 
é um fator de complicação na avaliação da estabilidade local. Outra forma geotécnica importante 
na área são os aterros. As áreas na borda do canal possuem aterros com maiores áreas. Neste caso, 
os aterros foram construídos sobre material sedimentar (sondagens). Nas áreas mais elevadas os 
aterros se sobrepõe a diferentes porções dos solos de alteração das rochas, ou sobre as mesmas.

Vitória

Detalhe dos diferentes tipos de relevos 
(inclusive o Moxuara). Destaque para as ainda 
áreas verdes dos topos dos morros menos 
declivosos, e os de variação declivosa diferente, 
como mostrado pelas setas.
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Instabilidade dos solos no Bairro Santo Antônio, onde 
podem ser observadas áreas de meia encosta, ainda 
suaves, são cortadas com ângulo de talude inadequado 
o que termina em instabilizações.

Acúmulo de lixo e o muro de pedra usado para conter solo. Destaque 
para dois problemas geotécnicos: o acúmulo de lixo em terrenos 
baldios, ou quintais e a adequação das estruturas necessárias para 
estabilizar uma encosta. A presença de grande volume de rochas na 
área indica o Gabião como uma das mais baratas soluções.

Área marginal do canal no Bairro Santo Antônio.

 Detalhe de problemas de estabilidade do aterro na área 
marginal do canal no bairro Santo Antônio, em área submetida 
à força de ondas. Esta é uma questão também que necessita 
de adequada aplicação de Engenharia usando, muitas vezes 
mantas, drenos e outras ferramentas. 

Cariacica

Cariacica apresentou como principal forma geotécnica a presença de taludes em solos. Estes taludes 
além de extensos são muitas vezes elevados e sem bancadas que possam melhorar sua estabilidade.

Elevados desníveis em solos em Porto Santana.
A área do aterro de acesso à BR101. Local onde foram 
observadas dificuldades geotécnicas.

Detalhe da revegetação de taludes no aterro 
de acesso à BR 101.
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Detalhe da erosão provocada pelas chuvas de final de ano na 
revegetação de taludes no aterro de acesso à BR 101.

Vista da revegetação do talude de acesso à BR 101.

Vista da revegetação do talude de acesso à BR 101.

Talude em área verde próximo à avenida José Sete. Mesmo com 
vegetação, os movimentos de massa ocorrem, mas poderiam ser 
evitados em caso de cortes mais adequados.

Situação crítica em talude. Mesmo com vegetação os movimentos 
de massa ocorrem, mas poderiam ser evitados em caso de cortes 
mais adequados.

Bairro Porto Santana e seus problemas geotécnicos. Quando 
a ocupação toma uma intensidade muito elevada os 
deslizamentos são certos.

Taludes elevados em solos. Por vezes a vegetação é a 
única proteção na área – ver ônibus como escala.
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Sondagem

Perfil 1 – Entre a BR 101 e a 
Avenida José Sete.

A área em estudo possui, no geral, intensa ocupação humana. Tal fato interfere em todos os ambientes 
geológicos, promovendo modificações observáveis tanto superficialmente quanto em profundidade. 
Superficialmente a própria ocupação e os tipos de estruturas urbanas já denotam o padrão e a intensidade 
de ocupação. Em profundidade, sondagens são os mais eficientes métodos de determinação de áreas com 
ocupações antigas, ou, os chamados aterros.

A fim de obter dados sobre o ambiente, na área um estudo, foram realizadas investigações hidrológicas, 
bem como um levantamento geológico-geotécnico, no caso, uma sondagem Standard Penetration Test 
(SPT- Ensaio realizado conforme a NBR 6484/01 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT).

Mapa de localização dos pontos de sondagem e perfis geológico-geotécnicos.
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Perfil 3 – Trecho próximo do terminal de Itacibá.

Perfil 4 – Travessia Cariacica - Vitória.

•	 Perfil 1 e 2: presença de solos, aluvião e por vezes aterros de maiores dimensões. Predominância dos horizontes 
coluvionares e residuais de solos. 

•	 Perfil 3: presença de solos, aluvião e por vezes aterros de maiores dimensões. Fim da sequência coluvionar mar-
cado pelo aluvião na área de mangue.

•	 Perfil 4 e 5: presença de solos, aluvião e por vezes aterros de maiores dimensões. Presença de aterros sobre as 
áreas sedimentares são reflexo da intensa ocupação humana na área.

Perfil 5 - entre o bairro Santo Antônio e a Sambão do Povo.

Perfil 2 – Entre a Avenida José Sete e a Ferrovia da Vale.

Solos
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As classes de solos observadas no entorno do local onde se pretende instalar o Quarta Ponte foram 
Latossolos (observados nas áreas mais altas da área de estudo) e Neossolos (observados nas margens 
do Canal de Vitória e áreas de manguezal, bem como no entorno direto das formações rochosas locais). 

Cabe ressaltar que boa parte dos Neossolos das margens do Canal de Vitória têm recebido aterro ao 
longo dos anos a fim de que seja ampliada a infraestrutura da Região Metropolitana da Grande Vitória.

Confira algumas das características dos Neossolos

Areia Quartzosa nas proximidades do 
manguezal do rio Itanguá (córrego 
Piranema), adjacente ao traçado da 4ª 
Ponte.Bairro de Santana, em Cariacica. Os solos 

litólicos (Neossolos) são aqueles originados 
diretamente da rocha mãe.

Solo aluvial em contato com aterro e estrutura 
urbana na altura dos equipamentos públicos 
de lazer, localizados no bairro de São Pedro, 
Vitória.

•	Nesta	classe	estão	incluídos	os	solos	marinhos	
(Areias Quartzosas – solos profundos, 
bastante arenosos, encontradas em toda faixa 
litorânea do País, sob vegetação de restinga 
e de dunas), solos de margens de rios (Solos 
Aluviais – e solos geologicamente mais novos), 
solos Litólicos (solos mais recentes, de textura 
mais arenosa e grosseira, formados pela 
decomposição de rochas).

•	Pobres,	com	baixa	fertilidade.

•	Forte	limitação	ao	aproveitamento	agrícola.

•	Baixa	retenção	de	água	e	de	nutrientes.

•	Menor	propensão	à	erosão	devido	à	sua	alta	
permeabilidade e textura grosseira e ocorrência 
predominante em áreas planas.

•	Maior	resistência	à	erosão.

•	Tendem	a	ser	argilosos	e	bem	estrutura-
dos com tendência à estrutura granular.

Latossolos observados na região de estudo. Talude ad-
jacente ao traçado dos acessos da 4ª Ponte na altura do 
bairro de Santana, Cariacica.

Confira algumas das características dos Latossolos

•	São	solos	antigos,	muito	evoluídos,	resultado	de	transformações	significativas	do	material	de	origem	
(rocha) ao longo do tempo, em virtude das ação do clima (chuva, ventos, temperatura, etc.). Esses 
solos possuem normalmente várias camadas sobrepostas, designadas por horizontes. Estas camadas 
podem distinguir-se entre si por diferenças em determinadas propriedades (cor, textura e o teor em 
argilas, por exemplo).

•	São	profundos	e	geralmente	ocorrem	em	
áreas planas.
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Oceanografia
De forma a conhecer as características ambientais do local onde se pretende o implantar a Quarta Ponte, 
especialistas estudaram os aspectos oceanográficos atuais da área. Com esse conhecimento, é possível 
buscar recursos técnicos que permitem evitar os prováveis impactos durante a implantação e a operação 
do empreendimento.

Diante das características geomorfológicas, as áreas de manguezal na região de estudo, assim como a 
leste e ao noroeste do empreendimento, são as áreas emersas mais sensíveis a alterações no meio físico, 
dada a maior suscetibilidade a erosão deste ambientes.

Localização da região de intervenção e batimetria (profundidade) da baía de Vitória.

De maneira geral os sedimentos da 
baía de Vitória são compostos de 
areia, areia lamosa, lama arenosa e 
lama, com presença de conchas e 
carapaças de organismos associados às 
frações mais grossas e/ou cascalhosas. 
Entretanto, a distribuição textural 
demonstra acentuadas irregularidades 
na área de estudo. 

Na região prevista para o aterro do 
empreendimento encontra-se mais 
expressivamente a textura de areia 
lamosa cascalhosa. A distribuição das 
faixas de areia lamosa ao longo da baía 
está relacionada a diferentes processos 
sedimentares, como é característico em 
sistemas estuarinos.

Distribuição textural na baía de Vitória. Fonte: Ve-
ronez et al. (2009).
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Mapeamento dos processos sedimentares predominantes na baía de Vitória.

Modelagem computacional 

A fim de simular as condições do ambiente marinho antes e após a implantação da Quarta Ponte foi 
utilizado o Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental (SisBaHiA®), um modelo computacional com alta 
confiabilidade e amplamente utilizado em estudos hidrodinâmicos acadêmicos e técnicos. O programa 
utiliza, entre outros, dados de maré, profundidade e informações do projeto construtivo do empreen-
dimento para averiguar as possíveis alterações do ambiente marinho. O resultado do software mostrou 
como ficarão as correntes, a salinidade e o formato do fundo da baía. 

Região onde foram gerados resultados da modelagem para todos os cenários simulados.
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A Maré

A maré consiste no movimento periódico de subida e descida do nível do mar e de outros corpos 
d’água ligados aos oceanos, causados principalmente pela força de atração gravitacional da Terra e 
da Lua. Existem dois tipos principais de marés:

•	 Maré alta: altura máxima alcançada durante cada intervalo de subida da maré, também chamada 
de preamar.

•	 Maré baixa: altura mínima atingida durante cada intervalo de descida de maré, também chamada 
de baixa-mar.

Foram feitas medições de variação de marés na baía de Vitória, próximo ao empreendimento, em 
frente à região de Santo Antônio. No estudo foi possível observar marés com maior variação durante 
a lua cheia e lua nova e menor variação na lua minguante e crescente. A maré domina as correntes 
do local, ou seja, quanto maior a maré, maior a intensidade das correntes. Essas correntes invertem 
o sentido de acordo com maré cheia ou baixa. 

Resultados da área de estudo

Ciclo de maré, demonstrando a subida e descida do nível d’água.

Correntes

As correntes marinhas são definidas como 
movimento de grandes massas de água. As 
correntes existentes na baía de Vitória são 
consequências de seu formato, da vazão dos rios, 
dos ventos e, principalmente, dos efeitos da maré. 

Na região de estudo a maré domina as correntes 
do local, ou seja, quanto maior a maré, maior a 
intensidade das correntes. Essas correntes invertem 

o sentido de acordo com maré cheia ou baixa. 

Na análise da alteração das correntes os resultados 
do programa (SisBaHiA®) mostrou que haverá um 
aumento da velocidade das correntes na região em 
frente ao aterro norte (em frente da Ilha Dr. Américo) 
em função do aterro. Já no aterro sul, assim como na 
baía de Vitória, foi possível constar que não haverá 
alterações significativas nas correntes. 
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O aumento das correntes desencadeará em um maior transporte de sedimentos, na região em frente ao 
aterro norte (em frente da Ilha Dr. Américo). Esse processo ocorre de forma lenta e provocará, nesta 
área, a alteração do fundo da baía com a retirada dos sedimentos de uma área e acúmulo em outra. Vale 
destacar que com o passar do tempo esse processo entra em equilíbrio, não havendo prejuízos para o 
ambiente. Mas apenas uma adaptação do formato do fundo da baía. 

Salinidade

A salinidade é importante para manutenção da vida do manguezal. O resultado do programa computacional 
mostrou que não haverá alteração na salinidade da baía de Vitória. Dessa forma, as alterações observadas 
por meio do estudo apontaram que não haverá prejuízos nas características do ambiente marinho. 

Exemplo de influência das correntes no fundo, com deslocamento do sedimento.

ANTES

DEPOIS
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Manguezal de Porto de Santana, Cariacica.

meio biótico
Flora

Manguezal
O Manguezal está presente na área de influência 
direta do empreendimento no município de 
Cariacica. O Manguezal possui árvores com 
aproximadamente cinco metros de altura, onde 
é possível encontrar três espécies de árvores 
típicas desse ecossistema: Mangue-preto 
(Avicennia schaueriana), Mangue-vermelho 
(Rhizophora mangle) e Mangue-branco 
(Laguncularia racemosa). Em alguns pontos 
também podemos encontrar Algodoeiro-da-
praia (Hibiscus pernambucensis) e Samambaia 
do mangue (Acrostichum aureum).

Interior do Manguezal de Porto de Santana, 
Cariacica.

Mangue-branco (Laguncularia racemosa).

Flor de algodoeiro-da-praia (Hibiscus pernambucensis).

Samambaia do mangue (Acrostichum aureum).

A área de estudo encontra-se totalmente inserida dentro do domínio da Mata Atlântica. Apesar da maior 
parte da ponte estar em áreas já bastante influenciadas pela interferência humana, em alguns pontos é 
possível observar remanescentes florestais que serão diretamente influenciados: ecossistemas Manguezal 
e Mata Atlântica de Tabuleiro (Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas) em diferentes estágios suces-
sionais, ou seja, etapas de evolução. Conheça a seguir as características da vegetação que se encontra na 
área onde se pretende instalar o empreendimento.

Mangue-preto (Avicennia schaueriana).
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Bosques, áreas de construções e vias públicas
Os bosques, áreas de 
construções e vias públicas 
ocupam grande parte da área de 
influência do empreendimento 
nos municípios de Vitória 
e Cariacica. São locais onde 
a vegetação original foi 
totalmente retirada para dar 
lugar a empreendimentos 
residenciais, comerciais e 
industriais. Vale destacar que 
nestas áreas podemos encontrar 
espécies cultivadas que 
compõem o paisagismo local 
como Oiti (Licania tomentosa) 
e Castanheira (Terminalia catappa). 

Juntamente com essas, outras espécies, 
além de compor o paisagismo, servem 
para o fornecimento de frutos comestí-
veis, formando áreas de bosque encon-
trados junto a construções e quintais na 
área de influência do empreendimento, 
como Mamoeiro (Carica papaya), Co-
queiro (Cocos nucifera), Mangueira 
(Mangifera indica) e Abacateiro (Per-
sea americana). Sobre algumas destas 
árvores podem ser observadas espécies 
epífitas (plantas que vivem sobre ou-
tras plantas) como Bromélia branca (Tillandsia stricta) e Cacto (Rhipsalis sp.). Nas áreas urbanizadas também 
podem ser encontradas pequenas chácaras e quintais com bosques compostos por várias espécies frutíferas.

Via pública no município de Vitória.

Área urbanizada no município de Cariacica.

Castanheira (Terminalia catappa) na 
área de influência direta do empreendi-
mento em Vitória.

Detalhe dos frutos de Rhipsalis sp.

No bairro de Santo Antônio, município de 
Vitória, junto ao estuário, em área de aterro, 
é possível observar espécies de árvores 
típicas de Manguezal, bem como espécies 
exóticas (espécies que se encontram fora de 
sua área de distribuição natural), a exemplo 
da Leucena (Leucaena leucocephala) e 
Castanheira (Terminalia catappa). Nas áreas 
de Manguezal também é possível observar 
a interferência humana com o despejo de 
esgoto, aterros e depósito de lixo.

Lançamento de lixo junto ao Manguezal em Cariacica.

Árvores nativas de Manguezal junto ao aterro em Vitória.

Árvores exóticas junto ao aterro em Vitória.
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Afloramentos rochosos
Alguns afloramentos rochosos ocorrem na área de influência do empreendimento, no município 
de Cariacica. A vegetação dominante é formada por espécies que vivem sobre pedras geralmente de 
pequeno porte como Cacto (Cereus fernanbucensis) e Cana (Canna indica). Esta vegetação se estabelece 
em solo raso sobre afloramentos rochosos de maior 
porte, ocorrendo em fendas rochosas e em trechos 
com solo mais profundo como Aroeira (Schinus 
terebinthifolius) e Leiteira (Tabernaemontana laeta).

Afloramento rochoso na área de influência do empreendimento em 
Cariacica.

Indivíduos de cana (Canna indica) sobre afloramento rochoso.

Área de pastagem na área do empreendimento.

Pastagem
Os pastos são áreas onde são 
plantadas espécies de capins e gramas 
exóticas como Braquiária (Brachiaria 
brizantha), que servem de alimento 
para o gado. Essa formação apresenta 
predominância espécies de menor 
porte (herbácea) com raros indivíduos 
arburtivos e arbóreos (árvores de 
maior porte). Algumas espécies 
herbáceas podem ser encontradas, 
como Capim-colonião (Panicum 
maximum) e Tajuba (Borreria 
verticillata). Alguns indivíduos 
arbustivos e arbóreos comuns a outros 
estágios de regeneração também 
aparecem nestas áreas como Bem-me-
quer (Latana camara), Erva baleeira 
(Cordia verbenacea) e Araçá (Psidium 
guianensis). 

Macega 
São áreas fortemente alteradas por consequência 
de atividade humana, onde praticamente foi 
destruída a cobertura vegetal original. Caracteriza-
se basicamente por possuir o estrato herbáceo e 
arbustivo dominando sobre os demais. As ervas 
cobrem alguns pontos, já em outros o solo ou a 
rocha mãe apresentam-se totalmente expostos, 
pois a serapilheira é praticamente inexistente.

Vegetação de Macega.
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Caracteriza-se por apresentar uma formação 
tipicamente florestal. A região de estudo representa 
os locais onde a Mata Atlântica se encontra mais 
preservada. A serapilheira, neste estágio, está 
bem desenvolvida, sendo que as árvores do andar 
superior atingem em torno de oito metros de altura. 

As suas copas algumas vezes se tocam formando um dossel contínuo e, outras vezes, as copas estão mais 
afastadas formando áreas mais abertas e facilitando a entrada de luz no interior da mata. 

Interior da Mata em Estágio Inicial de Regeneração em ponto 
alagável.

As árvores possuem aproximadamente 
cinco metros de altura, sendo encontradas 
algumas com maior porte. Neste estágio há 
uma dominância de Pau-jacaré (Piptadenia 
gonoacantha), Guarindiba (Trema micantha) 
e Camará (Gochnatia polymorpha). Em alguns 
locais observa-se pontos de alagamento no 
interior da mata, onde é possível encontrar 
grande quantidade de Blecnum serrulatum e 
Chapeu-de-couro (Echinodarus grandiflorus).

Área em Estágio Inicial de Regeneração em Cariacica.

Estágio Médio de Regeneração da Mata Atlântica

Estágio Médio de Regeneração: este estágio pode 
ocorrer entre seis a quinze anos depois do abandono 
do solo. As árvores podem atingir o comprimento 
de doze metros. A diversidade aumenta, mas ainda 
há predominância de espécies de árvores pioneiras.

Apresenta-se predominantemente com menor porte 
(herbáceo), onde podem ser encontrados alguns 
indivíduos arbustivos/arbóreos de forma agrupada 
(moitas) ou isolada. Entre as espécies herbáceas que 
predominam nesta formação está Capim-colonião 

(Panicum maximum). As espécies arbustivas/
arbóreas dominantes nesta formação são Bem-me-quer 

(Lantana camara), Erva baleeira (Cordia verbenacea) e 
Araçá (Psidium guianensis). 

Estágio Inicial de Regeneração da Mata Atlântica
Regiões que possuem como 
característica típica plantas de 
estrutura semelhante. A serapilheira, 
quando existente, forma camadas 
algumas vezes contínuas, porém 
pouco desenvolvida, outras vezes, 
ela não existe deixando o solo 
totalmente exposto.

Estágio Inicial de Regenera-
ção: surge logo após o aban-
dono do solo. Este estágio 
geralmente dura entre seis 
e dez anos, dependendo do 
grau de degradação do solo 
e do entorno. 

Serapilheira: camada formada 
pela deposição e acúmulo de 
matéria orgânica morta em di-
ferentes estágios de decomposi-
ção que reveste superficialmen-
te o solo. É a principal via de 
retorno de nutrientes ao solo.

Bem-me-quer (Lantana camara).
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Área em Estágio Médio de Regeneração em Cariacica.

Nesse estrato, são encontrados dentre outros, 
indivíduos de Maria-mole (Guapira opposita), 
Bico-de-pato (Marchaerium hirtum) e Carrapetá 
verdadeira (Guarea guidonia). As árvores de submata 
possuem aproximadamente seis metros de altura 
e são, principalmente, representadas pelas famílias 
Myrtaceae Uva da praia (Eugenia sp.), Lauraceae e 
Melastomataceae (Miconia sp.). Arbustos e ervas 
são bastante comuns, muitas vezes dificultando a 
penetração no interior da mata. As lianas são muito 
frequentes, principalmente nas bordas da mata e 
áreas onde as copas das árvores não se tocam e há 
uma maior penetração de luz. A grande presença 
de lianas forma um emaranhado muitas vezes 
intransponível em alguns locais. Foram observados, 
neste conjunto de plantas de estrutura semelhante, 
indivíduos pertencentes à família Bignoniaceae. 

Caracterização Florística

Na área estudada foi identificado um total de 91 espécies pertencentes a 49 famílias botânicas, entre 
espécies nativas e exóticas. A família com maior número de espécies foi a Fabaceae, com 10 espécies.

1%
1%

27%

27%

Parasita
Arbórea
Arbustiva

Epifíta
Herbácea
Liana

Porcentagem do número de espécies 
por hábito nas áreas estudadas.

2%

42%

15%

6%

22%

30%

EM: Estágio Médio
MG: Manguezal
AU: Área Urbana
AR: Afloramento Rochoso

Número de espécies por formação nas 
áreas estudadas. 

16%

37%

15%

Entre as espécies observadas na área de estudo encontram-
se algumas exóticas (30 espécies), cultivadas para fins 
ornamentais ou alimentar, ou nasceram espontaneamente 
no local. Muitas dessas espécies, assim como outras (13 
espécies), podem ser consideradas como invasoras. 

Piteira (Agave americana L.). Espécie invasora observada 
na área de estudo.

Não foram encontradas espécies ameaçadas de extinção 
na área de influência direta do empreendimento. No 
entanto, foram encontradas sete espécies endêmicas da 
Mata Atlântica e seis endêmicas do Brasil.

Espécie invasora: aquela que ameaça ecossistemas, 
habitats ou espécies. São reconhecidas, atualmente, como 
uma das maiores ameaças biológicas ao meio ambiente, 
com enormes prejuízos à economia, à biodiversidade 
e aos ecossistemas naturais, além dos riscos à saúde 
humana. São consideradas a segunda maior causa de 
perda de biodiversidade, após as alterações de habitats.

PA: Pastagem
MC: Macega
EI: Estágio Inicial
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Coqueiro (Cocos nucifera L.). Espécie exótica observada na área de estudo.

As espécies que apresentaram o maior volume de 
madeira na área de estudo, nos fragmentos em 
Estágio Médio de Regeneração da Mata Atlântica, 
no município de Cariacica, foram Jacarandá de 
espinho (Machaerium hirtum) e  Espeta gigante 
(Tabernaemontana catharinensis).

Jacarandá de espinho (Machaerium hirtum) 
Espeta gigante (Tabernaemontana catharinensis). 

A espécie que apresentou o maior volume de madeira na área 
de estudo, no Manguezal de Cariacica, foi Mangue-preto 
(Avicennia schaueriana).

A espécie de maior Valor de Importância (VI) nos 
fragmentos em Estágio Médio de Regeneração 
da Mata Atlântica foi Guarea guidonea, seguida 
de Machaerium hirtum e Tabernaemontana 
catharinensis.

Valor de Importância (VI): dado que expressa 
numericamente a importância de uma 
determinada espécie dentre as árvores de uma 
comunidade florestal.
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Plano de Manejo: documento técnico mediante o 
qual, com fundamento nos objetivos gerais da UC, 
estabelece o seu zoneamento e as normas que devem 
presidir o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação das estruturas 
físicas necessárias à gestão da unidade.

Unidade de Conservação
As Unidades de Conservação (UCs) são definidas como:

“Espaços territoriais com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público 
e sob regime especial de administração” (SNUC, 2000).

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído pela Lei Federal 9.985/2000 
e trouxe uma série de diretrizes visando à efetiva gestão e manejo das áreas protegidas no Brasil.

As unidades de conservação são enquadradas em duas categorias de manejo:

UCs de proteção integral têm 
como objetivo básico preservar a 
natureza, sendo admitido apenas 
o uso indireto dos seus recursos 
naturais.

UCs de uso sustentável têm 
como objetivo compatibilizar a 
conservação da natureza com o 
uso sustentável de parcela dos 
seus recursos naturais.

O estado do Espírito Santo, por meio da Lei 
Nº 9.462/2010, instituiu o Sistema Estadual de 
Unidades de Conservação (SISEUC) constituído 
pelo conjunto das unidades estaduais, municipais 
e particulares existentes. O artigo 31 define que 
cada unidade de conservação disporá de um Plano 
de Manejo que deve abranger a área da unidade 
de conservação, sua zona de amortecimento e os 
corredores ecológicos, quando esses existirem, 
incluindo medidas com o objetivo de promover 
sua integração à vida econômica e social das 
comunidades vizinhas na forma do seu regulamento. 
Já o artigo 32 registra que, na ausência de definição 
de zona de amortecimento das unidades de 
conservação, será considerado uma faixa de 10 km 
a partir do perímetro onde qualquer atividade que 
possa afetar a biota deverá ser obrigatoriamente 
licenciada pelo órgão ambiental competente, que 
só será concedida mediante autorização do órgão 
responsável pela administração da Unidade de 
Conservação, no que concerne aos impactos na 
unidade de conservação.

Zona de amortecimento: é o entorno de uma unidade 
de conservação, onde as atividades humanas estão 
sujeitas a normas e restrições específicas, com o 
propósito de minimizar os impactos negativos 
sobre a unidade.

Corredores ecológicos: áreas planejadas com o 
objetivo de conectar remanescentes florestais, 
proporcionar o deslocamento da fauna entre os 
fragmentos e a dispersão de sementes, aumentando 
a cobertura vegetal e possibilitando a conservação 
dos recursos naturais e da biodiversidade.

As UCs e o licenciamento ambiental

A relação entre as Unidades de Conservação (UC) e o licenciamento ambiental de empreendimentos 
com potencial ou efetivo risco de degradação ambiental é definida por instrumentos legais como 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), regulamentado pelo decreto 4.340/00 
e a Resolução Conama nº 428/10, dispõe que o licenciamento de empreendimentos localizados 
“nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de três quilômetros (em caso de 
não haver Zona de amortecimento especificada no plano de manejo), só será concedido mediante 
autorização do órgão responsável pela administração da UC”. 
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Unidades de Conservação próximas ao empreendimento nos município de Cariacica, Vitória e Vila Velha

Unidades de Conservação da Área de Influência do empreendimento de acordo com a 
Resolução Conama nº 428/10 (3 Km)

Município Status Denominação Instituição Gestora Documento de Criação Distância do 
Layout (km)

Cariacica Municipal Parque Municipal do 
Moxuara

Prefeitura Municipal 
de Cariacica

Decreto Municipal 
031/2007 2,20

Cariacica Municipal Parque Natural Municipal 
do Manguezal de Itanguá

Prefeitura Municipal 
de Cariacica

Decreto Municipal 
048/2007 -

Cariacica Municipal Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável de Cariacica

Prefeitura Municipal 
de Cariacica

Decreto Municipal 
077/2007 0,87

Vitória Municipal Área de Proteção Ambiental 
do Maciço Central

Prefeitura Municipal 
de Vitória

Decreto Municipal 
8911/1992 0,30

Vitória Estadual Parque Estadual da Fonte 
Grande

Prefeitura Municipal 
de Vitória

Lei estadual nº 
3875/1986 0,64

Vitória Municipal Parque Municipal Gruta da 
Onça

Prefeitura Municipal 
de Vitória

Lei municipal nº 
3.564/1988 2,60

Vila Velha Estadual Parque Estadual Ilha das 
Flores

IEMA Decreto 
nº5174-E/1992 2,37

Conforme apresentado no mapa, ao analisar a área do empreendimento sob a luz 
da Resolução Conama nº 428/10, são observadas num raio de três quilômetros sete 
Unidades de Conservação nos municípios da área de influência.
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Das sete unidades levantadas, o Parque Natural Municipal do Manguezal de Itanguá (PNM Itanguá), 
será diretamente afetado pelo Projeto da Quarta Ponte, tendo em vista que há projeção de instalação 
de dois pilares da ponte nessa área protegida, cuja alça de acesso para o Terminal Rodoviário de 
Itacibá passará sobre o Manguezal do PNM Itanguá. 

Jorge Edson Machado Alves

O Parque Natural Municipal do Manguezal 
de Itanguá trata-se de uma UC com 
aproximadamente 37,47 hectares de área, tendo 
como finalidade a preservação de ecossistemas 
naturais de grande relevância ecológica, 
possibilitando a realização de pesquisas 
científicas e o desenvolvimento de atividades de 
educação e interpretação ambiental, de recreação 
de contato com a natureza e turismo ecológico. 

Por meio de informações obtidas junto à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Cariacica 
(SEMMAM), órgão gestor da Unidade, foi posível 
compreender a situação atual do PNM Itanguá.  
Alguns documentos demonstram gestão da UC 
afetada, além de visitas à área.

O PNM Itanguá do ponto de vista de sua 
administração, tem um gestor designado 
formalmente para o cargo e outros servidores da 
Gerência de Recursos Naturais da SEMMAM, 
que apoiam nas demandas da Unidade quando 
necessário. A UC não dispõe de sede própria e/
ou qualquer outra estrutura instalada para sua 
gestão ou manejo. Utiliza-se da sede da SEMMAM 
como base administrativa para sua gestão. A 
Unidade ainda não dispõe de Plano de Manejo e 
o seu Conselho Gestor, criado por decreto no ano 
2007, encontra-se desativado. Atualmente, a partir 
de uma medida compensatória da Infraero, o 
PNM Manguezal do Itanguá recebeu recursos que 
deverão ser aportados na elaboração do Plano de 
Manejo e infraestrutura da Unidade.

A relação entre as Unidades de Conservação e o Li-
cenciamento Ambiental de empreendimentos com 
potencial ou efetivo risco de degradação ambiental, 
estão sujeitos aos instrumentos legais que incide so-
bre o tema. O Artigo 39 do SISEUC prevê que nos 
casos de licenciamento ambiental de empreendi-
mentos de significativo impacto ambiental, assim 
considerado pelo órgão competente, com funda-
mento em EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado 
a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 
conservação do Grupo de Proteção Integral. 

Respaldado pelo SNUC e regulamentações cor-
relatas ao tema compensação ambiental, foi cri-
ada a Câmara de Compensação Ambiental do 
Espírito Santo, pelo Iema, através da Portaria 
nº 03-R, de 19 de abril em 2006. A Câmara tem 
como uma de suas atribuições analisar e propor 
a aplicação da compensação ambiental, para a 
aprovação da Câmara Técnica de Licenciamento 
de Grandes Projetos, Estudos de Impacto Ambi-
ental e Compensação Ambiental, do Consema.

Parque Natural Municipal do Manguezal de Itanguá

Compensação Ambiental
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O manguezal da baía de Vitória é o maior manguezal do estado do Espírito Santo. Localizado 
em área de intensa urbanização e concentração de atividades econômicas de maior porte do 
estado, o manguezal abrange três municípios em linha contígua: Vitória, Cariacica e Serra, e 
não contíguo o município de Vila Velha. Desaguam no estuário formador do ecossistema os rios 
Santa Maria da Vitória, Itanguá, Bubu, Marinho e Aribiri, que se unem às aguas marinhas numa 
baía protegida pela inserção da Ilha de Vitória. Cariacica possui uma extensa área de manguezal. 
Atualmente o município consta com duas Unidades de Conservação desse tipo de ecossistema 
(Manguezal) – a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal do Manguezal de Cariacica 
e o Parque Natural Municipal do Manguezal de Itanguá.

Considerando a proximidade do Projeto da Quarta Ponte, cerca de 900 metros, a Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Municipal do Manguezal de Cariacica, foi constituída a partir 
de uma estratégia de política pública que garante ações de conservação nos manguezais e seu 
entorno, contribuindo para melhoria da qualidade de vida das comunidades de pescadores, 
marisqueiros e catadores de caranguejo que exercem ali suas atividades. 
 
A iniciativa de criação e gestão dessas duas unidades e em especial a Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Municipal do Manguezal de Cariacica, onde a comunidade de pescadores exerce 
atividades e está localizada as suas margens, constitui-se numa estratégia de política pública que 
garante ações de conservação nos manguezais e seu entorno, contribuindo para melhoria da 
qualidade de vida dos pescadores.

Manguezal: beleza, cultura, biodiversidade e fonte de renda

O Parque Natural Municipal Manguezal de Itan-
guá é a unidade afetada diretamente pelo em-
preendimento e deverá ser uma das beneficiária 
dessa medida compensatória. Aponta-se ainda, a 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mangue-
zal de Cariacica como outra unidade potencial a 
receber esta medida de compensação. Como área 
afetada indiretamente pelo empreendimento.

Foto: Rodrigo Gavini/Secom.

Atividade de pesca artesanal na RDS Manguezal de Cariacica, Porto de Santana, Cariacica.
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Fauna
Fauna Aquática

Peixes

Na área de influência do local onde se pretende 
instalar a Quarta Ponte foram registradas 155 espécies 
de peixes entre dados primários e secundários. 
Dessas, 55 apresentam  importância comercial para 
a atividade pesqueira artesanal local. Em relação à 
riqueza de peixes, foi observado um elevado número 
de espécies na região, na mesma área (baía de Vitória) 
foram registradas um total de 77 táxons e 31 famílias. 

As famílias Sciaenidae, Gobiidae e Paralichthyi-
dae apresentaram maior número de espécies (6), 
seguidas por Achiridae (5). As famílias Gerreidae, 
Achiridae, Tetraodontidae e Lutjanidae foram as 
famílias dominantes com relação ao número de in-
divíduos.Os táxons mais abundantes foram Euci-
nostomus spp., Achirus lineatus, Sphoeroides testu-
dineus, Lutjanus synagris e Symphurus tessellatus.

Corvina (Micropogonias fumieri)
Pescada (Ctenosciaena gracilicirrhus)
Cabeça-dura (Stellifer rastrifer)
Peixe espada (Trichiurus lepturus)
Symphurus tessellatus
Gymnothorax ocellatus
Demais Espécies

84,28%

80,27%48,16%

35,11%

24,8%

17,6%
12,4%

Espécies registradas no monitoramento 
na área de influência.

Pescada (C. gracilicirrhus). A maior parte 
dos organismos coletados no estudo apre-
sentou pequeno comprimento.

Corvina (M. furnieri). Espécie sobre-ex-
plorada ou ameçada de sobre-exploração, 
de acordo com a IN05/2005 do Ibama.

Cabeça-dura (S. rastrifer)

Peixe espada (T. lepturus)

Espécies ameaçadas de ex-
tinção: Caranho-vermelho 
(Lutjanus analis) e sobre-ex-
ploradas ou ameçadas de 
sobre-exploração: Pescada-
foguete, Pescada (Macrodon 
ancylodon), Corvina (Micro-
pogonias furnieri) e Cava-
lo-Marinho (Hippocampus 
reidi), de acordo com a IN 
05/2005 do Ibama. Não 
foram encontradas es-
pécies raras ou endê-
micas.

Caranho-vermelho 
(Lutjanus analis) 

Corvina 
(Micropogonias furnieri)

Cavalo-Marinho 
(Hippocampus reidi)
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Quelônios

O litoral capixaba está classificado como área de 
extrema importância biológica para os quelônios 
no relatório “Avaliação e Ações Prioritárias para a 
Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira 
e Marinha” (MMA, 2002). Entretanto, a área de 
influência do empreendimento se encontra dentro 
de uma área estuarina, onde a frequência dessas 
espécies é baixa, sendo que apenas a tartaruga-
verde (C. mydas) tem maior potencial de ocorrer 
nas proximidades do empreendimento.

No litoral do município da Serra, local mais próximo 
à área de influência do empreendimento, também 
existe a presença de ações de monitoramento dessas 
espécies, nesse sentido, devido à distância entre áreas 
de desova e alimentação dessas espécies e o presente 
empreendimento, não são esperados impactos 
significativos sobre essa comunidade. As principais 
áreas de nidificação (desova) e alimentação das 
espécies de tartarugas marinhas se encontram 
afastadas da área de infuência do empreendimento 
sendo, de forma que não é eperado nenhum impacto 
significativo sobre essa comunidade.

De maneira geral, as principais ameaças às 
tartarugas marinhas na costa do Espírito Santo 
estão ligadas a perturbações nas áreas de 
desova, como a ocupação desordenada da zona 
costeira, criação de animais domésticos em 

praias, abate de fêmeas e coleta de ovos, trânsito, 
iluminação artificial, entre outras (SANCHES, 
1999; MMA, 2002). Adicionalmente, capturas 
acidentais em artes de pesca é a principal causa 
de mortalidade de tartarugas marinhas em áreas 
de alimentação e desova (BARATA ET AL., 1998; 
LIMA & EVANGELISTA, 1997; SANCHES, 1999; 
MMA, 2002).

Tartaruga-verde (Chelonia mydas) 

Comunidades Planctônicas

O diagnóstico das comunidades de fitoplâncton, 
zooplâncton e ictioplâncton, da área onde se pretende 
instalar a Quarta Ponte utilizou dados primários 
(campanhas de campos) e secundários (estudos já 
existentes). Os dados primários foram obtidos a partir 
de uma campanha realizada em cinco pontos amostrais 
localizados na área de influência direta do empreendimento.

Comunidades planctônicas: animais e ve-
getais microscópicos que vivem nas águas, 
que não possuem movimentos próprios 
suficientemente fortes para vencer as cor-
rentes, que porventura, se façam na massa 
de água onde vivem. São a base de toda a 
cadeia alimentar dos oceanos.
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Zoobentos (Substrato não Consolidado)

Na área de estudo foram encontradas espécies com 
elevada abundância, porém com distribuição restrita, 
tendo características de serem oportunistas, indicando 
que o ambiente estaria sob estresse, uma vez que as 
mesmas encontram-se dentro de um estuário sujeito a 
alterações ambientais naturais e induzidas pelo homem. 
Foram encontrados indivíduos pertencentes aos grupos 
Annelida (Polychaeta), Arthropoda (Crustacea), 
Mollusca (Gastropoda e Bivalvia), Echinodermata 
(Holoturoidea e Ophiuroidea), Cnidaria, Sipuncula e 
Nemertea tendo sido encontrados um total de 1.575 
indivíduos, distribuídos em 84 espécies ao longo dos 
cinco pontos de amostragem. Não foram encontradas 
espécies raras, endêmicas ou em processo de extinção 
na área de estudo.

De forma geral, os pontos de amostragem 
apresentaram diferenças significativas em relação à 
composição e abundância de espécies e dos índices 
ecológicos. Os maiores valores médios do númreo de 
indivíduos e espécies foram encontrados nos pontos 
de amostragem E4 e E3. Os menores em E2  e E5. 
Em relação aos pontos de amostragem, também foi 
observada a predominância dos três principais filos 
– Annelida (Polychaeta), Echinodermata e Nemertea 
–, apresentando o maior valor para Polychaeta no E4 
(1.139 indivíduos), Echinodermata (56 indivíduos) e 
Nemertea (37 indivíduos). Os demais filos também 
apresentaram-se maiores no E4, sendo Echinodermata, 
Cnidaria e Sipuncula encontrados somente neste 
ponto de amostragem.

Oportunistas: Aproveitam-se de áreas que sofreram alterações para expandirem sua área de distri-
buição. Normalmente essas áreas degradadas oferecem recursos que esse tipo de espécie consegue 
explorar, e outras mais sensíveis não, por isso ela tem grande capacidade de adaptação. Não houve 
registro de espécies endêmicas e de espécies novas ainda não descritas para a ciência. 

Em relação aos grupos que ocorreram, Annelida 
(Polychaeta) apresentou o maior número de 
indivíduos no total ( 89,4% dos organismos 
encontrados), seguido por Echinodermata (3,6%), 
Nemertea (2,4%), Mollusca (2,3%) e Arthropoda 
(Crustacea 2%), enquanto que os demais grupos 
apresentaram valores menores do que 1% do total 
de organismos encontrados nesta amostragem. 

Os crustáceos também apresentaram a ocorrência 
de organismos de tamanho corpóreo reduzido, que 
podem indicar ambientes sujeitos a alterações na 
estrutura e composição de seu substrato, ou sob 
estresse ambiental, natural ou sob interferência 
humana, como Ericthoniuse photis.

Annelida, Mollusca e Arthropoda foram os 
únicos filos encontrados em todos os pontos de 
amostragem na área de influência. Neste trabalho 
Polychaeta (55), Mollusca (13) e Crustacea (11) apresentaram a maior variedade de espécies encontradas 
nos pontos de amostragem, demonstrando que estes filos foram os mais representativos em termos 
específicos para a caracterização da comunidade no ambiente avaliado. Dentro do grupo Polychaeta, as 
Familias Cirratulidae, Capitellidae, Paraonidae, Spionidae e Trochochaetidae apresentaram os maiores 
valores de organismos.

Espécies de zoobentos de substratos inconsolidado da área de influência do empreendimento, coletados em janeiro/2014: Tharyx filibranchia, Capitella 
capitata, Cirratulus sp. e Notomastus sp., foram os táxos com os maiores valores entre os poliquetos e dentre a comunidade zoobentônica identificada, 
com todas estas espécies apresentando seus maiores valores no ponto de amostragem E4.

Annelida - 1408
Echinodermata - 56
Nemertea - 38
Mollusca - 37

Arthropoda - 31
Cnidaria - 4
Sipuncula - 1

89,4%

2,3%
2%
0,3%

9%2,4%

Número (A) e Percentual total (B) de indivíduos dos grupos 
de organismos coletados nos pontos de amostragem do zoo-
bentos de fundo inconsolidado na área de influência do em-
preendimento (janeiro/2014).

3,6%



96

O filo Echinodermata foi o segundo com 
maior abundância dentro da área estudada, 
com a holoturia da família Synaptidae, Lept-
sosynapta sp., também encontrada somente 
no E4, apresentando os maiores valores de 
abundância.

Arthropoda apresentou Crustacea com maio-
res abundâncias. A ordem Amphipoda, seguida 
de Isopoda e Decapoda foram as mais abundantes 
para o subfilo Crustacea na área amostral, com um 
total de 31 indivíduos. O isopoda Amakuzanthura sp. e 
o anfípoda Dulichiella sp. (em destque) foram os crustáceos mais abundantes.

Ictioplâncton

Ao longo dos cinco pontos de amostragem foram 
identificadas um total de sete famílias de peixes, seis 
espécies e um gênero. A maior densidade de ovos 
de peixes foi encontrada no ponto E3. Os menores 
valores registrados ocorreram no E2. Não foram 
encontrados ovos no ponto E1. 

Em relação à abundância larval, as maiores densidades 
foram encontradas nos pontos E2 e E3, onde as 
profundidades são menores. Nesses pontos amostrais, 
os principais responsáveis por essa maior densidade 
foram as larvas de Anchoviella sp. A espécie Achirus 
lineatus foi a mais abundante no ponto E3. Já a 
Orthopristes ruber, no ponto E4 e a Hemiramphus 
brasiliensis no ponto E2. De acordo com o estudo, a 
riqueza de espécies de larvas e ovos de peixes foi baixa.

Quanto às famílias de peixes encontradas, em geral os 
peixes pelágicos, costumam ser mais abundantes em 
regiões costeiras que os de hábitos demersais devido à 
dominância de larvas de Engraulidae. Os Engraulidae 
são conhecidos como Manjubas e Sardinhas boca-torta 
e possuem hábito de vida epipelágico. Essa família 
apresenta um ciclo de vida curto e alta capacidade 
reprodutiva, permitindo uma rápida expansão 
populacional (KATSURAGAWA et al., 1993).

Ictioplâncton: é formado por formas de larvas ou ju-
venis (estágio intermediário entre o alevino e o peixe 
adulto) com pouca locomotividade.

Achirus lineatus
Anchoviella sp.
Orthopristes ruber
Hemiramphus brasiliensis
Oligoplites saurus
Hippocampus reidi
Lagocephalus leavigatus

64%5%

5%

5%
5%

9%

7%

Densidade relativas de larvas de peix-
es (%) coletadas nos cinco pontos 
amostrais em campanha de caracteri-
zação do ictioplâncton na região estua-
rina da área de influência do empreen-
dimento (Janeiro/2014).

Não foram registradas famílias de larvas de peixes 
raras ou endêmicas dessa região. Entretanto, o 
Cavalo-marinho (Hippocampus reidi) aparece na 
Lista Estadual da Fauna Ameaçada de extinção 
(IEMA, 2005) classificada como “Vulnerável”.

Pelágicos ( do latim “pelagos”, que significa “mar aber-
to”) são espécies de peixes que vivem geralmente em 
cardumes, nadando livremente a coluna de água.

Fitoplâncton

Ao longo dos pontos cinco pontos de amostragem 
foram identificadas 99 táxons pertencentes a 7 
classes fitoplanctônicas: 54 para Bacillariophyceae 
(Diatomáceas), 11 para Chlorophyceae, 1 para 
Chrysophyceae, 3 para Cyanophyceae, 11 para 
Dinophyceae, 11 para Euglenophyceae e 8 para 
Zygnemaphyceae. Em termos de densidade 
fitoplanctônica, o menor valor foi encontrado no 
ponto E3 e o maior valor no ponto E1. 

Fitoplâncton: grande responsável pela produção 
primária em ambiente marinho, é composto por 
um conjunto de plantas flutuantes de um ecossite-
ma aquático, como as algas. Em estudos de impacto 
ambiental, o fitoplâncton pode ser utilizado como 
indicador biológico da qualidade da água. A produ-
tividade nos oceanos é realizada principalmente por 
eles e todos os outros organismos dependem, direta 
ou indiretamente, desta produção.
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Euglenophoyceae 
Bacillariophyceae 
Chysophyceae 
Zygnemaphyceae 

Cyanophyceae 
Dinophyceae
Chlorophyceae

54%

3%

11%

11%

7%
1%

11%

Número de táxons fitoplanctônicos encontrados para cada classe nos 
cinco pontos amostrais em campanha de caracterização na região 
estuarina da área de influência do empreendimento (Janeiro/2014).

A comunidade fitoplanctônica da região é composta 
por espécies dulcículas (de água doce), estuarinas 
(área de influência da desembocadura de um rio 
no mar) e marinhas, sendo as classes cianofícea, 
clorofícea e bacilariofícea as mais abundantes. 
As maiores densidades fitoplanctônicas foram 
encontradas nos pontos E1 e E2, onde houve a 
dominância de Nitzschia reversa, Melosira varians 
e Aulacoseira granulata e Synechocystis sp.

As espécies de algas fitoplanctônicas identificadas 
na área são comuns nas regiões estuarinas e costeira 
do Espírito Santo, não tendo sido identificada 
nenhuma espécie cuja ocorrência já não tenha 
sido anteriormente registrada nestas águas. Não 
foram encontradas espécies raras, endêmicas, em 
processo de extinção ou exóticas (IBAMA, 2008, 
IPEMA, 2005).

Registro fotográfico dos organismos fitoplanctônicos presentes na área de estudo  na presente campanha.

Bentos de Substrato Consolidado

A fauna bentônica é utilizada em uma variedade de programas 
de monitoramento de ecossistemas aquáticos submetidos a 
impactos causados pelo homem, podendo ser considerada com 
um indicador da qualidade da água e dos níveis de perturbação 
ecológica. Esses invertebrados constituem 95% das espécies 
animais sendo, desta maneira, componentes majoritários de 
todos os ecossistemas por apresentarem abundância.

O diagnóstico da comunidade 
bentônica de substrato consolidado 
foi realizado em quatro pontos 
amostrais localizados na área de 
influência do empreendimento 
(pontos “EC” no mapa).
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 EC2
EC1 EC3

EC4

Na área de estudo poucas espécies de bentos de substrato consolidado foram registradas, pois a área se 
encontra dentro de um estuário sujeito, não só a alterações ambientais, mas poluição proveniente da 
interferência humana. 

Frequência das espécies entre as estações amostrais (porcentagem de cobertura) na área de influencia do em-
preendimento.

De maneira geral, as estações amostrais foram significativamente semelhantes em relação à 
composição de espécies. No estudo foi registrado um total de 19 táxons entre dados primários e 
secundários. A partir dos dados primários foram registradas sete espécies, sendo que em relação 
aos dados secundários, 12 espécies foram registradas no único estudo encontrado para espécies de 
bentos de substrato consolidado  na baía de Vitória.

A Craca Balanus sp. foi a espécie mais frequente (25,4%), seguida do Sururu M. charruana (17,2%), 
e da Ostra C. rizophorea (15,6%), ambas de importância comercial na região.

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ECO1 ECO2 ECO3 ECO4

Balanus sp.
Mytella charruana

Tetraclita sp. 
Littoraria sp.

Crassostrea rizophorea
Caulerpa fastigata

Espaço Vazio 

Zooplâncton

A campanha de caracterização do zooplâncton apresentou 44 
táxons zooplanctônicas ao longo dos cinco pontos amostrais. O 
menor número de táxons ocorreu no ponto E5, com 12 táxons, 
enquanto que o ponto amostral E1, com 29 táxons, apresentou 
a maior riqueza.

Das amostras coletadas nos cinco pontos amostrais foram 
identificadas espécies e grupos taxonômicos pertencentes a sete 
Filos. Dentre esses Filos foi possível identificar 19 espécies da 
Classe Copepoda, 4 da Classe Cladocera, 5 do Filo Rotifera, 5 
do Filo Protozoa e 1 da Ordem Decapoda.

Zooplâncton: conjunto de animais, 
geralmente microscópicos, que flu-
tuam nos ecossistemas aquáticos e 
que, embora tenham movimentos 
próprios, não são capazes de vencer 
as correntezas. Áreas ricas em bio-
massa zooplanctônica geralmente 
têm grande probabilidade de serem 
boas para pesca.
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Copepoda
Decapoda
Cladocera

Cirripedia
Mollusca
Outros72,1%

4%
2,2%

17,1%
3,4%

1,2% Abundância relativa dos grupos que ocorre-
ram em todos os cinco pontos amostrais em 
campanha de caracterização do zooplâncton 
na região estuarina da área de influência do 
empreendimento (Janeiro/2014).

Em relação à abundância total do zooplâncton 
a maior ocorreu nos pontos amostrais E3 e E4. 
O menor valor foi registrado no ponto E5 e no 
ponto E1. 

Entre as espécies mais abundantes estão as típicas de 
ambientes estuarinos (BOLTOVSKOY, 1981; 1999) 
como: Acartia lilljeborgi, Acartia tonsa, Oithona 
hebes, Oithona oswaldocruzi e Parvocalanus crassi-
rostris. Espécies de áreas costeiras são abundantes 
como: Paracalanus quasimodoe e Temora turbinata. 

O zooplâncton da baía de Vitória nesta campanha 
foi composto por espécies límnicas, estuarinas e 
costeiras. Dentre essas espécies estão: Acartia lill-
jeborgi, Acartia tonsa, Oithona hebes, Oithona os-
waldocruzi, Parvocalanus crassirostris, Paracalanus 
quasimodo,Temora turbinata, Filinia terminalis, 
Polyarthra sp., Lepadella sp., Stylonichia sp., Arcella 
hemisphaerica hemisphaerica, Arcella hemisphaeri-

ca undulata, Arcella discoides, Arcella conica, Noto-
diaptomus sp., Diaphanossoma brevireme e Moina 
micrura.

Não foram registradas espécies raras e endêmicas 
dessa região, ou que estejam em processo de ex-
tinção (IBAMA, 2008, IPEMA, 2005). As espécies 
encontradas não são endêmicas da área de estudo 
em questão, sendo frequentes na maioria dos am-
bientes estuarinos e costeiros ao longo do litoral da 
região sudeste do Brasil. Na baía de Vitória já foi 
registrada a ocorrência de um copépode exótico, 

Bestiolina sp., vindo provavelmente por água de 
lastro. Esta espécie já se estabeleceu e faz parte da 
comunidade dominante (STERZA & LOUREIRO 
FERNANDES, 2006).

Límnicas: espécies que ocorrem ou se desenvolvem 
em ambiente de lago continental de água doce.

Registro fotográfico dos organismos zooplanctônicos presentes na área de estudo na presente campanha.
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Carcinofauna

A amostragem de Carcinofauna foi realizada em quatro pontos (EM1 a EM4). A partir de dados 
primários e secundários foi possível identificar oito espécies de crustáceos Brachyura, distribuídos em 
cinco Famílias ao longo das quatro áreas de amostragem no manguezal.

Família Espécies Nome Comum
Grapsidae Goniopsis cruentata (Latreille, 1803) Maria-mulata, Aratú

Ocypodidae
Uca uruguayensis Nobili, 1901
Uca victoriana (von Hagen, 1987)

Chama-maré
Chama-maré

Portunidae
Callinectes danae Smith, 1869
Callinectes ornatus Ordway, 1863

Siri
Siri

Sesarmidae
Aratus pisonii (H. Milne Edwards, 1837)
Sesarma rectum Randall, 1840 

Marinheiro
-

Ucididae Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) Caranguejo Uça

Algumas das espécies de crustáceos registrados na área de influência do empreendimento.

Siri (Callinectes danae)Ucides cordatus
Caranguejo-uçá: crustáceo de importância comercial.

Cabe destacar que apesar da carcinofauna ainda se distribuir nessa área (Figura A), existe uma grande 
quantidade de lixo dentro do bosque de manguezal, incluindo esqueletos de animais domésticos 
(Figuras B e C), bem como espécies vegetais exóticas (Figura D).

A B

C
D
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A Estação EM01 (local mais próximo do canal da baía 
de Vitória e influenciada pela ação da maré) apresentou 
a menor concentração de tocas e tamanho médio de 
Ucides cordatus. Essa Estação se localiza em uma área 
de fácil acesso à comuniade local. Em contrapartida, a 
Estação EM03 apresentou o maior tamanho médio de 
Ucides cordatus, seguida da EM02 e EM04. A Estação 
EM03 apresenta maior desenvolvimento de vegetação 
de manguezal em função do acesso ser mais difícil, 
pois se encontra no centro da área de manguezal.

Em relação ao tamanho médio dos caranguejos 
nas Estações Amostrais, todas ficaram abaixo 
do padrão estabelecido pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), que de acordo com a Portaria 
n.34/2003-N, de 24 de julho de 2003, que proíbe a 

comercialização de qualquer indivíduo da espécie 
Ucides cordatus, Caranguejo-uçá, Cuja largura da 
carapaça seja inferior a 6,0cm.

Na área de influência do empreendimento foi 
observado que a densidade e tamanho de crustáceos 
de importância comercial, ou seja, do Caranguejo-
uçá (Ucides cordatus), ocorreu na Estação Amostral 
(EM03), onde o impacto urbano se manisfestou 
principalmene por meio do lançamento de lixo nas 
bordas e dentro do bosque de mangue.

Não foram registradas espécies endêmicas, raras 
ou exóticas, entretanto, o Caranguejo-uçá (Ucides 
cordatus) se encontra listado no Anexo II da Instrução 
Normativa 5 de 21 de maio de 2004, como espécie 
sobre explotada ou ameaçada de sobre explotação.

Malacofauna

A amostragem de Malacofauna foi realizada 
em quatro pontos (EM1 a EM4)), onde foram 
registradas três espécies de moluscos, distribuídos 
em três Famílias. Nos locais de amostragem o 
ambiente se encontrava impactado por despejo 
de lixo doméstico. Em relação à distribuição dos 
moluscos na área de estudo, foi possível observar 
que M. coffea se distribuiu em todas as Estações 
Amostrais. A Ostra C. rhizophorae também se 
distribuiu em todas as áreas (exceção na EM04), 
devido a sua dependência por inundação da maré. 
Já a L. anguilifera, também influenciada pela 
presença de variação da maré, distribuiu-se apenas 
nas Estações EM01 e EM02. 

Na área de estudo foi observado que a Estação EM03, 
mais próxima do canal da baía de Vitória, apresentou 
maior densidade, seguido de EM02, indicando que 
as espécies têm maior preferência por áreas menos 
salinas. O tamanho e peso médio desses espécimes 
também foi maior em EM03 e EM02.

Espécies de Mexilhão e Sururu, que também 
apresentam importância comercial no estado 
do Espírito Santo, não foram registradas neste 
levantamento. No presente estudo as menores 
densidade ocorreram na Estação EM01, local 
onde apresenta alta salinidade e baixa proteção das 
copas das árvores contra luminosidade.

Família Espécies EM01 EM02 EM03 EM04
Ellobiidae Melampus coffea (Linnaeus, 1758) X X X X
Littorinidae Littorina angulifera (Lamarck, 1822) X X   
Ostreidae Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828) X X X  

Lista de espécies de moluscos registrados na Área de Influência do empreendimento

Melampus coffea

A espécie M. coffea tem potencial 
para ser utilizada como bioindi-
cador no estado de degradação de 
manguezais, principalmente com 
relação ao grau de desmatamento, 
já que sua existência está condi-
cionada à presença de árvores, 
tanto como refúgio contra afoga-
mento, quanto recurso alimentar.

A Ostra Crassostrea rhizophorae é um 
molusco que ocorre comumente em 
raízes de Mangue-vermelho, rochas e 
substratos duros ao longo da costa do 
Espírito Santo, por isso só foi registrada 
na franja no estuário. O melhor cresci-
mento da espécie ocorre em ambientes 
com menores valores de salinidade.

Crassostrea rhizophorae 

L. anguilifera se 
distribuiu apenas nas 
áreas inundáveis.

Littorina angulifera
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Fauna Terrestre

Aves

As aves são consideradas excelentes bioindicadores de qualidade ambiental. Suas características e 
exigências ambientais são relativamente bem conhecidas em comparação a outros grupos animais e 
permitem inferências a respeito da qualidade de um ambiente por meio da existência ou não de algumas 
espécies na comunidade.

Diagnóstico da AII

De acordo com os estudos realizados na AII, consultados para a área do empreen-
dimento e suas proximidades, 113 espécies de aves, divididas em 16 ordens e 
41 famílias, ocorrem na região. 

Estudos realizados próximos a áreas urbanas tendem a 
apresentar um maior número de espécies generalistas, por 
estas possuírem hábitos que facilitam a colonização de diversos am-
bientes. Entre os estudos consultados foi possível constatar a ocor-
rência de muitas espécies comuns em áreas urbanizadas, campestres e 
pastagens, como é o caso do Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), do Sa-
nhaçu-cinzento (Tangara sayaca), do Canário-da-terra (Sicalis flaveola) 
e do Beija-flor-tesoura (Eupetomena macroura). Por outro lado, muitas 
espécies identificadas nos estudos consultados realizados em parques ur-
banos mostram-se dependentes de formações florestais, como pode ser visto 
para a Choquinha-de-flanco-branco (Myrmotherula axillaris), o Fiquinha-do
-mangue (Conirostrum bicolor) e o Pica-pau-de-cabeça-amarela (Celeus flavescens).

Foto: Aves-es
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As espécies de hábitos generalistas foram a maioria (67,6% do total), seguidas por aves campestres 
e florestais, com oito táxons cada.  Tal  resultado é o reflexo do ambiente onde ocorreu o estudo, 
no centro da Região Metropolitana de Vitória, sendo a área muito impactada e envolta pela 
urbanização. Um ambiente nessas configurações não oferece habitats para aves de hábitos 
seletivos, enquanto aves generalistas se estabelecem com facilidade.

Abundância de Espécies e Frequência de Ocorrência

O Urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus) foi a espécie mais abundante da amostra, seguida pelo 
Pardal (Passer domesticus), pelo Bem-ti-vi (Pitangus sulphuratus) e pelo Suiriri (Tyrannus melancholicus). 

Dentre as espécies de aves que dependendo de algumas formações vegetativas para sobreviver e se 
distribuir estão a Sacacura-três-potes (Aramides cajanea), o Papa-lagarta-de-asa-vermelha (Coccyzus 
americanus) e a Figuinha-do-mangue (Conirostrum bicolor).

Espécies de aves registradas durante os estudos realizados na área da Quarta Ponte entre Vitória e Cariacica, Espírito Santo, 2014. A: 
Suiriri (Tyrannus melancholicus); B: Ferreirinho-relógio (Todirostrum cinereum).

Algumas espécies de aves endêmicas e uma ameaçada foram verificadas nos estudos consultados, 
conduzidos em áreas próximas ao empreendimento, de forma que, devido a este cenário, pode-se 

verificar que a presença de áreas preservadas permite a manutenção 
de populações de espécies de interesse conservacionista. A espécie 
ameaçada de extinção encontrada nos estudos secundários foi a 

Sabiá-da-praia (Mimus gilvus), uma espécie incluída na categoria “Em 
Perigo” na lista de espécies ameaçadas do Espírito Santo.

Realizando uma comparação entre os dados secundários levantados 
e os primários obtidos, a riqueza de espécies de aves para o local do 
empreendimento se mostrou aquém de toda a região. Porém esses dados 

podem ser complementares, aumentando ainda mais a diversidade local. 
Com o levantamento dos dados secundários sendo realizado em uma área 

de abrangência maior do que nos dados primários, foram encontradas mais 45 
espécies sendo uma delas com status de ameaça para o estado do Espírito Santo, o 

Sabiá-da-praia (Mimus gilvus). 

Diagnóstico da AID/ADA

Durante o estudo realizado para o levantamento da avifauna na área onde se pretende instalar 
a Quarta Ponte entre Vitória e Cariacica, foram registradas 567 aves, estando estas distribuídas 
em 68 espécies, 14 ordens e 32 famílias. A família melhor representada foi Tyrannidae 
com oito espécies no total, seguida de Columbidae e Thraupidae com cinco e Ardeidae, 
Cuculidae e Hirundinidae com quatro espécies cada. Entre os Tyrannidae podemos 
destacar espécies menos sensíveis a alterações humanas, como o Bem-ti-vi (Pitangus 
sulphuratus), o Suiriri (Tyrannus melancholicus) e o Neinei (Megarynchus pitangua).
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Entre as espécies de ocorrência rara presente na área estão o Savacu-de-coroa 
(Nyctanassa violacea), o Garibaldi (Chrysomus ruficapillus), bem como o Arapaçu-
de-bico-branco (Dendroplex picus) e o Saracura-três-potes (Aramides cajanea), 
sendo ambas espécies dependentes de ambientes florestais alagados. 

Figuinha-do-mangue (Conirostrum bicolor), ave dependente de manguezais para 
sobreviver. 

Espécies exclusiva: Papa-lagarta-acanelado (Coccyzus melacoryphus) e Andorinha-
serradora (Stelgidopteryx ruficollis) encontradas na área de estudo.

Pica-pau-do-campo (Colaptes campestris) e um de Pica-pau-anão-barrado (Picumnus cirratus).

Espécies de aves registradas du-
rante os estudos realizados na 
área da Quarta Ponte entre Vi-
tória e Cariacica, Espírito San-
to, 2014. A: Savacu-de-coroa 
(Nyctanassa violacea); B: Ando-
rinha-serradora (Stelgidopteryx 
ruficollis).

Figura 9: Espécies de aves regis-
tradas durante os estudos reali-
zados na área da Quarta Ponte 
entre Vitória e Cariacica. A: 
Lavadeira-mascarada (Fluvicola 
nengeta), espécie independente 
de ambiente florestal; B: Papa
-lagarta-acanelado (Coccyzus 
melacoryphus), espécie semi de-
pendente de ambiente florestal.

Na área de estudo as aves insetívoras foram as mais representadas, aparecendo com 29 espécies, seguidas 
das aves onívoras com 10 espécies e as aves granívoras com 8 espécies. Como representantes das espécies 
insetívoras podemos citar a Choca-barrada (Thamnophilus palliatus) e o Suiriri (Tyrannus melancholi-
cus), que fazem parte de duas famílias que predominantemente se alimentam de insetos (Sick, 1997). 
Para as espécies onívoras podemos apresentar como exemplo o Sabiá-do-campo (Mimus saturninus) e 
o Sanhaço-de-coqueiro (Tangara palmarum) e para as espécies granívoras o Canário-da-terra (Sicalis 
flaveola) e o Bico-de-lacre (Estrilda astrild).



105

Foram registradas durante os estudos três espécies cinegéticas 
(aquelas procuradas para caça e/ou alimentação): Saracura-
três-potes (Aramides cajanea), Rolinha-roxa (Columbina 
talpacoti) e o Pombão (Patagioenas picazuro). Quanto aos 
xerimbabos (procuradas como animais de estimação), foram 
encontrados ao todo sete espécies. Entre eles podemos destacar o 
Canário-da-terra-verdadeiro (Sicalis flaveola), a Sabiá-laranjeira 
(Turdus rufiventris) e o Garibaldi (Chrysomus ruficapillus).

Três espécies consideradas exóticas, porém já incorporadas à lista 
nacional de registro ornitológico (CBRO, 2011) foram observadas, 
sendo elas o Pombo-doméstico (Columba livia), o Pardal (Passer 
domesticus) e o Bico-de-lacre (Estrilda astrild), conhecido no Espírito 
Santo como bombeirinho.

Durante os estudos na área do empreendimento, foram registradas 
ao todo 15 espécies migratórias. Deste total, 13 espécies realizam 
migrações nacionais e 2 espécies realizam migrações oriundas 
do Hemisfério Norte (Tabela 2), sendo elas o Papa-lagarta-de-
asa-vermelha (Coccyzus americanus) e o Maçarico-pintado 
(Actitis macularius).

Aves migratórias registradas durante os estudos na área da Quarta Ponte entre Vitória e Cariacica, Espírito Santo, 2014. 
A: Maçarico-pintado (Actitis macularius); B: Garça-branca-pequena (Egretta thula).

Espécies de aves registradas durante os estudos na área da Quarta Ponte entre Vitória e Cariacica, Espírito Santo, 
2014. A: Choca-barrada (Thamnophilus palliatus), espécie insetívora; B: Sabiá-do-campo (Mimus saturninus), espé-
cie onívora; C: Bico-de-lacre (Estrilda astrild), espécie granívora; D: Garça-azul (Egretta caerulea), espécie piscívora; 
E: Fim-fim (Euphonia chlorotica), espécie frugívora; F: Coruja-buraqueira (Athene cunicularia), espécie carnívora.
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Mamíferos

Foram identificadas seis espécies de mamíferos terrestres e duas de mamíferos voadores, os Morcegos (Ar-
tibeus lituratus e Carollia perspicillata), da ordem Chiroptera. As seis espécies de mamíferos terrestres se 
distribuem em seis ordens: Carnivora, Didelphiomorphia, Edenata, Lagomorph, Primates e Rodentia.

Espécies de morcegos registrados durante estudos realizados na área da Quarta Ponte. i) Artibeus lituratus e ii) Carollia 
perspicillata.

As espécies terrestres de médio e grande porte foram identificadas 
apenas por meio de evidências indiretas e entrevistas a moradores locais.

O Cachorro-doméstico (Canis familiaris) foi a única espécie que 
apresentou evidências indiretas, essa registrada na área T2 (área 
de mangue). As espécies de mamíferos voadores foram capturadas 
próximas a construções abandonadas e na borda de mata, na área T3.

As espécies silvestres mais abundantes, segundo os moradores das áreas 
são: Sagui-de-cara-branca (Callihrix geoffroyi) e Gambá (Didelphis 
aurita). Vistos frequentemente nas redondezas das residências que 
estão dentro da área de estudo.

O Gambá (Didelphis aurita), espécie bioindicadora de ambiente de-
gradado, é uma das espécies mais abundantes segundo os moradores 
da região. Esses indivíduos são facilmente encontrados nestas áreas por 
seus hábitos generalistas. Algumas espécies, mesmo não possuindo há-
bitos generalistas, também foram registrados na área de influência do 
empreendimento como o Ouriço (Sphiggurus villosus). Nenhuma das 
espécies faz parte de nenhuma lista de espécies ameaçadas de extinção.

Sagui-de-cara-branca

Espécie bioindicadora: espécie ou grupo de 
espécies que reflete o estado biótico ou abió-
tico de um meio ambiente, o impacto produ-
zido sobre um habitat, comunidade ou ecos-
sistema, ou também indicar a diversidade de 
um conjunto de táxons ou biodiversidade de 
determinada região.

Generalistas: são espécies pouco exigentes. Apresentam 
hábitos alimentares variados, altas taxas de crescimento 
e potencial de dispersão. Tais fatores permitem a estes 
animais viverem em áreas de vegetações mais abertas. 
São chamadas de generalistas por causa do alto grau de 
tolerância e a capacidade de aproveitar eficientemente 
diferentes recursos oferecidos pelo ambiente.

A região pode ser caracterizada por locais 
onde ainda são encontrados fragmentos de 
paisagem natural, e locais já alterados, onde 
ocorrem desde grandes cidades até áreas de 
pastagem, mangue e propriedades rurais.

Gambá (Didelphis aurita)
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Anfíbios

Os anfíbios são considerados bons indicadores de qualidade ambiental por responderem rapidamente às 
modificações ambientais, como poluição da água, desmatamentos, variações climáticas, assoreamentos, 
queimadas e entrada de espécies invasoras (PHILLIPS, 1990; VITT et al., 1990). Os anfíbios representam, 
de modo geral, uma associação muito grande com ambientes próximos a corpos d’água. Restringem-se 
a esses ambientes, pois necessitam manter a pele úmida, pois além da respiração pulmonar possuem a 
respiração cutânea.

Nas áreas 01 e 02 não foi encontrado nenhum anfíbio. A 
área de mangue, totalmente afetada pelo lixo e poluição, 
mostrou-se uma área imprópria para a presença do grupo. 
Já na área 03 foram registrados 21 indivíduos de anfíbios 
anuros, pertencentes a seis espécies de três famílias, sendo 
a grande maioria pertencente à família Hylidae. 

Na área 04 foram registrados 14 indivíduos de an-
fíbios anuros, pertencentes a cinco espécies e duas 
famílias, onde novamente a maioria dos indivíduos 
era da família Hylidae . Todos os indivíduos foram 
encontrados na área de brejo, exceto Rã-manteiga 
(Leptodactylus latrans) que foi encontrado em um 
buraco no solo.

Indivíduo de Sapo-cururuzinho (Rhinella crucifer) 
registrada na área de mata seca.

Indivíduo de Rã-manteiga (Leptodactylus latrans) re-
gistrada em área de pastagem.  

A espécie mais abundante foi Rã-manteiga (Leptodactylus latrans), com trinta indivíduos, seguida da Pe-
rereca (Dendropsophus decipiens), com dez espécimes e Perereca (Scinax alter) com nove espécimes. As 
espécies Sapo-cururuzinho (Rhinella cruficer) e Sapo-ferreiro (Hypsiboas faber) foram representadas por 
apenas um indivíduo cada.

Os resultados encontrados indicam baixo número de espécies e uma diferença no número encontrado 
anteriormente nos dados secundários (BIOMA, 2009), onde para anfíbios, haviam-se registrado 16 
espécies e no presente trabalho apenas sete espécies. Nenhuma das espécies encontradas no presente 
estudo encontra-se na lista de espécies ameaçadas de extinção do Ibama (Brasil, 2003).

Espécies de anfíbios da Família Hylidae encontrados na área de estudo. 
i) Dendropsophus decipiens e ii) Hypsiboas albomarginatus.
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Répteis

Os répteis não possuem limitação de umidade e recursos 
de água. Por esse motivo conseguem explorar uma 
diversidade maior de ambientes. Suas limitações se devem 
aos requerimentos térmicos, uma vez que grande parte 
dos processos fisiológicos e padrões comportamentais 
dependem da temperatura do ambiente, por esse motivo 
suas atividades são limitadas pelas condições ambientais, 
sendo assim controlando a temperatura corpórea quando 
possível (POUGH et al., 1998).

Em relação aos répteis, um total de 134 indivíduos 
de sete espécies e seis famílias foi encontrado na área 
do empreendimento. Todos pertencentes à Ordem 
Squamata, que compreende os lagartos, serpentes e os 
anfísbenideos. Na área (T01) foi registrado o total de 
56 indivíduos de três espécies e três famílias diferentes, 
sendo Tropidurus torquatus a espécie mais abundante, 
seguido por (Ameiva ameiva). Na área (T02) foram 
encontrados 48 indivíduos das três mesmas espécies 
do T01, onde novamente Calango comum (Tropidurus 
torquatus) foi a espécie mais abundante.

Na área (T03), foram encontrados 21 indivíduos de 
quatro espécies e quatro famílias, tendo novamente 
Calango comum (Tropidurus torquatus) como espécie 
mais abundante. Na área (T04), foram encontrados nove 
indivíduos de cinco espécies e cinco famílias, tendo 
como espécie mais abundante Lagartixa-de-parede 
(Hemidactylus mabouia).

Répteis da Ordem Squamata, Subordem Lacertilia registrados nos pontos de es-
tudo. i) Tropiduros torquatus; ii) Polychros marmoratus; iii) Ameiva ameiva; iv) 
Hemidactylus mabouia.

Os resultados encontrados indicam baixo número 
de espécies e uma diferença no número encontrado 
anteriormente nos dados secundários (BIOMA, 2009), 
onde para répteis foram registradas 23 espécies em dados 
secundários e no presente estudo apenas sete.  Nenhuma 
das espécies encontradas no presente estudo encontra-
se na lista de espécies ameaçadas de extinção do Ibama 
(Brasil, 2003). Contudo, a espécie de réptil registrada Boa 
constrictor é considerada ameaçada pelo comércio ilegal 
de animais silvestres, listada no Apêndice II da Convenção 
sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas 
da Fauna e da Flora Selvagens (CITES). 
O réptil Hemidactylus mabouia foi a 
única espécie exótica registrada na 
área de estudo.

CITES: acordo internacional entre go-
vernos. Seu objetivo é garantir que o 
comércio internacional de espécimes de 
animais e plantas selvagens não ameace 
a sua sobrevivência. Apêndice II – são 
espécies que não estão necessariamente 
ameaçadas de extinção, porém podem 
vir a tornarem-se, a menos que o comér-
cio seja rigorosamente controlado.

Jiboia-constritora (Boa constrictor)
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meio socioeconômico

Este estudo tem por objetivo retratar a atual dinâmica social, econômica e cultural da Área de Influência 
Direta (AID) e Indireta (AII) do local onde se pretende instalar o empreendimento. A análise dos dados 
e das informações levantadas por meio de dados primários (entrevistas, mapeamentos e conversas 
informais com a população) e secundários (estudos já existentes), apresentaram-se como indicadores 
importantes sobre as áreas de influências do empreendimento. Dentre as fontes consultadas estão o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 
Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da Saúde, Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), bem 
como as Secretarias Estaduais de Educação (SEDU), de Saúde (SESA) e de Segurança Pública (SESP), 
prefeituras de Cariacica e Vitória. 

Socioeconomia

Caracterização Socioeconômica da  Área de Influência Indireta (AII)
Dinâmica Econômica da AII

População 

O Espírito Santo passou por grandes 
transformações socioeconômicas nos últimos 
anos. De um estado com economia de base 
agrícola, baseada principalmente na produção 
de café, se tornou de base industrial. A 
população capixaba também cresceu, porém 
de forma concentrada, principalmente na 
Região Metropolitana. A região que em 1970 
era composta pelos municípios de Cariacica, 
Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e 
Vitória detinha 26,15% da população capixaba. 
Em 2010 esse número saltou para 48,01%, com 
quase metade da população do estado.

1970
26,15%

2010
48,01%

Fatos que contribuíram para estas mudanças

•	Êxodo	rural:	a	taxa	de	urbanização	do	estado	passou	de	45,16%,	em	1970,	para	83,40%,	em	2010.

•	 Região	Metropolitana:	 detém	 1.659.007	 pessoas	 vivendo	 exclusivamente	 em	 áreas	 urbanas,	
concentrando mais da metade da população que se encontra nesta situação no Espírito Santo, ou 
seja, 56,6% do total.

Apesar do crescimento obtido pelos três municípios da AII no período entre os anos de 1970 e 2010, 
todos eles reduziram sua participação percentual no total da Região Metropolitana. Com isso, a soma 
da participação percentual dos três (Cariacica, Vitória e Vila Velha) no total da Região Metropolitana 
passou de 85,63%, em 1970, para 64,65%, em 2010. Entretanto, é importante destacar que esta queda se 
deve principalmente ao crescimento populacional obtido pelo município de Serra.

No caso específico dos municípios que compõem a AII (Cariacica, Vitória e Vila Velha), o número 
de habitantes saltou de 358.183 habitantes, em 1970, para 1.091.125, em 2010, o que representou 
uma Taxa de Crescimento Anual (TGCA) igual a 2,82%. 
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Município 1970 1980 1991 2000 2010
Cariacica 6,34 9,35 10,56 10,47 9,92
Vila Velha 7,74 10,05 10,21 11,17 11,79
Vitória 8,32 10,27 9,95 9,44 9,33
Total da AII 22,40 29,67 30,72 31,08 31,04
Demais 
municípios¹ 3,76 7,60 12,99 15,37 16,97

Total da Região 
Metropolitana 26,15 37,26 43,71 46,45 48,01

Participação percentual da população dos municípios na Região Metropolitana, 1970-2010. 
Fonte: IBGE - Censo, 1970-2010.
Nota: ¹Inclui Serra, Guarapari, Fundão e Viana.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)

Para avaliar o desenvolvimento de um município é preciso recorrer a indicadores que reflitam sua 
realidade e que permitam fazer comparações diretas com outros municípios. Um importante indicador 
para avaliar o nível de qualidade de vida da população local, refere-se ao Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), desenvolvido pela Organização das Nações Unidas. Esse indicador possui três variáveis, 
que variam entre 0 e 1:  

Cariacica, Vitória e Vila Velha detinham 22,40% da população em 1970. No ano de 2010, esse 
número saltou para 31,04%.

•	Longevidade	(que	demonstra	a	possibilidade	da	população	em	ter	uma	vida	longa	e	saudável),	ou	
seja, é o resultado da expectativa de vida ao nascer.

•	Educação	(que	ilustra	o	acesso	ao	conhecimento).	Baseia-se	na	escolaridade	da	população	adulta	
e no fluxo escolar da população jovem.

•	Renda	(que	representa	os	recursos	financeiros).	O	seu	resultado	se	baseia	no	desempenho	da	
renda per capita da região que está sendo avaliada.

Seus resultados podem ser interpretados conforme a tabela. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento da localidade:

Índice de Desenvolvimento Humano



111

A partir dos resultados do IDH, entre 1991 e 2010, observa-se uma melhoria na qualidade de vida em 
todos os municípios da AII, assim como no Espírito Santo e no Brasil.

Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios da AII, 
1991-2010

Lugar 1991 2000 2010
Cariacica 0,497 0,613 0,718
Vila Velha 0,611 0,709 0,800
Vitória 0,644 0,759 0,845
Espírito Santo 0,505 0,640 0,740
Brasil 0,493 0,612 0,727

Cariacica terminou 
o ano de 2010 com 
resultado superior 
ao de 1991, contudo 
apresentou um 
resultado inferior a 
Vitória e Vila Velha. 
O munícipio também 
foi caracterizado com 
alto desenvolvimento 
humano.

Fonte: PNUD – Programa Das Nações Unidas Para O Desenvolvimento, 2013. 

Vila Velha e Vitória apresentou desempenhos superiores ao do 
Espírito Santo e ao do Brasil durante todo o período avaliado. 
Ambos foram caracterizados com desenvolvimento humano 
considerado muito alto.

Vista de aérea de Vitória e Vila Velha. No ranking do desenvolvimento humano o município de Vitória ocupou 1º lugar durante todo o período avaliado, 
seguido de Vila Velha (2º lugar). Cariacica oscilou e finalizou o ano de 2010 na 19ª posição.

IDH dos municípios da AII

Cariacica apresentou em 2010 os menores 
desempenhos nos IDHs de Educação e Renda, 
sendo inclusive inferiores aos resultados do 
Espírito Santo e do Brasil. Por outro lado, o IDH 
Longevidade cariaciquense foi superior aos dois 
índices em questão.

Quando se analisa os desdobramentos do IDH 
de Vitória e Vila Velha, em 2010, percebe-se que 
todos os casos apresentados foram superiores 
aos respectivos desempenhos do Espírito Santo 
e do Brasil. Apesar disso, é importante observar 
que os menores resultados nos dois municípios 
foi o IDH Educação.

Foto: Polonaval
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Lugar IDHM IDHM Renda IDHM Longevidade IDHM Educação
Cariacica 0,718 0,699 0,844 0,628
Vila Velha 0,800 0,807 0,864 0,734
Vitória 0,845 0,876 0,855 0,805
Espírito Santo 0,740 0,743 0,835 0,653
Brasil 0,727 0,739 0,816 0,637

Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios da AII, 2010

Fonte: PNUD – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2013.

De acordo com os resultados do IDH, apesar do crescimento populacional obtido pelos municípios da 
AII nos últimos anos, houve melhorias significativas na qualidade de vida da população local.
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Academia ao ar livre na Praia de Camburi em Vitória.

Dinâmica Econômica da AII
População Economicamente Ativa

De acordo com o Censo 2010, do IBGE, a População 
em Idade Ativa (PIA) da AII equivale a 86,5% da 
população total. Já a População Economicamente 
Ativa (PEA) corresponde a 52,4% da população total 
da AII, enquanto que a População Ocupada (PO) 
participa com 48,3% da população total. Entre os 
municípios da AII, a menor participação de pessoas 
ocupadas no total da população ocorreu em Cariacica, 
com 45,1%. 

População em Idade Ativa (PIA): refere-se às 
pessoas com mais de 10 anos de idade.

População Economicamente Ativa (PEA): é o 
total de pessoas em condições de trabalhar e 
que se encontram ocupadas e/ou desocupadas.

População Ocupada: pessoas que trabalham 
(empregados, os que trabalham por conta 
própria, empregadores, não remunerados – a 
exemplo de estagiário e menor aprendiz).

A População Desocupada (PD) participa com 4% 
da população total da AII. Na análise por município, 
Cariacica também apresentou o maior percentual de 
pessoas que estavam nesta situação no total da popu-
lação, com 4,4%.

População Desocupada (PD): pessoas que não 
tinham trabalho e estavam efetivamente procu-
rando trabalho, em um determinado período de 
referência.

Vila Velha, além de ser o município mais populoso da AII, ainda é o que possui maiores quantidades de 
população em idade ativa e economicamente ativa, inclusive a de ocupados e a de não ocupados. 

Sobre a População Desempregada (PD) da AII, 
é importante destacar que ela pode-se tornar um 
público em potencial para ocupar as vagas de trabalho 
oferecidas durante a construção da ponte, desde que 
tenham as qualificações necessárias. Esse público 
totaliza 43.842 pessoas em toda AII e encontra-se em maior número, em Vila Velha, que apresenta 
15.634 pessoas nesta situação.

População Desempregada: pessoas que não têm 
trabalho, mas estão dispostas a trabalhar, e que, 
para isso, tomam alguma providência efetiva 
(consultando pessoas, jornais, etc.).



113

Para discutir as atividades geradoras de emprego e 
renda na AII é importante apresentar os resultados 
do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios e 
compará-los com os demais da Região Metropolitana 
e, principalmente, do Espírito Santo.

Quando se observa os resultados do PIB para o 
ano de 2011, verifica-se a importância que a Região 
Metropolitana possui para a economia capixaba, 
uma vez que sua participação no PIB estadual foi de 
59,4% para este período.

Sobre os municípios da AII, verifica-se que, entre 
2002 e 2011, o PIB da região passou de R$ 23,2 
bilhões para R$ 41,7 bilhões, respectivamente, o 
que representa uma taxa anual de crescimento igual 
a 6,7%. Dessa forma, destaca-se que o crescimento 

obtido pelo PIB da AII durante o período em 
questão, foi superior ao ocorrido em toda a Região 
Metropolitana (6,1% ao ano) e no Espírito Santo 
(6,5% ao ano).

Apesar das oscilações, entre 2002 e 2011, o município 
de Vitória apresentou uma participação percentual 
igual a 48,8% do PIB total da Região Metropolitana, 
em 2011. Já Vila Velha, participou com 12,5 % e 
Cariacica, com 10,5%.

Quanto a participação dos municípios da AII no 
total do PIB do Espírito Santo em 2011, verifica-se 
que Vitória apresentou uma participação percentual 
de 29%, enquanto Vila Velha contribuiu com 7,4% 
do PIB estadual, e Cariacica, com aproximadamente, 
6,3%, em 2011.

Atividades Geradoras de Emprego e Renda

Dentre as inúmeras empresas e ati-
vidades econômicas presentes nos 
três municípios, destaca-se a pre-
sença de atividades ligadas aos seto-
res de comércio, reparação de veícu-
los automotores e motocicletas e da 
indústria de transformação, como 
importantes para a economia local.

Em Vitória pode ser destacado o setor de serviços, principalmente 
de saúde e educação, além de empresas ligadas ao comércio exterior.

Em Vila Velha, podem ser citadas as empresas de confecção, mais 
precisamente no Polo de Confecções da Glória, e o setor de alimen-
tação, como a Chocolates Garoto. 

As demais Atividades de Serviço que não Administração Pública da AII contribuem com 62,5% do PIB de 
2011. Além disso, o PIB Industrial da região participava com 25,9%; a Administração Pública, com 11,5%; 
e a Agricultura, com 0,1%.

Entre os resultados municipais apresentados para o ano de 2011, destaca-se o PIB per capita apresentado por 
Vitória, que foi igual a R$ 85.794,33, sendo este resultado superior a todos os demais da Região Metropolitana.

Apesar de os municípios de Vitória e Vila Velha encontrarem-se nas duas primeiras colocações no 
ranking estadual do IDH, na do PIB per capita eles estão na 4ª e 18ª posição, respectivamente, dentre os 
78 municípios capixabas avaliados no ano de 2010. Já Cariacica encontra-se em uma posição semelhante, 
entre os resultados do PIB per capita e do IDH, em 2010, sendo na 20ª e na 19ª colocação.
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Em Cariacica, é importante citar a participação de 
empresas ligadas ao setor de transporte, armazenagem 
e correio na economia local, especialmente 
relacionadas aos transportes rodoviário e ferroviário.
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Vitória
Vila Velha
Cariacica

Distribuição percentual do número 
de estabelecimentos na Área de In-
fluência Indireta, em 2012. 

47,5%

17%

35,5%

Mais da metade dos estabelecimentos existentes na AII, tanto em 2002, como em 2010, possuíam entre 1 
a 4 empregados, enquanto que as empresas com mais de 1.000 empregados apresentam uma participação 
reduzida no total de estabelecimentos existentes na AII.

Os estabelecimentos com mais de 1.000 funcionários concentram mais de 13% de todos os empregados de 
Cariacica, de 15% de Vila Velha e 38% de Vitória. Tal fato mostra que, apesar de serem poucas as grandes 
empresas existentes nos três municípios da AII, elas são importantes empregadoras. 

Foto: Brasileiro de Marcas/Flickr Creative CommonsPouco mais de um terço dos 
estabelecimentos formais da 
AII (37,5%) são da atividade 
de Comércio, reparação 
de veículos automotores e 
motocicletas. Outra atividade 
de destaque no número de 
estabelecimentos formais na 
AII, refere-se às Atividades 
administrativas e serviços 
complementares (11,9%), 
à Saúde humana e serviços 
sociais (7,6%) ao Alojamento e 
alimentação (6,9%), à Indústria 
de transformação (6,4%) e à 
Construção (6,3%).

No contexto geral da AII, a Administração Pública 
configura-se como principal empregador, seguida da 
atividade de Comércio. Os resultados apresentados 
por Vitória, no que se refere à participação no número 
de empregos da administração pública, defesa e 
seguridade social, e de atividades de serviços, como 
saúde, educação, dentre outros, é compreensível, 
uma vez que se trata de uma capital de estado, que 
concentra grande parte da oferta necessária para 
atender a demanda no Espírito Santo.

Prefeitura de Vitória.

Vitória
Vila Velha
Cariacica

Distribuição percentual do número de 
empregados na Área de Influência Indire-
ta, em 2012. 

14,2%

27,3% 58,6%

As melhores remunerações na AII encontram-se nas “Indústrias Extra-
tivas”, no setor de energia “Eletricidade e Gás” e nas “Atividades financei-
ras”. O “Comércio” e as “Atividades administrativas”, que são os setores 
mais empregadores, apresentam remuneração baixa em comparação aos 
setores que melhor remuneram. 

Sobre a remuneração média total, é possível perceber que os empregados 
formais da Área de Influência Indireta tiveram um resultado igual a R$ 
2.082,39, sendo este valor superior ao obser-
vado na média estadual (que foi de R$ 
1.694,91). Entre os municípios, o que 
teve maior resultado para a remu-
neração média foi Vitória, com 
salário de R$ 2.609,14. 
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Fonte: MTE RAIS, 2012.

Fonte: MTE RAIS, 2012.
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Mercado de Trabalho e Qualificação

De acordo com os resultados do Censo (2010), 
9,5% dos trabalhadores presentes na AII, em 2010, 
atuam no comércio ou na reparação de veículos 
automotores e motocicletas. Outros destaques 
ocorrem na indústria de transformação, com 9,3% 
e na construção, com 8,2%. Com base nos dados 
do Censo, do IBGE, também é possível analisar o 
nível de instrução da população com idade entre 
15 e 60 anos. Entre os municípios da AII, o maior 
resultado encontra-se em Vitória, onde 68,8% 
da população tem pelo menos o Ensino Médio 
completo ou o Superior completo. Nos municípios 
de Cariacica e Vila Velha este índice é de 36,2% e 
55,3%, respectivamente.

Quando se analisa o nível de escolaridade dos 
empregados formais, em toda Área de Influência 
Indireta, por meio dos dados da Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais), nota-se que a maior 

participação relativa de analfabetos encontra-se na 
agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura, já que este valor correspondia a 5,2% 
de seus empregados. Entretanto, há diversas outras 
atividades em que a participação de analfabetos é 
igual ou próximo a zero, o que mostra certo nível de 
qualificação na mão de obra local. Além disso, tal 
situação (de ter resultados próximos a zero), também 
se repete para os níveis de escolaridade iguais à 5ª do 
Ensino Fundamental incompleto e completo.

Quando se analisa atividades como as indústrias 
extrativas, a educação, as financeiras, de seguros 
e serviços relacionados à administração pública, 
defesa e seguridade social, a informação e 
comunicação, e a eletricidade e gás, nota-se que pelo 
menos um terço de seus trabalhadores possuem o 
Ensino Superior completo (e, em um destes casos, 
esta participação chega a mais de 77%).

Informações gerais sobre o perfil da mão de 
obra presente na Área de Influência Indireta. 

•	74%	das	pessoas	de	10	anos	ou	mais,	ocupados	
na semana de referência são empregados.

•	 Mais	 da	 metade	 das	 pessoas	 de	 10	 anos	 ou	 mais,	
ocupados na semana de referência, são empregados com carteira 
de trabalho assinada.

•	Pessoas	de	10	anos	ou	mais	não	remuneradas	e	os	trabalhadores	por	conta	
própria estão em Vila Velha.

•	Os	trabalhadores	na	produção	para	o	próprio	consumo	estão	em	Cariacica.

•	Os	empregadores	estão	em	Vitória.

Em Vitória, 68,8% da população tem pelo menos o Ensino 
Médio completo ou o Superior completo. 
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Infraestrutura
Saúde

Os municípios que compõem a AII, especialmente Vitória, configuram-se como os principais centros 
de saúde do Espírito Santo. Dos 5.572 estabelecimentos de saúde existentes no Espírito Santo, 36,2% 
encontram-se nos municípios da AII, sendo esses compostos por consultórios médicos (54,3% do 
total). As Clínicas Especializadas/Ambulatórios Especializados representam 26,4% do total existente. Já 
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 7,2%.

Cerca de 92% dos estabelecimentos de saúde localizados na AII são particulares - Consultórios Médicos 
(1.095 unidades privadas) e Clínicas ou Ambulatório Especializado (521 unidades privadas). Já os 
estabelecimentos públicos municipais correspondem a 6,1%, com destaque para os Centros ou Unidades 
Básicas de Saúde (que totalizam 79 unidades municipais). Os estabelecimentos públicos estaduais 
totalizam 41, sendo desses17 Unidades Móveis de Nível Pré-Hospitalar de Urgência/Emergência. 
Apenas dois estabelecimentos federais (uma Clínica Especializada/Ambulatório Especializado e outro, 
um Hospital Geral) estão localizados na AII.

Uso e Ocupação do Solo

Uso do Solo

Segundo o mapeamento do Instituto Jones Santos Neves, a AID apresenta uma maior ocupação de área 
urbana (incluindo áreas comerciais, residenciais e industriais), com 67% em relação ao total. O município 
de Vitória possui em torno de 100% de ocupação urbana, dentro da AID.

Mapa de uso e ocupação do solo, segundo levantamento de 2010, do Instituto Jones dos Santos Neves.
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A relação de leitos por 1.000 habi-
tantes é a melhor forma de apre-
sentar e analisar a quantidade de 
leitos existentes na área da saúde. 
Tal análise se baseia nos padrões 
determinados pelo Ministério da 
Saúde, que por sua vez, define 
como meta a relação de 2,5 a 3 
leitos por mil habitantes.

Hospital das Clínicas (em destaque), Centro Hospitalar Gran-Mater, Centro Integrado de Atenção à Saúde (Cias), Clínica dos Acidentados de 
Vitória, Hospital Central, Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo, Hospital da Polícia Militar, Hospital 
Infantil Nossa Senhora da Glória, Hospital e Maternidade Santa Paula, Hospital Pediátrico de Vitória, Hospital Santa Casa de Misericórdia, 
Hospital Santa Rita de Cássia e Hospital Santa Rita Coração estão situados em Vitória.

O Hospital Meridional (em destaque) juntamente com o Hospital Dr. 
Pedro Fontes, Hospital Maternidade São João Batista, Hospital e Mater-
nidade São Francisco de Assis e Hospital Estadual de Atenção Clinica 
(HEAC) estão situados em Cariacica.

Hospital Evangélico (em destaque), Hospital Antônio Bezerra de Fa-
ria, Hospital dos Ferroviários, Hospital Infantil Dr. Alzir Bernardino 
Alves, Vitória Emergências e Praia da Costa Hospital e Maternidade 
estão situados em Vila Velha.

Quantidade de leitos hospitalares 

Os três municípios juntos possuem 3.117 leitos (41,6% são leitos cirúrgicos e 29,1% são clínicos), 
correspondendo a 39% do número existente no Espírito Santo. A maioria deles, estão dentro de 
instituições privadas. No caso dos leitos hospitalares públicos, a maior parte está sob o comando do 
governo estadual. Mais de metade desses leitos encontram-se em Vitória, o que reforça a característica 
do município como principal centro de saúde da AII e, também, do Espírito Santo. A capital do estado 
também se destaca na quantidade de leitos existentes na AII, em todos os tipos de especialidades.

 O percentual de leitos hospitalares de internação, por atendimento ao SUS, no ano 2013 correspondeu 
67,2% na AII. Tal percentual é pouco inferior ao apresentado pelo Espírito Santo, que foi igual a 73,3%.

Dentre os municípios da AII, apenas Vitória detém o número 
de leitos hospitalares superior ao previsto pelo Ministério da 
Saúde. De toda forma, quando se analisa a AII como um todo, 
nota-se que a região apresenta a relação de leitos por 1.000 
habitantes determinada pelo Ministério da Saúde.
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Equipes de Saúde da Família (ESFs)

As políticas voltadas para o atendimento 
primário, na área da saúde em todo o Brasil, 
estão focadas nos investimentos nas Equipes 
de Saúde da Família (ESFs). Além disso, outro 
ponto de destaque, é que as ESFs trabalham em 
ações preventivas, e, por isso, suas estruturas 
encontram-se dispersas nos municípios.

No caso dos municípios da AII, há 154 equipes, 
o que corresponde a uma taxa de 0,43 Equipes 
de Saúde da Família por mil famílias, sendo esta 
relação inferior ao apresentado por todo o Espírito 
Santo, que foi igual a 0,70. Entre os municípios, 
nota-se que apenas Vitória apresentou um resultado 
de Equipes de Saúde da Família por 1.000 famílias 
superior ao do Espírito Santo.

Taxa de Mortalidade 

Cariacica se manteve com menor índice, enquanto 
Vitória, o maior quanto à taxa de mortalidade. 
Quando se analisa a taxa de mortalidade infantil para 
cada mil crianças vivas, este posicionamento, presente 
na mortalidade em geral, não se repete. Observa-se 
que, além das oscilações ocorridas nas taxas de óbitos 
infantis, entre 2000 e 2011, não houve predomínio 
de um município em todo período avaliado. Porém, 
os resultados do ano de 2011 indicam uma maior 
taxa em Vila Velha, com 19,6 óbitos infantis para 
cada mil crianças vivas. Já Cariacica se destacou 
com menor resultado, com 4,4 óbitos infantis para 
cada mil crianças vivas. Além disso, destaca-se que 
a análise dos indicadores de mortalidade infantil são 
importantes, uma vez que este público se destaca 
como um dos mais frágeis da população, por serem 
mais susceptíveis a sofrerem problemas de saúde.

Mais da metade dos profissionais envolvidos com a área da saúde nos municípios que compõem a 
AII são médicos (57,5% do total). Pelo menos um terço destes profissionais encontram-se na AII 
(contribuindo com 46,2% do total de profissionais do estado). Vitória é o município que detém a 
maior parte de profissionais envolvidos com a área da saúde na AII (67%). Na comparação da AII 
com o total do Espírito Santo, verifica-se que a região detêm maiores relações de profissionais por 
mil habitantes que o estado em todas as profissões, sendo a maioria formada por médicos (9,75%). 
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Com base nos resultados do IDEB, das escolas públicas, 
Cariacica e Vila Velha atingiu suas metas projetadas durante 
o último ano avaliado (em 2011) apenas nos resultados 
para a 4ª série / 5º ano. Já nos resultados para a 8ª série / 
9º ano, os dois municípios estiveram aquém do projetado 
para o ano de 2011. Já Vitória, nos dois casos o município 
superou a meta projetada para o ano de 2011. Outro ponto 
de destaque, é que os três municípios pertencentes à AII 
tiveram resultados inferiores à média estadual, para o 
IDEB da 4ª série / 5º ano, durante o ano de 2011. Já o nível 
de ensino da 8ª série / 9º ano, apenas Vitória superou o 
desempenho das escolas públicas do Espírito Santo.

IDEB: índice no qual combina o ren-
dimento escolar às notas do exame 
Prova Brasil, aplicado a crianças da 
4ª e 9ª séries de instituições públicas 
e privadas de todo o Brasil, podendo 
variar de 0 a 10. O índice é medido 
a cada dois anos e o objetivo é que o 
país tenha nota 6 em 2022, corres-
pondente à qualidade do ensino em 
países desenvolvidos.

Na análise por nível de ensino, Vitória é o que detém o maior 
resultado para a Educação Infantil, com 19.867 matrículas. 
Já no Ensino Fundamental, tanto no ensino regular, como 
na Educação de Jovens e Adultos (EJA), o destaque é para 
Cariacica, com 57.086 e 5.963 matrículas, respectivamen-
te. Enquanto no Ensino Médio destaca-se o município de 
Vitória, com 16.744 matrículas e no EJA, Cariacica, com 

3.286.

Ao analisar a Educação Especial e a Profissional, 
Cariacia é  o município da AII que possui 

a maior quantidade de matrículas no 
primeiro caso, com 446, e Vitória é o 
que possui maior número no segundo, 
com 6.703.

Vitória se destaca na quantidade de 
matrículas em dois diferentes níveis de 
ensino, na Educação Infantil e na Edu-
cação Profissional, já que nestes casos o 
município concentrou os maiores per-
centuais relativos, com 45,4% e 55,3%, 
respectivamente.

Um importante indicador, identificado nos resultados do Censo do IBGE, 
de 2010, diz respeito ao atendimento das pessoas por grupo de idade e 
nos diferentes níveis de ensino. Com base nestes resultados, é possível 
verificar que Vitória é o que possui maiores percentuais de atendimento 
à população aos serviços de educação, nas diferentes faixas etárias. Por 
outro lado, Cariacica é o que detém menores resultados, exceto para o 
público de 25 anos ou mais (em que Vila Velha se destacou).

A infraestrutura educacional presente na AII, é bastante ampla, contando 
com serviços educacionais das esferas municipal, estadual e federal, 
além de instituições particulares de ensino. O município de Vila Velha 
concentra o maior número de estabelecimentos de ensino médio, 
enquanto Cariacica possui o maior número de instituições de ensino 
fundamental e pré-escolar, dentre os municípios da AII.O município 
de Cariacica também se destaca por apresentar a maior quantidade de 
estabelecimentos de ensino da AII, com 36,6% do total. Em seguida 
encontra-se Vila Velha, com 35,8% e Vitória, com 27,7%.

Cariacia
Vila Velha 
Vitória

Quantidade de estabelecimentos de 
ensino da AII

36,6%

35,8%

27,7%

Fonte: Ministério da Educação, Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
- INEP - Censo Educacional, 2012.
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A AII também se destaca como 
polo de Ensino Superior. A região 
também possui instituições 
públicas (federal, como o IFES 
e a UFES) e privadas. Com isso, 
assim como no caso da saúde, é 
possível identificar a importância 
que o município de Vitória 
possui na oferta de ensino na 
AII, especialmente no caso da 
Educação Superior.

Ifes de Cariacica

Infraestrutura de transportes 

Os municípios da AII são acessados via Caracterização 
Socioeconômica da AII terrestre pelas Rodovias Federais BR 
101 e BR 262. As duas vias encontram-se em fase de duplicação 
e receberão obras ao longo dos próximos anos, sendo a primeira 
sob concessão. Tais obras contribuirão para resolver o gargalo 
logístico existente na região metropolitana em função da mesma 
abrigar portos com grande movimentação de carga encravados 
em áreas urbanas altamente adensadas, bem como centros 
comerciais, o aeroporto de Vitória e estações aduaneiras.

Além das rodovias mencionadas, os principais 
eixos viários internos aos municípios da AII são:

•	 Vila	 Velha:	 Rodovia	 Carlos	 Lindemberg,	 Rodovia	
Darly Santos, Avenida Jerônimo Monteiro, Estrada de 
Capuaba e Avenida Carioca.

•	Cariacica:	Rodovia	do	Contorno,	Rodovia	José	Sette	e	
Avenida Vale do Rio Doce.

•	Em	Vitória:	Avenida	Elias	Miguel,	Avenida	Jerônimo	
Monteiro, Avenida Princesa Isabel, Avenida Beira Mar, 
Avenida Vitória, Avenida Maruípe, Avenida Leitão 
da Silva, Avenida Saturnino de Brito, Avenida Dante 
Micheline, Avenida Nossa Senhora da Penha, Avenida 
Fernando Ferrari e Rodovia Norte Sul.

Avenida Nossa Senhora da Penha.

Rodovia Darly Santos.
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O Sistema Transcol é o principal sistema de transpor-
te da região metropolitana, atendendo aos três muni-
cípios da AII. Os municípios de Vila Velha e Vitória 

contam ainda com sistemas municipais de 
transporte coletivo.

Componentes 2009 2010 2011 2012 2013*
Frota Total 1.552 1.553 1.593 1.602 1.602
Frota Operante 1.426 1.427 1.453 1.455 1.455
% da frota operante no total da 
frota 91,9 91,9 91,2 90,8 90,8

Demanda Total 183.557.173 186.726.061 195.181.494 197.390.625 181.824.177
Fonte: Ceturb, 2014.
Nota: *Dados correspondentes até novembro de 2013.

Eixos viários planejados e em implantação que beneficiarão os municípios da AII:

•	Em	Cariacica,	além	da	4ª	Ponte,	está	em	execução	a	Rodovia	Leste-Oeste,	que	ligará	Cariacica	
a Vila Velha, desafogando o grande fluxo de veículos que atualmente percorre o trecho urbano 
da BR 262, dando acesso ao terminal portuário de Vila Velha. Outras ligações previstas também 
merecem ser destacadas, tais como a Alice Coutinho e a ampliação da Avenida América que 
tende a melhorar o fluxo de veículos entre os dois municípios.

•	Em	Vitória	está	em	curso	uma	reabilitação	dos	acessos	ao	Porto	de	Vitória	na	região	da	rodo-
viária no Bairro Ilha do Príncipe (Portal do Príncipe). 

Importante: alguns destes empreendimentos também 
estão associados à implantação do novo sistema de 
transporte coletivo da região metropolitana, que 
exigirá adequações significativas no sistema viário 
para comportar os chamados BRTs (Bus Rapid 
Transit) e dar nova dinâmica e agilidade ao transporte 
público metropolitano, com previsão de operação 
em 2016. Os BRTs integrarão os terminais de ônibus 
da Grande Vitória na AII. Em Cariacica (Terminal 
de Campo Grande, Terminal de Jardim América e 
Terminal de Itacibá) e em Vila Velha (Terminal de 
São Torquarto, Terminal do Ibis, Terminal de Vila 
Velha e Terminal de Itaparica).

BRT (Bus Rapid Transit) é um sistema de ônibus de alta capacidade que provê um serviço rápido, confiável e eficiente 
com a utilização de corredores dedicados e outras características atrativas dos sistemas de transporte urbano.

Indicadores gerais do Sistema Transcol
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A rodoviária de Vitória 
oferece destinos estaduais 
e interestaduais a partir de 
diversas companhias de 
transporte rodoviário. 

O trem de passageiros da 
Estrada de Ferro Vitória-
Minas parte de Cariacica, 
na estação Pedro Nolasco, 
em direção a municípios 
do interior do estado e de 
Minas Gerais, chegando até 
a capital mineira.

A frota de veículos nos municípios da AII, entre 2005 e 2010, teve um aumento de 7,29%. Na análise 
municipal, nota-se que a maior frota presente na AII encontra-se em Vitória, que em 2010, participou 
com 38,2% do total.

Vila Velha 
Cariacia 
Vitória

Distribuição percentual da frota de 
veículos* dos municípios no total da 
AII, em 2010

37,3%

24,4%

38,2%

Fonte: Detran, 2005-2010.
Nota: *Inclui motonetas, motocicletas, au-
tomóveis, micro-ônibus, ônibus, reboques, 
semi-reboques, camionetas, caminhões, 
caminhões tratores, caminhonetes, entre 
outros.

O crescimento da frota de veículos na AII também pode ser analisado a partir relação existente entre 
a sua quantidade e o tamanho da população. Desta forma, percebe-se que na AII como um todo, esta 
relação apresentada para cada 10 habitantes, passou de 2,88, em 2005, para 3,85, em 2010. E, entre os 
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Total da frota de automóveis na AII

Município 2005 2010 TGCA 2005-2010
Cariacica 36.749 54.782 8,31%
Vila Velha 73.204 98.259 6,06%
Vitória 88.664 109.534 4,32%
Total da AII 198.617 262.575 5,74%
Espírito Santo 435.748 639.727 7,98%
Participação % da AII no total do ES 45,6 41,0 -

Fonte: Detran, 2005-2010.

O maior crescimento na frota foi obtido pelo município de Cariacica.

Total da frota de motocicletas na AII

Município 2005 2010 TGCA 2005-2010
Cariacica 10.055 24.416 19,41%
Vila Velha 13.701 30.208 17,13%
Vitória 10.406 18.689 12,42%
Total da AII 34.162 73.313 16,50%
Espírito Santo 177.793 351.351 14,59%
Participação % da AII no total do ES 19,2 20,9 -

Fonte: Detran, 2005-2010.

Frota total de veículos* para cada 10 habitantes na AII

Município 2005 2010
Cariacica 1,92 2,94
Vila Velha 2,86 3,78
Vitória 3,96 4,90
Total da AII 2,88 3,85
Espírito Santo 2,44 3,58

Fonte: Detran, 2005-2010 e IBGE, 2010.
Nota: *Inclui motonetas, motocicletas, automóveis, micro-ônibus, ônibus, reboques, semirreboques, camionetas, caminhões, 
caminhões tratores, caminhonetes, entre outros.

O maior aumento no 
número de veículos na 
AII, entre 2005 e 2010, 
deve-se principalmente 
ao crescimento de moto-
cicletas.  Esta situação na 
AII ocorre porque, en-
quanto o número de au-
tomóveis cresceu 5,74%, 
entre 2005 e 2010, o de 
motocicletas aumentou 
16,50%.

municípios da AII, a maior relação da frota de veículos para cada 10 habitantes encontra-se em Vitória, 
com 4,90. Por outro lado, a menor relação está em Cariacica, em que há 2,94 veículos para cada 10 
habitantes.

Foto: Veja Notícias
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Percentual de veículos na área de Influência Indireta - 2010

Em 2010, a frota de veículos presente na AII, 
apresentou um maior número de automóveis. Na 
participação percentual, o número de automóveis 
representa 62,5% da frota total de veículos presente 
na AII. 

Na análise individual dos municípios, a maior 
participação relativa ocorre em Vitória, onde 
68,2% de seus veículos são automóveis.

Veículos Cariacica Vila Velha Vitória Total da AII Espírito Santo
Motoneta 5,1 8,8 4,2 18,2 100,0
Motocicleta 7,3 8,6 5,6 21,4 100,0
Automóvel 8,6 15,4 17,1 41,0 100,0
Micro ônibus 9,9 13,4 18,4 41,7 100,0

Ônibus 12,1 6,5 7,7 26,3 100,0
Reboque 7,6 19,8 19,5 46,9 100,0
Semirreboque 16,4 8,3 6,4 31,2 100,0
Camioneta 8,4 12,9 15,0 36,3 100,0
Caminhão 8,5 6,7 6,1 21,3 100,0
Caminhão trator 15,1 8,5 6,3 29,9 100,0
Caminhonete 6,3 10,3 13,5 30,2 100,0
Outros 5,0 17,7 27,1 49,8 100,0
Total 8,2 12,5 12,8 33,4 100,0

Fonte: Detran, 2010.

Saneamento (Água, Esgoto, Lixo)

O sistema de abastecimento de água presente nos municípios da AII encontra-se interligado na Região 
Metropolitana. Diante disso, não é possível fazer esta análise de forma separada. Conforme relatório da 
Agência Nacional de Águas (ANA, 2014), dos sistemas que abastecem a Região Metropolitana, há dois 
principais, o Jucu, que possui três Estações de Tratamento de Água (ETAs), com capacidade total de 4,7 
m³/s, e o Santa Maria da Vitória, com capacidade de tratamento de água de 2,8 m³/s, dividida em duas 
estações de tratamento. Os municípios que compõem a AII apresentam um elevado índice de domicílios 
abastecidos pela rede geral de água (98,4% do total).

Esgotamento sanitário 

O esgotamento sanitário ainda é um 
grande desafio para os municípios da 
AII. Nenhum deles tem plena coleta por 
rede de esgoto. O município de Vitória 
apresenta o melhor índice, com 95,7% 
dos domicílios com coleta de esgoto pela 
rede geral. O uso de fossas sépticas ou ru-
dimentares ainda é expressivo em Caria-
cica e Vila Velha. Dentre os domicílios da 
AII, são poucos os que não possuem ba-
nheiro ou sanitário. Apenas 0,2% do total 
da região encontram-se nesta situação.
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Segurança Pública

Os municípios de Vila Velha e Vitória possuem a Guarda Civil Municipal. Em Vitória ela é composta por 
três Grupamentos: Trânsito, Proteção Comunitária e Central de Operações e Monitoramento, que podem 
ser acionados pelo telefone 190 via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). A sua atuação 
é em áreas como fiscalização no trânsito, prevenção de casos de violência doméstica (principalmente 
no monitoramento do “botão do pânico”, programa voltado para mulheres) e em patrulhamento e 
monitoramento preventivo no território municipal, para a segurança de seus cidadãos. A AII possui ainda 
seis unidades da Polícia Militar e 37 da Polícia Civil. Ambas as polícias são de responsabilidade do Governo 
do Estado do Espírito Santo.

Central de Operações e Monitoramento Vila Velha.

Tela de Monitoramento do Posto Avançado 
da Guarda Municipal em Camburi.

Para sanar e/ou amenizar os problemas 
originados pela falta de abastecimento 
de água e, principalmente, pela 
ausência de esgotamento sanitário, o 
Governo do Estado do Espírito Santo 
criou o Programa Águas Limpas. Tal 
programa tem por objetivo ampliar 
o abastecimento de água e a coleta 
e o tratamento de esgoto não só na 
Região Metropolitana, como em todo o 
Espírito Santo (CESAN, 2014).

Resíduos sólidos

O lixo produzido nos domicílios da AII é, em grande parte, coletado por serviço de limpeza. Entretanto, 
outras formas menos adequadas de destinação do lixo ainda são praticadas nesses municípios, como a 
queima do lixo na propriedade e o despejo em terrenos baldios ou vias públicas. Neste sentido, cabe destacar 
que a disposição final do lixo urbano em Cariacica e Vitória, é em aterros da empresa Marca Ambiental, 
enquanto em Vila Velha, é na Central de Tratamento de Resíduos de Vila Velha (CTRVV).

Foto: ES

Foto: Gazeta Online
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Defesa Civil Municipal
1º Batalhão de Bombeiros Militar

A área de segurança, na Área de Influência Indireta conta ainda com a atua-
ção da Defesa Civil Municipal, que se faz presente nos três municípios.

Na Área de Influência Indireta há a presença do 1º Batalhão de Bom-
beiros Militar, sediado na Enseada do Suá, em Vitória, que por sua vez, 
apresenta três Companhias (a 1ª Cia está sediada em Vitória, a 2ª Cia, 
em Vila Velha e a 3ª Cia, em Serra). 

Energia Elétrica

A distribuição de energia elétrica na região que 
compreende a AII é realizada por meio da em-
presa Espírito Santo Centrais Elétricas SA (Es-
celsa). O acesso à energia elétrica é universali-
zado nos municípios da AII. Entretanto, existe 
uma parcela dos domicílios que não possuem 
medidor, o que pode caracterizar uso irregular 
do serviço de distribuição de energia.

Sistema de Comunicação

Os municípios de Cariacica, Vila Velha e Vitória, definidos como AII, são cobertos por serviços de 
telefonia fixa e móvel, além de serviços de internet a cabo ou móvel. A transmissão de TV digital está 
disponível em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória, assim como estações de rádio.

Turismo e Lazer

•	 Cariacica

Cariacica faz parte da Rota Imperial, que promo-
ve o resgate histórico e o turismo nos municípios 
cortados pela Estrada São Pedro D´Alcântara. 

O município não possui infraestrutura hoteleira 
qualificada, sediando apenas pequenos estabele-
cimentos e motéis. 

Foto: Notícias Terra

Foto: Iopes
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Centro de Memória Águia Branca

O Centro foi inaugurado em 2006, sendo responsável pela 
organização, preservação e exposição do acervo histórico 
produzido pelo Grupo Águia Branca em seus mais de 60 

anos de história.

Matriz de São João Batista (Cariacica Sede)

É um marco da colonização do município e está 
localiza na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 
sendo a sede do município de Cariacica. A Matriz foi 
construída no ano 1851.

Matriz de São João Batista
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Além de opções privadas, como quadras poliesportivas, 
campos de futebol, estádio da Desportiva Ferroviária 
e futuramente está em construção o estádio Kleber 
Andrade, e do shopping Moxuara.

A reserva está localizada na área rural de Cariacica e possui 2.910 hectares de área. A unidade faz parte do 
Corredor Ecológico Duas Bocas - Mestre Álvaro. A reserva representa um importante fragmento florestal 
de Mata Atlântica e abriga fauna rica e diversificada, com espécies raras e ameaçadas de extinção.

Reserva Biológica de Duas Bocas

Parque Estadual do Moxuara

Cariacica tem como destaque o Monte Moxuara, símbolo 
do município, ele pode ser avistado de diferentes pontos 
da Grande Vitória. No seu entorno o agroturismo 
desenvolveu-se como atrativo. A área de preservação de 
remanescentes de Mata Atlântica que abriga o Monte 
Moxuara possui boa infraestrutura para a prática de 
diversas modalidades de esportes, como motocross, 
automobilismo, asa-delta, parapente e triátlon. Parque Estadual do Moxuara.

Confira outros destaques do município:
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•	 Vila Velha

Santuário Nossa Senhora da 
Penha

O município de Vila Velha 
destaca-se como destino turístico 
religioso e de praia. O principal 
cartão postal do município é 
o Convento Nossa Senhora da 
Penha, que tornou-se também 
o símbolo do estado do Espírito 
Santo. O acesso ao santuário é 
feito pelo bairro Prainha, em 
Vila Velha, mesmo local onde 
os portugueses desembarcaram 
pela primeira vez e fundaram 
a Capitania do Espírito Santo. 
Atualmente, o Convento da 
Penha é visitado por milhares 
de fiéis e turistas anualmente, 
tendo seu ponto alto de visitação 
nas comemorações da Festa da 
Penha. Convento da Penha. Construído em 1558.

Museu Vale

Inaugurado em 1998, o Museu Vale 
é uma iniciativa da Fundação Vale 
e está localizado no bairro Argolas, 
no município de Vila Velha. O 
museu é sediado na antiga Estação 
Pedro Nolasco, quando ainda se 
chamava Estação São Carlos. Ao 
lado do edifício sede existe um 
galpão adaptado para receber 
exposições de arte. O antigo 
armazém de cargas ainda mantém 
suas características originais. 
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Praias

O município de Vila Velha possui 32 Km de litoral, onde destacam-se as praias da Costa, Itapuã e de Itaparica.
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No verão, o município é rota de grandes linhas de cruzeiro marítimo nacional e internacional, que atracam 
no Porto de Vitória para que seus passageiros aproveitem a capital do Espírito Santo por um dia.

Palácio Anchieta

Theatro Carlos Gomes
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•	 Vitória

Vitória destaca-se pelo turismo de negócios. 
O município contempla ampla e diversificada 
rede hoteleira, incluindo redes internacionais. O 
aeroporto de Vitória oferece voos regulares.

Turismo de negócios: O segmento turístico visa 
atender à população que viaja a trabalho, forne-
cendo a ela acomodação, entretenimento e ser-
viços em estilos personalizados.

Destacam-se no município o Centro Histórico, as praças à beira mar, como a Praça do Papa, dos Namorados 
e dos Desejos, as praias urbanizadas de Camburi e Jurema. Além disso, em Vitória há 13 parques abertos 
à população, sendo o Parque Moscoso (que se localiza no centro histórico e é o mais antigo da cidade), 
o Parque da Fonte Grande, o Parque da Pedra da Cebola, o Parque Barreiros, o Parque Von Schilgen, o 
Centro de Esportes e Lazer de Eucalipto, o Parque Fazendinha, o Parque Tabuazeiro, o Horto de Maruípe, 
o Parque Mata da Praia, o Parque Municipal da Baía Noroeste, a Gruta da Onça e a Chácara Paraíso.

Pedra da Cebola.

Horto de Maruípe.

Praça do Papa.

Parque da Fonte Grande.
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Parque Moscoso

Escadaria São Diogo Igreja do Carmo  Estação do Porto de Vitória
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No Centro histórico, além do Parque Moscoso, destacam-se os seguintes pontos de visitação Catedral 
Metropolitana, Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Convento São 
Francisco, Igreja de São Gonçalo, Theatro Carlos Gomes, a Capela Santa Luzia e o Palácio Anchieta. No 
Centro há ainda diversas escadarias históricas, tais como a Maria Ortiz e a São Diogo.

Condições e Padrões Habitacionais

Com base nas informações do Censo de 2010, do 
IBGE, é possível avaliar as condições e os padrões 
habitacionais presentes nos 350.914 domicílios da 
Área de Influência Indireta do empreendimento. 
De maneira geral, percebe-se que 71% deste total 
são casas e 27,8% são apartamentos.

Além disso, destacam-se ainda a presença 
de casas de vila ou em condomínio ou de 
habitação em casa de cômodos, cortiço ou 
cabeça de porco, que participaram com 0,6% 
do total presente na região.

Serviços e infraestrutura disponíveis no entorno dos domicílios da AII

•	A	 identificação	do	 logradouro	ainda	é	um	grande	problema	nos	municípios	de	Vila	Velha	e	
Cariacica. 

•	A	iluminação	pública	cobre	quase	a	totalidade	dos	domicílios.	

•	A	pavimentação	de	ruas	é	mais	precária	em	Cariacica	do	que	nos	demais	municípios	da	AII,	
assim como a existência de calçadas e meio-fio/guia. 

•	O	esgoto	corre	a	céu	aberto	próximo	a	pelo	menos	8%	dos	domicílios	de	Cariacica.

•	Poucos	são	os	domicílios	que	possuem	bueiro/boca	de	lobo	em	seu	entorno.
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Do total de moradias, Cariacica conta com 91,5% de casas e 
Vitória, com 55,4%.
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População

Demografia

Os bairros da AID que estão no município de Vitória 
possuem uma população igual a 13.028 habitantes 
(4% da população municipal). Já os bairros da AID 
que estão em Cariacica, apresentam 36.047 habitantes 
(10,5% da população municipal).

Os bairros da AID estão localizados dentro de 
área urbana, tanto no município de Cariacica ou 
de Vitória. Entretanto, em algumas localidades de 
Cariacica, ainda há vazios urbanos, como no caso 
da região do bairro de Tucum. 

Até 14 anos
De 15 a 60 anos
Mais de 60 anos

População da AID, por Grupo de Idade

Fonte: Detran, 2010.

68,1%

21,5%

10,4%
Os bairros da AID localizados em Cariacica concentram 10,44% 
dos domicílios do município, enquanto os bairros da AID de Vitória 
participam com apenas 3,74% dos domicílios deste município. 

De acordo com o Censo (IBGE) de 2010, a média de pessoas 
residentes por domicílio, na AID como um todo, foi em média 3,20 
tanto em Vitória quanto em Cariacica. 

A população residente na AID é composta em sua maioria por 
mulheres. No município de Vitória, os bairros da AID chegam a 
apresentar um índice de 54,05% de Mulheres, enquanto nos bairros 
da AID de Cariacica este índice é de 51,49%.

Nível de Instrução

Mais de 96% da população residente 
na AID encontra-se alfabetizada. Por 
bairro, os maiores resultados para a 
participação relativa dos alfabetizados 
encontram-se em Mário Cypreste e 
Ariovaldo Favalessa, em Vitória. Por 
outro lado, os menores percentuais 
relativos de pessoas alfabetizadas estão 
em Nova Valverde e Tucum. 

Na análise dos alfabetizados por sexo, é 
possível destacar a maior participação 
relativa das mulheres, em quase todos os 
casos, exceto em Serra do Anil, onde os 
homens foram maioria. Entretanto, cabe 
destacar que tais informações podem 
estar relacionadas a maior presença das 
mulheres em quase todos os bairros que 
compõem a AID.

Caracterização Socioeconômica da AID

Quando se analisa a distribuição das pessoas alfabetizadas por faixa etária, observa-se que os 
maiores percentuais, em todos os casos, encontram-se nas faixas etárias mais jovens. Um terço das 
pessoas que se encontram nesta situação, estão na faixa entre 5 e 9 anos de idade, ou seja, nas faixas 
iniciais do período escolar. É importante destacar a grande presença de pessoas não alfabetizadas 
com 80 anos ou mais de idade, que no caso da AID como um todo, foi igual a 8,4% da população 
que se encontrava nesta situação.
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Os bairros que compõem a AID possuem, 
em conjunto, mais de 15 mil domicílios 
particulares permanentes, sendo 73,5% destes 
domicílios localizados em Cariacica e 26,5% 
em Vitória. Em média, em cada domicílio 
residem 3,2 pessoas, seja nos domicílios da 
AID de Cariacica ou de Vitória.

Na maioria destes domicílios, os homens são 
os responsáveis pelo sustento da família, com 
exceção de apenas dois bairros da AID de 
Vitória (Ariovaldo Favalessa e Caratoíra), onde 
a responsabilidade cabe às mulheres.

Sobre o tipo de domicílio presente na AID, é 
possível verificar a grande presença de casas 
(96%). Além disso, também é importante 
destacar a participação dos apartamentos, que 
representaram 3,1% do total.

Na análise por bairro, é possível verificar 
que a maior presença das casas ocorreu em 
Serra do Anil, em Cariacica, onde 100% dos 

domicílios são deste tipo. Por outro lado, 
a maior participação dos apartamentos 
ocorreu em Itacibá, também em Cariacica, 
com 7% do total.

Outra importante informação sobre o perfil 
dos domicílios presentes na AID, refere-
se a condição de ocupação. Cerca de 76,2% 
dos domicílios locais são próprios (75,2% 
quitados e 0,9% em vias de aquisição). 
Os imóveis alugados, totalizam 17,7% de 
domicílios da AID, e dos que estão cedidos, 
representando 6%. 

Cariacica é o munícipio que possui maior 
participação de imóveis próprios na AID, 
quando comparado a Vitória, em que este 
resultado foi igual a 74,9%. Por outro lado, a 
maior presença de imóveis alugados ocorreu 
na AID de Vitória, onde 19,9% destes 
domicílios estão nesta situação, enquanto 
os da AID de Cariacica, este resultado foi 
igual a 17%.

Habitação

Na análise por bairro, a maior 
presença de imóveis próprios 
e que também se encontram 
quitados, estão em Nova 
Valverde e em Serra do Anil, 
ambos em Cariacica. 

Em Mário Cypreste e 
Santo Antônio, em Vitória 
há a maior presença de 
domicílios alugados. Já em 
Cariacica, os bairros de Alto 
Lage e Itacibá concentram 
mais imóveis alugados. Os 
domicílios cedidos, têm sua 
maior participação relativa 
em Ariovaldo Favalessa, em 
Vitória, e Alto Lage e Itacibá, 
em Cariacica.

No que se refere aos bairros de 
Serra do Anil e Tucum, cabe 
destacar que, eles apresentam 
características distintas, já 
que no primeiro há a presença 
de empresas e indústrias, 
enquanto o segundo, além 
de grandes vazios urbanos, 
também há presídios e hospital 
psiquiátrico.

Bairro Itacibá

Bairro Santo Antônio
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Saúde

As principais causas de morte 
registradas nos hospitais de Cariacica 
estão relacionadas a doenças 
infecciosas e parasitárias. Nos hospitais 
de Vitória, as neoplasias são as grandes 
causas de morte, seguidas de doenças 
infecciosas e parasitárias. Em ambos os 
municípios há grande incentivo a uma 
vida mais saudável, principalmente 
por meio de incentivos à prática 
regular de exercícios físicos, inclusive 
com serviços de orientação voltados 
também para grupos da terceira idade.

Na AID do empreendimento, o bairro Mário Cypreste possui um módulo do SOE 
no Parque Tancredão, com aulas de alongamento, ginástica, yoga e hidroginástica.

As maiores rendas médias da AID estão nos bairros 
de Alto Laje, em Cariacica, e de Santo Antônio, 
em Vitória. No outro extremo estão os bairros 

Nova Valverde, em Cariacica e Mário Cypreste, 
em Vitória, com renda média de R$ 809,59 e R$ 
882,48, respectivamente.

Considerando as faixas de renda das 
pessoas com 10 anos ou mais e que 
possuem alguma renda, na AID, 
43,4% dessas pessoas possuem renda 
mensal de mais de ½ até 2 salários 
mínimos. O percentual de pessoas 
com 10 anos ou mais de idade que 
não possuem rendimento chega a 
35%.Os bairros que detêm os maiores 
percentuais de pessoas com 10 anos 
ou mais de idade sem rendimento, 
foram Nova Valverde (41,9%) e Serra 
do Anil (40,7%), em Cariacica, e 
Caratoíra (40,9%), em Vitória.

Os municípios de Cariacica e Vitória têm, 
respectivamente, 50,2% e 54,3% de sua 
população em situação econômica ativa, ou 
seja, trabalham ou estão em busca de trabalho. 
A maior parte deste contingente é formado 
por homens.

Uma parcela significativa da população que está 
em condição de exercer alguma atividade está em 
situação não economicamente ativa. O percentual 
da população total nessa condição é de 35,5% em 
Cariacica e 33,7% em Vitória.

O bairro da AII que tem maior parcela de pessoas 
com 10 anos ou mais, é Mário Cypreste (89,5%). 
No geral, a AID apresenta 86,5% de sua população 
com 10 anos ou mais de idade, o que corresponde 

a um total de 42.446 pessoas que se encontram em 
Idade Ativa.

Os bairros onde há maior parcela de sua população 
em situação de dependência são Ariovaldo Favalessa 
e Caratoíra, onde 34,6% de suas populações têm 
até 14 anos, e 60 anos ou mais de idade. Por outro 
lado, Mário Cypreste é o que apresenta menor 
percentual de pessoas dependentes, com 17,8% de 
sua população com idades de até 14 anos e 10,5%, 
com 60 anos ou mais de idade. 

De maneira geral, 67,3% da população da AID tem 
entre 15 e 59 anos de idade, o que representa um total 
de 33.012 pessoas. Por agrupamento, as crianças com 
até 14 anos participam com 21,5%, enquanto os idosos, 
com 60 anos ou mais de idade, 11,2%.

População Economicamente Ativa
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A principal atividade geradora de emprego e renda 
nos bairros que compõem a Área de Influência 
Direta, são os comércios e os serviços locais.
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Cais do Hidro avião e como o Mar e Terra: pontos turísticos do local. 

Potencial Turístico e Relevância Econômica Local

A AID do empreendimento está localizada 
às margens da baía de Vitória. A região ainda 
encontra vestígios de manguezal e a paisagem é 
um atrativo para atividades aquáticas de lazer, 
como passeio de barcos e similares, bem como 
a prática de atividades esportivas a exemplo de 
remo e canoagem. Embora apresente grande 
potencial para atividades turísticas e de lazer, este 
aspecto ainda é pouco explorado em ambos os 
lados, seja em Vitória ou em Cariacica.

No lado da AID de Vitória, uma importante 
estrutura para atividades culturais é o Sambão 
do Povo, espaço destinado principalmente ao 
desfile das escolas de samba da Grande Vitória no 
Carnaval. Do outro lado da margem, na AID de 
Cariacica, não há estruturas culturais ou de lazer 
significativas que sofrerão interferência do novo 
sistema viário a ser construído.

Infraestrutura Social e de Serviços

Localização dos equipamentos de saúde, na AID. 

Saúde
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Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves. 2010 e 2012.

Observação: o equipamento S5 possui o nome atual Hospital Estadual de Atenção Clínica HEAC. O 
equipamento S6 Presídio Feminino de Tucum apresenta atendimento às detentas.  
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Os bairros da AID possuem em conjunto 
43 estabelecimentos de ensino estaduais, 
municipais e particulares. 

O bairro Porto de Santana é o que possui o maior 
número de estabelecimentos de ensino dentro 
da AID, seguido de Alto Laje, ambos em 
Cariacica.

De acordo com a Secretaria do Estado 
de Educação (SEDU, 2014), algumas 
escolas da região passaram por reforma 
e ampliação recentemente. Entre elas, 
no caso de Cariacica, destaca-se a 
manutenção da escola General Tiburcio 
e a reforma e ampliação das escolas João 

Crisóstomo Belesa e Presidente Castelo Branco, 
todas localizadas em Porto Santana.  Enquanto 
que em Vitória, destaca-se as obras que estão 
em andamento na escola Major Alfredo Pedro 
Rabaioli, em Mário Cypreste, prevista para 
conclusão em abril de 2015.

EEEFM João Crisóstomo Belesa, 
localizada em Porto Santana, Cariacica.

Educação

EEEFM General Tiburcio, localizada 
em Porto Santana, Cariacica.

CAPS Moxuara localizado em Tucum, 
Cariacica.

Grande parte dos 
estabelecimentos, que 
oferecem o atendimento 
básico de saúde, localizados 
dentro da AID são de 
jurisdição municipal. 

Superlotação

Apesar dos bairros serem bem servidos 
com serviços de saúde, tendo unidades de 
saúde em quase todos eles, diversos atores 
locais reclamaram da superlotação em seus 
atendimentos, fazendo com que elas tenham 
dificuldades em atender a demanda existente.
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Alguns dos problemas relacionados ao setor de educação na AID: tráfico 
de drogas na região e a pobreza da população, já que alguns dos bairros da 
AID estão entre os mais carentes de seus municípios.

Localização estabelecimentos de ensino, na AID.

Desempenho no IDEB
As escolas presentes na AID tiveram desempenhos 
no Ideb próximos as média municipais, já que 
os resultados apresentados por Cariacica, nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, foi igual a 
4,6, e nos finais, a 3,3. Enquanto em Vitória, os 
resultados no Ideb foram iguais a 4,9, para os 
anos iniciais, e a 4,1, para os finais. 

Das 12 escolas avaliadas em 2011, apenas três não 
atingiram suas metas, sendo elas a EEEF General 
Tiburcio, a EEEFM Professora Maria de Lourdes 
Santos Silva e a EMEF Amilton Monteiro da Silva.

Nas escolas localizadas na AID, nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, observa-se que os maiores 
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Observação: O equipamento E7 Penitenciária Estadual 
Feminina de Tucum apresenta atendimento às detentas.  
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Dentro da Área de Influência Direta (AID), encontram-se algumas das principais vias de acesso 
responsáveis pela interligação da maioria dos municípios da Grande Vitória, como Serra, Vitória, 
Cariacica, Vila Velha e Viana. 

Sistema Viário e de Transportes

Principais vias de acesso

resultados no ano de 2011 foram apresentados pela 
EMEF Jocarly Gomes Salles, com 5,8, e pela EEEF 
Professor Augusto Carvalho, com 5,1. Por outro 
lado, a menor nota foi verificada na escola EMEF 
Amilton Monteiro da Silva, com 4,5.

Já no desempenho no Ideb, nos anos finais, das 
escolas localizadas na AID, observa-se que das nove 
escolas avaliadas, quatro 
não atingiram suas metas 
previstas para 2011, sendo 
elas, a EEEFM Coronel 
Olimpio Cunha, a EEEFM 
Presidente Castelo Branco, a 
EMEF João Pedro da Silva e a 
EEEFM Professora Maria de 
Lourdes Santos Silva.

Das escolas avaliadas nos anos finais do Ensino 
Fundamental, o maior desempenho ocorrido na 
avaliação de 2011 foi na EEEFM João Crisostomo 
Belesa, que teve um resultado igual a 4,0. Por 
outro lado, o menor resultado ocorreu na EMEF 
João Pedro da Silva, que teve um 
desempenho igual a 2,1.

EEEFM Professora Maria de Lourdes San-
tos Silva.

Fo
to

: G
oo

gl
e 

m
ap

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves. 2010 e 2012.
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Rodovia do Contorno: interliga o município Cariacica, a partir 
do trevo com a BR-262 até o trevo de Carapina, iniciando a BR 
101 Norte.

Rodovia Governador José Sette: é um dos principais eixos de interli-
gação entre o trecho da BR-262 (estação ferroviária – trevo Alto Lage), 
com a sede municipal de Cariacica. Interliga a sede do município com a 
atual sede da prefeitura e outros departamentos públicos (localizada em 
Alto Lage). Interliga os bairros de Alto lage, Itacibá, Tucum e Santana. 

Rodovia Governador Lindenberg: interliga os municípios de Cariacica e 
Viana com os municípios de Vila Velha e Vitória, utilizando a chamada 
segunda ponte, ou então para a pelo bairro São Torquarto. 

Avenida Nair de Azevedo Silva: dá acessa os municípios de Cariacica, 
Vila Velha e a região que compreende os bairros de Santo Antônio e São 
Pedro. Esta avenida é um das mais importantes do município de vitória, 
por acessar o terminal rodoviário localizado na Ilha do príncipe para 
transporte de passageiros estaduais e interestaduais.  

Avenida Dário Lourenço de Souza: dá acesso aos bairros de Santo 
Antônio, Mario Cypreste e Caratoíra e para aos bairros de São Pedro 
e Ilhas da Caieiras.

Rodovia Serafim Derenzi: interliga as regiões IV (Maruípe), V (Praia 
do Canto), VI (Continental), VII (São Pedro) e VIII (Jardim Cam-
buri) com as regiões I (Centro) e II (Santo Antônio), pela porção 
leste da ilha de Vitória. Essa rodovia, cruza todos os bairros per-
tencentes a região de São Pedro, com acesso a importantes atrações 
turísticas da cidade de Vitória como a Ilha das Caieiras e ao Parque 
Natural Municipal da Fonte Grande. 

Fotos: Google map
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Sistema de Transporte

Toda a AID é atendida por linhas regulares de ônibus municipais, no caso de Vitória, e pelo sistema Transcol, em Cariacica, 
sendo o Terminal de Itacibá (em destaque) a principal referência para os moradores dos bairros da AID de Cariacica.

Trechos Nº de Linhas do 
Transcol Porcentagem

Segunda Ponte 20 31,75%
Avenida Alexandre Buaiz e Avenida Nair Azevedo Silva (Vitória) 19 30,16%
Rodovia BR 262 (até o trevo da José Sette) 18 28,57%
Rodovia BR 262 ( Até o trevo da Rodovia do Contorno) 13 20,63%
Rodovia José Sette 11 17,46%
Rodovia do Contorno 10 15,87%
Rua Vale do Rio Doce 8 12,70%
Rodovia Serafim Derenzi 2 3,17%
Cinco Pontes 2 3,17%
Total de Linhas todo o sistema 63 100,00%

Principais trechos atendidos pelo Sistema Transcol (linhas alimentadoras e troncais) na Área de 
Influência Direta (AID) e seu entorno imediato.

Fonte: Ceturb.

Saneamento (Água, Esgoto, Lixo)

A bacia que fornece água para o sistema de abastecimento na AID é a do Rio Jucu. E, ainda que no 
sistema existente especificamente na região, há três Estações de Tratamento de Água, a ETA 12 Caçaroca, 
a ETA 1 Vale da Esperança e a ETA 2 Convencional Cobi.
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Segundo o Censo Demográfico do IBGE, os bairros que compõem a AID apresentam um elevado índice 
de domicílios abastecidos pela rede geral de água. Entretanto, em se tratando de uma área urbana dentro 
de uma região metropolitana, espera-se o atendimento pleno por este serviço.

Segurança Pública

A infraestrutura de segurança presente na AID dispõe de 15 equipamentos na área de segurança na 
região. Desses,12 encontram-se na área de Cariacica.

1ª Companhia da Polícia Militar Ambiental, em Tucum, Cariacica.

Presídio de Tucum, Cariacica.

Localização dos equipamentos de segurança, na AID.

A maior parte dos domicílios presentes na AID são atendidos por meio da rede geral de esgoto ou pluvial. Sendo o bairro que possui maior parcela 
de seus domicílios atendidos por este serviço, o Expedito, onde 100% está nesta situação.
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Basílica de Santo Antônio.

Cariacica Parque Natural 
Municipal Manguezais do 
Itanguá localizado no Bairro.

Outro importante equipamento, na área da segurança, presente na Área de Influência Direta 
da ponte, é o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), localizado em Mário 
Cypreste, no município de Vitória.

Áreas de recreação, monumentos artísticos e naturais

Dentro da AID de Cariacica existem alguns importantes espaços de lazer. Entre eles estão: quadra 
poliesportiva e praça (bairro Expedito), duas praças e um núcleo de Judô (Alto Lage), e academia 
popular (Itacibá).

É importante destacar que há 
investimentos previstos para o turismo 
e lazer na AID de Cariacica, entre as 
quais, estão a revitalização da orla de 
Cariacica, em Porto de Santana, e a 
construção do Parque o Cravo e a Rosa, 
entre a avenida José Sette e Tucum).

Dentro da AID de Vitória existem 
alguns importantes espaços de lazer que 
atendem a toda a região metropolitana 
e turistas que vistam a cidade de Vitória. 
Entre eles estão o Centro Esportivo 
Tancredo de Almeida Neves, Sambão 
do Povo, Cais do Hidroavião, bem 
como praças e áreas de lazer. 

Parque da Prainha, em 
Santo Antônio.

Núcleo de Integração Social para 
Pessoas Idosas Ondina Escobar 
Fonseca, que funciona no Parque da 
Prainha, em Santo Antônio.
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Construções existentes

Na Área de Influência 
Direta (AID), sobretudo 
no município de Cariacica, 
apresenta uma série de obras 
públicas de grande alteração 
no trânsito, tais como 
serviços de terraplanagem, 
drenagem, pavimentação, 
referente ao projeto Transcol 
III, no chamado Corredor 
José Sette. Para essa mesma rodovia, também está previsto uma mudança de traçado de uma rede de 
distribuição de energia elétrica de alta e baixa tensão. 

Obras de menor porte, tais como reformas e construção de equipamentos de ensino e de saúde, 
entre outros prédios públicos estão previsto nestas áreas, com maior ocorrência no bairro de Alto 
Lage. Desse modo, apesar de serem obras menores, mas o seu conjunto, somado às obras de grande 
porte, (ex. corredor José Sette) podem acarretar uma intensificação de fluxo de veículos dentro da 
AID, na fase de execução do empreendimento. 

No caso da porção da AID do município de Vitória, tem pouca ocorrência de obra de grande impacto, 
mas apresentam algumas obras como: recuperação de pavimento; algumas reformas, manutenção 
e obras de prédios púbicos no Bairro de Santo Antônio. Outra obra importante a ser mencionada 
é o serviço de contenção de encosta no Morro do Quadro, que embora esteja fora da AID, mas sua 
proximidade com os Bairros de Santo Antônio e Caratoíra, pode intensificar o fluxo de veículo, com 
a movimentação de caminhões nas principais vias, que são em sua maioria de uma via. 

Condições e Padrões Habitacionais

O tipo de domicílio predominante na AID, tanto no município de Cariacica (96,2%) quanto em 
Vitória (95,4%) é de casa. Em toda AID este número vai para 96%.

Conjunto de casas populares, em Tucum, Cariacica.

A infraestrutura existente no entorno dos domicílios foi avaliado pelo IBGE, onde constatou-se, 
dentre outros, que:

•	Iluminação	pública	insuficiente,	principalmente	nos	
bairros da AID de Cariacica. 

•	Existência	de	pavimentação	maior	nos	bairros	da	AID	de	
Vitória do que em Cariacica. 

•	Problemas	quanto	à	existência	de	calçadas	em	toda	a	AID.	

•	Bueiros	estão	mais	presentes	próximos	aos	domicílios	da	AID	de	Vitória,	sendo	
precário em Cariacica. 
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A Defesa Civil do Espírito Santo classificou algumas áreas na AID, localizadas no município de Cariacica, 
como de risco alto e muito alto. Tal situação se deve por causa das encostas presentes na região e do 
transbordamento do córrego Piranema, em especial nos bairros Alto Lage, Itacibá, Expedito e Porto Santana.

Áreas de risco na Área de Influência Direta. Fonte: Defesa Civil do Espírito Santo, 2014.

Perfil da mão de obra e de serviços

Mão de obra

Ao analisar o número de trabalhadores empregados no 
setor de construção, observa-se que na AII, em 2012, 
haviam 29.094 empregados formais. Este número 
corresponde a 42,1% dos empregos da construção 
existentes em todo o Espírito Santo. O município 
de Vitória participa com 51,7% dos empregos da 
construção na AII, enquanto Cariacica e Vila Velha 
respondem por 10,7% e 37,5%, respectivamente.
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A quantidade de trabalhadores necessários para a implantação do empreendimento será de 1.624 
trabalhadores, sendo 1.630 simultaneamente no pico da obra no 16º mês do histograma. Essa quantidade 
total de trabalhadores corresponde a 5,6% do total de empregos do setor na AII e 2,4% no Espírito Santo.

Diante dos resultados apresentados sobre a 
capacidade de suporte das empresas e da mão de 
obra disponível na Área de Influência Indireta, é 
possível concluir que a região não sofrerá grandes 
impactos no que se refere ao seu cotidiano, como 
no caso da possibilidade de atração de uma 
grande quantidade de trabalhadores vindos de 
outras regiões. Tal fato ocorre também, porque a 
quantidade de mão de obra a ser demandada pelo 
empreendimento, ou seja, de 1.630 pessoas, caso 
todos viessem de fora, teriam uma participação 
mínima na população total, tanto da AII (ou seja, 
apenas 0,15% do total de 1.091.125 pessoas), ou 
mesmo da AID (3,32% do total de 49.075 pessoas), 
ou mesmo da AID (3,29% do total de49.075 
pessoas), o que acabaria fazendo com que estas 
pessoas se dispersassem no meio do contingente 
e não trouxessem grandes influências sobre a 
população já residente.

Todavia, é importante salientar que, mesmo 
não sendo uma possibilidade, estes possíveis 

impactos originados pela atração de mão de 
obra deva ser devidamente monitorado, de 
modo a potencializar os impactos positivos e 
amenizar eventuais impactos negativos. Além 
disso, a própria priorização por trabalhadores e 
fornecedores locais, já se faz necessário para que 
este monitoramento ocorra.

Por outro lado, apesar de os trabalhadores locais 
não trazerem grandes impactos à economia local, 
com a construção da Quarta Ponte, um dos grandes 
impactos na infraestrutura social e de serviços, 
ocorrerá no sistema viário e de transportes. Tal 
situação ocorrerá não só de forma pontual, no 
interior dos bairros da AID, mas também podem 
ocorrer em diferentes pontos de toda a AII, gerando 
uma série de impactos na população. Desta forma, 
uma das principais medidas a serem adotadas, 
devem voltar-se para o controle e sinalização 
do trânsito de maneira geral, especialmente nas 
proximidades em que as obras ocorrerão, ou seja, 
em alguns pontos da AID.

Capacidade de suporte dos municípios da AII

Histograma de mão-de-obra da Quarta Ponte.
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Mapa dos planos diretores municipal/urbano da Área De Influência Direta do meio socioeconômico

Os Planos Diretores Municipais têm como base legal a Lei federal Nº 10.257/2001, conhecida como 
Estatuto da Cidade, no qual regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal.  O artigo 182 trata 
especificamente sobre a política urbana, de responsabilidade do município em termos de planejamento 
e execução. O Plano Diretor Municipal, é instrumento básico de ordenamento territorial urbano e rural, 
no qual define o tipo de uso e características de ocupação do território. Já o artigo 182 define quais as 
orientações gerais e específicas necessárias para objeto do plano (controle do crescimento urbano, gestão 
territorial e função social da terra) no momento de sua elaboração. 

Os dois municípios que receberão a Quarta Ponte já apresentam-se de acordo com o Estatuto da Cidade 
por meio do Plano Diretor Municipal de Cariacica e Plano Diretor Urbano de Vitória.

Plano Diretor Municipal de Cariacica e o Plano de Diretor Urbano de Vitória
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Plano Diretor Municipal de Cariacica

Lista dos tipos de zonas e siglas do Plano Diretor Municipal de Cariacica em relação a Área de 
Influência Direta. 

Macrozona de Amortecimento: é uma 
área que corresponde a transição entre o 
rural e o urbano, tendo como característica 
a concentração de atividades turísticas, 
eco turísticas, agrícolas, pecuária e 
beneficiamento de produtos agrícolas. Tal 
área possui como objetivos a contenção 
do avanço da malha urbana para a área 
rural, promoção de uso racional dos 
recursos ambientais, incentivo de atividades 
agropastoril e proteção de mananciais .

Zona Rurbana: também corresponde em uma 
área de transição entre o rural e o urbano, assim 
como a Zona de Amortecimento, diferenciando 
apenas pelo fato de tais áreas (Zonas Rurbana) 
estarem próximas a áreas de preservação. Essa 
área tem como objetivo contenção do avanço da 
malha urbana para a área rural, promoção de uso 
racional dos recursos ambientais, incentivo de 
atividades agropastoril, proteção de mananciais 
e definir padrões de uso e ocupação de baixa 
densidade, como exemplo chácaras e sítios.

Zona Sigla
Macrozona de Amortecimento MA
Zona Rurbana ZRU
Zona de Proteção Ambiental 2 ZPA-2
Zona de Proteção Ambiental 1 ZPA-1
Zona Natural 1 ZN-1
Zona Especial de Interesse Social 2 ZEIS-2
Zona Especial de Interesse Social 1 ZEIS-1
Zona de Ocupação Limitada ZOL
Zona de Ocupação Preferencial 3 ZOP-3
Zona de Ocupação Preferencial 2 ZOP-2
Zona de Ocupação Preferencial 1 ZOP-1
Zona Especial 3 ZE-3
Zona Especial 2 ZE-2
Zona Especial 1 ZE-1
Sub-Centro SC
Eixo de Dinamização 3 ED-3
Eixo de Dinamização 2 ED-2
Eixo de Dinamização 1 ED-1

Fonte: PMC, 2014.

Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA 1): 
localizada no perímetro urbano, com áreas 
de vegetação preservadas, com objetivo de 
estabelecer o equilíbrio ambiental, conservação 
da biodiversidade e ecossistemas naturais, 
possibilitando o uso sustentável e pesquisa, 
monitoramento e educação ambiental.

Zona de Proteção Ambiental 2 (ZPA 2): 
localizada no perímetro urbano com áreas 
de vegetação preservadas, com objetivo de 
estabelecer o equilíbrio ambiental, conservação 
da biodiversidade e ecossistemas naturais, 
possibilitando o uso sustentável e pesquisa, 
monitoramento, educação ambiental, atividades 
recreacionais, culturais, esportivos e de turismo. 

Zona de Proteção Ambiental: tem como objetivos principais a preservação e recuperação da 
vegetação remanescente e seus recursos naturais, o resgate e valorização da fisiografia e valores 
paisagístico do município, melhoria da qualidade ambiental bem como os esforços para a 
conservação da biodiversidade compatibilizando com a ocupação urbana, recuperação de áreas 
degradadas e promoção de atividades relacionadas a educação ambiental para o município de 
Cariacica. A Zona de Proteção são divididas em duas categorias: 
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Zona Especial de Interesse Social: possui em 
sua definição um tratamento diferenciado em 
relação aos parâmetros de uso e ocupação do solo 
urbano por ser uma área com população de baixa 
renda, com características de ocupação irregular 
com problemas de acesso à infraestrutura urbana 
com vista a projetos especiais de urbanização e 
regulação fundiária. 

Um dos pontos relevantes no Estatuto da Cidade é 
a inclusão da Zonas Especiais de Interesse Social, 
como marco regulamentário importante para que 
a municipalidade possa destinar políticas públicas 
necessárias para adequação de infraestruturas 
urbanas básicas e regularização fundiária nessas 
áreas. A ZEIS é composta por áreas públicas e ou 

privadas, com habitações precárias, população 
de baixa renda, bem como aquelas populações 
localizadas em áreas de risco. Nas ZEIS são 
permitidos os seguintes tipos de uso: residencial 
e multifamiliar; comercial; serviços; institucional 
e industrial. Um dos pontos apresentados 
pelo Zoneamento, enquanto objetivo além de 
promover regularização fundiária e ampliar 
a distribuição de equipamentos básicos, é 
prevista a promoção de política específica de 
desenvolvimento socioeconômico e ambiental, 
bem como impedir a expulsão indireta, caso 
haja valorização imobiliária dos moradores que 
receberam políticas públicas e urbanas, que 
podem ser facilitadas após a fase de implantação 
do empreendimento.

Zona Natural: é considerada no Plano Diretor 
Municipal de Cariacica, como consideração 
à distribuição no município do conjunto de 
Áreas Protegidas, previstas no Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC), Lei nº 
9.985/2000. Os objetivos destas áreas são pra-
ticamente os mesmos objetivos das principais 
Unidades de Conservação incluso no SNUC.

Cerca de  5% da Reserva Biológica Duas Bocas está inserida na AID.

Detalhe do Área do Parque Natural Municipal, ou Zona de Proteção 
Ambiental 1 (ZPA1)do Rio Itanguá, localizado próximo ao Bairro de 
Porto de Santana na Área de Influência Direta. 

Detalhe da Área do Parque Urbano Municipal “O Cravo e a Rosa”, 
área Pertencente a Zona de Proteção Ambiental 2 (ZPA2). 

Foto: Caca Lima

Detalhe do tipo de ocupação do Bairro Porto de Santana, nota-se as característica básicas dos domicílios estando caracteriza-
dos como normais a subnormais. Observa-se também o tipo de ocupação em encosta de morro e na linha preamar, ao qual 
estão situados a maioria dos Pescadores Locais. 

Foto: Google Map.
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•	 Zona	 de	 Ocupação	 Preferencial	 2	 (ZOP-2):	 são	 áreas	 próximas	 às	 ZOP-1,	 mas	 sujeitas	 ao	
adensamento urbano, por existir uma infraestrutura com capacidade para tal, e com possibilidades 
de transformações na estrutura viária.

Zona Especial: são áreas localizadas dentro do perímetro urbano do município de Cariacica, ao qual 
possui localização estratégica, com potencial para atividades que permitam a geração de atividades que 
conduzem ao impacto econômico, social, ambiental e urbanístico. As Zonas Especiais são divididas 
em três categorias, sendo todas as três existentes dentro da AID do empreendimento, sendo elas:

Destaque para o Bairro Alto Lage apresentando uma densa 
ocupação urbana e em seu entorno a presença dos setores de 
comércio e serviço ao longo da Rodovia BR – 262. 

Detalhe do Bairro Itacibá que apresenta um setor de comércio e servi-
ços consolidado ao longo da Rodovia José Sette, como uma das áreas 
que terá forte impacto do empreendimento da Quarta Ponte.

Detalhe sobre o bairro Serra do Anil referente a ZE1, ao 
longo da Rodovia José Sette. Observa-se esparasas ocupa-
ções com habitações apresentando características regula-
res em termos de acabamento final. 

Zona de Ocupação Preferencial: trata-se de áreas com localização no perímetro urbano com 
proximidade de áreas com melhores infraestrutura, ao qual o andensamento é desejável por 
possuírem condições suficientes para tal. A Zona de Ocupação Preferencial (ZOP) possui como 
objetivos: uso múltiplo (residencial e não residencial); ocupação urbana a partir de infraestrutura 
existente; consolidação de áreas centrais para o município; bem como a preservação de locais de 
interesse ambienta relevantes.  As Zonas de Ocupação Preferencial (ZOP) são divididas em três 
categorias, sendo elas: 

•	Zona	de	Ocupação	Preferencial	 1	 (ZOP-1):	
áreas de melhor infraestrutura, que possui 
atributos essenciais para adotar uma posição 
central no município. As atividades de 
comerciais e de serviços são bastante restritivas 
nesta zona, passíveis de aprovação no Conselho 
Municipal do Plano Diretor de Cariacica. 

•	Zona	de	Ocupação	Preferencial	3	 (ZOP-3):	 são	áreas	com	baixa	densidade	de	ocupação	que	
apresentam necessidade de melhorias na infraestrutura urbana e que apresentam proposta de 
aumento do adensamento por apresentarem localização estratégica, sobretudo pelas proximidades 
aos eixos de dinamização econômica.

•	 Zona	 Especial	 1	 (ZE-1):	 tem	
como características básicas a baixa 
densidade de ocupação, localizados 
estrategicamente próximos aos Eixos 
de Dinamização, com possibilidade de 
implantação de equipamentos públicos.  
É permitido o uso unifamiliar, familiar, 
misto, comercio, serviços, institucional 
e também industrial.

Foto: Google Map.

Detalhe do Bairro Expedito ao qual apresenta domicílios com 
acabamento, contendo calçamento e pavimentação em quase to-
das as ruas de acesso ao bairro.

Foto: Google Map. Foto: Google Map.

Foto: Google Map.
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Sub Centro: áreas ao qual se consolidou a descentralização dos principais centros comerciais 
de Cariacica (Campo Grande) e da Grande Vitória (Centro de Vitória), apresentando como 
forte características o atendimento dos setores de comércio e serviço de atendimento local. 
Os principais objetivos dos sub centros para o Plano Diretor do Município de Cariacica são 
consolidar o comércio e setores de serviço existente, bem como atividades de lazer e cultura para 
os bairros adjacentes, além de permitir a diminuição do deslocamento e mobilidade para acesso 
às atividades comerciais, serviços, serviços urbanos, entre outros.

Eixo de Dinamização: trata-se de uma definição importante no que tange aos Estudos de Impacto 
Ambiental (EIA) do Empreendimento da Quarta Ponte, por razões do planejamento do sistema 
viário local e seu entorno com a centralização de comércio, serviços e industriais de forma conjunta. 
Ele tem como objetivo a formação de áreas para crescimento urbano; localização do comércio e 
de prestação de serviços interligando em nível local (Bairros do Entorno) e regional (Região 
Metropolitana); e por fim, a diminuição de deslocamentos para outras áreas centrais, como Campo 
Grande, Centro de Vitória e Vila Velha Centro e São Torquato para acesso às atividades de comércio 
e serviços urbanos. Os Eixos de Dinamização na Área de Influência Direta são divididos em:

•	Zona	Especial	2	(ZOP-2):	são	também	
áreas com baixa densidade de ocupação, 
tendo também como características 
o aglomerado de equipamentos que 
atendem em nível regional.

Detalhe do Bairro de Tucum, apresentando carcterís-
ticas normais de habitação, com pouca densidade de 
ocupação. Ao fundo em segundo plano da imagem 
são áreas de menor índice de ocupação, ao qual são 
localizados IDAF, Centro de Detenção provisório e 
Penitênciaria Feminina. 

•	Zona	Especial	3	(ZOP-3):	são	também	
áreas extensas, com forte presença de 
equipamentos de interesse econômico 
(comercio, serviços e indústria) 
exercendo impactos econômicos, 
urbanos, sociais e ambientais.

Fazem parte da ZE 3 os bairros Serra do Anil (foi 
caracterizado na parte da Z1) e Itacibá (Z3 – 02). Os 
usos permitidos para a Z3, são residências unifamiliar 
e multifamiliar, misto, comercio, serviço, institucional 
para antedimento em nível local, além de indústrias.

•	Eixo	de	Dinamização	1:	serve	de	su-
porte para circulação de mercadorias 
e pessoas em escala interestaduais, re-
gionais e locais com intensificação de 
atividades comerciais em nível local. 
A ED 1 é localizada no trecho da Rodovia do Contorno 
que possui em seu entorno os bairros de Serra do Anil, 
Nova Valverde e Santana, localizados dentro da AID. 

•	Eixo	de	Dinamização	2:	os	usos	per-
mitidos neste eixo são residencial uni-
familiar, multifamiliar, misto, comér-
cio, serviços, institucional e industrial. 

Eixo de Dinamização 2:  Trata-se do segundo eixo viá-
rio de maior importância dentro da Área de Influência 
Direta que é a Rodovia José Sette.

Foto: Google Map.

Foto: Google Map.

Foto: Google Map.

Foto: Google Map.
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Plano Diretor Municipal de Vitória

Lista dos tipos de zonas e siglas do Plano Diretor Urbano de Vitória em relação a Área de Influência 
Direta. 

Zona Sigla
Zona de Proteção Ambiental 1 ZPA1
Zona Especial de Interesse Social 1 ZEIS1/08 e ZEIS1/09
Zona Especial de Interesse Social 2 ZEIS2/05
Zona Especial de Interesse Social 3 ZEIS 3/01
Zona de Ocupação Preferencial 2 ZOP2/01
Zona de Ocupação Limitada ZOL/03
Zona de Ocupação Limitada ZOL/02
Zona Arterial 1 ZAR1

Fonte: PMV 2014.

Zona de Proteção Ambiental: tem como objetivo a proteção de ecossistemas e recursos naturais e 
culturais, qualificar e conter a ocupação do espaço urbano, conservação de praias, controle da ocupação 
urbana em áreas de fragilidade ambiental e preservar amostras de formações ecológicas diversas bem 
como os recursos naturais. No caso da AID é sobreposto ao Zoneamento do Plano Diretor Urbano 
encontra-se as Zonas de Proteção Ambiental do tipo 2 (ZPA 2).  Segundo o Plano Diretor Urbano 
a ZPA 2 são Áreas destinadas à conservação dos ecossistemas naturais e dos ambientes criados, 
com uso sustentável dos recursos naturais, podendo ser utilizadas para fins de pesquisa científica, 
monitoramento e educação ambiental, turismo, recreação e esportes, desde que estas atividades não 
causem danos aos ambientes naturais ou em recuperação.

 Área de Preservação Permanente pertencente em uma das Zonas 
de Proteção 2 do Zoneamento do Plano Diretor Urbano do Muni-
cípio de Vitória.

•	 Eixo	 de	 Dinamização	 3:	 Os	 usos	
permitidos para este eixo são 
residencial unifamiliar, multifamiliar, 
misto, comercial e de serviços, além 
de atividades industriais. 
Eixo de Dinamização 3: tem como funcionalidade o 
suporte para a circulação entre os bairros Itacibá e os 
bairros que estão fora da AID, como Nova Brasília, 
Oriente e Itanguá, com possibilidade de interligação à 
rodovia do Contorno.

Área Verde Localizado próximo ao Morro do Quadro como sendo 
uma ZPA 2. No primeiro Plano habitações pertencentes ao bairro 
de Caratoira, na área central da foto, encontra-se a referida área 
verde, com predominância de espécie exóticas e em ultimo Plano 
o Morro do Quadro.

Foto: Google Map.

Foto: Google Map. Foto: Google Map.
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Zona Especial de Interesse Social:  são porções do território onde deverá ser promovida a regularização 
urbanística e fundiária dos assentamentos habitacionais de baixa renda existentes e consolidados 
e o desenvolvimento de programas habitacionais de interesse social nas áreas não utilizadas ou 
subutilizadas” (Id, Fls. 46, 2006). Os principais objetivos das ZEIS, segundo o seu documento (PDU), 
são cumprir a função social da cidade e da propriedade, assegurar a preservação e conservação 
ambiental, ampliar a produção de moradias para população de baixa renda, regularização urbanísticas 
e fundiárias de população de baixa renda, diminuição de riscos advindo de ocupações irregulares com 
possibilidade de reassentamento e ampliar a oferta de equipamentos urbanos e comunitários para essa 
camada da população.  As Zonas Especiais de Interesse Social no perímetro da Área de Influência 
Direta (AID) da empreendimento são divididos em:

•	ZEIS	1:	são	áreas	públicas	ou	
particulares com assentamen-
tos irregulares e/ou clandesti-
nos ocupados pela população 
de baixa renda, significativa-
mente precários do ponto de 
vista urbanístico e habita-
cional, predominantemente 
localizados em encostas com 
altas declividades e topos de 
morros, com acessibilidade 
inadequada, riscos e deman-
das por serviços urbanos e 
equipamentos comunitários”.

	•	A	ZEIS	3:		trata-se	de	um	setor	de	uso	e	ocupação	do	solo,	com	características	de	apresentarem	
um parcial atendimento de infraestrutura e serviços urbanos, com necessidade de implantação de 
Projetos de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (EHIS, ex. Projeto Terra), com 
equipamentos comunitários e urbanização complementar para fins de parcelamento, edificação e 
utilização compulsória (Id. 2006). Um ponto que merece destaque, está no artigo 96 da referida 
lei do Plano Diretor Urbano que trata a não declaração de ZEIS de assentamentos totalmente 
localizados sobre pontes e viadutos. 

Zona de Ocupação Preferencial: trata-se de uma 
área que apresenta como característica, áreas de 
grande transformação urbana acelerada, bem 
como áreas desocupadas. Os objetivos da Zonas de 
Ocupação Preferencial são a indução de processos 
de transformações urbanas, preservação de marcos 
de grande importância para a paisagem urbana, 
além do estímulo ao uso múltiplo, interagindo zonas 
residenciais e não residenciais (Id. 2006).

Figura detalhando as características do Bairro Santo An-
tônio na ZEIS 2/05, apresentando habitações subnormais, 
com necessidade de revestimento e finalização da cons-
trução, embora que as ruas sejam calçadas, pavimentadas 
e com meio fio, o detalhe das residência denuncia o perfil 
socioeconômico dos habitantes dessa área. 

Detalhe sobre o Bairro Mario Cypreste com carace-
terística de ocupação tida como preferencial segun-
do o Plano Diretor Urbano do Município. 

Detalhe do Bairro de Caratoira pertencente a ZEIS 1/09, sendo as características básicas 
de ocupação colinas e morros, com pouco espaço para construção bem como ruas de 
acesso estreitas, apesar de haver calçamento. Algumas habitações apresentam caracterís-
ticas normais e outras subnormais, necessitando acabamento final. 

•	ZEIS	2:	possui	como	características	bem	
similares a ZEIS 1, como sendo áreas 
públicas e ou particulares, com presença 
de ocupação irregular, população de 
baixa renda, ao qual possui atendimento 
parcial de infraestrutura, serviços 
urbanos e comunitários (Id. 2006). 

Foto: Google Map.

Foto: Google Map.

Foto: Google Map.
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Zona Arterial:  trata-se de uma área 
destinada ao contexto de mobilidade 
urbana da Cidade de Vitória, com intuito de 
impulsionar como vetor de fluxo de veículos 
entre a região central da Cidade de Vitória 
aos Bairros São Pedro, Santo Antônio bem 
como ser um eixo alternativo de trafego para 
a porção norte do município. No caso da 
AID, a sua delimitação segue o traçado da 
Avenida Santo Antônio e o do trecho inicial 
da Rodovia Serafim Derenzi.

Zona de Ocupação Limitada: é 
“composta por áreas com predomínio 
do uso residencial, com grande 
demanda por infraestrutura (sic) de 
coleta e tratamento de esgoto e com 
sistema viário apresentando limites ao 
incremento da ocupação urbana”. Os 
objetivos da Zona de Ocupação Limitada 
são a compatibilização do adensamento 
de construção com as características do 
sistema viário bem como a limitação da 
oferta de infraestrutura básica, como 
o saneamento básico. Outro aspecto 
importante para tal área é a necessidade 
de melhorar as condições de mobilidade 
urbana, sobretudo nos pontos críticos 
do sistema viário, corroborando 
com a proposta conceitual do 
empreendimento (no caso a ZOL/03). 
A preservação de áreas com interesse 
ambiental é desejável, bem como a 
contenção de ocupação em APP.

No caso da AID, a sua delimitação segue o traçado da Avenida San-
to Antônio e o do trecho inicial da Rodovia Serafim Derenzi.

Detalhe sobre o Bairro Caratoira, na Zona de Ocupação Limitada 02 (ZOL/02) 
apresentando habitações normais, calçamento e pavimentação nas ruas. En-
trentanto, o tamanho das ruas e das calçadas denuncia os motivos da limitação 
de ocupação nesta área. 
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Foto: Google Map.

Educação Ambiental
Representações de comunidades dos municípios de Cariacica e Vitória participaram do Diagnóstico 
Participativo de Percepção Ambiental (DPPA). O objetivo da ação foi identificar a percepção ambiental 
da população das duas localidades mediante as características socioeconômicas, ambientais e culturais, 
bem como proporcionar aos participantes um ambiente de discussão sobre os estudos ambientais 
existentes em sua região.

Dentro da proposta do DPPA está a promoção de uma reflexão sobre o processo de licenciamento ambiental 
do empreendimento em questão e suas interfaces, assim como o estímulo à participação qualificada dos 
atores institucionalizados, dos representantes de associações de moradores, de entidades religiosas, da área 
da saúde, de ONGs, dos movimentos sociais, das lideranças informais e terceiros. 

O DPPA é realizado durante a elaboração dos estudos para o licenciamento. Exigido pelo Iema (Instrução 
Normativa nº 03/2009), ele visa auxiliar a elaboração de programas e projetos de educação ambiental e 
de comunicação social tendo como base metodológica o Diagnóstico Rápido Participativo (DRP). Essa 
ferramenta visa proporcionar aos participantes um processo de autoreflexão sobre os problemas e as 
possibilidades para solucioná-los. 
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Mobilização Social para Oficina de DPPA

Para a realização do DPPA foi feita a Mobilização Social da população residente na AID, com base na 
ferramenta “Bola de Neve” na qual possibilita que uma liderança convidada identifique e indique outras 
pessoas e lideranças, expandindo a fonte de dados e de mobilização para participação no Diagnóstico. 

Mobilização para Oficina de Diagnóstico em Vitória. Foram 
convidadas 32 pessoas e 18 instituições. Confirmaram presença 
no evento 22 participantes.

Mobilização para Oficina de Diagnóstico em Cariacica. Foram 
convidadas 33 pessoas e 23 instituições. Confirmaram presença 
no evento 23 participantes.

Mobilização Social para Reunião Devolutiva

Assim como para oficina de DPPA, foi feita a mobilização para Reunião Devolutiva em Cariacica e 
Vitória. A ação, com base na ferramenta “Bola de Neve”, foi realizada entre 24 a 27 de janeiro de 2014.

Mobilização para Reunião Devolutiva em Vitória. Foram 
convidadas 34 pessoas e 21 instituições. Confirmaram pre-
sença no evento 23 participantes.

Mobilização para Reunião Devolutiva em Cariacica. Foram con-
vidadas 37 pessoas e 29 instituições. Confirmaram presença no 
evento 32 participantes.

Em seguida acontecem 
dois momentos distintos 
e complementares: a 
Oficina de Diagnóstico 
Participativo e a Reunião 
Devolutiva, realizadas por 
município da AID, ambas 
com o intuito de promover 
interação entre os diferentes 
atores, permitindo um 
debate amplo e uma leitura 
além da comunidade em 
que vivem e atuam, no 
âmbito do seu município e 
de sua região.

A oficina de Diagnóstico Participativo de Percepção Ambiental, no município de Vitória foi realizada 
no Auditório do Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves, bairro Mário Cypreste, em 14 de janei-
ro de 2014 e contou com a participação de 16 pessoas, representando 12 instituições.
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A oficina de Diagnóstico Participativo de Percepção Ambiental, no 
município de Cariacica, foi realizada no IFES – Campus Cariacica, 
bairro de Itacibá, em 15 de janeiro de 2014, e contou com a 
participação de 10 pessoas, representando 8 instituições.

A Reunião Devolutiva, em Cariacica, foi realizada no Ifes – 
Campus Cariacica, bairro de Itacibá, em 29 de janeiro de 2014, 
e contou com a participação de 23 pessoas, representando 9 
instituições.

A Reunião Devolutiva, no município 
de Vitória, foi realizada no Auditório 
do Centro Esportivo Tancredo de 
Almeida Neves, bairro Mário Cypreste, 
em 28 de janeiro de 2014 e contou 
com a participação de 13 pessoas, 
representando 10 instituições.

Momento de priorização durante a Reunião Devolutiva em Vitória. Momento de priorização durante a Reunião Devolutiva em Cariacica.
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Embarcações a remo atracadas em Santo 
Antônio, Vitória (em destaque).

Pesca
Grupos e Atividades Tradicionais

A pesca é a principal atividade tradicional desenvolvida nas comunidades da AID da Quarta Ponte, 
desenvolvida tanto de maneira artesanal quanto para subsistência. A pesca na baia de Vitória é uma 
atividade de baixa autonomia, realizada na maioria dos casos por meio de embarcações de pequeno 
porte, sem casaria e movidas a remo, e tem como área de atuação toda a baía de Vitória.

Para a descrição da atividade 
desenvolvida na AID, foi 
realizado um levantamento 
de informações com base 
em dados secundários, 
provenientes de entidades 
competentes e de estudos 
específicos sobre o assunto, e 
dados primários, obtidos por 
meio de entrevistas de campo 
individuais e mapeamento 
participativo, realizados com 
membros atuantes da pesca 
nas comunidades locais.

Entrevista e mapeamento 
participativo em Santo An-
tônio, Vitória. As entrevistas 
seguiram um roteiro com 
questões específicas sobre a 
atividade pesqueira local e o 
mapeamento foi feito com a 
utilização de mapas georre-
ferenciados, para indicação 
de áreas e rotas de pesca e 
zonas de conflito.

Caracterização da atividade

Nos municípios de Vitória e Cariacica como um todo, compreendidos na Área de Influência Indireta 
(AII) do empreendimento, a quantidade de pessoas envolvidas na atividade pesqueira pode ser 
conhecida com base nos dados de duas fontes oficiais, o Censo do IBGE (2010) e o Ministério da 
Pesca e Aquicultura (2012). Os dados do IBGE indicam a existência de 771 pescadores no município 
de Vitória e 365 no município de Cariacica, enquanto os dados do MPA apontam 94 pescadores e 
aquicultores em Cariacica e 634 em Vitória. 
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Município Número de pescadores e aqui-
cultores

Cariacica 365
Vitória 771
Total 108

Município Número de pescadores e 
aquicultores

Cariacica 94
Vitória 634
Total 728

Número de pescadores e aquicultores por mu-
nicípio da AII, segundo o IBGE

Número de pescadores e aquicultores por mu-
nicípio da AII, segundo o IBGE

Fonte: Micro dados do Censo IBGE (2010). Fonte: MPA (2012).

Na AID, apenas o MPA figura como fonte de dados secundários indicando o número de pescadores 
e aquicultores existentes por bairro, uma vez que os micro dados da amostra do censo do IBGE estão 
disponíveis apenas a nível de município. Segundo o MPA (2012), na AID da Quarta Ponte há um total de 
175 pessoas envolvidas na atividade de pesca e aquicultura, sendo 108 em Cariacica, com destaque para 
a comunidade de Porto de Santana, e 67 em Vitória, com destaque para a comunidade de Santo Antônio. 
Destacamos também os moradores de bairros adjacentes, que mesmo estando fora da AID, não conta 
com pescadores artesanais inscritos nos dados do MPA. É importante destacar que este número pode ser 
maior, já que no decorrer do trabalho de campo, foram identificados outros moradores que fazem uso dos 
recursos pesqueiros na AID, a exemplo, do Bairro Alto Boa Vista localizado no município de Cariacica.

Em relação aos dados disponibilizados pelo Ministério da Pesca aqui apresentados, é importante 
considerar dois fatores: 

•	Existe	um	número	considerável	de	pescadores	e	marisqueiras	sem	cadastro	junto	ao	Ministério	da	
Pesca, ou não vinculados a associações, organizações e/ou entidades representativas da pesca. 
 
•	Dentro	do	universo	de	dados	disponibilizados	pelo	MPA,	existe	um	número	de	indivíduos	que	
não têm relação com a atividade pesqueira e ou de mariscagem, mas que de uma forma ou outra, 
estão inscritos. Possivelmente porque o cadastro do MPA possibilita o recebimento do auxílio do 
governo (defeso).  

Município Bairro Número de pescadores e aquicultores

Cariacica

Expedito e Alto Lage 0
Itacibá 9

Nova Valverde 1
Porto de Santana 96

Santana 2
Serra do Anil 0

Tucum 0
Total 108

Número de pescadores e aquicultores na região da AID em Cariacica.

Fonte: MPA (2012).
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Entidade Município
Associação dos Catadores de Caranguejo da Grande Nova Rosa da Penha (ASCAPENHA) Cariacica - ES
Associação dos Pescadores de Porto Santana (APAS Cariacica - ES
Associação de Pescadores de Nova Canaã – (APEMACC) Cariacica - ES
Associação de Pescadores de Cariacica (PESCAR) Cariacica - ES 
Colônia de Pescadores Z-5 Vitória - ES
Associação de Pescadores da Ilha das Caieiras  APDSIC Vitória - ES
Associação de Pescadores do Terminal da Praia do Canto (APTPC) Vitória - ES

Fonte: Ministério da Pesca, 2012.

Dentro do município de Cariacica, destacamos o bairro Porto de Santana, com 96 pescadores inscritos 
no banco de dados disponibilizado pelo Ministério da Pesca. Dentro do bairro supra citado, podemos 
destacar a Associação dos Pescadores de Porto de Santana (APAPS), com 110 associados, representando 
um número de aproximadamente 60 famílias cadastradas.

Município Bairro Número de pescadores e aquicultores

Vitória

Ariovaldo Fava Lessa 3
Caratoíra 3

Mário Cypreste 5
Santo Antônio 56

Total 67

No caso do município de Vitória, destaca-se o bairro de Santo Antônio com 56 pescadores. Um dado 
relevante é que, mesmo com um grande número de pessoas vinculada à pesca e mariscagem neste 
bairro, não existe hoje, nenhuma Associação e/ou entidade vinculada à atividade de pesca e mariscagem. 
Demostrando um baixo grau associativo por parte dos pescadores de Santo Antônio.

Número de pescadores e aquicultores na região da AID em Vitória.

Principais entidades de pesca de Vitória e Cariacica ativas e atuantes.

Porto de Santana, conversa com a presidente da Associação dos Pescadores de Porto de Santana, Cariacica.

Existe um pequeno número 
de embarcações de maior 
porte, com casaria, típicas de 
uma atividade pesqueira que 
apresenta uma autonomia 
maior, buscando o pescado 
em áreas mais distantes e com 
capacidade para permanecer 
vários dias em mar.
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Com base em observações de campo, foi realizada uma estimativa do número de barcos nas comunidades 
de Santo Antônio, Itacibá e Porto de Santana. Ambos foram selecionadas por serem os locais diretamente 
impactados pela construção da Quarta Ponte. Em Santo Antônio foram contabilizadas aproximadamento 
70 embarcações. Em Porto de Santana, no ponto de desembarque localizado dentro do Rio Itanguá (na 
área da PNM do Maguezal do Itanguá) foram identificados aproximadamente 10 barcos a remo e um 
com Casaria. Nos outros pontos de Porto de Santana, o número não pôde ser definido, pois a maioria das 
embarcações é mantida no fundo dos terrenos das residências localizadas na beira do canal, impossibilitando 
sua visualização e contagem, como demostra o mapa abaixo: 
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O desembarque do pescado ocorre em diversos locais dispostos nas margens de ambos municípios, 
com maior concentração de pontos de desembarque no município de Vitória, na comunidade de 
Santo Antônio. Apesar de alguns pontos contarem com atracadouros ou similares , em sua maioria 
são locais sem estrutura adequada para desembarcar o pescado. A comercialização do pescado é feita 
principalmente em domicílio, diretamente para o cliente,  as vezes com a presença do atravessador, 
ocorrendo também em menor parcela em feiras e peixarias locais.

Localidade Número de barcos estimados
Bairro Santo Antônio e Mário Cypreste 
-Vitória  Aproximadamente 70 embarcações miúdas a remo e sem casaria.

Bairro Porto de Santana, Ponte Pre-
ta-Cariacica (localidado dentro da área 
do PNM do Rio Itanguá)

Aproximadamente 10 embarcações miúdas a remos e sem casaria.

Bairro Itacibá, Avenina Vale do Rio Doce 
-Cariacica (localizado entre Segunda 
Ponte e  rio Itanguá), também conhecida 
como Beira Mar.

Aproximadamente 15 embarcações miúdas a remo e sem casaria.

Porto de Santana-Cariacica

Não foi realizada contagem por conta da dificuldade de acesso aos pon-
tos de desembarque. Os barcos Porto de Santana em sua grande maioria 
ficam atracados nos fundos e quintais das casas, dificultando assim uma 
contagem. Para tal, foi apontado no  a área com esta característica.

Número de barcos a remo estimados por localidade da AID
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A área onde a atividade pesqueira é desenvolvida compreende toda a baía de Vitória, havendo maior 
concentração na região da Ilha do Cal até o manguezal do rio Santa Maria, na porção norte da baía. 
Os pescadores das comunidades de Cariacica utilizam toda área em sua atividade, bem como os 
pilares da Segunda e Terceira Ponte, que segundo os mesmos são locais atratores de pescado. Os 
pilares são estruturas que propiciam o desenvolvimento de algas e outros organismos. Em função 
disso, os peixes são atraídos devido à disponibilidade de alimento. Os pescadores de Vitória, por 
sua vez, não costumam pescar ao sul do Cais do Hidroavião, justificando que a água vai se tornando 
mais suja e o pescado mais escasso à medida que se deslocam para a porção sul da baía.

Atracadouro em Santo Antônio, Vitória.

Atracadouro em Santo Antônio, Vitória.

Pontos de desembarque sem estrutura em Cariacica 
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Atracadouro em Santo Antônio, Vitória.

Embarcação alugada para atividade recreativa. Alguns pescado-
res não vive exclusivamente da pesca, voltando-se para outras 
atividades como alternativa para complementação de renda, por 
exemplo o aluguel de suas embarcações para recreação, transporte 
entre outros fins.

A atividade pesqueira também ocorre de forma voltada ao lazer, a exemplo dos eventos quadrimestrais 
realizados pelo Clube da Pesca, em Santo Antônio, nos meses de março, junho, setembro e dezembro. 
Nesses eventos, realizados aos domingos, os pescadores realizam competições de pesca de linha na região.

A mariscagem
A atividade é exercida principalmente nas áreas de manguezal dos rios Santa Maria e Bubu, 
principais fontes para extração do recurso.

Depósito de conchas em Porto de Santana, Cariacica. Na região 
da AID situada em Cariacica é desenvolvida a atividade de 
mariscagem, especialmente comunidade de Porto de Santana, logo 
percebida pelo grande acúmulo de conhas à beira do canal.

Latas utilizadas para fervura de mariscos. A mariscagem é uma 
atividade extrativa de participação familiar, na qual os homens, 
predominantemente, são responsáveis pela raspagem e coleta dos 
mariscos no mangue e no costão e as mulheres encarregadas de 
sua limpeza e cozimento.

Recursos-alvo 

Dentre os recursos pesqueiros apontados por pescadores figuram o “camarão lameirão”, robalo, guaiuba 
(conhecida localmente como sirioba), corvina, carapeba, caratinga, tainha, vermelho, siri e o sururu, no 
caso da mariscagem. O camarão lameirão, conhecido popularmente entre os pescadores, além de servir 
como alimento, é também comercializado ainda vivo como isca para a pesca esportiva. 
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Rede de arrasto manual:

Rede de emalhe: 

Rede de arrasto tipo balão

Bandeira

Pano de rede

Garatéia

Chumbo

Bóia

Fundo

Meia água

Superfície

A

B

C

Rede de emalhe dentro de embarcação. Em relação à captura dos demais recursos pesqueiros, a rede de emalhe é o petrecho 
mais utilizado, havendo também o uso das linhas de mão e varas de pescar, em menor quantidade e com caráter recreativo 
na maioria dos casos, além das tarrafas e das armadilhas tipo jereré para a captura do siri. A atividade pesqueira nessas 
modalidades ocorre tipicamente durante o período diurno.

Esquema de rede de emalhe.

Principais Petrechos de Pesca
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Linhas de mão

Jereré

Esquema de linha de mão.

Aro de
 arame

Peso

Centro - onde fica 
a isca fortemente 

amarrada

Cabresto

Linha que vem da 
mão do pescador ou 

da ponta da vara

Jereré, utilizado para captura de siri.Esquema de jereré.

A atividade de mariscagem, por sua vez, é realizada 
por meio da raspagem do costão com o auxílio de 
enxadas e outros instrumentos similares, muitas 
vezes desenvolvidos pelos próprios marisqueiros, 
atividade também realizada nas áreas de mangue. 
Os mariscos são retirados e colocados em tonéis 
ou caixotes de plástico para o transporte até o 
local de desembarque.

Caixotes para transporte dos mariscos.

Atividade proibida de mariscagem no Parque Natural Municipal do Manguezal de Itanguá.
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Desapropriação
A desapropriação está amparada pela Constituição 
Federal de 1988, no artigo número cinco, inciso XXIV “a lei estabelecerá para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvada os casos previstos nesta Constituição”.

Para que haja a desapropriação se faz necessários a utilidade pública ou ainda interesse 
social, medidas urgentes em circunstância que envolva situações de riscos. O artigo 
5 do Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, estabelece casos considerados de 
utilidade pública para fins de desapropriação. O projeto da Quarta Ponte se enquadra 
nas alíneas i e j conforme o texto abaixo: 

i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; 
a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem 
edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a 
construção ou ampliação de distritos industriais; (Redação dada pela Lei nº 
9.785, de 1999);

j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo.

Caso a parte a ser desapropriada não concorde 
com o termo legal de expropriação ou mesmo o 
valor indenizatório, o mesmo poderá recorrer 
Juridicamente. O envolvimento do judiciário 
no processo de desapropriação ocorre 
mediante a fiscalização dos procedimentos 
jurídicos adotados, a verificação se o preço a 
ser pago é justo, os procedimentos adotados 
no processo e a verificação se o poder público 
solicitou a expropriação numa das hipóteses 
legais permitidas.

No âmbito Estadual, no que diz respeito à 
legislação de desapropriação, nos últimos 
dois anos foram efetuados dois Decretos 
Leis. O Decreto Lei nº 3325-R dispõe sobre 
o procedimento de desapropriação para 
implantação de obras e projetos estruturantes no 
âmbito do Departamento de Estradas e Rodagem 
do Estado do Espírito Santo (DER-ES). Esse 
Decreto estabelece normas e diretrizes atinentes 
aos procedimentos de desapropriação no âmbito 
do DER-ES, tendo por finalidade desburocratizar, 
descentralizar e desconcentrar as atividades 
de aquisição por desapropriação previstas na 
Subseção III do Decreto nº 3126-R/2012. 

O art 2º autoriza o DER-ES a instituir a Comissão 
de Avaliação Imobiliária (CAI), cuja a finalidade é 
avaliar, vistoriar e homologar as avaliações de bens 
e imóveis a serem desapropriados pelo Governo 
do Estado, por intermédio deste Departamento, 
no qual as obras foram executadas ou gerenciadas 
por esta entidade. A CAI poderá emitir pareceres 
técnicos referentes à sua valorização conforme 
exposto no parágrafo abaixo:

“As avaliações realizadas pela CAI/DER serão 
compostas por Laudo de Avaliação, em inteiro 
teor, incluindo anexos, apêndices, memórias de 
cálculo e demais partes que se fizerem necessárias, 
acompanhado da respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), na forma 
descrita pela Norma Técnica da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), vigente 
à ocasião da elaboração do laudo.”

O Decreto nº 3126-R dispõe sobre a estruturação, 
organização e administração da Gestão 
Patrimonial Imobiliária do estado do Espírito 
Santo no âmbito da Administração Direta e 
Indireta, no que couber, e estabelece outras 
providências.

As desapropriações, em decorrência da construção da Quarta Ponte, ocorrerão nos imóveis localizados 
no traçado da ponte e suas alças, do passeio, e de dentro da margem de segurança, em terrenos, com e sem 
construção. Contudo, cabe ressaltar que o número de desapropriações, no caso deste empreendimento, 
somente será contabilizado durante a fase de cadastramento documental, onde será averiguado o número 
de unidades habitacionais de forma mais concreta. O processo de desapropriação é um procedimento 
administrativo que será realizado pelo DER-ES/SETOP. Conforme a Lei nº 3325-R, a desapropriação 
é um ato de competência exclusiva do Estado, não podendo ser delegada para terceiros ou empresas 
contratadas, cabendo ao mesmo à condução de todo o processo, que será efetuado por funcionários 
públicos, podendo ocorrer a delegação ou contratação de produtos que servirão na formação do processo, 
funcionando como apoio técnico.

Desapropiação: procedimento no qual o Poder 
Público (Federal, Estadual e Municipal) despoja 
alguém de uma propriedade mediante a aquisição, 
indenização, fundada em um interesse público.
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O processo administrativo que tramita na SETOP/DER-ES passa por uma série de atos, todos documen-
tados, que podem ser visualizados em sete etapas abaixo: 

I. Elaboração do cadastro preliminar de desapropriação 
(paralelo ao projeto de engenharia da obra)

Preparação do poder público para identificação e conhecimento 
das áreas atingidas pelo projeto de engenharia. Tem como missão 
principal representar e demonstrar o impacto que o projeto em 
desenvolvimento terá sobre as áreas atingidas pela futura obra. 
Durante a fase de confecção do projeto de engenharia da Quarta 
Ponte, ainda não há possibilidade de abordar os moradores 
residentes nas áreas que estão sob o traçado, visto que tal etapa 
depende não só da aprovação do projeto contratado como 
também de uma sucessão de atos administrativos.

II. Cadastro físico imobiliário e 
pesquisa dominial

Identifica os proprietários da área a ser 
expropriada, bem como as benfeitorias 
dentro da delimitação da propriedade. No 
documento deve conter, entre outros, planta 
de situação do imóvel, topografia e área 
terreno.

IV. Parecer técnico social

Corresponde à identificação 
dos proprietários/posseiros das 
áreas cadastradas, bem como o 
recolhimento da documentação 
pessoal e do imóvel a ser 
desapropriado, assim como uma 
análise das documentações 
apresentadas. Tem foco no 
relacionamento com vistas a 
minimizar os impactos das obras 
na Região Metropolitana, junto 
à população ocupante das áreas a 
serem objeto de desapropriações, 
indenizações, reassentamentos 
ou realocações. Essa interlocução 
ocorrerá caso a caso.

V. Parecer de conciliação

Após as fases anteriores a Comissão de Avaliação Imobiliária, 
de posse do cadastro físico imobiliário e da pesquisa dominial, 
analisando o parecer social e com a avaliação imobiliária em 
mãos, inicia a próxima etapa onde o Estado busca a realização 
da desapropriação amigável, momento em que se produz o 
parecer de conciliação. A comissão é composta por servidores 
públicos que atuam fazendo visitas diretas na residência dos 
moradores ou marcando reuniões. Nesses encontros são 
apresentados os valores identificados nos laudos de avaliação. 
Caso a proposta seja aceita, é firmado um Contrato Particular 
de Cessão dos Direitos de Propriedade e da Transferência 
Definitiva da Posse e Propriedade, no qual fica determinado 
que o Estado assume imediatamente a posse do imóvel e passa 
a ser o legítimo proprietário da área desapropriada, mediante o 
pagamento do valor indenizatório que foi acordado.
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Linha do tempo do empreendimento e da desapropriação

III. Laudo de avaliação imobiliária em área urbana ou rural

Conforme previsto na Lei Nº 3325-R, os laudos, pareceres e relatórios que deverão ser elaborados, em 
conformidade com a norma 14.653 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Normas 
previstas na Lei nº. 14.653/01, permite trazer aos autos uma grande margem de confiabilidade técnica 
e legal às avaliações feitas. O método utilizado pela SETOP/DER-ES atualmente é o Método Evolutivo 
que consiste a partir do valor do terreno, somá-lo ao valor da construção com custos diretos e indiretos e 
acrescentar ao total os custos financeiros, despesas de vendas e lucro do empreendedor.

VII. Arquivamento do processo

Concluído o pagamento e feita a desapropriação, será efetuado o arquivamento do processo. Cabe 
ressaltar que caso não haja consenso com o valor indenizatório a ser pago pelo Estado, os moradores 
poderão recorrer ao judiciário e solicitar uma reavaliação do processo o que poderá ocasionar no 
atraso do andamento do projeto. 

VI. Pagamento

Concluída a fase de negociação o processo chega à fase de enquadramento orçamentário e 
pagamento da indenização.
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Patrimônio histórico

urbanizaÇÃo do municÍpio de vitÓria

O início da história de ocupação do município de Vitória coincide com a 
própria fundação da capitania do Espírito Santo, quando a Carta Régia 
de 1º de janeiro de 1534, emitida pelo monarca português, nomeia Vasco 
Fernandes Coutinho como donatário. Confira na linha do tempo um 
pouco do que foi essa história:

Aterros, aberturas de ruas e avenidas, por 
meio da demolição de inúmeras construções 
antigas e a construção de novos prédios 
dotados da arquitetura mais moderna para o 
período, projetos paisagísticos como a criação 
do Parque Moscoso (1912), reforma do 
Palácio Anchieta (1912) os projetos de draga-
gem e ampliação do Porto de Vitória (1937), a 
construção da Cinco Pontes (1928) são alguns 
dos marcos das mudanças urbanísticas 
vivenciadas no início do século XX, que 
projetou a capital não só como uma cidade 
mais “receptiva” aos moldes modernistas e 
sanitaristas, mas também lançou-a a perspec-
tivas econômicas mais dinâmicas pautadas 
nas exportações do café (base da economia 
capixaba) e no incentivo à indústria incipiente 
(na grande maioria, criadas por imigrantes 
oriundos das levas de europeus que chegaram 
no ES em meados do século XIX) que 
engendrava-se próxima a zona portuária. 

23 de maio de 1535: a 
comitiva de Coutinho desem-
barca no território da capita-
nia e da à terra o nome de 
Espírito Santo, em vista da 
celebração da festa do Divino 
Espírito.

Tem início o povoamento 
do solo espírito-santense, 
com a construção das 
primeiras cabanas e o 
início das culturas agríco-
las e a construção de uma 
pequena igreja. Esse 
primeiro núcleo de coloni-
zação recebeu o nome de 
Vila de Nossa Senhora da 
Vitória. 

Os colonizadores descobrem 
uma grande ilha que chama-
ram Ilha de Santo Antônio, por 
ser o dia 13 de junho de 1535. 
O desembarque se 
efetuou próximo a uma 
ilhota que depois se
chamou Caleiras 
ou Caieiras, como
é conhecida, 
até hoje. 

Os constantes ataques indígenas, 
franceses e holandeses levam os 
portugueses a transferirem a capital 
da capitania para a Ilha de Santo 
Antônio, na baía de Vitória. A Vila 
Nova do Espírito Santo, como foi 
denominada a nova capital, foi 
fundada em 8 de setembro de1551. 

Em 1823, a vila de Vitória foi elevada a cidade. Entre o final do século XIX e a primeira 
metade do século XX, a cidade passa por uma profunda modificação urbana. Havia vários 
locais no centro da cidade onde a presença de mangues e pântanos atestavam a sua 
insalubridade. 

O lameirão do Campinho, como era 
conhecido o atual Parque Moscoso, e o 
Largo da Conceição, atual Praça Costa 
Pereira, eram locais onde inexistiam 
condições de salubridade, fazendo com 
que a cidade fosse palco de constantes 
epidemias que atacavam e matavam 
seus habitantes.

Ampliação do Porto de Vitória, 1940.

Construção dos trilhos da Ponte Florentino Avidos, 1920.

Inicio do aterro do Campinho, 1808.

Canal do Campinho.

Aterro realizado para edi�cação do Parque Moscoso em 1912.
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Urbanização do município de Cariacica

A ocupação de 
Cariacica teve início 
quando os portugueses, 
partindo de Vila Velha, 
fizeram incursões pelo 
rio Jucu e foram atingindo o atual território 
de Cariacica. Nessa região, os colonizadores 
foram formando fazendas de cana-de-açúcar e 
impulsionaram engenhos. No século XVII, os 
jesuítas impeliram um grande projeto catequista 
para as tribos indígenas localizadas na região, sendo 
parte do território cariaciquense ocupado pelos 
padres que fundaram neste período novas fazendas 
e engenhos. A Fazenda Jesuítica de Itapocu que 
produzia farinha de mandioca, foi construída no 
município de Cariacica e era constituída de uma 
igreja que contemplava ainda uma casa de fazenda.

Final do século XVI e início 
do século XVII

Século XIX

Imigrantes pomeranos, alemães provenientes de 
Santa Leopoldina e Santa Isabel, originaram as 
primeiras povoações em Biriricas, Pau Amarelo e 
outros locais mais viáveis à atividade agrícola. 

Ao contrário de outras regiões, a população 
de Cariacica, que até então concentrava-se na 
sede, com características predominantemente 
rurais, passou a ter suas atividades baseadas em 
atividades de apoio à comercialização e transporte 
de mercadorias. Tal mudança foi incentivada pela 
construção da Estrada de Ferro Vitória - Minas, 
que tinha como objetivo o escoamento da produção 
agrícola do interior do estado, e principalmente de 
Diamantina (MG), para ser exportada pelo Porto 
de Vitória, acarretando com isso, a necessidade 
da construção de algumas obras de apoio como a 
construção de Porto Velho e de Cariacica (sede). Panorama da ferroviária de Cariacica em 1908. Fonte: 

GIESBRECHT, 2013.

Vista frontal da estação ferroviária de Cariacica em 
1904. Fonte: GIESBRECHT, 2013.

No ano de 1938, surge o primeiro loteamento. A inauguração da Companhia Vale 
do Rio Doce (CVRD) em 1942. Nesse período tem início a construção de oficinas 
de carros e vagões em ltacibá e as estações de Flexal e Vasco Coutinho. Surgem 
novos loteamentos e a população urbana do município aumenta mais que o dobro, 
apesar da rural ser ainda muito maior. 

Década de 50

Entre 1955 e 1956 loteamentos são aprovados. Nessa época observa-se o aumento 
do número de habitantes do município com a migração de pessoas do interior 
do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

Cariacica também produzia algodão que abastecia as tecelagens para con-
sumo próprio.
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Décadas de 60 e 70

Com a inauguração do Porto de Tubarão em 1967, os grandes 
investimentos passam a ser implantados em Vitória e Serra, 
perdendo assim o município de Cariacica, sensivelmente o seu 
dinamismo industrial. A partir desta época, acelera-se em Cariacica 
um crescimento desordenado no setor urbano, com inúmeros 
loteamentos clandestinos e invasões, o que facilitou grande oferta 
de imóveis destinados à população de baixa renda, surgindo assim 
sérios problemas sociais e ambientais para o município.

Principais monumentos
As áreas abrangidas pelo projeto da Quarta Ponte estão diretamente ligadas com dois monumentos 
históricos e turísticos-culturais situados na baía de Vitória: o Cais do Hidroavião e o Sambão do Povo - 
Escola de Ciência Biologia e História.

Cais do Hidroavião

Situado nas mediações do Bairro Santo Antônio, o Cais 
do Hidroavião foi construído no ano de 1939. A calmaria 
das águas, a topografia do bairro protegida dos ventos 
e a proximidade com o Centro de Vitória foram fatores 
cruciais para a viabilidade o projeto em tal local. O Cais 
do Hidroavião tornou-se uma das primeiras ligações 
aéreas de Vitória com outras capitais do País que por 
sua vez atendia, principalmente, a elite da cafeicultura 
capixaba de Santa Teresa, Santa Leopoldina e Colatina e, 
posteriormente, os primeiros turistas de outros estados  que chegavam com destino a Guarapari. Ainda na 
década de 40 havia uma ligação aérea com a Europa porque os aviões da Lufthansa pousavam em Vitória.

Panorama Cais do Hidroavião na década de 40.
Fonte: Turismo Capixaba, 2012.

Recentemente, o Caís do Hidroavião foi submetido 
a um projeto arquitetônico de restauração 
respeitando suas características originais. Em seu 
interior foram construídos um restaurante de 
comida capixaba, lojas de artesanato, de produtos 
de papel reciclado e posto de Informações visando 
o aquecimento do turismo na região.
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Sambão do Povo - Escola da Ciência Biologia e História

Fundada em 1987, o Complexo Walmor Miranda, também conhecido como Sambão do Povo, é o local 
dos desfiles das Escolas de Samba de Vitória, localizando-se no bairro Mário Cypreste, na Grande Santo 
Antônio. Em tempos de Carnaval, esse local reúne vários segmentos da população da Grande Vitória 
fazendo parte da cultura capixaba.

A Escola da Ciência, Biologia e História (ECBH) tem seu anexo margeando a avenida central do Sambão do 
Povo, é um museu que une natureza e cultura para falar da identidade capixaba. 

Aquário da ECBH.

Desfile de Escola de Samba no Sambão do Povo.

Samba no Sambão.

Fo
to

: G
1

Foto: Skyscraper City

Vista da base marítima do Cais (2013).
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Arqueologia
Os trabalhos técnicos e científicos nas áreas de 
arqueologia têm no Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) seu órgão 
controlador e fiscalizador e, todas as intervenções, 
em qualquer tipo de empreendimento, necessitam 
de autorização prévia do Instituto. 

Os sítios arqueológicos e seu acervo estão protegidos 
por uma série de diplomas legais entre eles: a 
Constituição Federal de 1988; a Lei Nº. 3924, de 26 
de julho de 1961, que determina a proteção dos sítios 
arqueológicos e a Portaria Nº. 07 de 01 de dezembro 
de 1988 do IPHAN, que regulamenta os pedidos de 
permissão e autorização prévia para o desenvolvimento 
de campo e escavações arqueológicas no País, com a 

finalidade de resguardar os objetos de valor científico 
e cultural evidenciados nessas pesquisas, além de 
estabelecer os procedimentos para a obtenção da 
referida permissão.

Nos últimos 40 anos, as pesquisas arqueológicas 
realizadas na região metropolitana seguida pelo 
litoral sul capixaba revelaram importantes dados 
sobre a pré-história regional. 

Os dados arqueológicos da área do empreendimento 
indicam a presença de sítios arqueológicos 
que foram somente cadastrados, mas nenhum 
programa de prospecção ou de resgate foi, até 
agora, realizado. 

Relação dos sítios  e ocorrências arqueológicas identificados no entorno do empreendimento.

Os dados arqueológicos da área do empreendimento indicam a presença de sítios arqueológicos que 
foram somente cadastrados, mas nenhum programa de prospecção ou de regate foi, até agora, realizado, 
principalmente nos sambaquis Porto das Pedras e Santa Maria que podem sofrer danos com a construção 
da ponte ou com o aumento da população no local. 
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Impactos e medidas
A análise dos impactos ambientais foi desenvolvida com base no diagnóstico ambiental realizado, 
interrelacionando-os com os principais aspectos descritivos do empreendimento. Inicialmente, foram 
identificadas as ações nas três diferentes fases do empreendimento (fase de planejamento, fase de 
instalação e fase de operação) com potencial para produzir efeitos ambientais capazes de impactar os 
recursos naturais e humanos na área de influência direta e indireta compreendida pelo estudo. Para 
cada impacto é apresentada uma matriz de caracterização.Após a descrição de cada impacto, quando 
aplicável, serão apresentadas as medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias.

•	 Medidas mitigadoras (preventivas)
São ações destinadas a prevenir impactos negati-
vos ou reduzir a sua magnitude.

•	 Medidas compensatórias
São ações que procuram repor bens socioam-
bientais perdidos em decorrência de ações dire-
tas ou indiretas de um empreendimento.

•	 Medidas corretivas
São medidas tomadas para proceder à remoção do 
poluente do meio ambiente, bem como restaurar 
o ambiente que sofreu degradação resultante dos 
impactos.

•	 Medidas potencializadoras
São medidas que visam a maximização dos im-
pactos positivos decorrentes das ações do em-
preendimento.

Alterações do Meio Físico

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS 
(PREVENTIVAS)

MEDIDAS
CORRETIVAS PROGRAMA

Aumento dos níveis de 
ruído

Priorizar o uso de equipa-
mentos, máquinas e veículos 
novos, com pouco tempo de 
uso e/ou em bom estado de 
conservação.

Definir layout do canteiro de 
obras, posicionando as áreas 
consideradas
mais ruidosas em locais dis-
tantes da região limítrofe do 
empreendimento.

Elaborar e implementar plano 
de manutenção preventiva e 
corretiva dos equipamentos, 
máquinas e veículos envolvi-
dos nas atividades.
Otimizar o uso dos equipa-
mentos, máquinas e veículos, 
visando a diminuição do tem-
po de operação.

Adotar medidas de controle 
de ruídos, conforme Plano de 
Controle Ambiental (PCA).

Evitar a execução de ativida-
des no período noturno.

Utilizar barreiras 
físicas provisórias 
para a execução de 
atividades conside-
radas ruidosas.

Isolamento acústico 
em áreas ruidosas.

Plano de Controle 
Ambiental de Obra ( PCA).
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IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS (PREVENTIVAS) PROGRAMA

Alteração da Qualidade 
do Ar

Umectação constante do solo na área de intervenção.

Utilizar brita nas vias não pavimentadas e acessos a 
serem implantados.

Utilizar locais com menor intervenção em relação à 
ação dos ventos onde serão estocados os materiais 
granulados.

Realizar manutenções preventivas nos veículos con-
tratados de transporte de materiais, maquinários e 
operários.

Manter a ponte e suas vias em boas condições de lim-
peza, com o intuito de diminuir as emissões prove-
nientes dos veículos. 

Realizar a varrição das vias e a retirada de resíduos 
para minimizar ressuspensão da poeira sedimentada.

Adotar medidas de controle de emissão atmosférica, 
conforme o PCA.

Plano de Controle Ambien-
tal de Obra

Alteração da 
Hidrodinâmica

Promover a remoção de todas estruturas instaladas 
para suporte aos serviços e trabalhadores, bemo com 
oa recuperação do local, após termino das obras ma-
rítimas, caso seja necessário.

-

Alteração da Morfologia de 
Fundo

Adotar Programa de Monitoramento Batimétrico.

Elaborar Mapa Batimétrico e fornecer dados à 
Capitania dos Portos.

Programa de Monitoramen-
to Batimétrico

Alteração do Ciclo 
Hidrológico

Adotar traçado e características técnicas adaptadas às 
características de relevo e recursos hídricos locais na 
fase de implantação. 

Dimensionar adequadamente o sistema de drenagem 
a ser adotado pela rodovia, minimizando a interfe-
rência no equilíbrio dos ecossistemas (redução de pi-
cos de vazão, alagamentos, etc.).

-

Contaminação de águas 
superficiais

Garantir que todo o efluente gerado no canteiro de 
obras seja coletado e destinado apropriadamente.

Garantir que o sistema de drenagem do canteiro de 
obras que realiza a coleta dos efluentes gerados da la-
vagem de pisos das oficinas, depósitos de armazena-
mento de resíduos sólidos e outras substâncias, desti-
nem as águas servidas para o sistema de tratamento 
adequado, evitando a contaminação dos corpos d’água 
superficiais adjacentes. Os depósitos de materiais que 
possam ser lixiviados pelas águas da chuva, durante a 
fase de implantação do empreendimento, devem ser 
cobertos e possuir sistema de drenagem de forma a 
evitar a contaminação das águas pluviais.

Instalar diques e bacias de contenção ao redor ou a ju-
sante dos tanques de armazenamento de produtos pe-
rigosos ou que possam apresentar riscos para o meio 
ambiente, na fase de operação do empreendimento.

Plano de Controle Ambien-
tal de Obra
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IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS (PREVENTIVAS) PROGRAMA

Contaminação de águas 
superficiais

Realizar monitoramento de águas superficiais, caso haja lan-
çamento de efluentes no Canal de Vitória, conforme apre-
sentado no Plano de Controle Ambiental (PCA) da obra. 

Cobrir depósitos de materiais que possam ser lixiviados 
pelas águas da chuva. Além de cobertos, os mesmos de-
vem possuir sistema de drenagem de forma a evitar a con-
taminação das águas pluviais.

Implantar Plano de Ação de Contingência e Emergência 
(PAE) para o caso do derramamento acidental de óleos e 
outras substâncias contaminantes em ambas as fases do 
empreendimento.

Plano de Controle 
Ambiental (PCA)

Plano de Ação de Contin-
gente e Emergência. (PAE)

Contaminação do Solo

Garantir que os pisos de oficinas, depósitos de armazena-
mento e outras facilidades sejam impermeabilizados e regu-
larmente monitorados quanto à ocorrência de infi ltrações.

Garantir que o sistema de drenagem do canteiro de obras, 
que realiza a coleta dos efluentes gerados da lavagem de 
pisos das oficinas, depósitos de armazenamento de resí-
duos sólidos e outras substâncias, destine as águas ser-
vidas para o sistema de tratamento adequado, incluindo 
Sistema Separador Água e Óleo (SAO), evitando a conta-
minação do solo.

Cobrir depósitos de materiais que possam ser lixiviados pe-
las águas da chuva. Além de cobertos, os mesmos devem 
possuir sistema de drenagem de forma a evitar a contamina-
ção das águas pluviais e, consequentemente, dos solos.

Instalar diques e bacias de contenção ao redor ou a jusante 
dos tanques de armazenamento de produtos perigosos ou 
que possam apresentar riscos para o meio ambiente.

Adotar o Programa de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil (PGRCC).

Implantar o Plano de Ação de Contingência e Emergên-
cia (PAE) para o caso do derramamento acidental de 
óleos e outras substâncias contaminantes no solo.

Programa de Gerenci-
amento de Resíduos de 
Construção Civil

Plano de Ação de Con-
tigência e Emergência

Início/aceleração dos 
processos erosivos

Realizar as atividades de desmatamento, destocamento e 
limpeza com utilização de equipamentos adequados, na 
profundidade indicada no projeto e na área mínima indis-
pensável à sua exploração na fase de implantação.

Utilizar material de empréstimo proveniente, necessaria-
mente, de jazidas com licença ambiental.

A camada de terra vegetal, ou solo orgânico, deverá ser remo-
vida até a profundidade indicada. Este material será estocado 
em locais apropriados, para posterior utilização em revesti-
mentos de taludes com grama e/ou áreas ajardinadas.
 
Armazenar temporariamente o bota-fora gerado em 
montes de baixa altura (no máximo de 2 metros), que 
devem estar localizados em áreas planas, em segmentos 
que não prejudiquem o funcionamento do sistema de 
drenagem, tendo destinação posterior, adequada na fase 
de implantação.

Plano de Controle Ambi-
enal de Obra



176

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS (PREVENTIVAS) PROGRAMA

Início/aceleração dos 
processos erosivos

Realizar a terraplenagem em períodos com menor 
probabilidade de ocorrência de chuvas intensas (entre 
abril e setembro).

Canaletas de drenagem pluvial deverão ser revestidas 
(grama, concreto ou material betuminoso) e a saída das 
mesmas deve ser posicionada preferencialmente em áreas 
de corte do terreno, em local de baixa declividade e serem 
providas, se pertinente, de dissipadores de energia, desti-
nados a reduzir a velocidade da água antes que entre em 
contato com o terreno natural.

Alteração na Paisagem e 
Topografia

Realizar as intervenções de acordo como definido em 
projeto, a fim de diminuir o impacto visual na paisagem, 
bem como promover preenchimento das cavas e replantio 
de vegetação na área.

-

Alterações do Meio Biótico

IMPACTO MEDIDAS MITIGADO-
RAS (PREVENTIVAS)

MEDIDAS 
CORRETIVAS

MEDIDAS
 COMPENSATÓRIAS PROGRAMA

Supressão da 
Vegetação

Orientar os profissionais res-
ponsáveis pela obra no sentido 
de desmatar e retirar o míni-
mo necessário de vegetação 
nativa.

Durante a execu-
ção de projetos 
de recuperação, 
arborização e pai-
sagismo da área 
da ponte, utilizar, 
preferencialmente 
espécies nativas do 
local, principal-
mente zoocóricas 
visando a atração 
da fauna.

Elaborar e executar 
Programa de Recuparação 
de Áreas Degradadas 
(PRAD) em áreas próximas 
(de preferência na mesma 
bacia hidrográfica) aos 
fragmentos existentes, 
conforme legislação 
vigente.

Supressão da 
Vegetação

Adotar procedimentos neces-
sários ao salvamento de plan-
tas e animais na supressão da 
vegetação, de forma a permitir 
o deslocamento de espécies 
animais que sairão da área e 
se deslocarão para outras do 
entorno com vegetação e que 
não serão atingidas, visando 
evitar a morte destes animais 
devido ao atropelamento por 
equipamentos e máquinas. 

Instalar canteiros de obra, 
áreas de empréstimo e bota-
fora em ambientes já ocupadas 
por áreas  urbanas.

Evitar a movimentação e ex-
posição de solo em períodos 
chuvosos, procurando dispor 
os rejeitos em locais estáveis e 
projetando os taludes com de-
clividade mínima possível.

Utilizar duran-
te a execução de 
projetos de recu-
peração, arboriza-
ção e paisagismo, 
preferencialmente 
espécies nativas 
do local, principal-
mente zoocóricas 
visando a atração 
da fauna. 

Realizar controle 
ambientalmente 
sustentável das 
espécies invasoras 
nas áreas próximas 
aos ambientes 
degradados pelo 
empreendimento.

Elaborar e executar Pro-
grama de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD) 
em áreas próximas (de 
preferência na mesma bacia 
hidrográfica) aos fragmen-
tos existentes, conforme 
legislação vigente.

Ampliar recursos em áreas 
protegidas existentes na 
área de influência dire-
ta do empreendimento, 
principalmente em medi-
das como recuperação de 
áreas degradadas e subsí-
dio para a elaboração de 
planos de manejo e criação 
de novas unidades de con-
servação na região.Neste 
sentido deve-se destacar 
a interferência direta do 
empreendimento sobre o 
Parque Natural Municipal 
Manguezal de Itanguá, que 
deve ser privilegiado.

Programa de 
Recuperação 
de Áreas 
D e g r a d a d a s 
(PRAD)
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IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS (PREVENTIVAS) PROGRAMA

Interferência na 
comunidade pelágica

Criar e executaro Programa de Monitoramento Estuari-
no, o qual deverá contemplar espécimes que sirvam de 
bioindicadores da qualidade ambiental, bem como espé-
cies de maior relevância comercial.

Programa de Monitora-
mento Estuarino

Interferência na 
comunidade bentônica

Executar Programa de Monitoramento Estuarino, contem-
plando as comunidades bentônicas de substrato consolida-
do e consolidado (incluindo os artificiais) para o acompa-
nhamento espaço-temporal dos impactos decorrentes do 
empreendimento em curto, médio e longo prazo.

Programa de Monitora-
mento Estuarino

Interferência na biota 
aquática devido ao 

lançamento acidental de 
óleo no Canal de Vitória

Implementar plano de contingenciamento para o caso 
do derramamento acidental de óleos e outras substân-
cias contaminantes.

Garantir que as embarcações de apoio realizem manu-
tenções preventivas de seus motores e equipamentos.

Promover o treinamento dos trabalhadores envolvidos 
nas obras civis marítimas, no que refere-se aos procedi-
mentos definidos no plano de contingência.

Plano de Ação de Con-
tingência e Emergência

Perda de Habitat

Acompanhamento de profissionais habilitados para ma-
nejo e fauna durante a fase de obras. Antes do início des-
ta fase executar Programa de Resgate de Fauna Silvestre 
nos pontos onde ocorrerá supressão da vegetação nativa, 
destoca de raízes, remoção de top soil e terraplanagem.

Programa de Resgate de 
Fauna Silvestre

Afugentamento da Fauna 
Silvestre

Realizar Programa de Educação Ambiental para os 
Trabalhadores.

Implantação de um controle eficaz de manutenção 
preventiva dos equipamentos e maquinários utilizados 
para a implantação do empreendimento. Este controle 
garantirá que todos os equipamentos operem de acor-
do com as recomendações do fabricante reduzindo a 
emissão de ruídos e poluentes excessivos, que além de 
afugentar a fauna poluem o ecossistema.

Programa de Educação 
Ambiental para os 
Trabalhadores

Atropelamento da Fauna 
Silvestre

Implantar os Programas de Resgate de Fauna e de Edu-
cação Ambiental.

Controle de velocidade nas dependências do empreen-
dimento.

Instalar redutores temporários de velocidade próximo 
às áreas de vegetação onde haverá supressão.

Programas de Resgate 
de Fauna e de Educação 
Ambiental

IMPACTO MEDIDAS 
COMPENSATÓRIAS

MEDIDAS 
MITIGADORAS 
(PREVENTIVAS)

PROGRAMA

Interferência em Unidades 
de Conservação

As medidas mitigadoras 
indicadas no meio físico e 
biótico, que tem interface 
com o Parque Natural 
Municipal do Manguezal 
de Itanguá deverão ser 
adotadas. De toda forma 
haverá a recuperação de até o 
dobro das áreas degradadas 
pelo empreendimento, 
sendo esta uma medida 
compensatória, mas que 
mitigam o impacto da perda 
de áreas de vegetação nativa.

Direcionar verbas de 
compensação ambiental 
para a efetiva implantação/
gestão da UC. 

Direcionar a execução 
dos programas de 
recuperação área 
degradada para as 
áreas impactadas e 
às prioritárias para a 
conservação. 

Programa de 
Comunicação Social

Programa de Educação 
Ambiental para as 
Comunidades

Programa de Educação 
Ambiental para 
Trabalhadores
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IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS (PREVENTIVAS) PROGRAMA

Geração de Expectativa na 
População

Elaborar e implementar Programa de Comunicação 
Social para a população residente nas áreas de influên-
cia do empreendimento.

Programa de 
Comunicação Social

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS (PREVENTIVAS) PROGRAMA

Transtornos para a 
População Local

Garantir segurança e acessibilidade para pedestres nas 
vias públicas.

Garantir o escoamento adequado de água pluvial.

Programa de 
Comunicação Social

IMPACTO
MEDIDAS 

MITIGADORAS
 (PREVENTIVAS)

MEDIDAS
 POTENCIALIZADORAS PROGRAMA

Alteração da Mobilidade 
Urbana

Seguir as normas vi-
gentes em relação à 
sinalização de trân-
sito e executar obras 
que evitem ou eli-
minem obstruções 
quanto ao uso dos 
equipamentos pú-
blicos próximos ao 
empreendimento.

Ordenar o sistema viário, garan-
tindo o uso do espaço da ponte, 
dos seus acessos e vias de ligação, 
voltado para as necessidades de 
deslocamentos dos pedestres, ci-
clistas, usuários dos transportes 
públicos, em consonância com o 
Programa de Mobilidade da Re-
gião Metropolitana.

-

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS (PREVENTIVAS) PROGRAMA

Interferência sobre o 
Patrimônio Arqueológico

Executar Programa de Prospecção Arqueológica Ter-
restre na fase de implantação do empreendimento.

Executar Programa de Educação Patrimonial na fase 
de implantação do empreendimento.

Programa de Prospecção 
Arqueológica Terrestre.

Programa de Educação 
Patrimonial.

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS (PREVENTIVAS) PROGRAMA
Interferência sobre o Patri-
mônio Histórico e Cultural Adotar o Programa de Educação Patrimonial. Programa de Educação 

Patrimonial

Alterações do Meio Socioeconomico

IMPACTO MEDIDAS 
COMPENSATÓRIAS

MEDIDAS 
MITIGADORAS 
(PREVENTIVAS)

PROGRAMA

Interferência em Unidades 
de Conservação

Adotar o Programa de 
Comunicação Social.

Adotar do Programa de 
Educação Ambiental para 
as Comunidades.

Adotar o Programa de 
Educação Ambiental para 
Trabalhadores.

Implantar postos 
de fiscalização ou 
favorecer a presença de 
profissional responsável 
em coibir a ação humana 
sobre a Unidade de 
Conservação. 

Programa de 
Comunicação Social

Programa de Educação 
Ambiental para as 
Comunidades

Programa de Educação 
Ambiental para 
Trabalhadores
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IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS/POTENCIALIZADORAS PROGRAMA

Alteração na Dinâmica 
Cotidiana da População

Elaborar e implementar Programa de Comunicação So-
cial para a população residente nas áreas de influência 
do empreendimento.

Tratar das questões referentes ao meio físico que pos-
sam ocasionar alterações no cotidiano das comunidades 
do entorno do empreendimento, tais como: emissão de 
poeiras, ruídos e alterações morfológicas no local, a fim 
de minimizar as interferências junto às áreas habitadas.

Programa de 
Comunicação Social

IMPACTO MEDIDAS POTENCIALIZADORAS PROGRAMA

Estímulo à economia

Implementar as ações previstas nos e manter plena si-
nergia entre os Programas de Priorização de Mão de 
Obra Local; Mobilização e Desmobilização de Mão de 
Obra; Qualificação de Mão de Obra Local; Priorização 
de Fornecedores Locais.

Programas de Priori-
zação de Mão de Obra 
Local; Mobilização e 
Desmobilização de Mão 
de Obra; Qualificação 
de Mão de Obra Local; 
Priorização de Fornece-
dores Locais

Alteração na Dinâmica do 
Mercado Imobiliário

Seguir os Planos Diretores Municipais e executar e oper-
ar a obra de forma que sejam observadas as infraestrutu-
ras viária e de saneamento dos bairros afetados. 

Priorizar a contratação de mão de obra e serviço na 
AID e na AII do empreendimento. Esta ação é contem-
plada nos Programas de Priorização de Fornecedores 
Locais e de Priorização da Mão de Obra Local.

Programas de Prioriza-
ção de Fornecedores Lo-
cais e de Priorização da 
Mão de Obra Local

IMPACTO MEDIDA POTENCIALIZADORA PROGRAMA

Atração de novos 
investimentos para a AID

Estabelecer uma maior articulação das esferas estadual 
e municipal com a finalidade de atrair novos investi-
mentos para a região, por meio de programas, projetos 
e definições nos Planos Diretores Municipais.

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS (PREVENTIVAS) PROGRAMA

Aumento no fluxo de 
veículos e alterações no 

sistema viário

Inserir conteúdos voltados à educação no trânsito nos 
programas de educação ambiental e comunicação so-
cial do empreendimento. 

Adequar as obras ao sistema viário no entorno do empreen-
dimento com foco na segurança de pedestres e motoristas.

Estabelecer cláusulas contratuais junto às empreiteiras 
e fornecedores de materiais e equipamentos, especial-
mente aqueles que transportarão cargas pesadas, que 
determinem os trajetos a serem obedecidos pelos veí-
culos transportadores, bem como apontem medidas 
punitivas no caso de inobservância.

Imprimir regras de conduta e direção para motoristas e 
passageiros vinculados ao empreendimento. 

Evitar a formação de “comboios” durante o deslocamen-
to pelas vias públicas da área de influência, especialmen-
te no transporte de material para a terraplanagem.

Implantar sinalização viária, seguindo legislação perti-
nente, nos acessos às obras do Empreendimento.

Programa de 
Comunicação Social
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IMPACTO MEDIDA 
COMPENSATÓRIA

MEDIDAS 
MITIGADORAS 
(PREVENTIVAS)

PROGRAMA

Desapropriação de terras, 
lotes urbanos e benfeitorias

Implementar um Programa 
de Desapropriação de 
famílias, conforme o 

estabelecido.

Adotar de Programa 
de Comunicação 
Social que informe e 
sensibilize a população 
afetada, despertando-a 
para a positividade do 
empreendimento.

Implementar ações de 
monitoramento das 
famílias desapropriadas, 
realizando todos os 
esforços para a atenuação 
dos transtornos causados 
pelo deslocamento, 
considerando emprego, 
escola e saúde (quando 
for o caso). 

Durante a fase de nego-
ciação, deve-se respeitar 
os aspectos socioeconô-
micos pela Comissão de 
Avaliação Imobiliária. 
O Estado deve buscar, 
posteriormente, a reali-
zação da desapropriação 
amigável, com acompa-
nhamento de psicólogas 
e assistentes sociais. 

Programa de 
Comunicação Social

IMPACTO MEDIDAS 
MITIGADORAS (PREVENTIVAS) PROGRAMA

Alteração 
nos Usos e 

Ocupação do 
Solo

Implantar de áreas de lazer e cultura nas proximidades 
do traçado e/ou sob a ponte e viadutos.

Estabelecer horários de menor trânsito para 
transporte de materiais, insumos e equipamento.
Fiscalizar as ações sobre o uso e ocupação do solo.

-

IMPACTO MEDIDA POTENCIALIZADORA PROGRAMA

Geração de emprego
 e renda

Priorizar a contratação de mão de obra e de serviços na 
AID e na AII do empreendimento.

Implementar as ações previstas nos Programas de 
Priorização de Mão de Obra Local, Mobilização e Des-
mobilização de Mão de Obra, Qualificação de Mão de 
Obra Local, Priorização de Fornecedores Locais.

Programas de Priorização 
de Mão de Obra Local, 
Mobilização e Desmobi-
lização de Mão de Obra, 
Qualificação de Mão de 
Obra Local, Priorização 
de Fornecedores Locais.

Aumento na arrecadação 
tributária

Priorizar a contratação de mão de obra e de serviços na 
AID e na AII do empreendimento.

Implementar as ações previstas nos e manter plena si-
nergia entre os Programas de Priorização de Mão de 
Obra Local; Mobilização e Desmobilização de Mão de 
Obra; Qualificação de Mão de Obra Local; Priorização 
de Fornecedores Locais.

Manter plena sinergia entre os Programas de Priori-
zação da Mão de Obra, de Comunicação Social e de 
Mobilização, Seleção e Qualificação da Mão de Obra.

Programas de Priori-
zação de Mão de Obra 
Local, Mobilização e 
Desmobilização de Mão 
de Obra, Qualificação 
de Mão de Obra Local, 
Priorização de Fornece-
dores Locais, Comuni-
cação Social.
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Como forma de acompanhar e reduzir os possíveis impactos ambientais e as medidas mitigadoras suge-
ridas, são estabelecidos os Programas de Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos Ambientais. 
Os mesmos deverão ser implementados mediante projetos específicos e devidamente orientados por 
profissionais especializados. Somado a isso, tal ação busca a integração do empreendimento e do em-
preendedor ao contexto regional, diminuindo interferências ao próprio empreendimento, ao ambiente e 
à comunidade, proporcionando a integração pacífica e harmoniosa entre esses atores, de forma a assegu-
rar a utilização sustentável dos recursos ambientais.

Plano de Controle Ambiental da Obra

A maior parte dos impactos ambientais estão associados à fase de construção, nesse sentido, medidas de 
controle ambiental para mitigar e compensar os impactos negativos e medidas potencializadoras para 
maximizar os efeitos posivitos são fundamentais para sustentabilidade do empreendimento, durante as 
etapas de planejamento, construção e operação.

O Plano tem a finalidade de estabelecer diretrizes e procedimentos ambientais para a execução dos ser-
viços e atividades necessárias à implantação da Quarta Ponte, tendo em vista assegurar condições am-
bientais adequadas nas áreas de influência do empreendimento. Somado a isso,  Plano visa fornecer à 
construtora as medidas, os procedimentos e os cuidados que deverão ser observados durante a execução 
das obras e, ao empreendedor e aos órgãos fiscalizadores, um instrumento para o acompanhamento e 
fiscalização do cumprimento das medidas e dos cuidados necessários à efetiva prevenção e controle dos 
potenciais impactos ambientais identificados. O Programa abrange atividades da etapa pré-construtiva e 
da obra propriamente dita. Confira a seguir as atividades previstas.

 Implantação, Operação e Encerramento de Canteiro de Obras

A concepção e implantação de um canteiro de obras deve passar por uma sequencia de etapas. A 
concepção e implantação de um canteiro de obras deve passar por uma sequencia de etapas. Dis-
pondo-se do projeto da obra a executar, e conhecido o tempo disponível para sua produção, define-
se um plano de ataque, e o cronograma físico pode então ser estabelecido. Ao se fazer uma definição 
inicial quanto à localização do canteiro, completa-se o conjunto de informações necessário para a 
tomada de decisão quanto ao processo a ser adotado.

Treinamento e Conscientização Ambiental da Mão de Obra

Todos os trabalhadores envolvidos com a implantação da Quarta Ponte deverão receber treina-
mento e conscientização ambiental, no que se refere às medidas, aos cuidados e aos procedimentos 
de controle ambiental a serem  observados durante a execução das obras, bem como sobre a sua 
conduta no relacionamento com a comunidade do entorno, de modo a evitar eventuais conflitos.

Controle de Saúde Ocupacional e 
Segurança do Trabalho

A construtora a ser contratada deverá atender a 
toda a legislação relativa à segurança do trabalho e 
saúde ocupacional, de forma a manter a integrida-
de física dos trabalhadores, com reflexos positivos 
sobre a população residente ou usuária do entorno 
das obras. Devera envolver os trabalhadores con-
tratados diretamente pelo empreendedor, cons-
trutor, bem como os demais subcontratados, de 
acordo com as Normas Regulamentadoras (NRs) 
do Ministério do Trabalho e Emprego.

Foto ilustrativa.
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Controle de Erosão e Assoreamento

Os procedimentos de controle ambiental de ser-
viços de terraplenagem e drenagem incluirão a 
adoção de medidas preventivas, mitigadoras e 
corretivas para o controle de erosão e assorea-
mento de cursos de água ou de redes de águas 
pluviais existentes, que poderão ser afetadas pe-
las obras. Esses procedimentos serão de aplicação 
não somente nas frentes da obra principal, mas 
também em áreas de empréstimo, depósitos de 
materiais excedentes e acessos provisórios. 

Exploração de Jazida de Solo - Áreas de 
Empréstimo

O material que será escavado para execução das 
estruturas de concreto que houver viabilidade de 
aproveitamento será utilizado nas área de aterro, 
para maximizar a economia no custo da obra, 
além de minimizar a exploração de jazidas. Será 
necessária a exploração de jazidas de areia, ar-
gila, cascalho e rochas para as quais deverão ser 
seguidas as seguintes diretrizes/medidades de 
controle ambiental.  

Controle do Tráfego de Veículos Pesados 
e de Máquinas Durante as Obras

Deverá ser pré-determinado antes do início das 
obras, pela empresa responsável pela execução da 
obra os trajetos a serem utilizados para transporte 
de material de construção, material de empréstimo 
e bota-fora, horário e restrições de circulação, en-
tre outros aspectos. Deverão ser defindas também 
as interrupções de tráfego e os desvios provisórios 
e/ou estreitamentos de pistas e sua respectiva sina-
lização, de forma a garantir a execução das obras 
sem prejudicar as condições de segurança das vias.

Controle da Emissão Atmosférica

Para evitar a emissão atmosférica que possa cau-
sar incômodos aos usuários das vias e aos mo-
radores próximos às obras, a construtora deverá 
providenciar a umectação constante das vias e 
dos acessos, em períodos secos, sempre que isso 
se mostrar necessário, mediante a utilização de 
caminhões-pipas. Somada a essa medida, deverá 
ser procedida a lonagem dos caminhões utili-
zados no transporte de materiais pulverulentos 
para evitar o transporte por arraste eólico.

Controle da Emissão de Ruído

Os veículos e equipamentos a serem utilizados 
nas obras deverão ser objeto de manutenção pe-
riódica para eliminação de problemas mecânicos 
operacionais, de forma a manter sob controle a 
emissão de ruído. Na manutenção deverá ser 
dada ênfase nas questões de regulagem das má-
quinas e equipamentos que produzam ruídos ex-
cessivos, tais como compressores e marteletes.

Gestão dos efluentes gerados

As atividades que serão executadas em razão das obras de construção da Quarta Ponte implicarão 
na geração de efluentes líquidos, cujo tratamento e/ou destinação final ocorrerão em locais adequa-
dos. O lançamento de efluentes em corpos d’água deve ser monitorado, assim como as águas dos 
corpos receptores, executando-se análises para controle da qualidade das águas, de forma a atender 
a Resolução Conama 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes am-
bientais para o seu enquadramento, e a resolução Conama 430/2011, que estabelece as condições e 
padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências.

Gestão dos Resíduos Sólidos

A gestão dos resíduos gerados no canteiro de obra será abordada no Programa de Gerenciamento 
de Resíduos de Construção Civil. 

Foto ilustrativa.
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Recomposição de Áreas Utilizadas pelas Obras

A desativação das frentes de obras ocorrerá somente quando forem encerradas todas as atividades 
previstas no projeto e adotadas todas as medidas de mitigação, compensação e recuperação das 
áreas diretamente afetadas, incluindo a área das obras, as áreas de apoio e os caminhos de serviço. 
Ao final das obras todas as áreas utilizadas durante a construção deverão estar completamente lim-
pas, recuperadas e, se necessário, vegetadas. As vias utilizadas pelas obras devem ser devolvidas à 
normalidade, no mínimo, em condições de uso compatível com a sua situação antes do início das 
obras. De acordo com a situação, poderão ser necessários serviços de recuperação do pavimento, 
das calçadas, da sinalização e do sistema de drenagem.

Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PGRCC)

O Programa tem como objetivo apresentar procedimentos para identificação, manuseio, armaze-
namento temporário, transporte e disposição final dos Resíduos de Construção Civil, conforme 
objetivos e diretrizes da Resolução Conama 307/2002 e NBR 10.004/2004. O PGRCC deverá ser 
implementado e seguido durante toda execução das obras de construção da Quarta Ponte.

Plano de Gerenciamento de Risco (PGR)

O gerenciamento de riscos surgiu a cerca de cinquenta anos como uma ciência interdisciplinar que tem 
como objetivo desenvolver métodos para redução de riscos. Nas últimas décadas o gerenciamento de 
riscos tem sido reconhecido como um elemento essencial para a tomada de decisão. É por meio dele que 
o governo e outras organizações não governamentais procuram definir a aceitabilidade do risco frente a 
um perigo, considerando: a gravidade e a probabilidade do efeito adverso à saúde, a exposição da popula-
ção, as medidas de controle dos contaminantes, os custos e os benefícios esperados das várias estratégias 
para redução do risco.

Este Programa define atividades e respectivas atribuições necessárias ao desempenho do processo de Ge-
renciamento de Riscos na Construção da Quarta Ponte. Seu principal objetivo é a prevenção e mitigação 
de eventuais ocorrências de acidentes maiores, sendo que cada evento deve ser gerenciado. O PGR deve 
prover uma sistemática voltada para o estabelecimento de requisitos contendo orientações gerais de ges-
tão, com vistas à prevenção de acidentes. O objetivo final é a gestão dos recursos e planos relacionados à 
prevenção e mitigação de riscos, o controle efetivo dos fatores de riscos e a garantia da confiabilidade das 
proteções e dos recursos instalados para ações de emergência.

Plano de Ação de Contingência e Emergências (PAE)
O Plano de Ação de Contingência e Emergência (PAE) é parte integrante de um Programa de Geren-
ciamento de Riscos (PGR), de modo que as tipologias acidentais, os recursos e as ações necessárias para 
minimizar os impactos possam ser adequadamente dimensionadas. O PAE tem por objetivo estabelecer 
procedimentos eficazes para atender situações de emergência que possam ocorrer durante as obras da 
Quarta Ponte, além de obter a necessária eficácia nas ações de controle e combate a emergências ambien-
tais envolvidas nos cenários identificados no PGR, estabelecendo também ações administrativas eopera-
cionais, atribuições, responsabilidades e recursos necessários para tal. Além disso, o PAE visa padronizar 
e sistematizar as ações de controle ambiental em situações de contingência e emergência, controlar e 
minimizar os impactos ambientais, bem como racionalizar a utilização de recursos envolvidos. O Plano 
abrange todas área onde serão executadas as obras que possam gerar situações de emergência, e ativida-
des no canal de Vitória (manobras, acidentes envolvendo embarcações, rebocadores).
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Programa de Resgate e Monitora-
mento da Fauna Terrestre
O acompanhamento de determinados grupos da fauna 
silvestre antes, durante e depois da execução de diferentes 
tipos de empreendimento com variados graus de impac-
tos pode funcionar como importante ferramenta de análi-
se ambiental e de manejo das espécies, visando à diminui-
ção do impacto sobre elas. A supressão da vegetação gera 
não só a perda da biodiversidade florística e de ecossiste-
mas, mas também a perda de diversidade da fauna e dos 
recursos naturais necessários a sua manutenção.

Esse programa tem como objetivo verificar as condições de estabelecimento da comunidade da fauna silves-
tre terrestre frente à nova composição ambiental formada pela implantação e operação do empreendimen-
to. Desse modo, como forma de minimização destes impactos, faz-se necessário o acompanhamento das 
atividades de supressão e á execução de eventuais ações de resgate, triagem e destinação da fauna capturada. 

Este programa deve agir como uma ferramenta efetiva para o descolamento passivo de grande parte dos 
animais para as áreas que possuem conectividade, devendo ser realizadas de forma organizada e direcio-
nada, salvaguardando os animais silvestres atingidos pelo desmatamento. Além disso, o Programa visa pla-
nejar as atividades de acompanhamento da fauna silvestre durante a supressão vegetal, executar o afugen-
tamento da fauna silvestre durante as operações de supressão vegetal, bem como a execução de eventuais 
ações de salvamento, triagem e destinação dos indivíduos capturados.

Programa de Prospecção Arqueológica 
Terrestre
O Programa de Prospecção Arqueológica tem como objetivo 
principal verificar a presença de sítios arqueológicos na área do 
empreendimento e examinar os possíveis danos ao patrimô-
nio arqueológico que poderão ocorrer durante a realização das 
obras de implantação da Quarta Ponte. Assim, serão seleciona-
das, de acordo com as características ambientais e de pavimen-
tação asfáltica da região, as áreas para a execução das ações de 

prospecção incluindo os locais do canteiro de obras e sua periferia. 

Os resultados deste levantamento arqueológico garantirão a tomada de medidas de proteção ao 
patrimônio histórico-arqueológico que por ventura ali existentir e, por sua vez, darão base para a 
realização do programa de resgate arqueológico ou outras atividades mitigadoras. Além disso, este 
programa objetiva ainda a ampliação das informações arqueológicas e do  conhecimento arqueoló-
gico local e regional, bem como a confirmação ou alteração da contextualização arqueológica.

Programa de Educação Patrimonial

O Programa de Educação Patrimonial tem como objetivo 
sensibilizar e informar as comunidades diretamente afe-
tadas pelo empreendimento a respeito da preservação do 
patrimônio cultural e arqueológico local. O programa tem 
ainda como finalidade ampliar os conhecimentos das co-
munidades sobre a história local e regional, assim como, 
permitir o acesso de informação e o contato direto da po-
pulação com o patrimônio cultural, por ventura, identifica-
do durante a realização dos estudos arqueológicos na área 
abrangida pelo empreendimento e em seu entorno. Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.
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Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD) 
O Programa de Recuperação de Áreas Degradas 
(Prad) diz respeito à supressão de vegetação que 
ocorrerá na área de implantação da Quarta Ponte e 
visa à recuperação de uma área com características 
ambientais semelhantes daquela a ser impactada, 
preferencialmente na área do entorno do empreen-
dimento, pelo menos na mesma bacia hidrográfica, 
conforme prevê a legislação em vigor. Assim, como 
medida compensatória prevista na legislação, será 

feita a recuperação de áreas afetadas pelo empreendimento, por meio, obrigatoriamente, de progra-
mas que apresentem técnicas apropriadas, que utilizem espécies do mesmo ambiente e em áreas pró-
ximas ao empreendimento. Seu objetivo consiste na realização da recomposição ambiental obrigató-
ria, compensando as atividades de supressão de vegetação, bem como contribuir, indiretamente com 
a recuperação da fauna local.

Programa de priorização da mão de obra local

para implantação de um empreendimento, diversas expectativas são geradas na população das áreas 
de influência do empreendimento. Dentre elas, destaca-se a que se refere à abertura de novos postos 
de trabalho. O Programa de Priorização de Mão de Obra Local se faz necessário para dar prioridade 
à mão de obra local no momento da contratação, diminuindo os impactos usualmente creditados ao 
uso de mão de obra migrante. Com este programa haverá uma valorização e priorização da população 
local, contribuindo com o desenvolvimento da economia local. A proposta é que por meio do progra-
ma haja a priorização da contratação de mão de obra local, contribuindo para o desenvolvimento da 
economia local e diminuindo os eventuais impactos causados pela atração de uma população prove-
niente de outras regiões.

Plano de Gestão da Mão de Obra

Programa de mobilização e desmobilização da mão de obra

O Programa de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra se justifica pela necessidade de 
apresentar medidas a serem tomadas no processo de mobilização da mão de obra para o empreen-
dimento, de modo que não haja transtornos durante a desmobilização. Esse programa pretende 
garantir a efetiva mobilização e desmobilização da mão de obra, para que sejam minimizados os 
impactos decorrentes da vinda de população que não seja residente na região e que posteriormente 
possa se fixar nos municípios da área de influência do empreendimento. O objetivo do Programa de 
Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra é organizar as ações do empreendedor, de forma a 
minimizar os impactos associados à contratação e demissão dos trabalhadores.

Foto ilustrativa.

Programa de Capacitação/Qualificação de Mão de Obra Voltado 
às Comunidades Entorno do Empreendimento
O Programa visa qualificar a população local, já que este é um instrumento indispensável à inclusão 
e aumento da permanência do trabalhador no mercado de trabalho. Assim, este programa acaba por 
gerar um aumento nas chances de contratação da população local e reduz a necessidade de contratar 
trabalhadores não locais. O objetivo geral deste programa é o de gerar oportunidades para a qualifi-
cação profissional das pessoas residentes na área de influência do empreendimento.
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Foto ilustrativa.

Programa de Priorização de Fornecedores Locais

A construção da Quarta Ponte demandará uma série de materiais, equipamentos e serviços que poderão 
ser supridos por fornecedores locais. O objetivo deste Programa priorizar as empresas locais no atendi-
mento a demandas por bens e serviços necessários a construção da Quarta Ponte. Para isso será feito o 
cadastramento de empresas locais aptas a fornecer ao empreendimento, bem como o monitoramento das 
contratações de bens e serviços locais em relação às contratações totais da obra.

Programa de Monitoramento 
Socioeconômico
O Programa de Monitoramento Socioeco-
nômico visa acompanhar os aspectos sociais 
e econômicos da infraestrutura social e de 
serviços das áreas de influência direta e in-
direta do empreendimento. Este programa 
proporciona uma compreensão da dinâmica 
e transformações que ocorrem nas comuni-
dades afetadas pelo empreendimento como 
um todo, resultante da implantação e opera-
ção do empreendimento. Caracterizar e mo-
nitorar os meios social e econômico das áreas 
de influência direta e indireta, buscando 
apresentar os impactos positivos e negativos 
oriundos da fase de implantação e de opera-
ção do empreendimento.

Programa de 
Comunicação Social
O Programa de Comunicação 
Social (PCS) visa estabelecer as 
bases de relacionamento entre 
o empreendedor e a população 
residente na Área de Influência 
Direta (AID) do empreendimento. 
Busca ainda auxiliar a comunidade 
a entender o projeto, bem como os 
impactos (negativos e positivos) 
inerentes a serem gerados com 
a construção da Quarta Ponte. 
Para isso, propõe-se a criação de 
canais que possibilitem efetivar a 
comunicação entre o empreendedor e os diversos atores envolvidos com as fases de Instalação e Operação 
do empreendimento.O PCS objetiva, ainda, estabelecer as bases de relacionamento entre a empresa e os 
veículos de comunicação existentes na AID e AII, com vistas a mediar o fluxo de informações relativas 
ao processo de Licenciamento Ambiental.

A definição de um Programa de Comunicação Social justifica-se, tanto por implicações legais, baseadas 
na Instrução Normativa 003/2009 do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) 
e toda a legislação pertinente, como em função da absoluta carência de informações a respeito do 
empreendimento detectada durante a realização do Diagnóstico Participativo de Percepção Ambiental. 

Foto ilustrativa.



189

Programa de Educação Ambiental para Comunidades (PEA)

O Programa de Educação Ambiental (PEA) da Quarta Ponte, será voltado ao diálogo sobre as necessida-
des efetivas das populações diretamente afetadas pelo empreendimento. Dessa forma, é necessário valo-
rizar a participação dessa população, tanto para identificação do problema ou conflito ambiental quanto 
na proposição coletiva de ações concretas. O PEA tem como objetivo fomentar as premissas da cidada-
nia ambiental na população da AID, por meio de ações educativas na região e da construção coletiva de 
alternativas à problemática socioambiental, a fim de estimular a melhoria da sociedade como um todo.

Programa de Educação Ambiental

Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT)

O Programa de Educação Ambiental é uma importante estratégia de qualificação, devendo, portanto, 
conduzir para uma mudança de comportamento e atitudes em relação aos ambientes interno e externo 
ao empreendimento. 

As ações devem ser estruturadas de modo que os sujeitos percebam a escala e as consequências dos ris-
cos e danos socioambientais decorrentes deste empreendimento e se habilitem a intervir, de modo quali-
ficado, na mitigação e no processo de licenciamento ambiental. O PEAT tem como objetivo desenvolver 
ações educativas que ampliem a percepção da relação homem/natureza,promovendo a sensibilização, 
conscientização e o despertarpara o engajamento dos trabalhadores nas questões socioambientais locais 
e globais relacionadas ao empreendimento.

Foto ilustrativa.

O desenvolvimento das atividades de educação ambiental deverá estar em consonância com a Instrução 
Normativa do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA Nº 03/2009 e com os 
resultados do Diagnóstico Participativo de Percepção Ambiental, que tem como objetivo nortear as li-
nhas de ação do PEA.
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Programa de 
Monitoramento da 
Qualidade de Água 
e Efluentes
As atividades que serão 
executadas em razão das 
obras de implantação da 
Quarta Ponte, implicarão 
na geração de efluentes 
líquidos (sanitários), cujo 
tratamento e/ou destinação 
final deverão ocorrer em 
locais adequados. Caso seja 
adotado o lançamento do 
efluente sanitário gerado 
nos refeitórios e sanitários, 
este deverá seguir as diretrizes propostas neste programa. O monitoramento ambiental 
fundamentado em normas aplicáveis é uma ferramenta de comando pertencente aos 
instrumentos de gestão ambiental que garante a boa gestão dos recursos hídricos e possibilita 
a tomada de decisão, considerando a necessidade de implementação de ferramentas de 
controle ambiental. O Programa de Monitoramento da Qualidade de Água e Efluentes tem 
como objetivo Monitorar o efluente obtido na caixa de coleta do sistema de tratamento (antes 
do lançamento) e a qualidade de água na baía de Vitória, em caso de eventual lançamento 
neste recurso hídrico.

Programa de Monitoramento Batimétrico
O programa de monitoramento batimétrico constitui uma medida mitigadora de caráter preventivo 
em relação ao impacto de alteração da morfologia de fundo, e visa identificar possíveis alterações 
batimétricas na área, com as alterações significativas de corrente e vazão sólida, referentes à 
implantação da Quarta Ponte. Se identificadas erosões e/ou acreções, poderão ser implementadas 
ações de alterações de sinalização náutica, de modo a colaborar com a segurança da navegação local, 
e, em casos extremos, execução de transposição de sedimentos em pequena escala. O Programa tem 
como objetivo acompanhar a evolução das profundidades da região entre a Ilha Dr. Américo até o 
aterro sul da Quarta Ponte analisando possíveis mudanças da batimetria.

Foto ilustrativa.
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Neste capítulo, será apresentado o prognóstico da qualidade ambiental das áreas de influência do Projeto 
da Quarta Ponte. Nele serão apresentados dois cenários futuros distintos: um decorrente da hipótese do 
empreendimento e outro da não realização do empreendimento. Para elaboração de tal análise, a equipe 
integrante do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), baseou-se 
no diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e socioeconômico, considerando ainda a adoção das 
medidas mitigadoras, compensatórias e potencializadoras propostas.

CENÁRIO SEM A IMPLANTAÇÃO 
DA QUARTA PONTE
Meio Físico
Conforme apresentado no estudo, o cenário 
atual do níveis de ruído, nos pontos medidos, é 
relativamente alto, devido, principalmente, ao 
nível de ruído gerado pelo trânsito de veículos 
leves (carros de passeio), médios (camionetas e 
vans) e pesados (ônibus, caminhões e carretas) 
nas ruas e avenidas do entorno da localização 
da implantação do empreendimento. 

No que se refere à qualidade do ar, com exceção 
do SO2, que também apresentou concentração 
abaixo do padrão secundário recomendado 
pela Resolução Conama n.º 03/1990, todos 
os poluentes monitorados apresentaram 
concentrações abaixo dos padrões primários. 
Ressalta-se que as concentrações máximas 
permitidas para HCNM não são contempladas 
na legislação brasileira, portanto, não é possível 
determinar se as concentrações atingidas 
por este poluente, medidas nas estações da 
RAMQAr, estão impactando a qualidade do ar 
na região.

A fim de simular as condições do ambiente 
marinho antes e após a implantação da Quarta 
Ponte foi realizado simulações através de 
modelagem computacional. Os resultados para 
o cenário atual das condições oceanográficas 
da região entorno do empreendimento 
demonstraram que as correntes têm magnitudes 
e direções influenciadas, predominantemente, 
pelas marés. A maré influência as correntes 
do local, ou seja, quanto maior a maré, maior 
a intensidade das correntes. Essas correntes 
invertem o sentido de acordo com maré (cheia 
ou baixa). 

A simulação mostrou que haverá um aumento 
da velocidade das correntes na região em 
frente ao aterro norte (em frente da Ilha Dr. 
Américo) em função do aterro. Já no aterro 
sul, assim como na baía de Vitória, foi possível 
constar que não haverá alterações significativas 

nas correntes. O aumento das correntes 
desencadeará em um maior transporte de 
sedimentos, na região em frente ao aterro 
norte (em frente da Ilha Dr. Américo). Esse 
processo ocorre de forma lenta e provocará, 
nesta área, a alteração do fundo da baía com 
a retirada dos sedimentos de uma área e 
acúmulo em outra. Contudo, vale destacar que 
com o passar do tempo esse processo entra 
em equilíbrio, não havendo prejuízos para 
o ambiente. Mas apenas uma adaptação do 
formato do fundo da baía. 

O clima predominante na região que abrange a 
área de estudo é definido como quente e úmido, 
com estação chuvosa no verão, com chuvas de 
mais de 210 mm (novembro e dezembro) e 
seca no inverno, inferiores a 60 mm (junho). 
A estação chuvosa (outubro-abril), concentra 
cerca de 70% do total pluviométrico anual. 
As baixas pluviosidades ocorrem no mês de 
fevereiro, fator que caracteriza o chamado 
veranico (época de baixas precipitações 
durante a estação chuvosa), podendo abranger 
parte de janeiro.

O regime de ventos na região é caracterizado 
por apresentar maior frequência das direções 
do quadrante nordeste, mais especificamente 
nas direções nor-nordeste, nordeste, les-
nordeste e norte. Ocorre ainda uma expressiva 
frequência referente aos ventos do sul. Os 
ventos locais, são enquadrados como vento 
leve. As temperaturas médias máximas são 
próximas aos 29,5ºC e as médias mínimas 
situam-se próximas aos 21,75ºC. A temperatura 
média anual é de 25,6ºC.

A maior incidência dos raios solares (insolação) 
se faz presente nos meses de janeiro e fevereiro, 
enquanto os menores valores são observados 
nos meses de outubro a dezembro, fato esse 
associado à maior nebulosidade decorrente 
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do período das chuvas. Os menores valores 
avaliados quanto à pressão atmosférica, 
considerando dados obtidos para o município 
de Vitória, estão relacionados aos períodos 
chuvosos da região, nos meses de novembro 
a março. Tais valores encontram-se abaixo de 
1010 hPa. Por meio da análise dos dados acima 
resumidos, pode-se concluir que o tipo de 
atividade que se pretende realizar é condizente 
com os fatores climáticos da região.

Os solos observadas na região foram os 
Latossolos (observados nas áreas mais altas 
da área de estudo) e Neossolos (às margens 
do Canal de Vitória, em áreas de manguezal 
e no entorno direto das formações rochosas 
locais). Boa parte dos Neossolos das margens 
do Canal de Vitória têm recebido aterro ao 
longo dos anos a fim de que seja ampliada 
a infraestrutura da Região Metropolitana 
da Grande Vitória. Variam de uma textura 
arenosa e de baixa fertilidade, características 
afins aos Neossolos, até uma textura argilosa e 
de maior fertilidade, corroborando os aspectos 
intrínsecos aos Latossolos. 

Do ponto de vista da gestão de recursos 
hídricos, a área de influência direta do 
empreendimento sofre influência das Regiões 
Hidrográficas do Rio Santa Maria da Vitória e 

do Rio Jucu. A principal influência, o Rio Santa 
Maria da Vitória, possui cerca de 143,4 km e 
uma vazão média anual de 15,7 m3/s, sendo 
esta vazão regulada pelas barragens das usinas 
de rio Bonito e Suíça. Estima-se que somada 
a vazão média anual de todos os pequenos 
contribuintes não ultrapasse 3 m3/s. Dentre 
estes, o rio Formate-Marinho é o que tem a 
maior contribuição. Os rios Bubu e Aribiri são 
córregos com pequenas bacias contribuintes, 
bastante influenciados pela maré.

No Canal de Vitória e no rio Itanguá, onde 
foram realizadas análises de qualidade de água 
e sedimentos, foram observados problemas 
relacionados à ocupação humana, tais como 
a disposição inadequada de resíduo e esgoto 
doméstico.

. As análises realizadas em seis pontos, 
indicaram parâmetros com valores fora dos 
padrões preconizados pela Resolução Conama 
357/2005, em pelo menos um ponto analisado, a 
saber, Oxigênio Dissolvido (O.D.), Coliformes 
Termotolerantes (E. coli), Fósforo Total e 
Nitrogênio Amoniacal Tal resultado deve 
estar relacionado aos despejos de esgoto in 
natura no rio Santa Maria da Vitória, situação 
intensificada na Região Metropolitana da 
Grande Vitória.

Meio Biótico
Foram realizados levantamentos de fauna e 
flora na área de estudo, que somados a estudos 
anteriores, refletiram o diagnóstico para o meio 
biótico.

Constituindo a flora local, foram identificados 
os ambientes representativos de manguezal, 
afloramentos rochosos, pastagem, macega, 
mata atlântica em regeneração inicial e média, 
bem como bosques, áreas de construções e vias 
públicas. Na área de estudo foram encontradas 
30 espécies exóticas, podendo ser cultivadas 
(para fins ornamentais ou alimentar) ou 
nasceram espontaneamente no local. Sendo 
que muitas destas espécies, assim como outras 
(13 espécies), podem também ser consideradas 
como invasoras. Não foram encontradas espécies 
ameaçadas de extinção na área de influência 
direta do empreendimento. No entanto, foram 
encontradas sete espécies endêmicas da Mata 
Atlântica e seis endêmicas do Brasil.

O estudo de fauna realizado mostra que o 
ambiente se encontra de uma maneira geral 
degradado, abrigando uma parcela relativamente 
pequena da diversidade faunística local. Para 

alguns grupos diagnosticados, os ambientes 
presentes dentro da área de estudo, podem atuar 
como parte de seu habitat ou como elementos 
de transição entre habitats maiores e com maior 
qualidade. Os ambientes mais importantes 
para a fauna dentro das áreas de influência do 
empreendimento são os fragmentos florestais, 
podendo destacar os fragmentos de mata atlântica 
em estágios inicial e médio de regeneração. 

O meio biótico marinho também foi estudado por 
meio de campanhas de coleta realizadas na área 
marinha adjacente à região em que se pretende 
implantar o viário da Quarta Ponte. De uma 
forma geral, para toda comunidade planctônica, 
as variações quantitativas e qualitativas na 
região estão fortemente associadas aos processos 
físicos costeiros como vazão de rios, lançamento 
de nutrientes e processos climáticos, como 
ocorrência de chuvas, os quais influenciam o 
plâncton na região. 

As espécies planctônicas encontradas não são 
endêmicas da área de estudo em questão, sendo 
frequentes na maioria dos ambientes estuarinos 
e costeiros ao longo do litoral das regiões sudeste 
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do Brasil. Entretanto a espécie Hippocampus reidi 
Ginsgurg, 1933 (Cavalo-marinho) aparece na 
Lista Estadual da Fauna Ameaçada de extinção 
(IEMA, 2005) classificada como “Vulnerável”. 
Cabe destacar a ocorrência de um copépode 
exótico, Bestiolina sp, vindo provavelmente por 
água de lastro. Essa espécie já se estabeleceu 
e faz parte da comunidade zooplanctônica 
dominante.

A comunidade bentônica de substrato 
consolidado foi caracterizada pelo reduzido para 
costões rochosos. Ressalta-se que a região do 
Porto de Vitória recebe uma descarga de poluição 
crônica. Além disso, as galerias de águas pluviais 
provenientes da cidade de Vitória, através de 
ligações clandestinas, despejam esgoto orgânico 
in natura na baía de Vitória. Foram registradas 
duas espécie de relevante importância econômica 
para os pescadores da região, pois serve tanto 
de alimento, como fonte de renda, a ostra-do-
mangue (Crassostrea rhizophorae) e o sururu 
(Mytella charruana). Não foram encontradas 
espécies raras, endêmicas ou em processo de 
extinção na área de estudo.

Em relação à comunidade zoobentônica do 
substrato inconsolidado foram encontradas 
espécies com elevada abundância, porém com 
distribuição restrita, tendo características de 
serem oportunistas, uma vez que as mesmas 
encontram-se dentro de um estuário sujeito 
a alterações ambientais naturais e induzidas 
pelo homem. Não foram encontradas espécies 
raras, endêmicas ou em processo de extinção 
na área de estudo. As diferenças encontradas 
na estrutura da comunidade em relação 
aos pontos de amostragem apresentaram 
tendência de correlação com as características 
granulométricas do sedimento.

Na comunidade de crustáceos cabe destacar que 
apesar da carcinofauna ainda se distribuir nessa 
área, existe uma grande quantidade de lixo e 
espécies vegetais exóticas dentro do bosque de 
manguezal. Em relação ao tamanho médio dos 
caranguejos de importância econômica (Ucides 
cordatus), todas as amostras ficaram abaixo 
do padrão estabelecido pelo IBAMA. Não 
foram registradas espécies endêmicas, raras 
ou exóticas, entretanto, os caranguejos-uçá se 
encontram na lista no Anexo II da Instrução 
Normativa MMA nº 5 de 21 de maio de 2004, 
como espécie sobre-explotada ou ameaçada de 
sobre-explotação. 

Para a comunidade de moluscos, entre as 
espécies de interesse econômico, a ostra 
(Crassostrea rhizophorae) é um molusco que 

ocorre comumente em raízes de mangue 
vermelho, rochas e substratos duros ao longo da 
costa do Espírito Santo, por isso só foi registrada 
na franja no estuário. Espécies de ostra e sururu, 
que também apresentam importância comercial 
no estado do Espírito Santo. No presente estudo 
não foram registradas espécies endêmicas, raras 
ou exóticas.

Com relação às tartarugas marinhas, cabe 
enfatizar que as principais áreas de construção 
de ninhos e alimentação se encontram afastadas 
da área de influência do empreendimento, de 
forma que não é esperado nenhum impacto 
significativo sobre essa comunidade.

O estudo de peixes na área de influência do 
empreendimento apresentou uma alta riqueza de 
espécies, sendo que os índices ecológicos foram 
superiores na estação mais interna do estuário, 
decrescendo em direção a área portuária. 
Foram registradas 55 espécies de importância 
comercial para a atividade pesqueira artesanal, 
enquanto que três se encontram ameaçadas de 
sobre-exploração e uma ameaçada de extinção, 
de acordo com a IN05/2005 do IBAMA. Não 
foram encontradas espécies raras ou endêmicas. 

Ao analisar a área do empreendimento à luz 
da Resolução Conama nº 428/10, num raio de 
três quilômetros (em caso de não haver Zona 
de Amortecimento especificada no plano de 
manejo), foram identificadas de sete Unidades 
de Conservação nos municípios da área de 
Influência. Dessas, apenas o Parque Natural 
Municipal do Manguezal de Itanguá (PNMI), 
localizado no município de Cariacica, será 
afetado diretamente pelo Projeto da Quarta 
Ponte. Além dela, a Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Municipal do Manguezal de 
Cariacica (RDS Cariacica) localiza-se a cerca de 
900 metros do empreendimento.

A área do empreendimento está inserida em local 
onde existem Áreas de Preservação Permanente 
formadas por cursos d’água (com menos de 
10 metros de largura) e manguezais. Para 
implantação do empreendimento será necessária 
a supressão da vegetação de APP. Vale ressaltar 
que dos 2,19 ha da área do empreendimento 
que incidem em APP, apenas 0,06 ha são APP 
(manguezal) e o restante ocupa por áreas 
urbanas e de pastagens. O empreendimento 
não está localizado dentro de nenhum corredor 
ecológico ou área prioritária para a conservação 
da biodiversidade instituídos no Espírito santo, 
sendo o corredor mais próximo o de Duas Bocas-
Mestre Álvaro, distante aproximadamente de 
3,26 Km do empreendimento.
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Meio Socioeconômico
O Espírito Santo passou por grandes transformações 
socioeconômicas nos últimos anos. De um estado 
com economia agrícola, baseada principalmente na 
produção de café para uma economia industrial. A 
população capixaba também cresceu, porém de forma 
concentrada, principalmente na Região Metropolitana. 
No caso específico da Área de Influência Indireta que 
abrange os municípios de Cariacica, Vitória e Vila 
Velha, é possível observar que eles passaram de 358.183 
habitantes, em 1970, para 1.091.125, em 2010, o que 
representou uma Taxa de Crescimento Anual igual 
a 2,82%. Ainda sobre o período entre 1970 e 2010, 
percebe-se as alterações entre os municípios mais 
populosos, já que Vitória se destacava em 1970, e Vila 
Velha em 2010.

Os bairros da AID que estão no município de Vitória 
possuem uma população igual a 13.028 habitantes, o 
que representa 4% da população municipal (que foi 
igual a 327.669 pessoas). Já os bairros da AID que 
estão em Cariacica, apresentam 36.047 habitantes, 
o que corresponde a 10,5% (já que a população 
municipal foi de 344.241 pessoas).

Com base o Censo 2010, do IBGE, observa-se 
que a População em Idade Ativa (PIA) da Área 
de Influência Indireta (AII) equivale a 86,5% da 
população total. Já a População Economicamente 
Ativa (PEA) equivale a 52,4% da população total da 
AII. Ao avaliar especificamente a População Ocupada 
(PO), percebe-se que sua participação na população 
total é de 48,3% e a População Desocupada (PD) 
participa com 4% da população total da AII. Já na 
AID a maioria da população encontra-se na faixa 
etária da População em Idade Ativa, que vai de 15 a 
60 anos, correspondendo a 68,1% da população total 
dos bairros da área diretamente afetada. Ainda sobre 
a população desempregada da Área de Influência 
Indireta, é importante destacar que ela pode-se tornar 
um público em potencial para ocupar as vagas de 
trabalho oferecidas durante a construção da ponte, 
totaliza 43.842 pessoas em toda AII e encontra-se em 
maior número, em Vila Velha, que apresenta 15.634 
pessoas nesta situação.

Os municípios que abrangem a AII são organizados 
são definidos pelos seus respectivos Planos Diretores 
Urbano, no caso de Vitória, e pelo Plano Diretores 
Muncipais de Cariacica e Vila Velha. A luz dos PDM do 
município de Cariacica e do PDU de Vitória, dentro do 
recorte da Área de Influência Direta o Projeto da Quarta 
Ponte encontra-se compatível com o zoneamento do 
PDM, ressalta-se que o PDM de Cariacica, elaborado 
em 2007, já destinou a área da Quarta Ponte. 

A atividade de pesca na área de influência abrange a 
baía de Vitória é uma área de uso múltiplo dos recursos 
naturais e de uso intenso, com características de pesca 
e mariscagem. O uso da área pode ser feito por terra e/
ou mar (via canal), e o acesso para as áreas de mangue 
também se dá tanto por terra ou mar.

Sobre a infraestrutura viária e de transportes é 
importante destacar o cenário atual de crescimento 

da frota de veículos automotores, percebe-se que 
a frota de veículos é crescente nos municípios 
da AII, tendo um aumento de 7,29%, entre 2005 
e 2010, com os números reais de 295.395 para 
420.040, respectivamente. Ao traçar uma relação 
entre o número da frota de veículos para cada dez 
habitantes, no ano de 2010, notamos que para a 
proporção beira quatro veículos (3,85) para cada 
dez habitantes. Com base nos estudos de tráfegos 
elaborados pelo Consórcio EGT-ENGESPRO, 
é possível observar o estrangulamento atual do 
trânsito nas principais vias da AII, em especial na 
área que abrange o Centro de Vitória. 

As vias que se encontram na AID apresentam 
a situação do trânsito em horário de pico. Essa 
situação ocorre não apenas pelo elevado volume de 
veículos que trafegam pela região, mas também pelas 
condições das vias, normalmente estreitas e em local 
com ocupação desordenada.

Cabe destacar que o cenário atual demonstra um 
aquecimento na aquisição de veículos, principalmente 
as motocicletas, proporcionado pela estabilidade 
financeira associada à facilidade de financiamentos. 
Este cenário demonstra uma tendência ao aumento 
da frota de veículos. 

A intervenção prevista em projeto contempla área 
com urbanização desordenada consolidada nas Zonas 
Especiais de Interesse Social, na ZEIS3/01, localizadas 
no Bairro Mário Cypreste e ZEIS 2/05, na parte norte 
do bairro Santo Antônio, porção da AID de Vitória. 
Em Cariacica, as Zonas de Ocupação Preferencial 
e Zonas Especiais incluem os bairros como Porto 
de Santana, Tucum, Itacibá e Nova Valverde. Esses 
bairros apresentam em sua maioria um perfil de 
moradores de baixa renda e com necessidade de 
melhoria nas construções. Esta característica indica 
uma população de baixa resiliência social frente ao 
processo de desapropriação, tendo em vista que os 
afetados por esta ação podem buscar outras regiões 
da Grande Vitória para residir, e consequentemente 
afastar-se-á das relações com sua atual comunidade.

Com relação ao patrimônio arqueológico, nos últimos 
40 anos, as pesquisas realizadas na região metropolitana 
seguida pelo litoral sul capixaba revelaram importantes 
dados sobre a pré-história regional. Neste sentido, a 
área abrangida pelo empreendimento apresentou um 
potencial arqueológico, visto que já foram registrados 
vários sítios arqueológicos em seu entorno.

Ressalta-se que na área de influência do projeto 
está diretamente ligada a monumentos históricos 
e turísticos-culturais situados na Baía de Vitória: o 
Cais do Hidroavião e o Sambão do Povo / Escola da 
Ciência - Biologia e História.

Pode-se destacar que o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN), concedeu o parecer 
positivo (anuência) para emissão da Licença Prévia pelo 
órgão ambiental competente, informando a aprovação 
do presente Diagnóstico Arqueológico realizado.
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Meio Físico

CENÁRIO COM A IMPLANTAÇÃO 
DA QUARTA PONTE

A alteração nos níveis de ruído é um dos impactos 
negativos e reais esperados nesse empreendimento 
nas fases de implantação e operação. Conforme 
observado no estudo ambiental, os níveis de ruídos 
são considerados altos e as vias rodoviárias de 
entorno da localização do empreendimento já são 
consideradas um importante condutor de ruído 
na região. Conforme apresentado nos impactos, 
medidas mitigadoras serão adotadas no intuito 
de minimizar os impactos sobre as alterações 
dos níveis de ruído na área, tanto na fase de 
implantação quanto na de operação, por meio de 
medidas de controle.  

Uma simulação da dispersão de ruído emitido 
pela operação da Quarta Ponte, contemplando 
a projeção do número de veículos indicado pelo 
Estudo de Tráfego, foi elaborada. Os resultados 
desta simulação, apontaram que o Nível de Ruído 
no entorno do empreendimento, provavelmente, 
deverá se situar próximo aos limites estabelecidos 
pela norma NBR 10.151, que prediz os valores 
de 55 dB(A) – ruído diurno e 50 dB(A) – ruído 
noturno, em toda a Área de Influência Direta 
(AID) do empreendimento.

A transferência de grande parte do tráfego de 
veículos da Ponte Florentino Ávidos e da Segunda 
Ponte para a Quarta Ponte, implicará em uma 
melhor distribuição espacial das fontes de emissões 
veiculares na região, caracterizada por ser do tipo 
linha elevada em relação ao solo. Nessa condição, 
os poluentes tendem inicialmente a subir, em 
razão da alta temperatura da saída dos gases dos 
escapamentos e do deslocamento de ar provocado 
pela circulação de veículos automotores. Ao descer 
ao nível do solo, a concentração dos poluentes 
é muito mais baixa que a emitida. A dispersão 
no entorno do empreendimento também é 
influenciada pela relevo da região e pela circulação 
local do vento, principalmente pelos ventos das 
brisas marítima (de dia) e terrestre (de noite). Por 
esta razão, o vento na região tende a ser renovado 
constantemente, favorecendo a dispersão e diluição 
dos poluentes gerados pela Quarta Ponte. Por essa 
razão, espera-se que a qualidade do ar na região 
atenda plenamente a Resolução Conama 03/1990.
Os resultados da modelagem hidrodinâmica para 
o cenário futuro, com a implantação da Quarta 
Ponte, indicaram que poderá haver uma pequena 
influência no campo de correntes. As principais 

alterações estão restritas à área do entorno do aterro 
norte, com aumento da magnitude das correntes na 
área entre a ilha Dr. Américo e o aterro. As estacas 
dos pilares da ponte não provocaram alterações 
significativas nas correntes, contudo, provocaram 
redução da magnitude das correntes.

As simulações indicaram que a região de estudo 
tem tendência a deposição de sedimentos. Assim 
como verificado no modelo hidrodinâmico, as 
alterações significativas após a implantação do 
empreendimento foram restritas à área ao entorno 
do aterro norte, com aumento da aumento das 
profundidades locais. Considerando ainda a área 
próxima ao aterro, nas proximidades das estacas 
houve redução da vazão sólida. Dessa forma, há 
tendência de acúmulo de sedimentos neste local, o 
que gera a diminuição das profundidades locais. 

A alteração da morfologia de fundo se restringiu 
a uma região com linha de costa delimitada por 
promontórios e enrocamentos rochosos, desta 
forma não haverá tendência de erosão na linha de 
costa após a implantação do empreendimento.

As mudanças indicadas nos resultados da 
modelagem não são de grande magnitude, estando 
restrita à região do entorno do aterro. Cabe ressaltar 
que as simulações de transporte de sedimentos 
consideraram a predominância de sedimentos 
lamosos na região de estudo.

Considerando o cenário de implantação do 
empreendimento, não se prevê alterações nos 
aspectos climáticos da região de estudo.

A respeito da situação atual dos solos da 
região de estudo, processos erosivos poderão 
ocorrer, durante a fase de construção da ponte, 
em decorrência da supressão de vegetação, 
terraplenagem e implantação de canteiros de 
obras. Na fase de operação, não há perspectiva de 
ocorrência de erosão, exceto em áreas de maior 
declividade, caso o sistema de drenagem de águas 
pluviais não for adequado à situação local, e nas 
áreas de aterro sobre o Canal, que devem receber 
contenções adequadas. 

Durante a retirada de materiais de empréstimo, 
destaca-se a possibilidade da ocorrência de 
processos erosivos. De forma a mitigar, tal impacto, 
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as jazidas necessariamente deverão ser exploradas 
conforme normas ambientais e procedimentos de 
licenciamento vigentes. Com o início das obras, 
exploração de jazidas, execução da terraplanagem 
e construção dos aterros, eventuais impactos 
decorrentes da contaminação do solo poderão 
ocorrer. Os contaminantes poderão atingir as áreas 
de solo natural, exposto, por meio do escoamento 
superficial de áreas pavimentadas. Os possíveis 
contaminantes referem-se à hidrocarbonetos, 
metais pesados e nutrientes, relacionados, 
sobretudo, às atividades de armazenagem de 
substâncias, circulação de veículo e máquinas, 
manutenção de equipamentos e geração de 
efluentes domésticos no canteiro de obras). A 
adoção de medidas mitigadoras, conforme descrito 
nos Impactos e Medidas garantirão o devido 
controle/diminuição dos efeitos no ambientes.

A partir da implantação do empreendimento, 
possivelmente, ocorrerá alteração da hidrologia 
natural, devido à ampliação das superfícies 
impermeáveis e à perturbação da dinâmica local 
de escoamento e infiltração. Tal alteração se inicia 
na fase de implantação do empreendimento e se 
consolida pela construção da rodovia e acessos, que 
engendra o aumento das superfícies pavimentadas 
e a modificação da dinâmica de escoamento hídrico 

local. Cabe destacar, porém, que se trata de uma 
obra a ser implantada em área urbanizada, onde 
uma série de intervenções na drenagem natural 
vêm sendo realizadas ao longo dos anos. 

Os efeitos deste impacto serão amenizados, 
adotando técnicas construtivas adaptadas às 
características de relevo e recursos hídricos locais, 
durante a fase de construção da estrutura viária, 
incluindo aterros, acesso, etc. Além disso, o sistema 
de drenagem da rodovia deverá ser dimensionado 
de forma adequada, evitando problemas em caso 
de picos de vazão e precipitação.

Ainda, eventuais ocorrências relativas à 
contaminação das águas superficiais poderão 
acontecer durante as fases de implantação e 
operação do empreendimento. Os corpos hídricos 
superficiais eventualmente afetados serão o Canal de 
Vitória, o rio Itanguá (córrego Piranema) e demais 
córregos que sofrem interferência direta do traçado 
do empreendimento, Os planos de contingência e 
emergência deverão estar adequados à estas situações 
e o Programa de monitoramento de qualidade da 
água e efluentes deve ser implementado juntamente 
com as medidas mitigadoras apresentadas, que 
destinam-se à evitar a degradação da qualidade das 
águas superficiais.

Meio Biótico
Durante a fase de instalação, atividades como 
terraplenagem e movimentações de terra, 
necessárias à preparação do terreno, causam 
impactos sobre a vegetação presente. Embora 
a maior parte do terreno seja atualmente 
urbanizado, remanescentes de mangue e mata 
atlântica ainda estão representados. Nessa fase, os 
ambientes naturais sofrerão impactos relacionados 
à redução de habitat e da diversidade biológica 
devido à supressão de vegetação, podendo ainda 
ocorrer alterações na composição florística, uma 
vez que a movimentação de terra abre espaço para 
surgimento de espécies exóticas/invasoras, em 
ambientes degradados. Para tais impactos serão 
desenvolvidas medidas preventivas, mitigadoras 
e compensatórias, (durante a fase de instalação 
do empreendimento). A implantação de Projetos 
de Recuperação de Áreas Degradadas (Prad), 
irá promover a recuperação de áreas já pré-
determinadas pelo órgão ambiental, configurando 
assim uma medida compensatória importante, 
que trará benefícios ambientais para a área de 
influência direta e indireta do empreendimento.
No decorrer da fase de implantação do 
empreendimento, ocorrerá um aumento 
da pressão sobre os recursos da fauna, 
essencialmente causado pela presença de 
veículos e pessoas. Como consequência, 

animais tenderão a se deslocar, podendo sofrer 
atropelamentos. Por meio de um eficiente 
programa de conscientização dos funcionários, 
de sinalização para o trânsito local, exigindo 
baixas velocidades e, ainda, reforçados por 
fiscalização constante será possível mitigar este 
impacto.

A Mortalidade da fauna em função da supressão 
vegetal é um impacto previsto (Perda de 
Habitat), comum a obras da magnitude que se 
pretende para a Quarta Ponte. A necessidade 
de supressão vegetal traz consigo esse impacto. 
Contudo metodologias consagradas podem 
trazer prevenção e mitigação com alto grau 
de sucesso. Entre as medidas previstas estão a 
orientação técnica sobre o sentido de supressão, 
que permita aos animais se deslocarem para 
áreas onde remanescentes de vegetação irão 
prover abrigo, e a implantação do Programa 
de Resgate de Fauna, durante toda a fase de 
supressão vegetal, de forma que exemplares da 
fauna sejam resgatados e transferidos para áreas 
de monitoramento, que possibilite, inclusive, o 
acompanhamento destes indivíduos para que se 
conheça o grau de sucesso de sua adaptação a 
novas áreas. O Programa de Educação Ambiental 
para Trabalhadores também estará ligado à 
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Meio Socioeconômico

mitigação e prevenção deste impacto.

Embora a fauna local seja bastante reduzida, 
conforme demonstrou o levantamento de campo 
realizado para o Diagnóstico Ambiental, a 
perturbação da fauna terrestre poderá ocorrer. 
Medidas que reduzam o ruído, evitem o acesso de 
pessoas a áreas com cobertura vegetal, que sirvam 
de abrigo aos animais e adoção de temas focados 
na conscientização da força de trabalho para 
proteção ambiental, no âmbito do Programa de 
Educação Ambiental para Trabalhadores, trarão 
redução significativa a esse impacto.

Foram analisadas as intervenções previstas 
no meio marinho e destacados seus possíveis 
impactos sobre, principalmente, a comunidade 
pelágica, com enfoque no plâncton, ictiofauna 
e comunidade bentônica. Desde o início das 
obras marítimas, até a finalização desta fase, 
diversos efeitos adversos para a fauna marinha 
considerada serão percebidos e incidirão sobre os 
diferentes grupos. Nesse sentido, aspectos como 
as obras de instalação em si, a movimentação das 
embarcações, a criação de substratos artificiais, 
o aumento da turbidez e a disponibilização de 
nutrientes na coluna d’água e o descarte acidental 
de óleo são aspectos cuja ocorrência traz efeitos 
diretos sobre a fauna do compartimento marinho. 
Diversas medidas deverão ser adotadas para 
prevenção e mitigação dos impactos sobre os 
diferentes grupos de fauna marinha, conforme 
apresentado nos Programas Ambientais. Entre 
elas, a elaboração e execução de um programa 
de educação ambiental com os trabalhadores. 
Destaque deve ser dado para o Programa de 
Monitoramento Estuarino no qual se traduz como 

parte imprescindível no acompanhamento das 
atividades do empreendimento, diante da premissa 
que não se pode gerenciar um ambiente que não se 
conhece, e que deverá contemplar espécimes que 
sirvam de bioindicadores da qualidade ambiental, 
bem como espécies de maior relevância comercial.

Em linhas gerais, os impactos incidentes sobre as 
comunidades planctônica e bentônica, bem como 
de peixes, crustáceos e moluscos são reversíveis, 
devido à grande capacidade de reestruturação de 
tais grupos.

Deve-se dar especial atenção aos riscos 
decorrentes de acidentes com derramamento 
de hidrocarbonetos e/ou outros compostos que 
ofereçam risco à vida marinha e à salvaguarda da 
vida humana. Em atenção aos desdobramentos 
dessas eventualidades, ressalta-se que é um 
impacto potencial inerente à atividade, entretanto, 
mediante a adoção do Plano de Contingência 
espera-se que as medidas compatíveis para a 
minimização dos riscos de poluição por óleo sejam 
contempladas no âmbito deste plano.

O Parque Natural Municipal Manguezal de Itanguá 
é a Unidade de Conservação afetada diretamente 
pelo empreendimento e deverá ser uma das 
beneficiárias de medidas compensatórias. Aponta-
se ainda, a RDS Manguezal de Cariacica como 
outra unidade potencial a receber por medidas 
de compensação em virtude da proximidade 
ao empreendimento (900 metros) e eventuais 
interferências em decorrência das obras marinhas. 
A compensação poderá possibilitar a elaboração 
dos Planos de Manejo das UCs e a efetiva 
estruturação de seus respectivos gestores.

O primeiro impacto diagnosticado foi a geração de 
expectativas. Tais expectativas estão relacionadas 
à geração de emprego e renda, às oportunidades 
de negócio e às desapropriações. Outra situação 
se refere à alteração na dinâmica cotidiana da 
população por meio das desapropriações. Ainda 
na fase de instalação a dinâmica serão observados 
transtornos em função das obras. 

Os primeiros contatos da população local com 
o empreendimento serão feitos com contratação 
de mão de obra e de serviços e a aquisição de 
equipamentos. Tais etapas demandarão maior 
contingente de trabalhadores e volume de 
bens e serviços locais, bem como estímulo 
à economia local. Durante o pico das obras 
serão gerados 1.630 empregos diretos, além 
dos indiretos, que dependem das contratações 
dos prestadores de serviços que atenderão ao 

empreendimento. Assim como a geração de 
emprego e renda, o empreendimento tende a 
contribuir significativamente para o aumento na 
arrecadação tributária da AII. 

O setor imobiliário é um dos segmentos mais 
dinâmicos da economia, e a abertura de um 
novo eixo viário como a Quarta Ponte, alterará 
a dinâmica do mercado imobiliário, pois ela 
poderá ser uma indutora do desenvolvimento 
urbano e imobiliário na AID, tanto para fins 
residenciais, comerciais ou mesmo industriais. 
Contudo, durante as etapas de instalação e 
operação do canteiro de obras e nas construções 
civis terrestre, os imóveis que se localizarem 
mais próximos a estas instalações, tendem a 
sofrer certa desvalorização momentânea, já 
que na fase de operação, os imóveis da região 
tendem a valorizar.
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A desapropriação de terras, lotes urbanos e 
benfeitorias tornam-se necessárias para que haja 
implantação do projeto da Quarta Ponte.  Estima-
se que sejam desapropriados 218 imóveis, sendo 
98 em Vitória e 120 em Cariacica. Cabe destacar 
que o quantitativo poderá ainda sofrer alterações 
e pequenos ajustes, sobretudo quando houver a 
consolidação do projeto executivo. 

A Quarta Ponte proporcionará o aumento no 
fluxo de veículos e alterações no sistema viário. 
Entretanto, vale destacar que o trânsito atual na 
AII, já apresenta sinais de estrangulamento, com 
a implantação da Ponte haverá um crescimento 
significativo no número de veículos que circulam 
na região, especialmente na AID, originados 
pelo trânsito urbano regional. Na fase de 
operação da Quarta Ponte a dinâmica cotidiana 
será alterada positivamente, pois facilitará os 
acesso a outras regiões da AII, através da ponte 
e por meio de diversos modais de transporte 
(ciclovia, BRT e passeios). Dentre os benefícios 
do empreendimento estão também a melhoria 
da mobilidade urbana, por proporcionar o 
acesso mais rápido de pessoas e bens. Dentro 
deste perspectiva é vislumbrada a possibilidade 
da atração de novos investimentos públicos ou 
privados, proporcionando um efeito dinâmico 
sobre a economia local e regional, bem como o 
fortalecimento das cadeias produtivas existentes 
nas proximidades, desde sua fase de planejamento.

As etapas de instalação e operação do canteiro 
de obras, terraplanagem e construções civis 
terrestres ocasionarão na AID eventuais 
obstruções causadas pela necessidade de 
movimentação de máquinas e trabalhadores para 
realização das obras. Este impacto poderá ser 
potencializado com a implantação do Programa 
de Mobilidade Metropolitano. 

A interferência na atividade pesqueira ocorre 
principalmente em função das obras marítimas. 
A pesca é uma das principais atividades 
desenvolvidas nas comunidades da AID da Quarta 
Ponte, especialmente as lindeiras à baía de Vitória. 
É realizada de maneira artesanal, para subsistência 
dos pescadores locais. É uma atividade de baixa 
autonomia, realizada tipicamente por meio de 
embarcações de pequeno porte, sem casaria e 
movidas a remo na maioria dos casos, e tem 
como área de atuação toda a baía de Vitória. Na 

fase de operação, as fundações e pilares da ponte 
podem servir como atratores de peixe, bem como 
novas estruturas para embarque e desembarque a 
serem instaladas como medidas compensatórias, 
facilitarão as atividades pesqueiras locais. 
Recomenda-se a implantação de um Programa 
de Monitoramento da Atividade Pesqueira, 
uma ferramenta que auxilie a compreensão da 
dinâmica pesqueira e permita um melhor manejo, 
apresentando grande importância, em especial 
para a gestão dos recursos pesqueiros e garantia da 
sustentabilidade da atividade de pesca.

Em termos de perspectiva local da AID, a atual 
definição do Zoneamento dos Planos Diretores 
dos municípios de Vitória e Cariacica, não 
restringem a natureza do empreendimento. 
Destaca-se que, no município de Cariacica, o 
PDM já contempla a previsão dessa obra. Outra 
informação relevante está relacionada ao aspecto 
construtivo proposto para esta Quarta Ponte, 
que apresenta arquitetura moderna, com vistas 
à valorização do espaço urbano, viabilizando 
parte do plano de mobilidade, trazendo consigo 
faixas de pedestre, ciclovias, e faixa BRT, sendo 
a primeira ponte multimodal do Estado. Isso 
favorece novos arranjos urbanísticos podendo 
melhorar as condições atuais encontradas na AID.

Com relação aos patrimônio arqueológico, 
ressalta-se que, visando a minimização dos 
impactos sobre a monumentos históricos e 
turísticos-culturais situados na baía de Vitória, 
o traçado original do projeto foi alterado, 
sendo definido uma alternativa locacional 
que garantirá a preservação e integridade 
física desses monumentos. Além disso, estão 
previstos projetos de paisagismo e revitalização 
das áreas próximas aos monumentos com 
a construção de praças, deques, etc, para 
incentivar a socialização desses espaços visando, 
com isso, a promoção do lazer e bem-estar da 
população local e do seu entorno. Visto que a 
instalação do empreendimento pode impactar 
sítios arqueológicos na localidade de Itacibá 
e Tucum, deverá ser realizado um Programa 
de Prospecção Arqueológica nesta área antes 
do início das obras, visando minimizar este 
possível impacto. Caso identificado vestígios 
arqueológicos recomenda-se ainda a realização 
de um Programa de Educação Patrimonial 
alinhado ao Programa de Educação Ambiental.



Conclusão
A partir da descrição e caracterização do empreendi-
mento, da realização do diagnóstico ambiental e da 
avaliação dos impactos ambientais inerentes aos meios 
físico, biótico e socioeconômico, decorrentes da insta-
lação e da operação da Quarta Ponte, são apresentadas 
as seguintes considerações sobre o empreendimento:

- Foram identificados 33 impactos ambientais; 
nove sobre o meio físico, oito sobre o meio biótico e 15 
sobre o meio antrópico, sendo a maioria dos negativos 
(17 impactos) sobre o meio físico e biótico, enquanto os 
positivos (15 impactos), sobre o meio socioeconômico. 
Para cada um dos impactos identificados, foram propos-
tas medidas de alta exequibilidade, para atenuar, evitar 
e/ou compensar os impactos negativos e medidas para 
potencializar os impactos positivos.

- Especial atenção, em relação ao meio socioeco-
nômico, deve ser dada aos resultados obtidos com a 
realização do Diagnóstico Participativo, junto aos bair-
ros que compõe a área de influência direta. Por meio 
desta ferramenta de grande importância na elaboração 
de estudo de impacto, foram colhidos depoimentos e 
opiniões dos representantes da população da área próx-
ima ao local pretendido pelo empreendedor, que trans-
mitiram suas insatisfações, anseios, dúvidas, receios. A 
importância de um Programa de Comunicação Social 
e Educação Ambiental estruturado de forma a adequa-
damente estabelecer um canal eficiente de comunicação 
entre a empreendedor e a vizinhança é condição essen-
cial para instalação da Quarta Ponte.

-  A Quarta Ponte é uma iniciativa que está de 
acordo com os preceitos recomendados pela Política 
Nacional de Mobilidade Urbana, Política de Desenvolvi-
mento do Estado do Espírito e do Programa de Mobili-
dade Metropolitana da Região da Grande Vitória, visto 
que o objetivo principal do empreendimento é a melho-
ria da mobilidade e acessibilidade da população.

- Os critérios adotados na concepção do Projeto 
de Engenharia, são baseados nas experiências da em-
presa responsável, que já desenvolve atividades similares 
em diversos estados do País, refletindo no emprego de 
alternativas tecnológicas atuais, que favorecem uma re-
dução na magnitude dos impactos ambientais de caráter 
negativo. Entre as alternativas tecnológicas podem ser 
citadas a utilização de estruturas, tais como, estais, que 
permitem aumentar o comprimento do vão central, 
consequentemente, reduzindo o número de estacas es-
cavadas e pilares. A elevação da ponte também é uma 
configuração importante do projeto, o que permitiu a 
atenuação de impactos ambientais, sobretudo sob o meio 
biótico. Destaca-se também que o projeto arquitetônico 
considerou uma alternativa que integrasse elementos da 
engenharia e arquitetura modernas à paisagem privile-

giada da região, a fim de que fossem ressaltados os prin-
cipais elementos cênicos naturais e culturais. 

- Dentre os locais para a instalação do empreendi-
mento, o escolhido, por meio de análise das característi-
cas das alternativas locacionais, mostrou-se apropriado 
a receber as intervenções previstas. Destaca-se que o 
traçado da Quarta Ponte está inserido em áreas que já 
ocupadas, onde a urbanização se configura como prin-
cipal uso do solo.

- Está prevista um investimento da ordem de R$ 
844.980.000,00, a contratação de 1.630 empregos dire-
tos na construção do empreendimento. Este valor as-
sume importância significativa, merecendo destaque em 
função das possibilidades reais de arrecadação tributária 
e investimentos municipais decorrentes deste investi-
mento privado na região metropolitana. Deve-se desta-
car que o direcionamento adequado de tributos e taxas 
arrecadas é prerrogativa do Poder Público, que precisa 
estar comprometido com a busca de melhorias para a 
região de estudo.

- A região metropolitana de Vitória é caracteri-
zado como polo urbano do estado do Espírito Santo e 
necessita de empreendimentos dessa natureza para apri-
morar a mobilidade e acessibilidade das pessoas, bens e 
serviços, visando manter a região em crescente desen-
volvimento econômico e social. 

- O diagnóstico socioeconômico mostrou haver 
disponibilidade de mão-de-obra para atuar na obra de 
implantação da Quarta Ponte, visto que o projeto prevê 
uma demanda de aproximadamente 1.630 trabalhadores. 
Há que se ressaltar a importância da implementação de 
programas com vistas à priorização de mão-de-obra 
local, de forma a favorecer a melhoria das condições 
daqueles bairros localizados na área de influência direta 
do local pretendido para instalação do empreendimento 
(a exemplo do aumento do nível de renda; e aquecimen-
to da economia).

Após a elaboração do Estudo de Impacto Ambienta 
(EIA), que proporcionou a uma equipe multidisciplinar 
de especialistas uma visão ampla de efeitos positivos e 
negativos da implantação do empreendimento, con-
clui-se que a implantação e operação da Quarta Pon-
te vêm ao encontro das necessidades de infraestrutura 
da Região Metropolitana da Grande Vitória, e que o 
empreendedor detém um projeto com características 
técnicas, econômicas e ambientais que conferem viabi-
lidade ambiental ao licenciamento e implementação da 
atividade diagnosticada e avaliada no estudo ambiental. 
Reitera-se, que esta conclusão é pautada na premissa de 
que as medidas ambientais e programas propostos sejam 
eficazmente implementados.
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