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O Relatório de Impacto Ambiental (Rima) da 
Central de Gestão Ambiental Linhares (CGA 
Linhares) atende ao Termo de Referência 
(TR) emitido pelo Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), e se 
destina apresentar de forma sintética 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 
Central de Gestão Ambiental Linhares (CGA 
Linhares) apresenta a síntese das principais 
análises e resultados obtidos no EIA do 
empreendimento – objetivos e justifi cativas; 
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 fi m de 
melhorar a compreensão deste conteúdo, foram 
utilizados diversos recursos de comunicação 
visual (mapas, fotografi as, gráfi cos, entre 
outros), bem como o emprego de links com 
o signifi cado de palavras e termos técnicos 
utilizados no EIA.

APRESENTAÇÃO
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A questão do lixo confi gura-se, juntamente com o saneamento básico, como um dos grandes 
desafi os a serem enfrentados pelo país nos dias atuais, sendo especialmente importante em função 
da quantidade e da diversidade de resíduos, do crescimento populacional, do aumento do consumo, 
bem como da expansão de áreas urbanas.

Segundo o panorama 
de resíduos sólidos da 
Associação Brasileira 
de Empresas de 
Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais 
(ABRELPE, 2013), 
em 2012, no Brasil, 
foram geradas 
aprox imadamente 
201.058 toneladas/
dia de resíduos 
sólidos urbanos, o 
que equivale cerca 
de 1,228 kg/hab/dia, 
sendo que 90,17% 
desse total foram 
coletados. Os maiores 
índices de coleta 
foram obtidos pelas 
regiões Sudeste e Sul.

Índice de abrangência da Coleta de RSU, em 2012. Fonte: ABRELPE (2013).

Foto ilustrativa
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Dos resíduos coletados em 2012, 58% foram destinados a aterros sanitários, sendo o restante 
encaminhado a aterros controlados ou lixões. Isso signifi ca que cerca de 76 mil toneladas diárias 
ainda são destinadas a locais inadequados, os quais não possuem sistemas e medidas necessários 
para proteção do meio ambiente contra danos e degradações.

Em agosto de 2010, 
com a publicação da 
Política Nacional de Re-
síduos Sólidos (Lei Fe-
deral nº 12.305/2010) 
fi cou estabelecido 
que a disposição fi nal 
ambientalmente ade-
quada dos resíduos 
sólidos no País deve-
rá ser implantada em 
até quatro anos após 
esta data, signifi can-
do o fi m dos lixões a 
céu aberto em todo 
território nacional até 
agosto de 2014.Destinação fi nal de RSU no Brasil, em toneladas. Adaptado de ABRELPE (2013).

A Central de Gestão Ambiental Linhares  é 
uma iniciativa que está de acordo com as 
recomendações das Políticas de Resíduos 
Sólidos, nacional e estadual, visto que, o objetivo 
principal do empreendimento é a destinação 
fi nal correta dos resíduos sólidos gerados 
em Linhares e em municípios adjacentes, 
classifi cados conforme a Associação de 
Normas Técnicas (ABNT)  em resíduos Classe 
I – Perigosos e Classe II – Não Perigosos, 
tanto de origem urbana quanto industrial. O 
empreendimento seguirá ainda os preceitos de 
acondicionamento, transporte, tratamento e 
destinação dos resíduos. 

CGA Linhares

Aterro Classe I: O objetivo desta Unidade 
é a disposição, ambientalmente segura, dos 
Resíduos Classe I. Tais resíduos são defi nidos 
pela NBR 10.004, como aqueles que exigem 
tratamento e disposição especiais em função 
de suas características. Exemplo: borra de tinta, 
latas de tinta, óleos minerais e lubrifi cantes, 
resíduos com thinner, serragens contaminadas 
com óleo, graxas ou produtos químicos, pilhas, 
baterias, entre outros.

Aterro Classe II: O objetivo desta unidade 
é a disposição, ambientalmente segura, dos 
Resíduos Classe II. São basicamente os resíduos 
com características do lixo doméstico.

é a disposição, ambientalmente segura, dos 
Resíduos Classe II. São basicamente os resíduos 
com características do lixo doméstico.

acondicionamento, transporte, tratamento e de suas características. Exemplo: borra de tinta, 
latas de tinta, óleos minerais e lubrifi cantes, 
resíduos com thinner, serragens contaminadas 
com óleo, graxas ou produtos químicos, pilhas, 
baterias, entre outros.

ABNT: Fundada em 1940, é o órgão 
responsável pela normalização técnica 
no País, fornecendo a base necessária ao 
desenvolvimento tecnológico brasileiro.
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O aterro sanitário apresenta-se como uma das 
técnicas mais seguras e econômicas para tratar o lixo 
adequadamente, sendo projetado para reduzir ao 
máximo os impactos causados ao meio ambiente. 
O projeto de um aterro sanitário e sua utilização 
adequada, bem com a implantação de um sistema 
completo de disposição de resíduos sólidos, torna-se 
extremamente importante, conheça alguns motivos:
· Adequa a gestão dos resíduos com as normas 
estabelecidas.

· Elimina problemas sociais, estéticos e de 
segurança como, por exemplo, os problemas 
relacionados à cata de restos de resíduos 
diversos nesses locais e a proliferação de insetos 
transmissores de doenças.
·  Diminui os problemas ambientais urbanos, 
resultantes da deposição indiscriminada e 
inadequada de resíduo.
· Possibilita a recuperação de terrenos degradados.

Aterro Sanitário

Lixões 

Os lixões são um 
exemplo da forma 
inadequada de 
disposição fi nal de 
resíduos sólidos, que 
se caracteriza pela 
simples descarga do 
lixo sobre o solo, sem 
medidas de proteção 
ao meio ambiente ou 
à saúde pública. Um 
lixão é uma área de 
disposição fi nal de 
resíduos sólidos sem 
nenhuma preparação 
anterior do solo. Não 
tem nenhum sistema 
de tratamento de 
efl uentes líquidos - 
o chorume (líquido preto que escorre do lixo). O chorume penetra pela terra levando substâncias 
contaminantes para o solo e para o lençol freático. Moscas, urubus e ratos convivem com o lixo 
livremente no lixão a céu aberto. No lixão o lixo fi ca exposto sem nenhum procedimento que evite as 
consequências ambientais e sociais negativas.

Lixões X Aterro Sanitário. Qual a diferença?
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O estado do Espírito Santo articulou a erradicação 
de todos os seus lixões a céu aberto até 2010, 
por meio do projeto “Espírito Santo Sem Lixão”, 
visando à instalação de três sistemas regionais 
de destinação fi nal adequada de resíduos sólidos 
urbanos e de várias estações de transbordo em 
seu território. Os sistemas serão implantados 
por meio da formação de consórcios públicos 
regionais, dois dos quais já atuantes e em 
fase de contratação das obras (CONDOESTE e 

CONORTE). O consórcio CONSUL está em fase 
de fi nalização e iniciando a fase de projeto e 
estudos de impacto ambiental.

Conforme informações apresentadas no “VIII 
Seminário Nacional de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos”, promovido pelo Instituto de 
Desenvolvimento Integrado para Ação Social 
(Ideias/ES), 53,8% dos municípios capixabas 
dispõem seus resíduos em aterros sanitários.

Resíduos Sólidos no Espírito Santo

Situação dos RSU 2007 2012
Município com disposição inadequada 52 36
Município com destinação para aterro 26 42

N° de Lixões Ativos 102 Dado não disponível
N° Aterros Licenciado 4 4

N° Aterros em Licenciamento 1 6
N° Transbordo Licenciado 4 7

N° Transbordo em Licenciamento 3 10 Fonte: Instituto IDEIAS/ES (2012).

Resíduos Sólidos no município de Linhares

No contexto municipal, o lixo urbano de Linhares é composto por restos domésticos, construti-
vos e hospitalares. Atualmente, a coleta e o transporte desses resíduos são executados pela Vital 
Engenharia Ambiental, pela qual o resíduo doméstico é encaminhado para um aterro sanitário na 
cidade de Cariacica/ES. Já os resíduos hospitalares são incinerados na cidade de Colatina/ES.

Assim, com a implantação da CGA Linhares, prevê-se uma diminuição dos custos advindos do 
transporte e, consequentemente, economia de recursos públicos para os cofres municipais.

• Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A
• Marca Ambiental Ltda.
• Vitória Ambiental Engenharia e Tecnologia S.A.
• CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos de Vila Velha Ltda.

Empreendimentos decorrentes e similares 
Para a implantação e operação da CGA Linhares não estão previstos empreendimentos 
decorrentes necessários ao desenvolvimento das suas atividades principais. Os 
empreendimentos similares à CGA Linhares, localizados no estado do Espírito Santo são:
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Programa Pró-Catador 

O Programa Pró-Catador tem como fi nalidade integrar e articular as ações do Governo 
Federal voltadas ao apoio e ao fomento à organização produtiva dos catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis; à melhoria das condições de trabalho; à ampliação 

das oportunidades de inclusão social e econômica e à expansão da coleta seletiva de resíduos 
sólidos, da reutilização e da reciclagem por meio da atuação desse segmento. O Programa foi 
instituído, pelo Decreto 7.405 de 23 de dezembro de 2010.

Programas governamentais e políticas setoriais 

Federal

Plano Brasil Sem Miséria

O objetivo do Plano Brasil Sem Miséria é elevar 
renda e condições de bem-estar para população. 
Especifi camente para os catadores de materiais 
recicláveis e reutilizáveis, está previsto apoio 
à organização produtiva, com melhoria 
das condições de trabalho e ampliação das 
oportunidades de inclusão socioeconômica. 
A prioridade é atender capitais e regiões 
metropolitanas, apoiar as prefeituras em 
programas de coleta seletiva, além de capacitar 
catadores e viabilizar infraestrutura e redes 
de comercialização.

A Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), na qual contém instrumentos importantes para o enfrentamento 
dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo 
inadequado dos resíduos sólidos.

A PNRS no Art. 15 prevê que a União, por meio do Ministério do Meio Ambiente, elabore um Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos, com um horizonte de 20 anos, atualizado a cada quatro anos. O 
Plano entrou em vigor em 2012 e tem como principais metas:

• Acabar com os lixões até 2014. Está previsto também a substituição de lixões a céu aberto por 
aterros sanitários ou controlados.
• Os aterros somente poderão receber os rejeitos, ou seja, parte do lixo que não pode ser reciclado.
• Adoção de Planos municipais para os resíduos sólidos. Até o mês de agosto de 2014, os 
municípios do País deverão apresentar práticas de tratamento do lixo, incluindo os cuidados com 
a contaminação do solo, da água e disseminação de doenças. 

Política Nacional de Resíduos Sólidos
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Política Estadual de Resíduos Sólidos do Espírito Santo

A Política Estadual de Resíduos Sólidos do Espírito Santo foi instituída 
pela Lei nº 9.264 de julho de 2006, que traz entre seus fundamentos a 

integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis em ações 
que envolvem o fl uxo de resíduos sólidos. Entre os objetivos da lei, está 

o estímulo à criação de cooperativas ou associações de catadores como 
forma de promover a inclusão social dos “agentes diretamente ligados 
à cadeia produtiva de materiais reutilizáveis, recicláveis e recuperáveis”.

integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis em ações 

O objetivo central do “Espírito Santo sem 
Lixão” é a concepção, construção e operação 
de sistemas regionais de destinação fi nal 
adequada de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), 
para atender a todo estado, considerando 
que os atuais sistemas privados em operação 
continuarão em funcionamento. Os sistemas 
regionais de destinação dos resíduos sólidos 
serão compostos por estações de transbordo, 
transportes regionais e aterros sanitários 
regionais. O programa tem como principais 
entregas: três Sistemas Regionais implantados; 

três Consórcios Públicos 
implantados; 60 municípios com 
frotas de caminhões de coleta de 
lixo com capacidade adequada para promover 
a universalização dos serviços (100% de 
cobertura municipal).

O “ES Sem Lixão” está previsto no Planejamento 
Estratégico 2025 e no Novos Caminhos 
2011-2014 e está sob a responsabilidade da 
Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Espírito Santo Sem Lixão

Municipal

Agenda 21

O “Plano de Gestão Participativa 2005-2025 – Agenda 21” de Linhares 
apresenta os programas municipais que visam o desenvolvimento nas diversas 
áreas que compõem sua diversidade, com foco nas metas estabelecidas para 
2025. Os programas são baseados em quatro estratégias principais:

I. Aproveitar as condições atuais favoráveis e construir as bases para o 
desenvolvimento sustentável do município nas próximas décadas.
II. Consolidar para o município uma marca: “Terra do Verde e das Águas”.

III. Fortalecer a posição de Linhares na Rede de Cidades do Espírito Santo.
IV. Ampliar a participação da sociedade nas discussões e decisões sobre 
o desenvolvimento do município.

Estadual
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De acordo com o Plano Diretor Municipal 
(PDM), Linhares tem como diretrizes para 
políticas setoriais:

• Desenvolvimento econômico.

• Turismo.

• Desenvolvimento rural.

• Políticas sociais nas áreas: saúde, educação, 

cultura, esporte e lazer e 
segurança pública.

•Política ambiental: recursos hídricos, 
saneamento ambiental, drenagem urbana e 
resíduos sólidos.

• Política de desenvolvimento urbano: 
habitação, circulação, transportes, espaços e 
serviços públicos e mobilidade urbana.

Plano Diretor Municipal

Projeto Criar

O Projeto Criar (Centro de Reciclagem, Inovação, Aprendizagem e 
Renovação) surgiu no município de Linhares a partir da mobilização de 

catadores, iniciativa privada com vistas ao cumprimento do Plano Nacional 
de Resíduos Sólidos, que recomenda a responsabilidade compartilhada. O Projeto dispõe
Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) destinados ao recolhimento de resíduos sólidos secos, ou seja, 
papel, papelão, jornais, revistas, cadernos, folhas soltas, caixas de embalagens em geral, metais, vidros, 
plásticos, sacos e embalagens. Os PEVs têm como fi nalidade dar uma destinação correta aos resíduos 
sólidos e melhorar a qualidade de vida dos catadores envolvidos no Criar.

O Projeto de Coleta Seletiva de Resíduos de Pescado (PCSRP) é uma iniciativa da 
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Pesca (Seag) em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Linhares, Sebrae e Associações de Pescadores e Aquicultores 
do município. A proposta do PCSRP é transformar as vísceras de peixes em farinha evitando que 
o despejo desses materiais em rios ou aterros sanitários. Os pescadores serão capacitados para 
realizarem a manipulação dos resíduos de pescado de forma adequada. 

O Projeto abrange as comunidades de Regência, Povoação, Degredo, Pontal do Ipiranga, Barra 
Seca e do Guaxe. Além do Mercado Municipal, estas localidades contarão com postos de coletas. 
A escolha desses locais ocorreu por meio de um diagnóstico que os apontou como importantes 
centros de produção e comercialização de pescado e, consequentemente, de geração de resíduos. 

Projeto de Coleta Seletiva de Resíduos de PescadoProjeto de Coleta Seletiva de Resíduos de Pescado
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ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

A seleção das alternativas locacionais para a implantação da CGA Linhares foi realizada por meio 
de consultas a bases cartográfi cas, imagens aéreas e a corretores de imóveis, intercalando-se com 
avaliações de campo orientadas por sistema de navegação (GPS), nas quais forneceram importantes 
informações para os estudos de Avaliação Ambiental Preliminar (AAP) do projeto. 

A região de análise compreendeu o município de Linhares, contemplando áreas urbanas e rurais. 
Por fi m, foram defi nidas três alternativas locacionais.

ALTERNATIVA A 

Localizada 
na zona rural 
do município 
de Linhares, 
no distrito de 
Bebedouro.

Vista geral da Alternativa A.

Mapa de localização da alternativa A.
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ALTERNATIVA B

Localizada na 
zona rural do 
município de 
Linhares, no 
distrito de Rio 
Quartel.

Mapa de localização da Aternativa B.

Vista geral da Alternativa B

Mapa de localização da Aternativa B.
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Passo-a-passo da seleção das alternativas locacionais para a implantação da CGA Linhares

Seleção das 
alternativas 
locacionais. * Defi nição dos critérios para 

avaliação das alternativas 
locacionais, segundo os 
aspectos físicos, bióticos, 

socioeconômicos, bem como 
técnicos e econômicos.

Avaliação das 
alternativas 
locacionais. Defi nição da 

alternativa 
locacional 

preferencial.

ALTERNATIVA C

Localizada 
na zona rural 
do município 
de Linhares, 
no distrito de 
Desengano.

Vista geral da Alternativa C.

Mapa de localização da Alternativa C.



17

* Critérios e parâmetros para avaliação de cada uma das alternativas locacionais.

Aspectos Critérios de Avaliação

Bióticos

Cobertura vegetacional.
Unidades de Conservação (UC).
Áreas de Preservação Permanente (APP).
Abrigo de fauna.

 Físicos

Cursos d’água.
Áreas alagáveis (brejos e pastagens inundáveis).
Características do solo.
Relevo.

Socioeconômicos
Zoneamento municipal.
Proximidades com núcleos populacionais.
Uso econômico da área.

Técnicos e Econômicos

Terrenos disponíveis para compra/negociação.
Proximidade com aeroportos.
Acessos e rodovias.
Infraestrutura disponível.

Para a avaliação comparativa das três opções locacionais foi defi nida uma escala de valoração que 
variou conforme a maior (3,0 pontos) ou menor favorabilidade (0,0 ponto) do critério em relação 
à opção estudada. Depois de avaliados todos os critérios, e estabelecida a pontuação obtida 
para cada um, a somatória com a maior pontuação foi a que correspondeu a melhor alternativa 
locacional para a implantação da CGA Linhares.

Aspectos Critérios de Avaliação
Alternativas Locacionais (Notas) 

A B C

Aspectos
Bióticos

Cobertura vegetacional 1,0 3,0 3,0
Unidades de Conservação 1,0 3,0 3,0
Áreas de Preservação Permanente 3,0 3,0 0,0
Abrigo de fauna 0,0 2,0 2,0

Aspectos
Físicos

Cursos d’água 2,0 3,0 0,0
Áreas alagáveis 0,0 2,0 1,0
Características do solo 0,0 3,0 2,0
Relevo 1,0 3,0 1,0

Aspectos 
Socioeconômicos

Zoneamento municipal 1,0 1,0 1,0
Proximidades com núcleos populacionais 3,0 3,0 2,0
Uso econômico da área 3,0 2,0 3,0

Aspectos Técnicos e 
Econômicos

Terrenos disponíveis para compra 3,0 3,0 1,0
Proximidade com aeroportos 1,0 1,0 3,0
Acessos e rodovias 0,0 2,2 0,0
Infraestrutura disponível 0,0 2,2 0,0

Total 19 36 22

A Alternativa B registrou a maior pontuação (36 pontos), correspondendo a alternativa preferencial 
para implantação da CGA Linhares, uma vez que é aquela que possui a maior favorabilidade para 
os critérios analisados, que representam as principais prioridades socioeconômicas e ambientais 
na região de estudo. 
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A CGA Linhares pretende se instalar na zona rural do município de Linhares/ES, no Distrito de 
Rio Quartel, em terreno de propriedade da empresa Vital Engenharia Ambiental S.A., distante 
aproximadamente 20 km da sede do município.

A área possui aproximadamente 93 hectares e está a uma distância de 5,6 km em via local não 
pavimentada (estrada do Poção) do entroncamento do km 162,5 da rodovia BR-101. Os centros 
populacionais mais próximos são: Bebedouro (cerca de 6 km) e Rio Quartel (cerca de 4 km). 

Localização geográfi ca do empreendimento

ES

Linhares
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É importante dizer que para a CGA Linhares 
ser construída e, posteriormente, entrar em 
operação, deve ser feito seu licenciamento 
ambiental. O Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (Rima) 
são documentos exigidos no processo de 
licenciamento ambiental de um 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 profi ssionais 
– 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. No caso da CGA Linhares, o 
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Iema) é o órgão licenciador.

PROCESSO DE LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL DA CGA LINHARES

O Processo de licenciamento é desenvolvido em três etapas:

• Licença Prévia (LP): quando é analisado o projeto, sua localização, tecnologia e sistema de 
controle ambiental.

• Licença de Instalação (LI): quando o empreendimento já pode iniciar suas obras físicas para instalação.

• Licença de Operação (LO): quando o empreendimento começa a funcionar.

Diagnóstico realizado na área 
onde se pretende instalar a 
CGA Linhares.
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Descrição do empreendimento

Os resíduos sólidos serão classifi cados conforme o estabelecido na Norma NBR 10.004/04, da ABNT, 
que classifi ca os resíduos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, 
para que eles possam ter manuseio e destinação fi nal adequados. A tabela a seguir apresenta a 
classifi cação dos resíduos sólidos conforme a NBR 10.004.

A CGA Linhares prevê o recebimento de resíduos das Classes I e II-A defi nidas conforme a NBR 10.004.

Caracterização dos resíduos a serem dispostos na CGA Linhares

Resíduos (Classe II)

Resíduos cadastrados na origem, que tenham sido classifi cados como pertencentes à Classe II, 
que não sejam passíveis de reaproveitamento e tenham sido transportados até à Central por 
transportadores cadastrados deverão, após inspeção visual da carga a ser realizada durante o 
procedimento de pesagem, ser encaminhados para o aterro de disposição de resíduos Classe II.

Classe I - Resíduos 
Perigosos

Aqueles que em função de suas propriedades físicas, químicas ou 
infectocontagiosas, pode apresentar:
a) risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de 
doenças ou acentuando seus índices;
b) riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de 
forma inadequada;
Infl amabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 
patogenicidade são características da periculosidade de um resíduo.

Exemplos: borras de tinta, lodo de galvanoplastia, Resíduos de 
Serviços de Saúde (RSS), solventes, substâncias cloradas e contendo 
metais pesados, outros.

Classe II A - Resíduos 
Não Perigosos
(Não inertes)

Aqueles que não se enquadram nas classifi cações de resíduos classe 
I - Perigosos ou de resíduos classe II B - Inertes.

Os resíduos classe II A podem ter propriedades, tais como a 
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.
Exemplo: lixo domiciliar urbano (doméstico e comercial), sucata de 
metais ferrosos e não ferrosos, papel, plástico, borracha, madeira, 
materiais têxteis, outros.

Classe II B - Resíduos 
Não Perigosos

(Inertes)

Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma 
representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um 
contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à 
temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não tiverem 
nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 
superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se 
aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. Exemplo: cacos de vidro, 
entulho de construção, refratários, outros.

Classe Características
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Resíduos Sólidos (Classe I)

Resíduos cadastrados na origem, que tenham sido classifi cados como pertencentes à Classe 
I, que não sejam passíveis de reaproveitamento e tenham sido transportados até à Central 
por transportadores cadastrados poderão, após passarem por inspeção visual a ser realizada 
no interior do pavilhão de armazenamento provisório, ser encaminhados para as valas de 
disposição de resíduos Classe I.

Resíduos de origem industrial 
(Classe I e/ou II)

Os resíduos de origem industrial, perten-
centes à Classe I e/ou à Classe II que sejam 
sujeitos a aproveitamento serão, depois de 
pesados, encaminhados para o sistema de 
armazenamento provisório enquanto aguar-
dam a defi nição do melhor processo de tra-
tamento e/ou disposição a ser empregado, 
dentro de condições seguras do ponto de 
vista ambiental. Os resíduos de origem des-
conhecida não serão recebidos pela Central.

Resíduos de Serviços de Saúde

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 
serão recebidos pela Central. Tais resíduos 
são caracterizados pela Norma ABNT NBR 
10.004/2004 como Resíduos de Classe I – 
Perigosos, tendo em vista suas características 
de patogenicidade, toxicidade, reatividade, 
corrosividade e infl amabilidade.

São considerados resíduos sólidos de 
serviços de saúde todos os produtos 
resultantes de atividades médicos-
assistenciais e de pesquisa na área de 
saúde, voltadas às populações humana e 
animal, compostos por materiais biológicos, 
químicos e perfurocortantes, contaminados 
por agentes patogênicos, representando 
risco potencial à saúde e ao meio ambiente, 
conforme defi nidos em Resolução Conama 
nº 358/2005, que, por suas características, 
necessitam de processos diferenciados em 
seu manejo, exigindo tratamento prévio à 
sua disposição fi nal.

O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde é regulamentado pela Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) 306/2004 e Resolução Conama nº 358/2005. O empreendimento 
receberá para tratamento e disposição apenas resíduos de geradores cadastrados e que pos-
suam o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS).
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Transporte dos resíduos

O transporte dos resíduos poderá ser 
realizado de diversas maneiras e deverá 
ser analisado separadamente com relação 
à sua classifi cação. Além disso, um estudo 
preliminar do roteiro viário deverá ser 
realizado para cada caso.

Horário de recebimento de resíduos

O projeto da CGA Linhares viabilizará o 
recebimento de resíduos 24 horas por dia. Para 
tanto, prevê-se a implantação de um sistema 
de iluminação de acessos internos e áreas de 
armazenamento e disposição de resíduos.

As operações de disposição de resíduos 
deverão ser realizadas, prioritariamente, no 
horário compreendido das 6h às 20h. 

Controle e frequência de recebimen-
to de resíduos

O controle será feito em três níveis diferentes 
e independentes um do outro permitindo au-
mentar a segurança na aceitação dos resíduos. 
Os três níveis de controle são:
• Controle na entrada da CGA (qualitativo).
• Controle na balança (qualitativo e quantitativo).
• Controle no descarregamento (qualitativo).

Recepção dos Resíduos

Para os caminhões transportadores de resíduos 
será estabelecida uma lista onde serão 
identifi cadas as empresas de coleta e transporte 
de resíduos devidamente autorizadas a 
encaminhar os resíduos para a CGA.

Controle da Qualidade dos Resíduos

Lista de resíduos que não poderão ser recebidos na CGA Linhares:
• Resíduos explosivos.

• Resíduos radioativos.

• Resíduos com teor de Bifenilas 
Policloradas superior a 500 ppm.

Controle da Quantidade dos Resíduos

O controle quantitativo dos resíduos encaminhados à CGA será feito por meio da pesagem dos 
caminhões em balança do tipo rodoviária. Por meio do uso de um software específi co, as informações 
sobre os veículos, cargas e horários serão sistematicamente registradas e armazenadas. 

Quantidade de resíduos recebida na CGA Linhares por tipo

Tipo de Resíduo Quantidade recebida na CGA Linhares
Resíduos Sólidos Industriais 15 t/dia

Resíduos Classe II-A 915 t/dia
Resíduos Classe I 15 t/dia*

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 100 kg/hora esterilizados
Resíduos de Fossa Séptica 3.500 m³/mês de lodo de fossa séptica
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* Desta demanda total, estima-se que aproximadamente 7 t/dia serão dispostas nas células de dis-
posição de resíduos industriais classe I, 4t/dia nas unidades de solidifi cação e estabilização e 4 t/
dia para unidade de blendagem.

Unidade de solidifi cação: A solidifi cação é 
uma forma de pré-tratamento que gera uma 
massa sólida de resíduo tratado, melhorando 
tanto a sua integridade estrutural, quanto as 
suas características físicas, tornando assim mais 
fácil o seu manuseio e transporte.

Blendagem: O objetivo da unidade de 
blindagem é realizar o preparo (blendagem) 
dos resíduos gerados em diferentes processos 
industriais, para posterior queima em fornos 
de cimento.

De acordo com a NBR 13.896/1997 da ABNT, recomenda-se a construção de aterros com vida útil 
mínima de 10 anos. O seu monitoramento deve prolongar-se, no mínimo, por mais 10 anos após 
o seu encerramento. O projeto terá uma vida útil mínima de 20 anos.

Período de vida útil da CGA Linhares

Unidades básicas da Central de Gestão Ambiental Linhares
A CGA Linhares compreenderá a instalação e operação das seguintes unidades básicas:

• Aterro de Resíduos Sólidos Classe IIA – Não Inertes.
• Aterro de Resíduos Sólidos Classe I – Perigosos.
• Unidade de Processamento Classe I, composta de 
Sistema de Blendagem Líquida.
• Unidade de Processamento Classe I, composta de 
Sistema de Blendagem Sólida.
• Unidade de Solidifi cação Classe I, composta por 
Sistema de Solidifi cação.
• Unidade de Autoclavagem de Resíduos de Serviços 
de Saúde.
• Unidade de Desidratação de Resíduos de Fossa Séptica.
• Unidade de Tratamento de Líquidos Percolados.
• Unidade de Compostagem.
• Instalações Físicas de Apoio: escritório, ofi cina, vestiários, 
instalações sanitárias, balança, guarita, refeitório.
• Centro de Educação Ambiental.
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É importante dizer que as unidades previstas poderão sofrer ajustes em suas dimensões bási-
cas e capacidades para se adaptar as reais condições, em função de potenciais especifi cidades 
geológico-geotécnicas locais que sejam observadas durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de implantação, bem como em reavaliações das demandas de recebimento de 
resíduos, ao longo de sua vida útil, porém, sem alterar a concepção básica aqui apresentada.

Aterro de Resíduos Classe II-A

O Aterro Classe IIA destina-se à disposição 
ambientalmente segura de resíduos não 
perigosos e não inertes, de origem domiciliar 
e industrial. A fi m de que haja total segurança 
no processamento, a CGA Linhares adotará 
procedimentos que possibilitem a efi ciência 
de sua operação. 

Vale ressaltar que somente poderão ser 
encaminhados ao aterro os resíduos que tenham 
sua classifi cação como Classe II comprovada 
por laudo técnico de análises laboratoriais, 
conforme normas específi cas da ABNT. Essas 
análises poderão ser realizadas em laboratórios 
cadastrados e/ou no laboratório a ser implantado 
no interior da Central.

A técnica de implantação do aterro consiste 
na escavação de uma grande cava, seguido da 
impermeabilização do local. A escavação inicial 
da cava para a disposição de resíduos fornecerá 
o volume de solo necessário para a execução das 
coberturas temporária e defi nitiva do aterro.

A área de disposição dos resíduos deve ser 
previamente delimitada por uma equipe 
técnica de topografi a. No início de cada dia de 
trabalho, deverão ser demarcados – com estacas 
facilmente visualizadas – os limites laterais, a 
altura projetada e o avanço previsto da frente de 
operação ao longo do dia.

Logo que se tenha concluído parcialmente o 
dia de serviço, os resíduos deverão ser cobertos 
por uma lona plástica e/ou uma fi na camada de 
solo local. Essa cobertura temporária tem por 
fi nalidade evitar o arraste de materiais pela ação 
dos ventos e a proliferação de animais/insetos 
transmissores de doenças.

Uma vez esgotada a capacidade de 
certa zona do aterro serão iniciadas 
as atividades de implantação da 
cobertura defi nitiva. O sistema de 
cobertura fi nal idealizada para o aterro 
é composto das seguintes camadas:

• Uma camada de material argiloso 
compactado impermeabilizante.

• Uma camada de top-soil (material 
orgânico).

• Um revestimento vegetal.

Resíduos não inertes: São resíduos na 
forma líquida, gasosa ou mesmo sólida, 
que, apesar de não terem capacidade de 
destruição ou contaminação, sujam águas e 
a atmosfera. Eles podem ser tratados, mas 
também podem permanecer em estado 
inativo por anos, apesar de difi cilmente se 
dissiparem.
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O projeto da CGA Linhares também concebeu 
a implantação de sistemas de drenagem de 
líquidos percolados gerados e de eliminação 
de gases no interior do aterro, como forma de 
evitar os efeitos nocivos, bem como possibilitar 
a retirada de substâncias como o gás metano.

Líquidos percolados: também conhecidos 
por chorume, é o nome dado a um líquido 
escuro que contém alta carga poluidora 
e é proveniente de matérias orgânicas 
em putrefação. É um poluente viscoso, 
de cor escura e possui cheiro fortemente 
desagradável que procede de reações e 
processos físicos, químicos e biológicos 
juntamente com a água das chuvas fl ui 
através da massa de líquido aterrada. 

Sistema de Drenagem Pluvial

A existência de excesso de água no aterro traz 
inúmeros danos às células de disposição de 
resíduos. Dentre os danos mais comuns estão 
a drenagem inefi ciente das águas de chuva, 
podendo provocar maior infi ltração no interior 
do aterro, aumentando o volume de chorume 
gerado, contribuindo para ocorrência de 
processos erosivos e a destruição das estruturas 
do aterro. Em função disso, é importante que 
sejam previstos sistemas de drenagem pluvial 
efi cientes. As águas de chuva serão drenadas 
diretamente para a lagoa pluvial. A unidade 
também receberá o descarte dos sistemas 
de drenagem pluvial dos aterros e áreas de 
tratamento de resíduos.

Entre os dispositivos de drenagem pluvial previstos para o CGA 
Linhares estão canaletas (em destaque), caixas de passagem e 
descidas d’água desobstruídas para impedir a entrada de água 
no interior do aterro.

Unidade de disposição de Resíduos Classe I

O Aterro Classe I destina-se à disposição de 
resíduos industriais perigosos brutos ou pós-
processados, que não possuam teores elevados de 
solventes, óleos ou água, e não sejam reativos ou 
infl amáveis. A disposição de resíduos perigosos, 
em cavas impermeabilizadas, pela CGA Linhares, 
será fundamentada em critérios de engenharia e 
nas normas técnicas específi cas, o que permitirá 
confi nar tais resíduos de uma forma segura e 
ambientalmente correta, assim como controlar a 
poluição ambiental e proteger a saúde pública.

Esse processo de disposição tem início com 
o recebimento do resíduo. Logo após, será 
encaminhado para o pavilhão de armazenamento 
temporário para serem vistoriados e sua 
classifi cação comprovada por laudo técnico 
de análises laboratoriais. Somente depois de 
defi nido o destino adequado dos resíduos 
recebidos é que eles poderão ser encaminhados 
para benefi ciamento e/ou disposição nas células 
do aterro, podendo fi nalmente ser removidos da 
área de armazenamento temporário.

A fi m de evitar a contaminação do lençol freático por possíveis vazamentos de chorume (líquidos 
percolados), está prevista a instalação de um sistema de impermeabilização sobre as superfícies 
escavadas. É importante que esse sistema esteja associado ao sistema de drenagem de líquidos 
percolados, que terá por fi nalidade recolher os líquidos formados nas células da unidade e enviá-
-los à unidade de tratamento. 
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Localização da área de implantação do Aterro de Resíduos Classe I.

O sistema de drenagem testemunho será res-
ponsável pela detecção de vazamento de líqui-
do percolado, bem como a tomada de medidas 
cabíveis, a exemplo de notifi cação ao órgão de 
controle ambiental; análise da qualidade do 
efl uente derramado; remoção, tratamento e, 
caso necessário, a disposição do líquido acumu-
lado. A unidade contará também com um siste-
ma de drenagem de gases. 

Uma vez concluída a etapa de disposição de resí-
duos na célula (cava), deverão ser iniciadas as ativi-
dades de implantação da cobertura fi nal dos resí-
duos, semelhantemente como ocorre no Aterro de 
Resíduos Classe II-A. Dentre as premissas exigidas 
ao sistema de cobertura fi nal estão a minimização 
da infi ltração de água na célula, a exigência de 
pouca manutenção e elevada resistência à erosão.

Unidades de Tratamento de Resíduos Industriais

Resíduos industriais são resíduos em estado 
sólido ou semissólido, constituídos pelas 
sobras, rejeitos ou refugos dos processamentos 
industriais, incluindo os lodos das estações 
de tratamento de esgotos e de controle de 
poluição e os resíduos líquidos que, por suas 
características, não podem ser lançados na rede 
de esgotos ou em corpos d’água.

Diferentemente dos resíduos sólidos urbanos, 
o gerenciamento dos resíduos industriais é de 
responsabilidade do gerador. De acordo com a 
legislação vigente, cabe ao gerador acondicionar, 
armazenar, transportar e promover a disposição 
fi nal adequada do mesmo. O sistema de 
armazenamento provisório dos resíduos de 

origem industrial terá por objetivo garantir 
a estocagem dos resíduos, especialmente 
aqueles classifi cados como Classe I, por um 
determinado período de tempo, enquanto 
aguardam pela defi nição do melhor processo 
de tratamento e/ou disposição, dentro 
das condições seguras do ponto de vista 
ambiental. O depósito de armazenamento 
temporário é uma alternativa adequada para 
os geradores, pois permite a classifi cação e 
estudo de tratabilidade para os resíduos. Outro 
objetivo desta unidade é manter os resíduos 
armazenados no caso de pré-tratamento, em 
que se verifi ca a necessidade de formação de 
certo volume que viabilize o seu tratamento 
na escala em que o sistema foi dimensionado.

O armazenamento seguro desses resíduos representa um ganho do ponto de vista ambiental, 
pois impede que sua manutenção em locais inadequados possa causar acidentes ambientais. Para 
os empresários geradores, também representa um ganho, uma vez que não exige investimentos 
na adequação de espaços próprios da empresa para essa fi nalidade.

Os líquidos provenientes de derrames acidentais serão captados pelo sistema de canaletas e 
serão direcionados a caixas de armazenagem provisória para posterior encaminhamento ao 
tratamento adequado.
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Forma de Estocagem dos Resíduos 

A forma de estocagem dos resíduos será defi nida em função 
de suas características. O estado físico é o primeiro item a ser 
verifi cado, pois dele depende o tipo de acondicionamento a ser 
adotado e, consequentemente, sua forma de armazenamento.

Os resíduos podem ser acondicionados em diferentes recipientes, 
sendo em geral, tambores metálicos de 200 litros, “big-bags” 
impermeáveis ou bombonas plásticas de diversos volumes.

Os resíduos líquidos poderão ser estocados na unidade, caso seja 
necessário o seu tratamento (solidifi cação) para posterior tratamento 
e disposição nas células (cava) de disposição de Resíduos Classe I, 
devendo, portanto, estar acondicionados em embalagens apropriadas, 
como por exemplo, em tambores de 200 litros ou bombonas. Bombonas

 plásticas

Tambor metálico

Drenagem Pluvial 

A unidade contará com um sistema de drenagem pluvial para as águas de chuva sobre os telhados, 
áreas de estacionamento e vias, não sujeitas à contaminação. Essas águas não contaminadas 
serão captadas por meio de caixas e bocas-de-lobo, sendo conduzidas em rede independente 
até pontos de lançamento.

Unidade de Estabilização e Solidifi cação 
A estabilização e a solidifi cação terão como 
objetivos melhorar as características físicas e de 
manuseio dos resíduos; diminuir a área superfi cial, 
por meio da qual possa ocorrer a transferência 
ou perda de poluentes; limitar a solubilidade ou 
desintoxicar quaisquer constituintes perigosos 
contidos no resíduo.

A seleção do mais adequado processo de 
tratamento  requer um conhecimento detalhado 
dos constituintes e das características do resíduo 
a ser tratado e da quantidade a ser manuseada.

O sistema de estabilização previsto para a 
CGA Linhares consiste em um estágio de pré-
tratamento, por meio do qual, os constituintes 
perigosos de um resíduo serão transformados e 
mantidos em formas menos solúveis ou tóxicas. 

A solidifi cação, por sua vez, é uma forma de 
pré-tratamento que gera uma massa sólida de 
resíduo, melhorando tanto a sua integridade 
estrutural, quanto as suas características 
físicas, tornando assim mais fácil o seu 
manuseio e transporte.

Importante

A estabilização e a solidifi cação não 
representam formas de tratamento que se 
justifi cam para qualquer tipo de resíduo. A 
decisão técnica sobre que tipo de resíduo 
deverá ou não ser submetido a tal processo, 
baseia-se em dados sobre a sua quantidade, 
composição e propriedades físicas, local de 
geração e problemas quanto a sua disposição 
fi nal. Os resíduos classifi cados como perigosos 
e gerados em grandes quantidades são os que 
comumente justifi cam este tipo de tratamento. 

Além desses, alguns tipos de  resíduos não 
perigosos também poderão ser tratados, a fi m 
de facilitar seu manuseio e difi cultar a perda de 
constituintes indesejáveis.

Portanto, o monitoramento do sistema de 
estabilização e solidifi cação de resíduos terá 
como objetivo principal a verifi cação da efi ciência 
do sistema de pré-tratamento e detectar 
a eventual contaminação, possibilitando a 
adoção de medidas visando o aperfeiçoamento 
da operação do sistema e a minimização dos 
riscos de poluição ambiental. 
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Fluxograma da operação de estabilização/solidifi cação

Fluxograma esquemático da Unidade de Solidifi cação.

O objetivo da instalação desta unidade 
na CGA é realizar o preparo (blendagem) 
dos resíduos gerados em diferentes 
processos industriais, para posterior 
queima em fornos de cimento. 

A tecnologia de utilização de fornos 
de cimento para destruição térmica de 
resíduos industriais vem sendo utilizada 
nos Estados Unidos e na Europa, desde 
a década de 70. No Brasil, a experiência 
é mais recente, sendo sua primeira 
ocorrência verifi cada no fi nal dos anos 80. 

O projeto da CGA Linhares foi 
desenvolvido para o preparo e para o 
co-processamento de resíduos gerados 
de diferentes origens. A previsão 
de recebimento de resíduos é de 
aproximadamente 4 t/dia, sendo que 
metade será encaminhada ao processo 
de blendagem líquida e a outra metade 
para a blendagem sólida.

Unidade de Blendagem

Fluxograma esquemático da Blendagem Líquida.
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Fluxograma esquemático da Blendagem Sólida.

Unidade de Autoclavagem de Resíduos de Serviços de Saúde 

O processo escolhido para ser implantado 
para o tratamento de Resíduos Sólidos de 
Serviços de Saúde (RSSS) na CGA Linhares é o 
sistema de tratamento térmico pelo processo 
de Autoclavagem.

Autoclavagem: Trata-se de processos térmicos 
em temperaturas da ordem de 120°C, sob 
pressão, que visam à esterilização do resíduo, 
para sua disposição posterior em aterro 
sanitário de lixo doméstico.

A autoclavagem vem sendo largamente difundida para o tratamento de resíduos infecciosos pelo 
fato de não oferecer riscos ambientais potenciais.

Importante: os RSSS deverão ser segregados diretamente nas fontes geradoras, uma vez que 
o sistema de autoclavagem não prevê a esterilização de resíduos sólidos, contendo citotóxicos, 
produtos químicos tóxicos ou farmacêuticos perigosos, que possam emanar vapores ou se 
volatilizar. Ainda, não poderão ser processados: tecidos, órgãos ou membros amputados; 
produtos utilizados em pacientes submetidos à quimioterapia, que possam estar impregnados 
com citotóxicos; ou produtos com baixo ponto de fusão, como mercúrio de termômetros 
quebrados e resíduos radioativos.

Unidade de Desidratação de Resíduos de Fossa Séptica

A unidade de contenção e desidratação do lodo proveniente de limpa-fossa é baseada na utili-
zação da tecnologia Geotube®. Essa solução possibilita a desidratação e o condicionamento dos 
sedimentos, com a separação da parte sólida e líquida. 

A tecnologia apresentada tem sido utilizada, com sucesso no Brasil e em outros países. Vários estu-
dos de caso comprovam a efi ciência do processo de contenção e desidratação, com baixos custos 
de implantação e operação.
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Dentre os principais benefícios da utilização 
da tecnologia de contenção e desidratação 
de sedimentos com emprego dos Geotube®, 
destacam-se:

• Efetiva retenção de sólidos.
• Efi ciente fi ltração e redução de volume da 
fração sólida.
• Custo reduzido se comparado a outros 
processos existentes.
• Dispensa o uso de equipamentos de complexa 
operação e manutenção.
• Despesas reduzidas com manutenção e 
mão de obra.

Tecnologia Geotube possibilita a desidratação e o 
condicionamento dos sedimentos, com a separação da 
parte sólida e líquida.

Foto ilustrativa

Unidade de Tratamento de Líquidos Percolados
O tratamento dos líquidos percolados 
(chorume) constitui o maior desafi o técnico 
do processo de disposição segura de resíduos 
atualmente. Várias tecnologias vêm sendo 
estudadas e aplicadas nos últimos tempos 
com níveis de sucesso variados. 

Nos quatro anos iniciais de operação da CGA 
Linhares, o tratamento dos percolados consistirá 
prioritariamente da recirculação do líquido 
no próprio aterro durante os meses de défi cit 
hídrico, sempre resguardando as condições 
de operação e de comportamento geotécnico 
do aterro. Paralelamente, nos quatro primeiros 
anos, propõe-se a desenvolver e implantar uma 
proposta permanente de tratamento.

Recirculação: consiste na inoculação de um 
determinado volume de líquido percolado no 
interior da massa de resíduos. Tal alternativa 
de tratamento torna-se interessante por três 
motivos em especial: a redução da carga 
orgânica, a irrigação dos resíduos com efl uente 
rico em microrganismos (favorecendo e 
acelerando o processo de estabilização), bem 
como a redução de volume, por consequência 
da evapotranspiração.
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Se ocorrer um volume excedente de chorume, 
esse será encaminhado a estações de 
tratamento externas licenciadas.
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Duas concepções de sistema de tratamento poderão ser implantadas inicialmente na forma de 
projeto-piloto, nos quatro primeiros anos de operação:  

• Evaporação dos percolados.
• Filtração, por meio de um processo de osmose reversa. 

A escolha entre as propostas deverá ser defi nida quando da elaboração do projeto executivo.

A formação do percolado é contínua no aterro, 
sendo que alguns fatores infl uenciam na sua 
qualidade, incluindo os físicos associados ao 
balanço hídrico, além de fatores químicos, que 
aceleram ou retardam o processo de degradação 
dos resíduos sólidos e a formação do percolado.

Vale destacar que independente do método 
utilizado, uma lagoa de acumulação e 
homogeneização de percolados será implantada 
na área, localizada no centro da unidade, ao lado 
da lagoa pluvial, com área total de 13.250m² e 
volume de acumulação de 35.980m³.

Unidade compostagem

A compostagem tem como objetivo reduzir os 
volumes de resíduos destinados à disposição no 
Aterro Classe II, aumentando assim sua vida útil e 
reduzindo o potencial de produção de lixiviados 
e na ausência de produção de gás metano.

Lixiviados: líquidos provenientes da umidade 
natural dos resíduos sólidos, da água dos diferentes 
materiais que sobram durante o processo de 
decomposição e líquidos provenientes de 
materiais orgânicos por substâncias liberadas por 
bactérias. O lixiviado também é composto pela 
umidade da água da chuva que penetra sobre os 
resíduos montados no solo.

O processo de compostagem dos resíduos urbanos, provenientes de feiras livres, supermercados, 
restaurantes e resíduos de poda, por exemplo, é simples e facilitado. Somado a isso, o composto 
produzido por ele apresenta-se de boa qualidade, podendo ser utilizado como condicionador de 
solo, fornecendo matéria orgânica, além de nutrientes (mesmo que em pequena quantidade), e 
aumentando os índices de fertilidade do solo.

Conheça como funciona o processo

O sistema de compostagem inicia-se no recebimento dos resíduos orgânicos. Os resíduos 
provenientes de poda de árvores são encaminhados para um picador de galharias, sendo 
separados manualmente todos os possíveis galhos recebidos. Após esta fase os materiais são 
misturados e peneirados em peneira rotativa. Somente os materiais com granulometria inferior 
a 5,0 cm são encaminhados para compostagem. O material orgânico peneirado é conduzido 
para o pátio de compostagem para ser transformado em composto orgânico por processo de 
aceleração da decomposição orgânica, durante aproximadamente dois meses e meio, quando 
então se considera que o composto esteja estabilizado (curado).

O composto curado é submetido novamente ao processo de peneiramento onde são 
separados os rejeitos, que são conduzidos para novas leiras ou para o Aterro de Resíduos 
Classe II-A. A fração peneirada, em condições de ser comercializada, é encaminhada para 
estocagem e/ou embalagem. A compostagem irá ocorrer em sistema fechado e com piso 
impermeabilizado, em um galpão fechado para compostagem com todas as garantias de 
proteção contra infi ltração de lixiviados no solo, melhorando também o controle de odores 
e moscas, além de dar maior garantia ambiental ao processo.
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Lagoa Pluvial

O escoamento da água da chuva da CGA Linhares será encaminhado para Lagoa Pluvial. Ela receberá 
o descarte dos sistemas de drenagem pluvial dos aterros e de áreas de tratamento de resíduos, 
devendo armazenar temporariamente o volume de água recebido e ser capaz de promover a 
percolação (nesse caso, a infi ltração da água no solo). 

As águas da chuva somente poderão ser encaminhadas para a lagoa pluvial após passarem por 
uma estrutura composta por caixa de sedimentação e outra de separação de água e óleo. A lagoa 
pluvial possuirá também um sistema de bombeamento instalado para que, em casos de chuvas 
extremas, seja possível evitar o seu transbordamento. 

Instalações Físicas de Apoio 

As unidades auxiliares a serem implantadas na CGA Linhares possuem a fi nalidade de 
dar suporte às atividades de recepção, classifi cação, pesagem, tratamento e disposição 
dos resíduos a serem recebidos, bem como de administração técnica e geral do 
empreendimento, permitindo que os funcionários da Central tenham um local adequado 
para o desenvolvimento de suas funções.

A CGA Linhares contará com as seguintes unidades auxiliares: 

• Guarita: local onde será feita a primeira identifi cação dos veículos, que chegam com os 
resíduos, e o acesso de pessoas à unidade.

• Edifi cação de controle de resíduos: responsável pelo procedimento de recepção, caracterização, 
pesagem e encaminhamento dos resíduos recebidos. A edifi cação, contará com: duas 
balanças rodoviárias eletrônicas, sala de controle da balança e laboratório de análises (nele 
serão realizados os ensaios de caracterização dos resíduos recebidos, tais como lixiviação e 
solubilização e as análises físicas, químicas e biológicas necessárias para a defi nição do tipo de 
tratamento ou disposição fi nal dos resíduos industriais). 

• Estacionamento de veículos transportadores.

• Edifi cação administrativa: recepção, copa, sala de gerência, sala administrativa, sala de reuniões, 
sala de Medicina e Segurança do Trabalho, edifi cação técnica com sala técnica e de produção e 
almoxarifado e sala de compras.

• Vestiários masculino e feminino.

• Estacionamento para veículos leves.

• Refeitório.

• Centro de Educação Ambiental.

• Centro de manutenção de veículos e equipamentos.

• Posto de abastecimento.
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Planta das Instalações Físicas de Apoio
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INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Canteiro de obras
As instalações do canteiro atenderão ao disposto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho. O empreendedor dispõe de diretrizes que estabelecem as condições mínimas a serem 
observadas na implantação do canteiro de obras. Assim, para garantir condições de conforto e 
higiene dos trabalhadores, na fase de implantação, o canteiro de obras deverá incluir, no mínimo: 
almoxarifados, banheiros e vestiários, refeitório, escritórios administrativos e ambulatório médico.

Efl uentes e resíduos na fase de instalação
Os efl uentes gerados nas dependências administrativas do canteiro de obras serão encaminhados 
para reservatórios estanques e, posteriormente, destinados de forma adequada por empresas 
especializadas e devidamente licenciadas. Na fase de instalação não haverá resíduos oleosos, todo 
serviço de lavagem de veículos e troca de óleo serão externos. 

O gerenciamento dos resíduos gerados durante a fase de instalação será de responsabilidade da 
empresa contratada para execução da obra, que garantirá a rastreabilidade dos resíduos gerados 
no canteiro. Os resíduos sólidos serão classifi cados, segundo a ABNT NBR 10.004/2004. 

O gerenciamento dos resíduos passará por cinco etapas: caracterização, coleta seletiva, manuseio, 
armazenamento temporário e transporte/destinação fi nal.

Foi elaborado um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), visando à redução na 
geração, maior reutilização e reciclagem e uma disposição adequada dos resíduos. Este plano bus-
ca a minimização dos impactos ambientais e riscos à saúde humana, bem como o atendimento da 
legislação vigente no País e aos requisitos da Política Ambiental da CGA Linhares.

Consumo de água e energia 
Estima-se para fase de implantação e operação da CGA Linhares um consumo de água bruta na ordem 
de 30m³/mês. Essa água será captada de poço tubular.

Quanto ao consumo de energia, estima-se para fase de implantação e operação da CGA Linhares um 
gasto um gasto de 11.000Kwh/mês. 

Classifi cação dos 
acondicionadores para resíduos 
segundo a Resolução CONAMA 

nº 275/01.
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Áreas de Empréstimo e Bota-fora
As áreas externas à CGA Linhares para fi ns de empréstimo e bota-fora, caso esta seja uma necessidade, 
deverão ser devidamente licenciadas. Além disso, serão considerados aspectos como a localização 
dessas possíveis áreas e sua capacidade de suprimento das demandas, buscando sempre que possível 
aquelas que melhor se adequem às necessidades previstas e localizadas mais próximas da área de 
intervenção da Central.

Prevê-se que o mesmo material retirado para preparação das cavas (células) de destinação 
de resíduos seja utilizado para posterior cobertura, sendo depositados em locais previamente 
defi nidos, dentro dos limites da CGA Linhares, de forma que não venham obstruir o sistema de 
drenagem natural e/ou da obra.

Mão de obra das fases de instalação e operação
A mobilização de mão de obra acontecerá nas fases de implantação (obras) e de operação do 
empreendimento. Ao longo das atividades, na fase de construção estão previstos 76 profi ssionais e 
na fase de operação um quantitativo de 69 profi ssionais, considerando o mês de pico de alocação 
de mão de obra. Serão priorizados para fi ns de contratação:

• Para ambas as fases, trabalhadores locais.
• Para a fase de operação, pessoal capacitado em parceria com instituições de ensino.

Histograma da mão de obra direta na fase de instalação

Histograma da mão de obra direta na fase de operação
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Estimativa de contratação de profi ssões por escolaridade (instalação)

Estimativa de contratação de profi ssões por escolaridade (operação)

É importante destacar que os profi ssionais para alocação nas funções exigidas, aos respectivos cargos, serão 
contratados mediante a uma parceria estabelecida com o SINE de Linhares. Para o exercício da função, os 
profi ssionais passarão por treinamentos. Para os cargos que exijam habilitação (exemplo: motorista), os 
profi ssionais contratados deverão possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) compatível.

Estimativa de contratação 

de profissões por escolaridade 

ADMINISTRIVA GERAL

MANUTENÇÃO GERAL

Chefe

Mecânico

Ajudante

Eletricista

Hidráulico

Pedreiro

Servente de pedreiro

Supervisor administrativo 

financeiro

Supervisor operacional

Assistente administrativo 

e de pessoal

Auxiliar de controle 

operacional e de custos

Fiscais de balança

Vigias/Seguranças

Copeiras

OPERACIONAL ATERRO CLASSE II-A 

Apontadores

Fiscal de aterro

Engenheiro de aterro

Encarregado de aterro

Serventes de aterro

Encarregado de máquina

Operadores de trator esteira

Operador de caminhão pipa

Operador de retroescavadeira

Operadores de caminhão 

basculante

UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 

PROVISÓRIO

Operador de empilhadeira

Operador de retroescavadeira

Ajudantes Gerais

Apontadores

Fiscal de aterro

Engenheiro de aterro

Encarregado de 

aterro

Serventes de aterro

Encarregado de 

máquina

Operadores de trator 

esteira

Operador de 
caminhão pipa

Operador de 
retroescavadeira

Operadores de 

caminhão basculante

SOLIDIFICAÇÃO / 

ESTABILIZAÇÃO 

/BLENDING

Operador de retroescavadeira

Estimativa de contratação 

de profissões por escolaridade 

SUPORTE ADMINISTRATIVO

SUPORTE MECÂNICO

Chefe de mecânica

Mecânico

Ajudante de mecânica

Eletricista

Lavador de veículos

Borracheiro

Administrador

Auxiliar Administrativo

Engenheiro de Seg. do 

Trabalho

Engenheiro Civil

Engenheiro Mecânico

Técnico edificações

Técnico em Segurança 

do Trabalho e Meio 

Ambiente

Vigias/ Seguranças

GERÊNCIA GERAL E ADM. GERAL

Gerente

Fiscais de balança

Supervisor operacional

Assistente administrativo 

e de pessoal

Vigias/ Seguranças

SERVIÇO

Encarregado

Motorista de carro pipa

Pintor

Soldador

Almoxarife

Topógrafo

OPERACIONAL ATERRO CLASSE II A

MANUTENÇÃO GERAL

Ajudante

Hidráulico

Pedreiro

Servente de pedreiro

UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 

PROVISÓRIO

Operador de empilhadeira

Operador de retroescavadeira

Ajudantes Gerais

SOLIDIFICAÇÃO/ 

ESTABILIZAÇÃO/ 

BLENDING

Encarregado

Técnicos em química

Ajudantes Gerais

Motorista

Engenheiro de aterro

Fiscal de aterro

Encarregado de aterro

Operador de caminhão pipa

Operadores de trator de esteira



37

Acessos e condições de pavimentação

Acesso Externo

O acesso à área de implantação do empreendimento se dá a partir da rodovia federal BR-101, km 
162,5, onde existe um acesso local, a Estrada do Poção – via local não pavimentada com extensão 
de 5,6 km, pista única, com duplo sentido de tráfego.

Para a implantação do empreendimento será necessário manter esta via em condições de tráfego, 
mesmo em condições de tempo adversas. Para isso, deverá ser providenciada sua manutenção, 
devendo-se manter também a rede superfi cial de drenagem de águas pluviais, a sinalização de 
trânsito e a iluminação.

Acessos Internos

Para viabilizar as obras de implantação e a operação dos aterros de disposição de resíduos e 
das unidades auxiliares será implantado um acesso perimetral no entorno da área ocupada, 
complementarmente a esse acesso perimetral serão realizados acessos no entorno dos aterros e 
das unidades auxiliares. Essa via liga o acesso externo às edifi cações auxiliares que se desenvolvem 
ao longo deste e ao dique de confi namento do aterro.

Acessos internos do empreendimento.
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A sinalização horizontal e vertical será elaborada 
segundo as técnicas de engenharia de tráfego, 
objetivando basicamente: regulamentar o uso da 
via principal e advertir o usuário sobre a ocorrência 
e natureza de situações potencialmente perigosas.

Deverá ser realizada a sinalização adequada 
das estradas e acessos, localizadas em área 
rural, e que serão utilizadas pelos caminhões 
para transporte de resíduos. As placas a 
serem utilizadas serão de sinalização de 
regulamentação e sinalização de advertência.

Nas entradas das vias, que dão acesso à CGA 
Linhares, deverão ser instaladas placas com o 
intuito de informar às pessoas que transitam e 
motoristas da presença de tráfego de caminhões 
naqueles locais e de orientação aos trabalhadores 

quanto da necessidade de parada obrigatória 
nas saídas para a rodovia. Serão adotadas 
também placas nas vias internas da área do 
empreendimento indicando a velocidade máxima 
permitida nesses locais.

Vale ressaltar que todas as leis de 
trânsito brasileiras deverão ser ri-
gorosamente cumpridas, o des-
cumprimento por parte dos 
funcionários será passível 
de advertência e posterior 
destituição. Além disso, 
a fi xação dessas placas, 
altura, tamanhos segui-
rão o estabelecido nas 
Resoluções Contran n° 
180/2005 e n° 243/2007.

Vale ressaltar que todas as leis de 

Sinalização para o tráfego nos acessos principais

Regime de trabalho
Fase de instalação

Durante a implantação do projeto, o regime 
de trabalho se dará no período diurno, de 
segunda a sábado, de 8h às 16h20.

Fase de operação

Prioritariamente, as operações de disposição 
de resíduos deverão ser realizadas entre 6h e 
20h. Os setores administrativos funcionarão 
de segunda a sexta, de 8h às 18h.

Cronograma de execução

O início das obras de construção da CGA Linhares ocorrerá quando do recebimento da Licença 
Instalação do empreendimento, observadas todas as condicionantes determinadas pelo órgão 
ambiental. A previsão é que as obras do aterro classe II, unidades de apoio e lagoas fi quem 
prontas em 6 meses, enquanto que as demais unidades, tais como aterro classe I e autoclave, 
deverão estar prontas em 1 ano. O início da operação do empreendimento está condicionado 
à emissão da Licença de Operação (LO), que por sua ocorre após a verifi cação da conformidade 
da construção com o estabelecido em projeto e da efi cácia das medidas de controle ambiental 
estabelecidas nas condicionantes das licenças anteriores.

Situação de emergência é qualquer anormalidade de fenômenos naturais ou de ação humana que, 
provocam riscos à integridade física das pessoas, prejuízos ao patrimônio, comunidade e continuidade 
das operações. Para controlar tais situações nos aterros de resíduos foi criado o Plano de Contingência 
e Emergência. O objetivo desse plano é assegurar uma ação organizada e efi caz a qualquer sinistro 
ou emergência natural e/ou feita pelo homem. O plano fornecerá ainda procedimentos para controle de 
qualquer situação de emergência, bem como estabelecerá o conceito geral de organização à ação e operação 
necessária para atender uma variedade de situações de emergência, assim como identifi car e designar as 
responsabilidades nestas situações.

Plano de Emergências do empreendimento
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DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

A delimitação das áreas de infl uência 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 efi cientes para mitigação e/ou compensação dos impactos potenciais identifi cados.

As áreas de infl uência 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 fl ora) 
ou socioeconômico. Neste sentido, são defi nidas duas áreas de infl uência:

Área de Infl uência 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 Infl uência Indireta (AII): são áreas onde os impactos se fazem sentir de maneira secun-
dária ou indireta e, de modo geral, com menor intensidade, em relação à AID.

A defi nição das Áreas de Infl uência da CGA Linhares foi realizada com base na análise das principais 
intervenções consequentes de sua instalação e operação, relacionada à percepção da sua infl uência 
nos diversos elementos socioambientais.

De forma a melhor identificar os impactos potenciais da CGA Linhares, 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. 

Confi ra a seguir a delimitação das áreas de infl uência direta e indireta para os meios físico, biótico 
e socioeconômico, determinados para o empreendimento:

MEIO FÍSICO

Solos

Área de Infl uência Direta: abrange os solos que ocorrem nos limites da área onde se pretende 
instalar a CGA Linhares, considerando as intervenções nos solos locais durante as fases de 
instalação e de operação.

Área de Influência Indireta: considerou os solos que ocorrem no entorno dos limites da área 
onde se pretende instalar a CGA Linhares (1 km) a fim de caracterizar os solos da região, em 
maiores detalhes. 
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Recursos Hídricos

Área de Infl uência Direta: foi defi nida como a microbacia de drenagem onde o empreendimento 
encontra-se situado, cujos recursos hídricos superfi ciais eventualmente existentes possam ser 
afetados diretamente na fase de instalação e de operação da CGA Linhares. 

Área de Infl uência Indireta: compreende os trechos médio e baixo da Bacia do Rio Doce, em 
sua porção espírito-santense. A delimitação da AII inicia-se no ponto localizado a montante do 
limite da área do empreendimento (a cerca de 5 km) e se estende até a foz do rio Doce, não 
sendo consideradas as áreas de planícies alagadas/alagáveis cujas águas não drenam para a calha 
principal do rio Doce. Cabe ressaltar que a AII considerou a Bacia do Rio Doce, uma vez que o 
empreendimento está situado dentro de seus limites. 
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Geologia e Geomorfologia (Hidrogeologia, Geotecnia)

Área de Infl uência Direta: abrange a área do empreendimento mais 200 metros a partir dos seus 
limites. Para essa defi nição foi levado em consideração as planícies de inundações próximas à área, 
a presença de alguns taludes da Formação Barreiras e os terraços fl uviais. 

Área de Infl uência Indireta: compreende um raio de 2 km a partir da área de infl uência direta, a fi m 
de abranger ainda parte da planície de inundação ou aluvionar, os topos dos Tabuleiros Costeiros 
da formação Barreiras e as margens do rio Doce.  
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MEIO BIÓTICO

Fauna

Área de Infl uência Direta: abrange a área de intervenção mais um raio 500 metros. A delimitação da 
AID utilizou como critério a fauna e os habitats existentes na área do entorno do empreendimento, 
bem como a relação dos efeitos potenciais diretos da atividade sobre o ambiente, pelas ações 
previstas tanto na fase de instalação como na fase de operação do empreendimento.
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Área de Influência Indireta: a delimitação para a fauna terrestre foi definida pelo raio de 
2.500 metros a partir do limite do empreendimento. Para a fauna aquática essa delimitação 
inclui o curso d’água do Rio Doce que está a cerca de 2.300 metros do empreendimento. 
Tais definições consideraram os levantamentos realizados em campo e as características do 
empreendimento, com as indicações das intervenções a serem realizadas na região e nos 
diferentes habitats existentes no entorno.
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Flora

Área de Infl uência de Direta: constitui os trechos onde haverá supressão de vegetação, ou seja, o 
limite do empreendimento. Essa área foi defi nida em função do principal impacto sobre a vege-
tação que é a perda da cobertura vegetal e consequente perda de habitats para a fauna terrestre.

Área de Infl uência Indireta: compreende um raio de 500 metros ao redor da AID (limites do 
empreendimento). Essa defi nição foi feita em função da infl uência do empreendimento sobre a 
fauna, o que indiretamente pode infl uenciar a fl ora local devido aos potenciais prejuízos sobre 
processos biológicos, como: polinização e dispersão de diásporos (frutos e sementes).
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MEIO SOCIOECONÔMICO

Socioeconomia

As áreas de influência do meio socioeconômico foram delimitadas de acordo com a 
ocorrência e abrangência dos impactos ambientais nas fases de implantação e operação, 
sendo demarcadas geograficamente. 

Área de Infl uência Direta: compreende o limite da área onde será instalado o empreendimento e 
os núcleos populacionais mais próximos: os distritos de Bebedouro e Rio Quartel.

Área de Infl uência Indireta: compreende os limites geográfi cos do município de Linhares. Essa 
delimitação justifi ca-se por que é a área que poderá receber os impactos do empreendimento 
de forma indireta, incluindo a maior probabilidade de absorção de mão de obra da área citada 
para as fases do empreendimento.



47

Bebedouro

Rio Quartel

376000

376000

377500

377500

379000

379000

380500

380500

382000

382000

383500

383500

78
40

00
0

78
40

00
0

78
41

50
0

78
41

50
0

78
43

00
0

78
43

00
0

78
44

50
0

78
44

50
0

78
46

00
0

78
46

00
0

78
47

50
0

78
47

50
0

Roberta Margotto Tartaglia
Economista

Marcielle Torezani
Técnica em geoprocessamento

CREA 024120/TD

0 600 1.200300
m

Projeção: Universal Transversa Mercator.

Fuso: 24 Hemisfério Sul.
Datum Horizontal: WGS 84.

Projeto:

Título:
Mapa das áreas de influência direta do

meio socioeconômico

Responsável técnico:

Elaboração:

Escala: 1:30.000

Local: Linhares-ES

Papel: A3

Folha: 01 de 01

Nº: CTA-MP-340-12

ø Emissão original 18/06/2012

REV DESCRIÇÃO DATA

Estudo de Impacto Ambiental da CGA Linhares

µ

Marcielle

EXEC.

Cliente: Execução:

01 Revisão diversa 11/06/2013Marcielle

Legenda

!A Empreendimento

Área de influência indireta do meio socioeconômico
Limite do empreendimento

IEMA. Ortofotomosaico 1:15.000. 2007/2008.

Documentação e Referências

Bebedouro

Rio Quartel

376000

376000

377500

377500

379000

379000

380500

380500

382000

382000

383500

383500

78
40

00
0

78
40

00
0

78
41

50
0

78
41

50
0

78
43

00
0

78
43

00
0

78
44

50
0

78
44

50
0

78
46

00
0

78
46

00
0

78
47

50
0

78
47

50
0

Roberta Margotto Tartaglia
Economista

Marcielle Torezani
Técnica em geoprocessamento

CREA 024120/TD

0 600 1.200300
m

Projeção: Universal Transversa Mercator.

Fuso: 24 Hemisfério Sul.
Datum Horizontal: WGS 84.

Projeto:

Título:
Mapa das áreas de influência direta do

meio socioeconômico

Responsável técnico:

Elaboração:

Escala: 1:30.000

Local: Linhares-ES

Papel: A3

Folha: 01 de 01

Nº: CTA-MP-340-12

ø Emissão original 18/06/2012

REV DESCRIÇÃO DATA

Estudo de Impacto Ambiental da CGA Linhares

µ

Marcielle

EXEC.

Cliente: Execução:

01 Revisão diversa 11/06/2013Marcielle

Legenda

!A Empreendimento

Área de influência indireta do meio socioeconômico
Limite do empreendimento

IEMA. Ortofotomosaico 1:15.000. 2007/2008.

Documentação e Referências

!A

São MateusJaguaré

Sooretama

Vila Valério
São Gabriel da

Palha

São Domingos do Norte

Governador Lindenberg

Rio Bananal

Marilândia

Colatina

João Neiva
Aracruz

Linhares

Oceano Atlântico

340000

340000

360000

360000

380000

380000

400000

400000

420000

420000

78
40

00
0

78
40

00
0

78
60

00
0

78
60

00
0

78
80

00
0

78
80

00
0

79
00

00
0

79
00

00
0

Roberta Margotto Tartaglia
Economista

Marcielle Torezani
Técnica em geoprocessamento

CREA 024120/TD

0 6.000 12.0003.000
m

Projeção: Universal Transversa Mercator.

Fuso: 24 Hemisfério Sul.
Datum Horizontal: WGS 84.

Projeto:

Título:
Mapa das áreas de influência indireta do

meio socioeconômico

Responsável técnico:

Elaboração:

Escala: 1:300.000

Local: Linhares-ES

Papel: A3

Folha: 01 de 01

Nº: CTA-MP-339-12

ø Emissão original 18/06/2012

REV DESCRIÇÃO DATA

Estudo de Impacto Ambiental da CGA Linhares

µ

Marcielle

EXEC.

Cliente: Execução:

01 Revisão diversa 11/06/2013Marcielle

Legenda

!A Empreendimento

Área de influência indireta do meio socioeconômico
Limite municipal

!A

São MateusJaguaré

Sooretama

Vila Valério
São Gabriel da

Palha

São Domingos do Norte

Governador Lindenberg

Rio Bananal

Marilândia

Colatina

João Neiva
Aracruz

Linhares

Oceano Atlântico

340000

340000

360000

360000

380000

380000

400000

400000

420000

420000

78
40

00
0

78
40

00
0

78
60

00
0

78
60

00
0

78
80

00
0

78
80

00
0

79
00

00
0

79
00

00
0

Roberta Margotto Tartaglia
Economista

Marcielle Torezani
Técnica em geoprocessamento

CREA 024120/TD

0 6.000 12.0003.000
m

Projeção: Universal Transversa Mercator.

Fuso: 24 Hemisfério Sul.
Datum Horizontal: WGS 84.

Projeto:

Título:
Mapa das áreas de influência indireta do

meio socioeconômico

Responsável técnico:

Elaboração:

Escala: 1:300.000

Local: Linhares-ES

Papel: A3

Folha: 01 de 01

Nº: CTA-MP-339-12

ø Emissão original 18/06/2012

REV DESCRIÇÃO DATA

Estudo de Impacto Ambiental da CGA Linhares

µ

Marcielle

EXEC.

Cliente: Execução:

01 Revisão diversa 11/06/2013Marcielle

Legenda

!A Empreendimento

Área de influência indireta do meio socioeconômico
Limite municipal



48

375500

375500

376000

376000

376500

376500

377000

377000

377500

377500

378000

378000

378500

378500

78
43

00
0

78
43

00
0

78
43

50
0

78
43

50
0

78
44

00
0

78
44

00
0

78
44

50
0

78
44

50
0

78
45

00
0

78
45

00
0

78
45

50
0

78
45

50
0

Projeção: Universal Transversa Mercator.

Fuso: 24 Hemisfério Sul.
Datum Horizontal: WGS 84.

Projeto:

Título:

Mapa das áreas de influência de aqueologia

Responsável técnico:

Elaboração:

Escala: 1:10.000

Local: Linhares-ES

Papel: A3

Folha: 01 de 01

Nº: CTA-MP-501-12

ø Emissão original 31/08/2012

REV DESCRIÇÃO DATA

IEMA. Ortofotomosaico 1:15.000. 2007/2008.

Documentação e Referências

Estudo de Impacto Ambiental da CGA Linhares

Celso Perota
Arqueólogo

Fillipe Tesch
Tecgº em Saneamento Ambiental

CREA-ES nº 024763/D

µ

Fillipe

EXEC.

0 200 400100
m

Cliente: Execução:

01 Revisão diversa 10/06/2013Marcielle

Área de influência da fauna
Layout do empreendimento

Área de influência direta
Área de influência indireta
500 m a partir do limite do empreendimento

Legenda

Patrimônio Histórico - Cultural

Área de Infl uência Direta: corresponde ao espaço territorial onde serão desenvolvidas as 
atividades de implantação e operação da CGA Linhares, que compreende toda a área do 
empreendimento. Esta área foi defi nida em função das intervenções a serem realizadas no 
solo, durante as obras de terraplanagem, por exemplo, as quais poderão afetar diretamente os 
possíveis testemunhos arqueológicos.

Área de Infl uência Indireta: compreenderá a área além da AID, numa faixa de 500 metros a partir 
dos limites do empreendimento. Corresponde às áreas onde os impactos se farão sentir de maneira 
indireta e com menor intensidade, tanto do ponto de vista físico, como sociocultural. 

375500

375500

376000

376000

376500

376500

377000

377000

377500

377500

378000

378000

378500

378500

78
43

00
0

78
43

00
0

78
43

50
0

78
43

50
0

78
44

00
0

78
44

00
0

78
44

50
0

78
44

50
0

78
45

00
0

78
45

00
0

78
45

50
0

78
45

50
0

Projeção: Universal Transversa Mercator.

Fuso: 24 Hemisfério Sul.
Datum Horizontal: WGS 84.

Projeto:

Título:

Mapa das áreas de influência de aqueologia

Responsável técnico:

Elaboração:

Escala: 1:10.000

Local: Linhares-ES

Papel: A3

Folha: 01 de 01

Nº: CTA-MP-501-12

ø Emissão original 31/08/2012

REV DESCRIÇÃO DATA

IEMA. Ortofotomosaico 1:15.000. 2007/2008.

Documentação e Referências

Estudo de Impacto Ambiental da CGA Linhares

Celso Perota
Arqueólogo

Fillipe Tesch
Tecgº em Saneamento Ambiental

CREA-ES nº 024763/D

µ

Fillipe

EXEC.

0 200 400100
m

Cliente: Execução:

01 Revisão diversa 10/06/2013Marcielle

Área de influência da fauna
Layout do empreendimento

Área de influência direta
Área de influência indireta
500 m a partir do limite do empreendimento

Legenda



Diagnóstico ambiental

03





51

RECURSOS HÍDRICOS

A área onde se pretende instalar o empreendimento está localizada na Região 
Hidrográfi ca do Rio Doce. Este rio tem como formadores os rios Piranga e 
Carmo, cujas nascentes situam-se nas encostas das serras da Mantiqueira 
e Espinhaço, no estado de Minas Gerais, onde as altitudes alcançam cerca 
de 1.200 m. Após percorrerem uma extensão de 853 km, as águas desta 
bacia deságuam no Oceano Atlântico na localidade de Regência, município 
de Linhares, Espírito Santo (CBH-DOCE, 2012; Iema, 2012).

A região hidrográfi ca do rio Doce  possui cerca de 83.400 km2, dos 
quais apenas 14% pertencem ao Espírito Santo, abrangendo, total ou 
parcialmente, 228 municípios - 202 em Minas Gerais e 26 no Espírito 
Santo. A Bacia do Doce possui grande importância econômica no cenário 
brasileiro, com destaque para atividades bastante diversifi cadas.

meio físico

Margem esquerda: rios 
Piracicaba, Santo Antônio 
e Suaçuí Grande, em 
Minas Gerais; Pancas e São 
José, no Espírito Santo.

Margem direita: os 
rios Casca, Matipó, 
Caratinga-Cuieté e 
Manhuaçu, em Minas 
Gerais; Guandu, no 
Espírito Santo.

Rio Doce.

O empreendimento está localizado a 2 km do rio Doce. As características geológicas e 
geomorfológicas, aliadas ao fato de não haver corpos hídricos superfi ciais na Área de Infl uência 
Direta (AID), enquadram a área do empreendimento como de baixo potencial de contaminação de 
águas superfi ciais. Apesar de não haver corpos hídricos na área de intervenção do empreendimento, 
deve-se atentar às medidas de contenção de poluição, a fi m de evitar contaminação de recursos 
hídricos adjacentes (superfi ciais e subterrâneos). O principal uso da água a montante e a jusante 
da área do empreendimento é a irrigação, uma vez que a agricultura predomina na região. A água é 
captada principalmente por meio de poços e outros corpos hídricos superfi ciais. 

Não foram observados pontos de lançamento de efl uentes no entorno dos locais de coleta de 
água no período do estudo de campo. As atividades agropecuárias observadas ao longo das 
margens do rio Doce, ao substituir a vegetação ciliar nativa, podem contribuir com o aporte de 
cargas orgânicas, sedimentos e poluentes para o leito do rio.

RIO DOCE
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Qualidade da água

Os pontos monitorados no rio Doce, a montante e a jusante do ponto de referência (alinhado 
com o empreendimento), apresentam-se com boa qualidade de água com base no cálculo do 
Índice de Qualidade da Água (IQA). Entretanto, é necessário atentar para os parâmetros: Alumínio 
Dissolvido, Ferro Dissolvido, Fósforo Total, que se apresentaram fora dos padrões preconizados 
pela Resolução Conama n° 357/05, e outros parâmetros cujos resultados se encontram próximos 
aos limites permitidos, sendo necessários estudos aprofundados e um horizonte temporal maior de 
monitoramento. Cabe ressaltar que a ocorrência dos parâmetros Alumínio e Ferro está relacionada 
às características geológicas locais. O resultado do Fósforo Total, acima dos limites Conama, pode 
estar relacionado às contribuições orgânicas em função das atividades agrícolas desenvolvidas às 
margens do rio Doce. 

monitoramento. Cabe ressaltar que a ocorrência dos parâmetros Alumínio e Ferro está relacionada 
às características geológicas locais. O resultado do Fósforo Total, acima dos limites Conama, pode 
estar relacionado às contribuições orgânicas em função das atividades agrícolas desenvolvidas às 
margens do rio Doce. 

Coleta de amostras no rio Doce.
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CLIMA 

Caracteísticas do clima na área do empreendimento

O clima compreende um padrão dos diversos elementos atmosféricos que ocorrem na Terra. Fenô-
menos como frentes frias, tempestades, furacões, entre outros, estão associados tanto às alter-
ações meteorológicas como a um conjunto de variações de elementos (temperatura, chuva, vento, 
umidade relativa, pressão do ar). 

A área de estudo está inserida em região quente e úmida, com estação chuvosa no verão e seca 
no inverno. O período chuvoso ocorre entre os meses de janeiro e fevereiro, quando as nuvens 
se posicionam preferencialmente ao Sul do Espírito Santo, fazendo com que tais meses sejam 
relativamente mais secos que o período outubro-dezembro. Em abril, a nebulosidade começa a 
regredir, o que é acompanhado pela redução de chuvas. O período junho-agosto, embora nele 
sejam observadas nuvens sobre o Estado, é o menos chuvoso. A precipitação média anual obtida 
pelo INCAPER (2012) é de 1.283 mm.

Durante o verão, todo o continente Sul-
Americano se encobre de nuvens. Na região 
Sudeste do continente, região foco deste 
estudo, observa-se uma maior frequência delas 
devido às frentes frias e a chuvas de verão. 

A estação chuvosa se restabelece, com os 
máximos de chuva, em novembro e dezembro, 
provocada por chuvas de verão e frontais 
(causadas pelo encontro de uma massa fria e 
seca com outra quente e úmida). 
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Os menores valores observados estão relacionados aos períodos chuvosos da região, nos 
meses de novembro a março. A maior incidência dos raios solares ocorrem nos meses de 
janeiro e fevereiro (média de 236,3 horas de sol por mês, ou 8 horas de sol diárias), meses 
estes relativos ao verão. A menor insolação é observada nos meses de outubro a dezembro 
(160,8 horas por mês, ou 5,4 horas de sol diárias), fato este associado à maior nebulosidade 
decorrente do período das chuvas.

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%.

As menores perdas 
por evapotranspiração 
ocorrem entre nos 
meses de junho e julho 
que apresentam menor 

pluviosidade e, temperaturas e insolação mais 
amenas. De forma oposta, os meses de dezembro 
a fevereiro apresentam maiores valores de 
evapotranspiração, devido a maior pluviosidade 

e temperaturas e insolação mais intensas.

A temperatura do ar na região é 
governada por dois fatores geográfi cos: 
radiação, em praticamente todo o ano 
e penetração de massas de ar polar, 

provocando o rebaixamento da temperatura por um 
curto período de tempo. Para o período analisado 
(1976-2011), janeiro, fevereiro e março foram 
os meses mais quentes, enquanto junho, julho 
e agosto, os mais frios. As temperaturas médias 
máximas são de 29,5ºC e as médias mínimas de 

19,5ºC. A temperatura média anual é de 24,3ºC.

Evapotranspiração: processo de transferência 
natural da água, no estado de vapor, da superfície 
da Terra para a atmosfera. A evapotranspiração 
inclui a água proveniente da evaporação da 
água, no estado líquido ou sólido, do solo, e 
da transpiração das plantas que constituem o 
revestimento vegetal do solo. A evapotranspiração 
depende do clima, da humidade do solo, da 
vegetação e da mobilização de terras. O clima e a 
humidade são os fatores mais infl uentes.

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 regime de 
ventos na região 
é caracterizado por 
apresentar maior frequência 
das direções do quadrante 
sudeste. Os demais ventos são 

originais do quadrante nordeste. 

Os ventos nordeste estão associados aos ventos 
alísios, que sopram durante a maior parte do ano, 
enquanto que os de Sudeste estão relacionados 

às frentes frias que chegam periodicamente à 
costa capixaba. Os ventos locais, em relação 

à velocidade, são enquadrados como de 
pouca intensidade.
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SOLO

As propriedades físicas do solo infl uenciam a função do ecossistema e a escolha do melhor manejo 
a ser adotado. O sucesso ou fracasso de projetos agrícolas ou de engenharia muitas vezes depende 
das propriedades físicas do solo utilizado.

Em função das condições ambientais, que envolvem os tipos de rochas locais, clima, organismos 
vivos (incluindo o ser humano), relevo e tempo, os solos podem apresentar características e 
propriedades físicas e químicas diferenciadas. Assim os solos podem ser arenosos ou argilosos, 
vermelhos, amarelos ou cinza esbranquiçados, podem ser pobres ou ricos em matéria orgânica, 
espessos ou rasos. A cor, textura e outras propriedades físicas do solo são utilizadas na classifi cação 
de perfi s e em levantamentos sobre a aptidão do solo para projetos agrícolas e ambientais.

Textura média: são solos que apresentam 
certo equilíbrio entre os teores de areia, 
silte e argila. Normalmente, apresentam 
boa drenagem, boa capacidade de retenção 
de água e índices intermediários de 
suscetibilidadede à erosão dos solos.

As classes de solos observadas na área de estudo 
são: Cambissolos e Neossolos (com ocorrência 
em áreas adjacentes ao empreendimento) 
e Argissolos (presentes em toda a área do 
empreendimento). Os Argissolos apresentam 
textura média (Franco Argilo-Arenoso, Franco 
Arenoso ou Franco). 

Fertilidade dos solos na área de estudo

Os solos na área de estudo são relativamente férteis, em função dos tratos culturais adotados no 
plantio do café, seu atual uso. Para o caso de implantação de projetos de revegetação/recuperação 
de áreas degradadas na área de estudo, os resultados da análise físico-química dos solos apontam 
para pequena necessidade de correção/fertilização, a fi m de que as espécies a serem plantadas 
possam se desenvolver, principalmente, em seus estágios iniciais.

Plantio do café na área do 
empreendimento.
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Suscetibilidade à erosão

Quanto à suscetibilidade à erosão, de 
forma geral, os solos da área de estudo, 
por se situarem em áreas planas, que não 
favorecem o escoamento, não apresentam 
limitações relevantes. Cabe ressaltar, porém, 
a necessidade de serem adotadas medidas 
de proteção e controle de erosão durante as 
implantações da obra e do empreendimento.

Suscetibilidade à contaminação

Quanto à suscetibilidade à contaminação pelas 
características observadas (média capacidade 
de infi ltração, boa profundidade dos solos, 
relativa margem de segurança entre as 
camadas de solo a serem ocupadas e o nível do 
lençol freático), apresentam relativo potencial 
de resistência à contaminação ambiental. 
Porém, tal realidade não elimina a necessidade 
de serem adotadas medidas de prevenção 
e controle quanto ao vazamento de resíduos 
perigosos, a fi m de que seja evitada a poluição 
dos solos e dos recursos hídricos locais.

Argissolos

São solos de textura média a arenosa. Quando 
bem manejados, são solos relativamente 
férteis. Os Argissolos mais suscetíveis 
aos processos erosivos são aqueles que 
ocorrem em terrenos acidentados. Nesse 
sentido, apesar de a área onde se pretende 
instalar o empreendimento possuir relevo 
predominantemente plano, é importante que 
o manejo do solo local seja sempre realizado 
seguindo práticas de conservação e proteção. 

Cambissolos

Os Cambissolos são solos em início de formação. 
São pouco profundos (raramente com mais de 1 
m), com quantidades relativamente elevadas de 
minerais primários. Alguns também apresentam 
fragmentos de rocha. O nome Cambissolo 
(do latim cambiare = mudança) refere-se ao 
material em estado de transformação.

Neossolos

São solos pouco desenvolvidos em razão 
de serem jovens, ainda em fase inicial de 
formação a partir de materiais de origem 
recentemente depositados ou, então, 
por estarem situados em lugares muito 
declivosos, nos quais a velocidade da 
erosão é igual ou maior que a velocidade 
de transformação da rocha em solo. De 
modo geral, não apresentam grande risco 
à erosão devido à ocorrência em topografi a 
plana. Entretanto, quando na margem de 
rios, desprovidos de vegetação ciliar, são 
suscetíveis à erosão o que formam, por fi m, 
o assoreamento desses corpos d’água, como 
o observado em trechos do rio Doce.
Neossolo observado nas margens do rio Doce, 
situadas a 2 km do empreendimento.

Área de ocorrência de Cambissolos, nas 
proximidades do empreendimento.

Ocorrência de Argissolos em toda a área do empreen-
dimento. O plantio de café é a ocupação predominante.
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GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

A área apresenta duas unidades geológicas: 

Formação Barreiras (rochas sedimentares): 
correspondendo às colinas, onde está situada 
a área do empreendimento (AID).

Depósitos Sedimentares Quaternários: 
são as áreas mais baixas formadas neste 
caso pelo vale de inundação do rio Doce 
(depósitos das planícies aluvionares).

As planícies aluvionares ou de inundação: 
são áreas muito planas, com sedimentos 
inconsolidados. Conhecidas popularmente 
como várzeas, tais planícies, nesta região, 
têm contribuição fl uvio-marinha, devido a 
variações anteriores do nível do mar. Tais 
planícies estão presentes na AID e AII.

A área apresenta colinas (Tabuleiros 
Costeiros), representadas por rochas 
sedimentares da Formação Barreiras. 
Tais colinas apresentam-se na forma de 
uma parede com inclinação acentuada 
(taludes), bem como na forma de topos 
e vales planos, e extensos. Sua origem 
está relacionada a depósitos sedimentares 
originários de rochas do embasamento 
pré-cambriano continental.

Pré-cambriano: período que se estende 
desde a formação da Terra, onde foi originada 
uma grande diversidade de tipos de rochas, 
formadas desde os primórdios dos tempos 
geológicos, há aproximadamente 4,5 bilhões 
de anos, até 570 milhões de anos atrás.

Foto formação barrreiras e depósito quartenário.

Os taludes, característicos da Formação Barreiras, com 
declividades acentuadas, podem ser verifi cados nas AID e 
AII da área onde se pretende instalar o empreendimento.
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Formação Barreiras

A área de estudo encontra-se na unidade 
Formação Barreiras (representado por 
sedimentos mais antigos). 

As colinas ou morros que representam 
a Formação Barreiras são constituídas 
predominantemente por arenitos, siltitos, 
argilitos e laterita, com presença ou não de 
concreções ferruginosas. 

Colinas: Forma de relevo de pequena 
altitude, de vertentes com declives suaves 
e de cumes mais ou menos arredondados. 
Resultam, na maior parte dos casos, de 
antigos relevos mais elevados, que foram 
desgastados ao longo do tempo.

Inclinação da área

A área apresenta inclinação muito baixa, com 
pouquíssimas variações nas formas do terreno 
(topografi a). Isso se deve ao fato dela estar 
localizada no topo das colinas da Formação 
Barreiras, que apresentam como principal 
característica topos alongados e planos.

As regiões mais baixas abrangem áreas pontuais e 
de pequena dimensão. A área apresenta altitudes 
baixas, de 23 a 37 metros de altitude. Já as regiões 
mais altas correspondem de 31 a 34m de altitude 
e são as que predominam e abrangem quase 
toda porção norte e sudeste da área.

Concreções ferruginosas: As concreções 
são formadas por vários elementos 
químicos provenientes das rochas que lhe 
deram origem. As concreções ferruginosas 
associam-se com ambientes ricos em ferro.
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HIDROGEOLOGIA

Aquífero: é uma formação ou grupo de 
formações geológicas que pode armazenar 
água subterrânea. São rochas porosas e 
permeáveis, capazes de reter água e de cedê-
la. Esses reservatórios móveis aos poucos 
abastecem rios e poços artesianos.

O Brasil possui dez províncias hidrogeológicas, 
conforme observado no mapa abaixo. Cada 
província é composta de diferentes sistemas 
aquíferos com variadas características e 
importância.

O estado do Espírito Santo está inserido na 
Província Costeira, que corresponde à extensa 
faixa litorânea do País, estendendo-se desde o 
Amapá até o Rio Grande do Sul, sendo formada 
por nove subprovíncias: Amapá; Barreirinhas e 
São Luiz; Ceará e Piauí; Potiguar; Pernambuco; 
Paraíba e Rio Grande do Norte; Alagoas e Sergipe; 
Tucano; Recôncavo e Jatobá; Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Bahia; Rio Grande do Sul. 
 
No estado do Espírito Santo ocorrem duas 
unidades hidrogeológicas os Aquíferos Porosos 
ou granulares e os Aquíferos Fissurais.

A área do 
e m p r e e n d i m e n t o 
está inserida no 
Aquífero Granular.

Aquífero Granular: 
sistema aquífero 
com boa permeabi-
lidade, onde a acu-
mulação de água 
ocorre nos vazios 
ou poros resultan-
tes dos processos 
de intemperismo, 
sedimentação e o 
conjunto de trans-
formações sofridas 
pelas camadas geo-
lógicas (diagênese), 
permitindo deste 
modo a livre circula-
ção da água.

Províncias Hidrogeologias do Brasil. Fonte: MMA (2002).

Amazonas
Cantro-Oeste
Costeira
Escudo Central
Escudo Meridional 
Escudo Oriental
Escudo Setentrional
Paraná
Parnaíba
São Francisco
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Caracterização Hidrogeológica Local

No Norte do Estado os aquíferos granulares são subdivididos em terciários, representados 
pelas Formações Barreiras e rio Doce, e em aquíferos granulares quaternários formados 
pelas aluviões e sedimentos fl uviomarinhos. O maior potencial hidrogeológico relaciona-se aos 
sedimentos da Formação rio Doce, tendo sido obtidas vazões de até 82m3/h. 

Os aquíferos fraturados são representados pelas rochas cristalinas do embasamento. Já os aquíferos 
granulares são representados pelos sedimentos terciários da Formação Barreiras e quaternários 
das aluviões fl uviais e fl úvio-marinhas. 

Mapa de Sistema de Aquíferos em destaque em roxo a área onde se pretende instalar o empreendimento.

Segundo as características geológicas/geomorfológicas a área é caracterizada hidrogeologicamente 
como um sistema de aquíferos porosos com produção (vazão em m3/h) de média ou variável a 
baixa (CPRM, 2010).



61

MAR
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ZONA NÃO SATURADA

FLUXO SUBTERRÂNEO

INTRUSÃO SALINA

ZONA SATURADA

AQUÍFERO

Aquíferos Porosos: são importantes aquíferos, 
pelo grande volume de água que armazenam, 
e por sua ocorrência em grandes áreas. Estes 
aquíferos ocorrem nas bacias sedimentares e 
em todas as várzeas (terrenos baixos e planos, 
sem serem alagadiços, que margeiam os rios) 
onde se acumularam sedimentos arenosos.

A área de interesse está inserida na unidade 
hidrogeológica Aquíferos Porosos, sendo 
dividida neste trabalho em duas subunidades 
considerando-se a produção do aquífero em 
m3/h (CPRM, 2010): Aquíferos moderadamente 
produtivos vazão entre 10 e 50m3/h); Aquíferos 
pouco produtivos (vazão entre 5 e 10 m3/h .

Nível do lençol freático e direção do fl uxo hídrico
As águas subterrâneas estão inseridas num 
meio poroso, tratando-se de uma areia 
argilosa. A menor profundidade do nível do 
lençol freático nos domínios desses solos foi 
constatada no furo SP-09, a 4,95m. A maior 
profundidade foi observada no furo SP-13, 
estando em torno de 15,40m.

Assim, a área está de acordo com as normas 
NBR-13.896/97 (Aterros de resíduos não 
perigosos – critérios para projetos de 
construção e operação) e NBR-10.157/87 
(Aterros de resíduos perigosos – critérios 
para projeto, construção e operação), que 
determinam: uma camada mínima de 1,5 m de 
solo insaturado entre a superfície inferior do 
aterro e o mais alto nível do lençol freático; 
que no subsolo das áreas onde se pretende 
executar o aterro, deve haver predominância 

de material com coefi ciente de permeabilidade 
inferior a 5x 10-5 cm/s. Quanto à declividade, a 
primeira norma estabelece uma faixa permitida 
entre 1% e 30% e uma zona não saturada com 
espessura superior a 3,0 m; na segunda, uma 
declividade recomendada entre 1% e 20%. 
Enfatiza-se que o coefi ciente determinado 
para o pacote argiloso na área em questão 
revelou valores na ordem de 10–7 a 10-9 cm/s 
com espessura mínima de 4,69m no ponto SP-
09 e máxima de 11,90m no ponto SP-05.

O regime de fl uxo das águas subterrâneas 
está relacionado com o sistema de regime 
superfi cial, mais especifi camente com o rio 
Doce, contribuindo com sua vazão nos períodos 
de baixo índice pluviométrico e, sofrendo 
infl uência deste nos períodos chuvoso, que 
contribuem para o aumento do seu nível.
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GEOTECNIA

Sondagens (Perfi s Geológicos)

Os perfi s geológicos/geotécnicos são elaborados a partir de sondagens, por meio de técnicas que 
mostram a composição das camadas inferiores à superfície em questão, em diversas profundidades. 
As camadas de rocha – também conhecidas como horizontes – apresentam importantes 
informações sobre o que está abaixo da superfície. A identifi cação de tais camadas no campo tem 
como fi nalidade determinar os processos e eventos que as formaram.
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SP  01 33,45 376995 7844792 
SP  03 33,01 377233 7844671 
SP  04 33,08 376934 7844557 
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ST  11 37,01 376550 7843677 
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Perfi l B-B’ 
(SP-06, SP-09 e SP-10)

De uma maneira geral, apresenta 
camadas com granulometria fi na 
(Argila Arenosa e Areia Argilosa), 
apresentando uma intercalação 
bem marcada de argilitos e arenitos.

Perfi l C-C’
(SP-07, SP-08 e SP-09)

De uma maneira geral, apresenta 
camadas com granulometria fi na 
(Argila Arenosa e Areia Argilosa), 
apresentando uma intercalação 
bem marcada de argilitos e arenitos.

Perfi l D-D’
(SP-11, SP-13 e SP-15)

De uma maneira geral, apresenta 
camadas com granulometria 
fina (Argila Arenosa).

Perfi l E-E’
(SP-14, SP-13 e SP-12)

Apresenta duas camadas: uma de 
Argila Arenosa e outra de Areia Grossa.

Perfi l F-F’
(SP-11 e SP-14)

Apresenta duas camadas: uma de 
Argila Arenosa e outra de Areia Grossa.

Perfi l G-G’
(SP-08, SP-10, SP-12 e SP-15)

Apresenta três camadas: Argila Arenosa, 
Areia Argilosa e Argila Arenosa.

Perfi l A-A’
(SP-01, SP-03, SP-04 e SP-05)

De uma maneira geral, apresenta 
camadas com granulometria fina 
(Argila Arenosa, Argila e Areia 
Argilosa), apresentando uma 
intercalação bem marcada de 
argilitos e arenitos.
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Granulometria (tamanho dos grãos) 
O resultado dos estudos da granulometria 
revelou uma intensa variação de 
sedimentos fi nos (siltes e argilas) e 
arenosos e pedregulhos na área onde se 
pretende instalar o empreendimento. 

Permeabilidade (infi ltração da água no solo)
A permeabilidade dos solos da área onde 
se pretende implantar o empreendimento 
varia na ordem de 10-7 a 10-9 cm/s. Esses 
resultados mostram que o solo possui 
moderada permeabilidade.

O Limite de Liquidez (LL): é o teor em água 
acima do qual o solo adquire o comportamento 
de um líquido. 

O Limite de Plasticidade (LP): é o teor de 
umidade abaixo do qual o solo passa do 
estado plástico para o estado semissólido, ou 
seja, ele perde a capacidade de ser moldado 
e passa a fi car quebradiço.

Os ensaios de Limite de Liquidez e Limite de 
Plasticidade foram realizados nas amostras 
dos furos de sondagem SP01 e SP11. 

Os resultados obtidos demonstram que 
o solo local caracteriza-se por apresentar 
sedimentos de alta plasticidade, sendo 
recomendado para a implantação do aterro 
sanitário.

A área destinada à implantação da CGA Linhares é caracterizada por partes topografi camente mais baixas, 
verifi cadas nas proximidades dos pontos de sondagem SP-07, SP-08 e SP-09 e as mais altas nas proximidades 
dos pontos SP-01, SP-03, SP-04, SP-05, SP-06, SP-10, SP-11, SP-12, SP-13, SP-14 e SP-15.

A área não apresenta pontos de erosão que possam afetar a implantação do empreendimento, 
considerando que grande parte da área encontra-se com uma cobertura vegetal típica de áreas de 
pastagens e café e eucalipto, favorecendo a sua proteção frente a ações destes processos.

As camadas de rochas são representadas por sedimentos argilo-arenosos mais resistentes à 
penetração (consistência rija a dura) variando entre as cores amarela e vermelha. A espessura desta 
camada varia de 4,69m a 11,84m.

Índice de Suporte Califórnia (ISC)

O ISC é um ensaio que expressa a relação 
entre a pressão necessária para produzir 
uma penetração de um pistão num corpo 
de prova de solo e a pressão necessária para 
produzir a mesma penetração em um corpo 
de prova padrão.

Pelos valores obtidos, pode-se dizer que os 
Índices Suporte Califórnia (ISC) encontram-se 
todos de ≥ 2% e de expansão ≤ 2%, estando 
classifi cados como materiais utilizados como 
subleito, no caso de rodovias, representando 
no caso de implantação de aterro sanitário 
solos adequados para esta atividade.
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meio biótico

FAUNA

Peixes
Um total de 50 espécies, distribuídas em 22 famílias, foi registrado por meio da análise de 
dados secundários existentes para o município de Linhares/ES. Todas essas espécies podem 
ser consideradas como de possível ocorrência na área de infl uência do empreendimento. Já o 
levantamento de dados primários em campo confi rmou a ocorrência de dez espécies de peixes, 
pertencentes a sete famílias, nas áreas de infl uência do empreendimento. Vale ressaltar que 
todos os peixes registrados em campo (dados primários) estavam presentes na área de infl uência 
indireta do empreendimento. Das espécies de peixes levantadas, apenas a curimatã (Prochilodus 
vimboides) consta como ameaçada de extinção, pela lista estadual (IPEMA, 2007). As famílias mais 
representativas no levantamento qualitativo foram as seguintes:

17 espécies

Poeciliidae com cinco espécies

Characidade com 17 espécies

5 espécies

4 espécies

3 espécies

2 1

Erythrinidae, Loricaridae e Pimelodidae com três espécies cada

Cichlidae e Gobiidae com quatro espécies cada

Auchenipteridae, Clariidae, Curimatidae, Cyprinodontidae, Gymnotidae, 
Heptapteridae, Mugilidae, Paralichthyidae, Prochilodidae, Sygnathidae e 
Synbranchidae com uma espécie cada

Anostomidae, Callichthydae, Engraulidae e Gerreidae com duas espécies cada

Considerando apenas os dados quantitativos (dados primários), a espécie mais abundante, com 
91 indivíduos, foi a piabinha – também conhecida como lambarizinho (Hyphessobricon equens). 
A espécie é utilizada para a ornamentação de aquários. A segunda espécie mais abundante foi o 
barrigudinho (Poecilia reticulata), com 31 indivíduos. As demais espécies foram menos abundantes 
com menos de dez indivíduos capturados para cada.

Peixe piabinha
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Cará 
Geophagus 
Brasiliensis

Piau- branco 
Leporinus sp.

Piabinha, lambarizinho 
Hyphessobrycon sp.1

Piau- branco 
Leporinus 

Confi ra algumas das espécies registradas na área de infl uência indireta do empreendimento

Barrigudinho 
Knodus cf. moenkhausii Knodus 

Piabinha, lambarizinho 
Hyphessobrycon 

Cará 
Geophagus 
Brasiliensis

Piaba 
Astyanax aff.

lacustris

Cará 
Geophagus brasiliensis

Piabinha, lambarizinho 
Hyphessobrycon equens

Geophagus brasiliensis
Peixe-cachimbo

Microphis brachyurus
Peixe-cachimbo

Microphis brachyurus

Piaba
Astyanax aff.

lacustris

As espécies de peixes encontradas na área de 
infl uência indireta do empreendimento são 
comuns, e a diversidade da comunidade de 
peixes de água doce presentes nessa área é baixa. 
Esse é um refl exo da degradação do ambiente 
em geral. Os habitats presentes dentro na Área 
de Infl uência Indireta (AII) são basicamente o rio 
Doce – que apesar de ser altamente impactado 
pela ação humana, não foram registradas 
espécies ameaçadas pelos levantamentos de 
dados primários e secundários – e os alagados – 
em meio a pastagens e áreas abertas, com águas 
poluídas e eutrofi zadas. Vale ressaltar que a 
fauna de peixes presente nesses alagados é, em 
grande parte, proveniente do rio Doce. Esses 
animais aquáticos chegam a este local durante 
as cheias e fi cam presos na água represada nas 
partes mais baixas do terreno.

Alagados: local que existe abundância 
de água em concentração permanente ou 
temporária.

Eutrofi zação: fertilização excessiva da água 
por recebimento de nutrientes (nitrogênio 
e fósforo), causando o crescimento des-
controlado (excessivo) de algas e plantas 
aquáticas.

Dentro da área de infl uência direta não 
foi evidenciada a presença de peixes, nem 
mesmo durante a estação chuvosa, quando 
são formados corpos d’água intermitentes 
– basicamente grandes poças formadas por 
água da chuva em meio a pastagens e estradas.

Piabinha, lambarizinho 
Hyphessobrycon equens
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Destacam-se como espécies relevantes 
para a conservação: perereca-marsupial-
da-restinga (Gastrotheca fi ssipes), sapo-
intanha (Ceratophrys aurita), sapo-coruja 
(Macrogenioglottus alipioi), (Sphaenorhynchus 
palustres), que possuem dados defi cientes e 
são potencialmente candidatas a integrar a 
lista de fauna ameaçada do estado do Espírito 
Santo, segundo o Instituto de Pesquisas da 
Mata Atlântica (Ipema) 2007. No entanto, 
nenhuma dessas espécies registradas pode 
ser considerada ameaçada de extinção até o 
momento. Ressalta-se ainda que essas espécies 
foram registradas apenas por dados secundários 
e não tiveram sua ocorrência confi rmada nas 
áreas de infl uência do empreendimento.

Anfíbios
O levantamento de dados secundários revelou a presença de 70 espécies de anfíbios anuros (sapos, 
rãs e pererecas) registradas no município de Linhares, distribuídas em dez famílias. Dessas, apenas 
sete foram confi rmadas no levantamento de dados primários: perereca-amarela (Dendropsophus 
branneri), perereca-de-moldura (Dendropsophus elegans), perereca-dormideira (Hypsiboas 
semilineatus), rã-manteiga (Leptodactylus latrans), rã-assobiadora (Leptodactylus fuscus), rãzinha 
(Physalaemus crombiei) e pererequinha (Scinax alter).

Destacam-se como espécies relevantes 
para a conservação: perereca-marsupial-

, sapo-
, sapo-coruja 

(Sphaenorhynchus 
, que possuem dados defi cientes e 

são potencialmente candidatas a integrar a 
lista de fauna ameaçada do estado do Espírito 
Santo, segundo o Instituto de Pesquisas da 
Mata Atlântica (Ipema) 2007. No entanto, 
nenhuma dessas espécies registradas pode 
ser considerada ameaçada de extinção até o 
momento. Ressalta-se ainda que essas espécies 
foram registradas apenas por dados secundários 
e não tiveram sua ocorrência confi rmada nas 

Scinax alter).Scinax alter).Scinax alter

Sapo-intanha (Ceratophrys aurita)

38 espécies

Leptodactylidae e Bufonidae com sete espécies cada

Hylidae com 38 espécies

7 espécies

5 espécies

4
2

Leiuperidae e Cycloramphidae com quatro espécies cada

Microhylidae com cinco espécies

As demais famílias, Hemiphractidae e Pipidae foram representadas por apenas 
uma espécie cada. O levantamento de dados primários confi rmou a presença 
apenas das famílias Hylidae (quatro espécies), Leptodactylidae (duas espécies) e 
Leiuperidae (uma espécie). 

Ceratophrydae com duas espécies

Apesar da região de Linhares apresentar uma elevada riqueza de anfíbios, as áreas de infl uência do 
empreendimento apresentam uma riqueza baixa para esse grupo, que representa aproximadamente 
10% do número de espécies confi rmadas para o município.
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Rã-manteiga 
(Leptodactylus 

latrans)

Confi ra algumas das espécies registradas na AII:

Pererequinha 
(Hypsiboas 

semilineatus) 

Pererequinha
 (Scinax alter) 

Pererequinha 
(Hypsiboas 

semilineatus

Perereca-amarela 
(Dendropsophus branneri)

Perereca-amarela 
(Dendropsophus branneri

Pererequinha
(Scinax alter

Rã-manteiga 
(Leptodactylus latrans)

Rã-manteiga 
(Leptodactylus 

latrans

Pererequinha 
(Hypsiboas semilineatus)

Pererequinha 
(Hypsiboas semilineatus

Rã-manteiga 
(Leptodactylus latrans

A área de infl uência direta do empreendimento 
é composta principalmente por áreas abertas, 
pastagens e áreas de plantio, onde se formam 
pequenas porções de água durante a estação 
chuvosa, entre novembro e março. Nesse período 
há a presença de anfíbios dentro da AID, muito 
provavelmente, apenas das espécies generalistas, 
adaptadas a ambientes degradados. Assim, 
durante os meses mais secos do ano a presença 
de anfíbios nessa área é escassa.

Generalistas: são espécies pouco exigen-
tes que apresentam hábitos alimentares 
variados, altas taxas de crescimento e alto 
potencial de dispersão. Estes fatores per-
mitem a estes animais viverem em áreas de 
vegetação mais aberta ou mata secundária.
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Na área de infl uência 
indireta (AII) há dois tipos 
de ambiente relevantes 
para a fauna de anfíbios. O 
primeiro é o fragmento de 
fl oresta nativa existente a 
leste do empreendimento, 
por ser uma potencial fonte 
de recursos para anfíbios 
e provavelmente abrigar 
algumas espécies desse 
grupo. No entanto, devido ao 
seu estágio de regeneração 
pouco avançado e ao 
acentuado efeito de borda, 

o fragmento encontrava-
se bastante seco durante 
o período em que foi feita 
a amostragem de anfíbios 
e provavelmente por isso 
nenhum foi encontrado nesse 
local, indicando a raridade 
ou mesmo ausência desses 
animais nessa época do ano. 

Outro ambiente relevante 
para os anfíbios, localizado 
na AII, é encontrado a norte 
e a noroeste do fragmento, 
próximo à margem sul do 

rio Doce, onde o solo é 
predominantemente ocupado 
por plantações de cacau 
sombreadas por espécies 
vegetais nativas (agrossistema 
conhecido como cabruca) 
e por pastagens, onde se 
formam pequenas lagoas e 
brejos mesmo fora da estação 
chuvosa. Esses locais abrigam 
populações de anfíbios, 
pouco diversas e constituídas 
por espécies comuns, que 
se adaptam facilmente a 
ambientes degradados.

RépteisRépteis

Por meio da união dos dados secundários, obtidos para o município de 
Linhares, foram registradas 77 espécies de répteis, distribuídas em 18 famílias 
e três ordens. Dentre as espécies registradas para o município, apenas quatro 
foram confi rmadas em campo, nas áreas de infl uência do empreendimento: 
calango (Tropidurus torquatus), lagartixa-domestica (Hemidactylus mabouia), 
calango-verde (Ameiva ameiva) e lagarto (Leposoma sp.). 

Leposoma sp. com oito indivíduos.

Calango (Tropidurus torquatus) com 16 indivíduos.

Calango-verde (Ameiva ameiva) um indivíduo.

Lagartixa-domestica (Hemidactylus mabouia) com dois indivíduos.

Das ordens de répteis registradas no estudo, 
a Squamata, que inclui lagartos, serpentes 
e anfi sbenas, foi a mais representativa em 
número de espécies, com 73. A ordem 
Testudines foi representada por três espécies e 
a ordem Crocodylia por apenas uma. A família 
mais representativa foi Dipsadidae, que junto 
com a família Teiidae representaram mais de 
50% dos táxons registrados.

Táxon: conjunto de organismos que 
apresentam uma ou mais características 
comuns e, portanto, unificadoras; essas 
características os distinguem de outros 
grupos relacionados e que se repetem entre 
as populações ao longo de sua distribuição.

Calango-verde
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Dentre as espécies que ocorrem no 
município de Linhares, merece destaque o 
jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris), 
considerado insuficientemente conhecido 
em relação ao seu estado de conservação; 
o lagartinho-de-linhares (Ameivula nativo) e 
as serpentes conhecidas como pico-de-jaca 
(Lachesis muta) e cobra-papagaio (Bothrops 
bilineatus) constam na lista Estadual de 
animais ameaçados de extinção, estando 
na categoria “vulnerável” para o estado 
(IPEMA, 2007). No entanto, vale destacar 
que essas espécies foram registradas apenas 
por dados secundários e para a toda região 
de Linhares, que vai além das áreas de 
influência do empreendimento, não tendo 
sido confirmadas nessas áreas. 

Lagartinho-de-linhares: é uma espécie 
típica de restinga e muito provavelmente 
não ocorre na AID ou AII. As outras três es-
pécies devem estar consideradas como de 
ocorrência potencial, uma vez que ocorrem 
na região, mas não foram registradas na 
AID ou AII.

Apesar da riqueza regional do grupo dos répteis, evidenciada pelo levantamento de dados secun-
dários, nas áreas de infl uência do empreendimento, foi registrada uma riqueza pouco signifi cativa, 
correspondente a aproximadamente 5% do total. Esse é um fato comum em estudos de répteis, 
considerando muitas espécies que apresentam pouca movimentação e baixa abundância.

Jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris). Espécie 
registrada por meio de registros bibliográfi cos.
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(Leposoma sp.)

calango
(Tropidurus toquatus)

Confi ra algumas espécies confi rmadas dentro das áreas de infl uência do empreendimento. 

Lagartixa-de-parede
(Hemidatylus mabouia) 

Lagarto-de-folhiço (Leposoma sp.)Lagarto-de-folhiço (
(Tropidurus toquatus

Lagartixa-de-parede
(Hemidatylus mabouia

(Leposoma 

A lagartixa-de-parede (Hemidactylus 
mabouia) só foi registrada na AID, próxima 
ao cafezal existente na área de implantação 
do empreendimento. O calango (Tropidurus 
torquatus) foi registrado tanto nessa área de 
cafezal dentro da AID quanto nas áreas de 
plantio de eucalipto e estradas presentes da 
AII. O calango-verde (Ameiva ameiva) só foi 
registrado no fragmento de fl oresta nativa 
a leste do empreendimento e a espécie 
Leposoma sp. só foi registrada nas plantações 
sombreadas de cacau (cabrucas) ao norte do 
empreendimento, ambas apenas na AII. 

Dentro da área de estudo, o ambiente que 
apresentou a maior abundância relativa de 
répteis foi o cafezal, existente na área de 
implantação do empreendimento, seguido 
pela cabruca e pelo plantio de eucalipto, 
sendo a mata a área menos abundante 
para este grupo. 

O levantamento de dados secundários 
mostrou que a região, onde se insere o 
empreendimento, possui elevada riqueza de 
répteis incluindo algumas espécies ameaçadas 
e uma possivelmente ameaçada. Dessa forma, 

considerando o panorama regional, a maioria 
dessas espécies devem ser consideradas como 
de potencial ocorrência. No entanto deve-
se considerar que há na região (município 
de Linhares) grandes áreas preservadas, 
incluindo áreas protegidas cuja situação 
em termos de conservação ambiental e de 
biodiversidade é bem diferente das áreas 
de infl uência do empreendimento e mesmo 
que ocorram espécies registradas por meio 
de dados secudários e não confi rmadas em 
campo, o hábitat em questão não é favorável à 
permanência de populações de espécies raras 
nem parece abrigar uma grande biodiversidade.

Mesmo considerando que uma pequena 
parcela de répteis da área de estudo foi 
amostrada, o estudo quantitativo da fauna 
de répteis mostrou que predominam nas 
áreas de infl uência do empreendimento 
poucas espécies, sendo a maioria comum 
e típica de ambientes degradados, o que 
refl ete a degradação dos hábitat presente 
nas áreas de infl uência do empreendimento, 
principalmente na AID, onde há clara 
predominância de espécies adaptadas a 
ambientes degradados e antropizados. 

Lagarto-de-folhiço
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Lavadeira-mascarada 
(Fluvicola nengeta)

Aves

Dentre as 20 ordens registradas, a dos 
Passeriformes composta por pássaros e 
aves de menor porte se destacou com 101 
espécies, aproximadamente 54% das aves 
listadas na região do empreendimento. 
Outras ordens de maior relevância quanto à 
riqueza foram: Apodiformes e Columbiformes 
(5%) e Psittaciformes (3%).

Passeriformes: a ordem Passeriformes 
possui a maior riqueza dentre todas 
as ordens de aves do Brasil. Seus 
representantes habitam os mais variados 
tipos de ambientes (matas secundárias, 
capoeiras, pastagens, plantios, brejos, 
lagos, etc.), o que explica o elevado número 
de registro nesse estudo. 

Ao todo foram registradas por meio dos métodos empregados 188 espécies de aves na região 
onde se pretende instalar a CGA Linhares, o que corresponde a aproximadamente 29% das 654 
espécies de aves registradas para o estado do Espírito Santo. Foram registradas 89 espécies de 
aves por meio do método de listas de espécies, o que corresponde a aproximadamente 17% das 
aves registradas no Estado e 47% das listadas para a região do empreendimento.

A família Tyrannidae congrega um dos grupos 
mais diversifi cados de aves do mundo, 
composta por papa-moscas, bem-te-vis, 
lavadeiras, patinho e afi ns. É frequentemente a 
família de maior representatividade em estudos 
das aves. A maioria dos tiranídeos é insetívora 
(se alimenta de insetos), porém algumas 
espécies podem apresentar alimentação 
mista, com a adição de pequenos frutos. Por 
se adaptarem a diferentes nichos ecológicos, 
são bastante tolerantes a ambientes alterados 
e estão entre as mais bem representadas em 
número de espécies em fragmentos fl orestais 
(Donatelli et al. 2007). Exemplos de táxons 
pertencentes à família Tyrannidae são as aves 
mais comuns e conhecidas do Brasil, como o 
suirriri (Tyrannus melancholicus) e o bem-te-vi 
(Pitangus sulphuratus). 

Nichos ecológicos: conjunto de condições 
em que o indivíduo (ou uma população) 
vive e se reproduz. O nicho mostra também 
como as espécies exploram os recursos do 
ambiente. 

Lavadeira-mascarada
(Fluvicola nengeta)

Nichos ecológicos: conjunto de condições 

Confi ra algumas das espécies registradas na AII do empreendimento

João-de-barro 
(Furnarius rufus)

Caracará
(Caracara plancus)

Urubu-de-cabeça-amarela 
(Cathartes burrovianus)

Rolinha-picui 
(Columbina picui)

Rolinha-picui 
(Columbina picui(Caracara plancus

Urubu-de-cabeça-amarela 
(Cathartes burrovianus

João-de-barro 
(Furnarius rufus

Urubu-de-cabeça-amarela 
Cathartes burrovianus)
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cambada-de-chaves
(Tangara brasiliensis)

Anu-coroca 
(Crotophaga)

major

Andorinha-serradora 
(Stelgidopteryx 

rufi collis)

Canário-da-terra-verdadeiro 
(Sicalis fl aveola)

Andorinha-serradora 
(Stelgidopteryx 

rufi collis

Suiriri-cavaleiro 
(Machetornis rixosa)

Suiriri-cavaleiro 
(Machetornis rixosa

Canário-da-terra-verdadeiro 
(Sicalis fl aveola

Anu-coroca 
(Crotophaga ani)

Anu-coroca 
(Crotophaga

major

Noivinha
 (Xolmis irupero)

Noivinha
(Xolmis irupero(Xolmis irupero(

Anu-coroca 
(Crotophaga ani

Das espécies catalogadas neste estudo, 
73 são dependentes de alguma forma de 
remanescentes fl orestais, o que corresponde 
a aproximadamente 34% de todas as 
espécies registradas. Dessa listagem, 12 
espécies são consideradas endêmicas da 
Mata Atlântica: tururim (Crypturellus soui), 
periquito-rico (Brotogeris tirica), papagaio 
chauá (Amazona rhodocorytha), rabo-branco-
mirim (Phaethornis idaliae), barbudo-rajado 
(Malacoptila striata), choca-de-sooretama 
(Thamnophilus ambiguus), miudinho (Myiornis 
auricularis), tiê-galo (Lanio cristatus), cambada-
de-chaves (Tangara brasiliensis) e fi m-fi m-
grande (Euphonia xanthogaster). Fo
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cambada-de-chaves
(Tangara brasiliensis)

Fo
to

: w
w

w
.lu

is
.im

pa
.b

r



73

cambada-de-chaves
(Tangara brasiliensis)

A maior parte das espécies registradas na 
área do empreendimento é considerada 
residente (não migratória). Foram registradas 
19 espécies (chamadas residentes migratórias) 
que realizam deslocamentos periódicos, 
porém em menores escalas, sendo elas: o irerê 
(Dendrocygna viduata), o socozinho (Butorides 
striata), as garças (Ardea cocoi), (Egretta thula), 
o sovi (Ictinia plumbea), o taperuçu-de-coleira-
branca (Streptoprocne zonaris), o teque-teque 
(Todirostrum poliocephalum), o bem-te-vi-
rajado (Myiodynastes maculatus), o suiriri 
(Tyrannus melancholicus), a noivinha-branca 
(Xolmis velatus), as andorinhas (Pygochelidon 
cyanoleuca), (Stelgidopteryx rufi collis), (Progne 
tapera), (Progne chalybea) e (Tachycineta 
leucorrhoa), os sabiás (Turdus fl avipes, Turdus 
amaurochalinus), o tiziu (Volatinia jacarina) e o 
coleirinho (Sporophila caerulescens).

Muitas espécies podem 
ser consideradas como 
indicadoras da qualidade do 
ambiente, sendo utilizadas 
como importante ferramenta 
para identifi car alterações 
que afetem populações 
ou comunidades. Nesse 
grupamento estão aves 
como os grandes frugívoros, 
cuja dieta alimentar é 
composta principalmente de 
frutos, bem como aves com 
facilidade de adaptação, tais 
como os da família Tyranidae, 

aves que formam bandos 
mistos e aves com baixa 
capacidade de dispersão, 
como os insetívoros (que se 
alimenta de insetos).

Três fontes foram utilizadas 
para avaliação da lista de 
aves ameaçadas. Para as 
aves do estado do Espírito 
Santo foi considerado o 
Decreto nº 1.499-R de 13 
de junho de 2005; para a 
listagem nacional a Instrução 
Normativa n° 3, de 27 de maio 

de 2003 e para a listagem 
Global a lista formulada pela 
União Internacional para a 
Conservação da Natureza. 
Foram registradas duas 
espécies que se encontram 
em alguma categoria 
de ameaça de extinção, 
seja regional, nacional 
ou global. Devido às 
especificidades quanto aos 
requerimentos ecológicos, 
estas espécies tendem a 
sofrer grande impacto com 
ações do homem.

Táxon
Status de Conservação

Global Nacional Estadual
Chauá (Amazona rhodocorytha) Em Perigo Em Perigo -

Sabiá-da-mata (Turdus fumigatus) Vulnerável

Chauá (Amazona rhodocorytha) Sabiá-da-mata (Turdus fumigatus)

Irerê (Dendrocygna viduata)
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As aves alvo de caça (cinegéticas) 
encontradas nas áreas de infl uência do 
empreendimento: perdiz (Rhynchotus 
rufescens), pombão (Patagioenas picazuro), 
saracura-três-potes (Aramides cajanea), irerê 
(Dendrocygna viduata), tururim (Crypturellus 
soui), inhambu-chintã (Crypturellus tataupa), 
rolinha-roxa (Columbina talpacoti), juriti-
pupu (Leptotila verreauxi), pomba-galega 
(Patagioenas cayennensis), Cairina moschata 
e jacupemba (Penelope superciliaris).

Algumas espécies podem ser alvo da captura e 
comércio ilegal para domesticação (xerimbabo): 
sabiá-laranjeira (Turdus rufi ventris). Outras 
espécies que também são alvos de captura 
para o comércio ilegal são: tucano-de-bico-
preto (Ramphastos vitellinus), tiziu (Volatinia 
jacarina), coleirinho (Sporophila caerulescens), 
periquito-rico (Brotogeris tirica), tiê-sangue 

(Ramphocelus bresilius), sabiá-barranco 
(Turdus leucomelas), sanhaçu-cinzento 

(Tangara sayaca), tico-tico (Zonotrichia 
capensis), canário-da-terra-verdadeiro 

(Sicalis fl aveola), baiano (Sporophila 
nigricollis), graúna (Gnorimopsar 

chopi), (Euphonia violacea), chauá 
(Amazona rhodocorytha), periquito-
rei (Aratinga aurea), maitaca-
verde (Pionus maximiliani), curica 
(Amazona amazonica), sabiá-da-

mata (Turdus fumigatus), tico-tico-rei-cinza 
(Lanio pileatus), saíra-amarela (Tangara cayana), 
caboclinho (Sporophila bouvreuil), tiê-galo 
(Lanio cristatus), tuim (Forpus xanthopterygius) 
e bigodinho (Sporophila lineola).

Perdiz (Rhynchotus rufescens)

Tucano-de-bico-preto
(Ramphastos vitellinus)
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Espécies exóticas para o estado do 
Espírito Santo registradas na área do 
empreendimento: perdiz (Rhynchotus 
rufescens), pombão (Patagioenas picazuro), 
inhambu-chororó (Crypturellus parvirostris), 
garça-vaqueira (Bubulcus ibis), pombo-
doméstico (Columba livia), pomba-de-bando 
(Zenaida auriculata), casaca-de-couro-da-
lama (Furnarius fi gulus), lavadeira-mascarada 
(Fluvicola nengeta), noivinha (Xolmis irupero), 
pardal (Passer domesticus), noivinha-branca 
(Xolmis velatus), mariquita (Parula pitiayumi) 
e bico-de-lacre (Estrilda astrild).

Casaca-de-couro-da-
lama (Furnarius fi gulus)
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Os resultados encontrados demonstram 
a existência de uma avifauna composta 
principalmente por elementos associados às 
formações abertas, com predomínio de algumas 
espécies conhecidas como sinantrópicas, que 
ampliam sua distribuição geográfi ca à medida 
que a vegetação original é eliminada. 

 Sinantrópicas: são espécies que vivem 
próximas às habitações humanas. Estes 
animais aproximaram-se do homem devido à 
disponibilidade de alimento e abrigo.

Mamíferos

Com a reunião de dados secundários, foi possível levantar para o município de Linhares 105 espé-
cies de mamíferos pertencentes a 27 famílias. Desse total, 42 pertencem a espécies de mamíferos 
voadores (morcegos) e 63 de não voadores. 

É interessante comentar que a área de infl uência direta do empreendimento não possui suporte 
natural para a ocorrência da maioria dessas espécies, mas que a probabilidade de ocorrência dessa 
riqueza aumenta proporcionalmente para a área de infl uência indireta e outras regiões do entorno, 
devido ao acréscimo da quantidade e à diversifi cação de tipos de habitats.

Dentre as espécies merecem destaque principalmente tamanduá-bandeira (Myrmecophaga 
tridactyla) e tatu-canastra (Priodontes maximus) que são considerados registros históricos para o 
município e que provavelmente não ocorram mais no estado do Espírito Santo. Merecem destaque 
também as espécies ameaçadas: bugio-vermelho (Alouatta guariba), preguiça-de-coleira (Bradypus 
torquatus), macaco-prego (Sapajus nigritus), ouriço-preto (Chaetomys subspinosus), jaguatirica 
(Leopardus pardalis), gato-do-mato (Leopardus tigrinus), maracajá (Leopardus wiedii), onça-pintada 
(Panthera onca), suçuarana (Puma concolor), guigó (Callicebus personatus), anta (Tapirus terrestris), 
cateto (Pecari tajacu), queixada (Tayassu pecari) e os morcegos (Carollia brevicauda, Choeroniscus 
minor, Micronycteris brachyotis, Micronycteris hirsuta e Platyrrhinus recifi nus).

Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) 
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Durante as atividades de levantamento de campo, foram obtidos 19 registros, de nove espécies distin-
tas, pertencentes a sete famílias e cindo ordens. Dessas espécies, três são consideradas exóticas: rato-
-doméstico (Rattus novergicus e Rattus rattus) e cachorro-doméstico (Canis familiaris). 

Dentre as ordens de mamíferos registrados por dados primários, a mais representativa foi Rodentia, com 
três espécies, seguida por Carnivora, com duas espécies. As outras ordens, Didelphimorphia, Primates e 
Lagomorpha tiveram apenas uma espécie cada. 
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As ordens Cingulata (tatus), Pilosa (tamanduá), 
e Artyodactyla (veados), geralmente comuns 
em vários estudos no estado do Espírito Santo, 
não foram registradas neste estudo. A ordem 
Chiroptera (morcegos) neste estudo foi levantada 
apenas por dados secundários.

A perda e a fragmentação de habitat, resultantes 
de atividades humanas, constituem as maiores 
ameaças aos mamíferos terrestres no Brasil (Costa 
et al., 2005). Dessa forma, as áreas de infl uência 
da Central de Gestão Ambiental (CGA Linhares) se 
encontram ocupadas pelo homem e degradadas 
como habitat para mamíferos, por isso os índices 
de diversidade obtidos foram baixos. 

Já na AII, os índices foram calculados 
separadamente por ambientes. A vegetação 
de área brejosa (próximo ao rio Doce) 
apresentou riqueza de três espécies, enquanto 
os ambientes de mata e cabruca apresentaram 
duas espécies cada. As áreas brejosas também 
foram as mais diversas, sendo o ambiente 
menos diverso a cabruca. 

Duas espécies de mamíferos registradas na área 
do empreendimento são endêmicas do bioma 
Mata Atlântica: gambá (Didelphis aurita) e 
sagui-de-cara-branca  (Callithrix geoffroyi). Três 
espécies são consideradas cinegéticas gambá 
(D. aurita), sagui-de-cara-branca (C. geoffroyi) e 
capivara (H. hydrochaeris), sendo frequentemente 
caçadas ou perseguidas na região. Nenhuma das 
espécies de mamíferos registradas nas áreas de 
infl uência do empreendimento é considerada 
ameaçada de extinção pelas listas estadual e 
nacional (IPEMA, 2007).

As espécies exóticas, os ratos-domésticos 
(Rattus novergicus e R. rattus), foram registrados 
em ambientes de cabruca e área alagada, e 
o cachorro-doméstico (C. familiaris) ocorreu 
somente em área aberta.

Como espécies bioindicadoras, pode-se 
apontar dois grupos importantes para avaliação 
durante a operação do empreendimento, um 
formado pelas espécies de pequenos mamíferos 
generalistas como o gambá (D. Aurita) e os 
roedores exóticos, e o outro formado pelas 
espécies dependentes de ambientes alagadiços, 
como a capivara (H. hydrochaeris) e o mão-
pelada (P. cancrivorus).

Bioindicadores: são organismos ou 
comunidades que reagem a alterações 
ambientais modifi cando suas funções vitais e/ou 
sua composição química e com isso fornecem 
informações sobre a situação ambiental.

Sagui-de-cara-branca  
(Callithrix geoffroyi)

Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris)
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Os roedores exóticos (Rattus rattus e R. novergicus) 
e o gambá (D. Aurita), são consideradas espécies 
onívoras (que se alimentam de carne ou vegetais) 
e oportunistas (que apresentam uma grande 
capacidade de adaptação aos ambientes). 
Assim, com a instalação do empreendimento, 
há um risco do aumento dessas populações, 
impactando tanto ambientes naturais quanto 
áreas de habitação humana. 

Estudos realizados por Fonseca (1989) e Fonseca 
e Robinson (1990), indicaram que espécies 
do gênero Didelphis, por serem generalistas 
em uso de habitat e alimentação, se adaptam 
muito bem a áreas onde a fauna de predadores 
(carnívoros) seja empobrecida ou tenha sido 
eliminada (como a área do empreendimento). 
Assim, espécies generalistas já existentes em 
relativa abundância dentro da AID e da AII 
podem ser atraídas pelo empreendimento caso 
haja proliferação de odor de resíduos.

Com relação às espécies dependentes de 
ambientes alagadiços, essas podem ser 
importantes ferramentas de monitoramento 
desses ambientes, pois eventuais impactos 
sobre a qualidade da água afetariam 
diretamente esses animais.

Gambá (D. Aurita) - Espécies generalistas já existentes em 
relativa abundância dentro da AID e da AII.
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Espécies oportunistas: se aproveitam de áreas 
que sofreram alterações para expandirem 
sua área de distribuição. 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. 

A diversidade encontrada na AID do 
empreendimento pode ser considerada nula, 
uma vez que apenas uma espécie de mamífero 
foi registrada. Além disso, a área é desprovida 
de ambientes naturais como fl oresta, brejos 
e cursos d’água. Provavelmente essa área 
funcione apenas como um ambiente de ligação 
entre habitats existentes dentro da AII e em 
outras regiões do entorno.

Entretanto, os mamíferos em geral apresentam 
grande capacidade de dispersão (Reis et al. 
2011), com exceção de alguns mamíferos 
tipicamente fl orestais e de pequeno porte, e por 
isso não devem ser tratados como ocorrentes 
apenas no local onde foram registrados. É 
muito provável que a maioria das espécies de 
mamíferos registradas transite pelas áreas de 
infl uência do empreendimento.
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A região de Linhares apresenta uma fauna 
muito rica, em função da existência de 
grandes áreas preservadas, dentro do 
município, algumas delas protegidas, além 
da diversidade de ambientes encontrados 
na zona rural (ex. matas, cabrucas, 
alagados). Assim, há um grande número de 
espécies que pode ocorrer dentro da área 
de infl uência indireta do empreendimento, 
se não de forma permanente, utilizando 
os ambientes presentes nessa área como 
matriz de ligação entre outros habitats. 
Nesse sentido, o rio Doce e sua margem 
podem atuar como corredor para o 
deslocamento de espécies de vertebrados. 
No entanto, apesar do grande número 
de espécies potencialmente ocorrentes, 
indicadas pelo levantamento de dados 
secundários, a maior parcela da área 
incluída dentro dos limites da AID e da AII 
encontra-se degradada como habitat para 
a fauna, em função de sua utilização para 
fi ns agropecuários. 

Nesse sentido, os ambientes de maior 
qualidade são aqueles próximos ao rio 
Doce, que apresentam áreas alagadas e 
extensões maiores de vegetação perma-
nente, como as cabrucas (sistema agrofl o-
restal de plantio de cacau), brejos e pasto 
sujo, com algumas capoeiras, enquanto a 
área de implantação do empreendimento 
e seu entorno apresentam os ambientes 
mais degradados. Dessa forma, as áreas 
mais afetadas pelo empreendimento - que 
são a própria área de implantação e a AID 
- são, dentro de toda a área de estudo, as 
menos importantes para a conservação da 
fauna local e as que apresentam menor 
probabilidade de abrigar espécies amea-
çadas de extinção ou raras.

Além disso, considerando a principal via 
de acesso ao empreendimento, que é a 
estrada que liga à BR-101, os impactos 
decorrentes do fl uxo de veículos, pessoas, 
transporte de material, equipamento, 
resíduos, entre outros, estará mais 
concentrado a sudeste, direção oposta 
das áreas identifi cadas como de maior 
potencial para a manutenção da fauna 
nativa. Nessa região de maior impacto, 
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destaca-se o fragmento de fl oresta nativa 
existente a leste do empreendimento, 
que inclusive é margeado pela estrada de 
acesso. O estudo de fauna indicou que 
esse fragmento é relativamente pobre 
em número de espécies de vertebrados 
e relativamente pouco diverso, mas ainda 
assim é uma área de vegetação nativa com 
potencial para abrigar espécies da fauna e 
deve ter atenção especial com relação aos 
impactos do empreendimento.

Em relação ao potencial de impacto 
do empreendimento sobre a fauna de 
uma maneira geral, existem impactos 
decorrentes do aumento do fl uxo de 
veículos, acesso de pessoas, geração 
de ruídos, dentre outros, decorrentes 
da instalação e da operação do 
empreendimento, que de certa forma 
passíveis de ocorrerem na maioria dos 
empreendimentos. Além desses, os 
impactos sobre a fauna que possuem 
ligação direta com as características do 
empreendimento em questão, estão 
associadas ao potencial do mesmo em 
atrair ou repelir espécies da fauna nativa 
em decorrência da iluminação, ruído 
ou proliferação de odor proveniente de 
resíduos. Sendo assim, tais impactos 
devem ser especialmente controlados. 

Em relação aos resíduos, ainda é essencial 
o impedimento de acesso da fauna a 
esse material, evitando a proliferação 
de espécies que possam utilizá-lo 
como alimento, como aves, roedores, 
principalmente as espécies que são 
potenciais transmissoras de doenças.

O rio Doce e sua margem podem atuar como corredor 
para o deslocamento de espécies de vertebrados. 

Os ambientes de maior qualidade são aqueles próximos 
ao rio Doce, que apresentam áreas alagadas e extensões 
maiores de vegetação permanente.
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FLORA

O bioma  Mata  Atlân-
tica, originalmente, 
estendia-se desde o 
Nordeste Brasileiro 
até o atual estado 
do Rio Grande do 
Sul, fazendo frontei-
ra com Argentina e 
Paraguai. De acordo 
com dados de IBGE 
do ano de 2004, a 
fl oresta cobria cer-
ca de 1.363.000 km², 
equivalente a 16% 
do território brasi-
leiro. Apesar de sua 
importância, a Mata 
Atlântica é um dos 
biomas mais amea-
çados de extinção 
no mundo. Atual-
mente, encontra-se, 
no Brasil, segundo a 
Fundação SOS Mata 
Atlântica & Instituto 
Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (INPE), 
reduzida a cerca de 
8% da sua cobertura 
original. Sendo uma 
área prioritária para 
conservação, com 
alta biodiversidade 
e grande número de 
espécies endêmicas, 
a Mata Atlântica é 
um dos 25 hotspots 
mundiais. A riqueza 

vegetal deste bio-
ma é estimada em 
20.000 espécies, das 
quais mais de 6.000 
são endêmicas, es-
tando atualmente 
toda a diversidade 
restrita a pequenos 
remanescentes, com 
uma cobertura total 
de apenas 6% de sua 
área original.

O Espírito Santo pos-
suía originalmente 
grande parte de seu 
território (aproxima-
damente 90%) ocu-
pado por fl orestas. 
Atualmente, estas 
são reduzidas a pe-
quenos fragmentos 
que ocupam cerca 
de 10% do nosso 
território. Segundo a 
Fundação SOS Mata 
Atlântica, no municí-
pio de Linhares, local 
onde  se pretende 
instalar  o empreen-
dimento, a cobertu-
ra original da Mata 
Atlântica que era de 
100% está reduzida 
hoje a 23%, distribuí-
dos entre Florestas 
(64.887 ha) e Restin-
gas (16.044 ha).

Hotspot: é toda área prioritária para 
conservação, isto é, de alta biodiversidade 
e ameaçada no mais alto grau. Dois fatores 
são críticos na escolha de um Hotspot: a 
existência de espécies endêmicas, ou seja, 
que são restritas a um ecossistema específi co 
e grandes taxas de destruição do hábitat.
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Formas vegetais existentes na área de infl uência do empreendimento

Áreas de cultivo agrícola
A maior parte da área de infl uência direta do empreendimento é ocupada por áreas onde é 
cultivado principalmente café. Junto ao cafezal também foram observados, em alguns pontos 
cultivo de abóbora e quiabo.

Plantação de café (Coffea sp.) na AID do 
empreendimento.

Flor e fruto de quiabo (Abelmoschus esculentus) 
junto ao cafezal.
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Na extremidade das plantações, ou em 
plantações mais jovens podem ser encontradas 
espécies invasoras que estão presentes nas 
áreas de pastagens, principalmente da família 
Poaceae como capim-colonião (Panicum 
maximum). Também em alguns pontos no 
interior da plantação de café encontram-
se linhas de plantio de seringueira (Hevea 
brasiliensis). Em outros pontos são encontrados 
plantios de eucalipto (Eucalyptus sp.).

Espécies invasoras/exóticas: são espécies 
introduzidas numa determinada região 
ou localidade onde antes não ocorria 
naturalmente. Ela pode ser estabelecida no 
local pela introdução humana ou não. 

Pomar
No entorno da única residência encontrada 
na Área de Infl uência Direta (AID) do 
empreendimento existe um pequeno 
pomar onde são cultivadas espécies como: 
mangueira (Mangifera indica), siriguela 
(Spondias purpurea), coqueiro (Cocos nucifera), 
bananeira (Musa sp.), cana-de-açúcar (Canna 
indica) e mandioca (Manihot esculenta).

Seringueira (Hevea brasiliensis) no bordo do cafezal.

Plantios de eucalipto (Eucalyptus sp.) 
junto à estrada e cafezal.

Plantio de mandioca (Manihot esculenta).
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Área de plantio com essências 
(mudas) nativas
Em um pequeno trecho da área do 
empreendimento foi realizado o plantio de 
essências (mudas) nativas da região pelo antigo 
proprietário do terreno. Neste ponto foram 
observadas espécies arbóreas comumente 
utilizadas em Planos de Recuperação de Áreas 
Degredadas (PRADs), como: cinco-folhas 
(Sparattosperma leucanthum), ipê-amarelo 
(Tabebuia chrysotricha), pau-brasil (Caesalpinia 
echinata) e cedro-rosa (Cedrela fi ssilis).

Pastagens
As áreas onde a vegetação natural foi totalmente 
removida para dar lugar a projetos de pecuária 
bovina são denominadas como pastagem. Ela 
ocupa a maior parte do entorno da área do 
empreendimento - Área de Infl uência Direta 
(AID). Nessas áreas, o solo aparece coberto, em 
quase toda a sua extensão, por plantas rasteiras 
exóticas e, eventualmente, por vegetações 
de pequeno porte (arbustivas) ou árvores de 
grande porte isoladas, distantes entre si. 

A formação vegetal da área é dominada 
principalmente por plantas rasteiras e de 
pequeno porte como Urochloa spp. (braquiária, 
quicuia). No entanto em meio às pastagens 
podem ser observadas árvores isoladas ou em 
pequenos agrupamentos, entre outras espécies 
como: gonçalo-alves (Astronium concinnum), 
gurindiba (Trema micranta), boleira (Joannesia 
princeps), angelim-coco (Andira fraxinifolia), 
farinha seca (Pterygota brasiliensis). Sobre estas 
árvores também são encontradas algumas 
epífi tas (plantas que vivem sobre outras plantas) 
como barba de velho, barba de pau, camambaia 
(Tillandsia usneoides) ou espécies trepadeiras 
(lianas) como ora-pro-nobis (Pereskia aculeata).

Espécies plantadas.

Uma das extensas áreas de pastagens na AII do
empreendimento.

Agrupamento de árvores na pastagem do 
entorno do empreendimento.

Agrupamento de árvores na pastagem do 
entorno do empreendimento.
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Levantamento Florístico da área estudada
Na área estudada foi identificado um total de 67 espécies pertencentes a 35 famílias botânicas, 
entre espécies nativas e exóticas. As famílias com maior número de espécies foram Fabaceae 
(oito espécies) e Euphorbiaceae (cinco espécies), seguidas de Malvaceae e Poaceae (com 
quatro espécies cada). 

Entre as espécies observadas na área de estudo encontram-se algumas exóticas que são 
cultivadas (para fi ns ornamentais ou alimentar) ou nasceram espontaneamente no local, entre 
estas se pode destacar:

• Mamoeiro (Carica papaya) – Originária 
da América Tropical e muito cultivada 
no Brasil tanto em pomares domésticos 
como comerciais. (Lorenzi et al., 2006).

• Coqueiro (Cocos nucifera) – Arecaceae 
– Amplamente cultivada em todas as 
regiões tropicais do País e do mundo, 
nativa provavelmente no litoral Norte 
e Nordeste do Brasil, em Restingas 
litorâneas (Lorenzi et al., 2006).

• Acácia (Acacia auriculiformis) – No 
Brasil o seu cultivo é recente, incentivado 
principalmente pela Companhia Vale do rio 
Doce – atual Vale, que a disseminou a partir 
do Espírito Santo (Lorenzi et al., 2003).

• Mangueira (Mangifera indica) – Fruteira 
originária da Índia e Burma, trazida para 
o Brasil pelos portugueses no século XVI, 
é hoje uma das mais cultivadas no País 
(Lorenzi et al., 2006).

• Mamona (Ricinus communis) – Planta 
originária provavelmente do Continente 
Africano. Cultivada para extração de óleo 
contido em suas sementes, que facilmente 
escapam do controle e se tornam 
daninhas. Suas sementes são tóxicas ao 
homem e aos animais (Lorenzoni, 2008).

• Abacateiro (Persea americana) – Frutífera 
originária da América Central, cultivada 
em todo o País (Lorenzi et al., 2006).

• Bananeira (Musa sp.) – Introduzida no 
Brasil no século XVI oriunda do Sudeste 
Asiático. É hoje bastante cultivada 
entre nós possuindo uma infi nidade de 
variedades (Lorenzi et al., 2006).

• Goiabeira (Psidium guajava) – 
Amplamente cultivada em pomares 
domésticos e comerciais, ocorrendo 
também como subespontânea e nativa 
em quase todo o País (Lorenzi et al., 2006).

Mamoeiro (Carica papaya)

Acácia (Acacia auriculiformis) 
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Espécies ameaçadas de extinção 
Foram encontradas quatro espécies ameaçadas de extinção. Na Lista Estadual de Espécies 
Ameaçadas de Extinção, na categoria Vulnerável (VU), encontra-se o Jenipapo Amarelo (Genipa 
infundibuliformis). Já na Lista Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, está presente Boleira 
(Joannesia princeps Vell.) e Cedro (Cedrela fi ssilis Vell.), nas categorias Vulnerável (VU) e Em Perigo 
(EN), respectivamente. E ressalta-se a presença de Pau Brasil (Caesalpinia echinata Lam.), frequente 
na área de plantio com essências nativas, esta espécie encontra-se nas duas listas supracitadas e 
na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, na categoria Criticamente em Perigo (CR) na 
Lista Estadual e Em Perigo (EN) na Lista Internacional.

Foram também encontradas 15 espécies cujos frutos são atrativos para a fauna e que, 
portanto, podem ser consideradas como relevantes na cadeia alimentar das espécies 
animais identificadas. 

  
Foram encontradas também sete espécies endêmicas do Brasil, 14 espécies consideradas 
invasoras e 20 espécies indicadas para recuperação de áreas degradadas nas áreas de Tabuleiro, 
bem como 19 destas espécies estão disponíveis em viveiros presentes no estado.

Mangueira (Mangifera indica L.) Seriguela (Spondias purpurea L.)
Fruta do conde/Pinha (Annona squamosa L.) Ora-pro-nobis (Pereskia aculeata Mill.)
Gurindiba (Trema micrantha (L.) Blume) Mamoeiro (Carica papaya L.) 
Abóbora (Cucurbita pepo L.) Melão de S. Caetano (Momordica charantia L.) 
Boleira (Joannesia princeps Vell.) Jatobá (Hymenaea courbaril L.)
Abacateiro (Persea americana Mill.) Goiaba vermelha (Psidium guajava L.) 
Milho (Zea mays L.) Ameixa (Eriobothrya japonica (Thunb.) Lindl.)
Limão (Citrus spp.) 

Jenipapo Amarelo (Genipa infundibuliformis) na área do PRAD.
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ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS

Criadas com o objetivo de garantir a 
preservação da biodiversidade e a proteção 
de locais de grande beleza cênica (como 
áreas montanhosas, rios e cachoeiras), as 
Áreas Protegidas contribuem para melhorar a 
qualidade de vida das populações humanas, 
pois atuam sobre o clima, a disponibilidade e a 
qualidade dos recursos hídricos.

O Código Florestal Brasileiro (Lei nº 4.771/65), 
reformulado no Congresso Nacional em maio de 
2012 (Lei Federal nº 12.651), introduziu o conceito 
de dois tipos de áreas naturais protegidas: 
as Áreas de Preservação Permanente e as 
Reservas Legais. Tais áreas foram delimitadas 
com a fi nalidade de proteger os recursos 
hídricos, a paisagem, estabilidade geológica, 
biodiversidade, fl uxo gênico, abrigo de fauna 
e fl ora e reabilitação dos processos ecológicos 
para o bem estar das populações humanas. 

Além destas, no Espírito Santo são defi nidas as 
denominadas áreas de Interesse Especial (Lei 
Estadual nº 7.943, de 16/12/2004), que ordena 
o parcelamento do solo para fi ns urbanos. No 
estado, também foram instituídos as áreas 
prioritárias para conservação da biodiversidade 
(Decreto Estadual n° 2530-R de junho de 2010) 
e os corredores ecológicos (Decreto Estadual nº 
2529-R de junho de 2010).

Unidades de conservação e outras áreas protegidas

As Áreas Protegidas podem ser públicas 
ou privadas, defi nidas por meio de leis 
e decretos e voltadas à preservação da 
natureza. Na legislação brasileira existem 
três tipos básicos de área natural protegida:

• Área de Preservação Permanente (APP). 
• Reserva Legal (RL).
• Unidades de Conservação (UCs).

A Floresta Nacional de Goitacazes (Flona) 
é uma das reservas naturais de Linhares.
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Unidades de Conservação

Existem várias categorias de Unidades de Conservação, cada uma com objetivos e características 
distintas, embora todas tenham o mesmo objetivo em comum: conservar a natureza. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) foi instituído pela Lei Federal 
nº 9.985/2000 e trouxe uma série de diretrizes e normas visando à modernização da gestão e do 
manejo das áreas protegidas no Brasil. A lei é defi nida como:

espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 
instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 
limites defi nidos, e sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção. 

O SNUC sugere que os estados e os municípios 
também criem os seus sistemas de Unidades 
de Conservação e, assim, contribuam para o 
cumprimento das metas e objetivos relativos 
à proteção da diversidade biológica em níveis 
nacional e internacional. Assim, 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 de conservação estaduais, 
municipais e particulares existentes. 

A regulamentação do SNUC, estabelecida pelo 
Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 

defi ne, entre outras coisas, que o ato de criação 
de uma Unidade de Conservação deve indicar 
a denominação, a categoria de manejo, os 
objetivos, os limites, a área da unidade e o órgão 
responsável por sua administração. O mesmo 
decreto, no artigo 25, determina que a exploração 
de produtos, subprodutos ou serviços em 
Unidade de Conservação de domínio público 
só serão permitidas se previstas no Plano de 
Manejo, mediante decisão do órgão executor. 
O conselho da Unidade de Conservação deve 
ser ouvido e deve fundamentar-se em estudos 
de viabilidade econômica e em investimentos 
elaborados pelo órgão executor.  

“

”

O estado do Espírito Santo, através do artigo 31 
da Lei nº 9.462/2010 defi ne que cada Unidade 
de Conservação disporá de um Plano de 
Manejo que deve abranger a área da unidade 
de conservação, sua zona de amortecimento 
e os corredores ecológicos, quando existir, 
incluindo medidas com o objetivo de promover 
sua integração à vida econômica e social 
das comunidades vizinhas na forma do seu 
regulamento. Já o artigo 32 registra que, na 
ausência de defi nição de zona de amortecimento 
das Unidades de Conservação, será considerada 
uma faixa de 10 km (dez quilômetros), a partir 
do perímetro, onde qualquer atividade que 
possa afetar a biota deverá ser obrigatoriamente 
licenciada pelo órgão ambiental competente 
que só será concedida mediante autorização 
do órgão responsável pela administração da 
Unidade de Conservação, no que concerne aos 
impactos na unidade de conservação.

Plano de Manejo:  é o documento téc-
nico mediante o qual, com fundamento 
nos objetivos gerais da UC, se estabelece 
o seu zoneamento e as normas que de-
vem presidir o uso da área e o manejo 
dos recursos naturais, inclusive a implan-
tação das estruturas físicas necessárias à 
gestão da unidade.

Zona de amortecimento: é o entorno 
de uma unidade de conservação, onde 
as atividades humanas estão sujeitas a 
normas e restrições específi cas, com o 
propósito de minimizar os impactos ne-
gativos sobre a unidade. 
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As Unidades de Conservação (UCs) e o licenciamento de empreendimentos

A FLONA de Goytacazes é administrada pelo 
Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio). A UC está localizada 
no município de Linhares e possui como 
principais objetivos o uso múltiplo sustentável 
dos recursos fl orestais e a pesquisa científi ca, 
com ênfase em métodos para exploração 
sustentável de fl orestas nativas. 

O ICMBio publicou no Diário Ofi cial da União 
(DOU) do dia 28 de março de 2013 a portaria 
de nº 175 que aprova o plano de manejo da 
Floresta Nacional de Goytacazes. 

Segundo informações do ICMBio, a Zona 
de Amortecimento constante no Plano de 
Manejo é uma proposta de zoneamento para o 
entorno da Unidade de Conservação, que será 
estabelecida posteriormente por instrumento 
jurídico específi co.

A relação entre as Unidades de Conservação (UCs) 
e o licenciamento de empreendimentos efetivo 
ou potencialmente causadores de degradação 
ambiental, possui alguns instrumentos legais de 
grande importância como o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), regulamentado 
pelo Decreto nº 4.340/02 e a Resolução Conama nº 
428/10, de 17 de dezembro de 2010, a qual revoga 
a Conama nº 13/90 e dispõe que o licenciamento 
de empreendimentos localizados nas áreas 
próximas a Unidades de Conservação, num raio 
de três quilômetros (em caso de não haver zona 
de amortecimento especifi cada no Plano de 

Manejo), só seja concedido mediante autorização 
do órgão responsável pela administração da 
UC. Dessa forma, para este estudo foi realizado 
o mapeamento das Unidades de Conservação 
mais próximas ao empreendimento. A área da 
futura CGA Linhares não se encontra situada 
em nenhuma Zona de Amortecimento de 
Unidades de Conservação (UC) da região, quando 
considerado o raio de 3 km (conforme indicado 
pela Resolução Conama nº 428/10). A Floresta 
Nacional (FLONA) de Goytacazes está localizada 
numa distância superior a 7 km da área de onde 
se pretende instalar o empreendimento.
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Síntese das principais informações da Floresta Nacional (FLONA) de Goytacazes

Nome da 
UC Categoria Adminis-

tração
Documento 

Criação
Área 
(ha)

Distância do 
empreendimento

Ecossis-
tema

Bacia 
Hidro-
gráfi ca

Situação 
fundiária

Floresta 
Nacional de 
Goytacazes

Uso
sustentável ICMBio

Criação: 
Decreto S/N 

de 28/11/2002
Ampliação: 

Decreto S/N de 
05/06/2012

1.426 7,53 km Floresta 
de Aluvião Rio Doce Regular

Áreas de Preservação Permanente

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são áreas de grande importância ecológica, cobertas 
ou não por vegetação nativa, que têm como função preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fl uxo gênico de fauna e fl ora, proteger o solo e assegurar 
o bem estar das populações humanas. As APPs são defi nidas pela Lei Federal nº 12.651/2012, 
modifi cada pela Medida Provisória nº 571, de 2012, que descreve como APP no seu Artigo 4º, 
dentre outras situações, as áreas situadas:

I – em faixa marginal, medida a partir do nível 
mais alto, em projeção horizontal, com largura 
mínima, de:
a) trinta metros, para o curso d’água com menos 
de dez metros de largura;
b) cinquenta metros, para o curso d’água com 
dez a cinquenta metros de largura;
c) cem metros, para o curso d’água com 
cinquenta a duzentos metros de largura;
d) duzentos metros, para o curso d’água com 
duzentos a seiscentos metros de largura;
e) quinhentos metros, para o curso d’água com 
mais de seiscentos metros de largura;

II – as áreas no entorno dos lagos e lagoas 
naturais, em faixa com largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto 
para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares 
de superfície, cuja faixa marginal será de 50 
(cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

III – as áreas no entorno dos reservatórios d’água 
artifi ciais, na faixa defi nida na licença ambiental 
do empreendimento;

IV – as áreas no entorno das nascentes e dos 
olhos d’água perenes, qualquer que seja sua 
situação topográfi ca, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros;

V – as encostas ou partes destas com declividade 
superior a 45°, equivalente a 100% (cem por 
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cento) na linha de maior declive;

VI – as restingas, como fi xadoras de dunas ou 
estabilizadoras de mangues;

VII – os manguezais, em toda a sua extensão;

VIII – as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha 
de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 
metros em projeções horizontais;

IX – no topo de morros, montes, montanhas e serras, 
com altura mínima de 100 metros e inclinação média 
maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de 
nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação 
sempre em relação à base, sendo esta defi nida pelo plano 
horizontal determinado por planície ou espelho d’água 
adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto 
de sela mais próximo da elevação;

X – as áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer 
que seja a vegetação;

XI – em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, 
com largura mínima de 50 metros, a partir do limite do 
espaço brejoso e encharcado.

Contudo, vale ressaltar que a área de infl uência direta, onde estão previstas as intervenções da 
engenharia do empreendimento, não atinge as APPs apresentadas. Neste sentido, vale ressaltar 
que isso é importante durante a fase de planejamento, já que o layout do empreendimento visa 
alocar as unidades e vias de acesso em áreas já habitadas e fora das APPs existentes na região.

Corredores Ecológicos

Os Corredores Ecológicos são considerados atualmente uma das principais estratégias de 
conservação da biodiversidade em todo o mundo. Seu objetivo é reduzir a fragmentação dos 
remanescentes fl orestais, através do aumento da conectividade entre eles favorecendo o 
deslocamento de animais e a disseminação de sementes, contribuindo para o fl uxo genético entre 
diferentes populações (PROJETOS CORREDORES ECOLÓGICOS, 2006). Os corredores ecológicos 
podem ser defi nidos como sendo:

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

“

”

Terço superior 
= APP

Terço médio

Regiões com 
dec l i v i dade 
superior a 45º

Topo

Cota da Base: Definida pelo 
plano horizontal determinado 
por planície ou espelho 
d’água adjacente.

Terço inferior

Terço superior 
= APP

Terço médio

Regiões com 
dec l i v i dade 
superior a 45º

Topo

Definida pelo 
plano horizontal determinado 
por planície ou espelho 

Terço inferior

Topo

d’água adjacente.

Terço superior 
= APP

Terço médio

Regiões com 
dec l i v i dade 
superior a 45º

Topo

Cota da Base: Definida pelo 
plano horizontal determinado 
por planície ou espelho 
d’água adjacente.

Terço inferior

O Corredor Central da Mata Atlântica (CCMA), instituído pelo Governo Federal em 2000, ocupa uma 
área de 8,6 milhões de hectares nos estados da Bahia e Espírito Santo. Possui um dos principais 
centros de endemismo do bioma incluindo mais de 50% das aves endêmicas e dois dos maiores 
recordes de diversidade botânica do mundo, sendo um deles na região serrana do Espírito Santo, 
onde foram identifi cadas 454 espécies de árvores por hectare (Projetos Corredores Ecológicos, 2006).
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Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios 
da Biodiversidade Brasileira

Em 2004, as Áreas Prioritárias para a Conservação, 
Utilização Sustentável e Repartição de 
Benefícios da Biodiversidade Brasileira foram 
defi nidas pelo Governo Federal, através do 
Decreto nº 5.092/2004 (instituído pela Portaria 
MMA nº 126). A portaria determina que essas 
áreas devem ser revisadas periodicamente, em 
prazo não superior a dez anos, à luz do avanço 
do conhecimento e das condições ambientais. 
Em 2007 foi lançada a Portaria MMA nº 09 com 
a lista atualizada das áreas prioritárias.

O Espírito Santo, através do Decreto Estadual 
n° 2.530-R de junho de 2010, estabelece a 
existência de 28 áreas consideradas prioritárias 
para a Conservação da Biodiversidade. Estas 
áreas são consideradas estratégicas para 
harmonizar a conservação da biodiversidade 
com o desenvolvimento social e econômico do 

estado. De acordo com esse Decreto e com o 
Mapa de Áreas Prioritárias para a Conservação 
no Espírito Santo. O Artigo 4º desse decreto 
prevê que, sendo a área considerada relevante 
para a conservação, o licenciamento de 
atividades situadas nas “Áreas Defi nidas como 
Prioritárias para a Conservação” terá seu 
trâmite analisado no Iema de forma prioritária 
e diferenciada, no sentido de harmonizá-las 
com a necessidade de conservação e a garantia 
do desenvolvimento sustentável.

De acordo com o Decreto Estadual n° 2530-
R de junho de 2010, o empreendimento não 
está inserido em área considerada prioritária 
para conservação para o estado do Espírito 
Santo. Entretanto, está localizado próximo à 
área do quaternário e foz do rio Doce (extrema 
prioridade) e Região lagunar (alta prioridade).

A AID não está localizada dentro dos limites 
de nenhum corredor ecológico prioritário do 
Espírito Santo, situando-se apenas próximo 
aos limites do corredor ecológico Sooretama– 
Goytacazes–Comboios, que segundo Projetos 
Corredores Ecológicos (2006), é o maior 
corredor ecológico prioritário do estado. 
Com  aproximadamente 175.000 hectares, 
ele protege a maior área contínua de Mata 
Atlântica de tabuleiro do País, formada pela 
Reserva Biológica de Sooretama e pela Reserva 

Natural de Linhares.  A área oferece as melhores 
condições de conservação de grandes 
predadores, como o gavião-real (Harpya harpya), 
a onça-pintada (Panthera onca) e a onça-parda 
(Puma concolor), espécies localizadas no “topo 
da cadeia alimentar”. O corredor visa a conexão 
desse grande remanescente à Floresta Nacional 
dos Goytacazes e, esta, à Reserva Biológica de 
Comboios, já na foz do rio Doce, onde existe 
o único sítio conhecido de reprodução da 
tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea).

• Córrego do Veado.
• Pedra do Elefante.
• Sooretama – Goytacazes – Comboios.
• Alto Misterioso.
• Centro – Norte Serrano.

• Duas Bocas – Mestre Álvaro.
• Saíra Apunhalada.
• Guanandy.
• Burarama – Pacotuba – Cafundó.
• Caparaó.

No ambiente terrestre do Espírito Santo foram instituídos 10 Corredores Ecológicos Prioritários:
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Áreas Prioritárias para Conservação no Espírito Santo. Fonte: Iema, 2013.

A Lei Estadual nº 7.943, de 16/12/2004, que ordena o parcelamento do solo para fi ns urbanos, em seu 
artigo segundo, defi ne-se como áreas de interesse especial, entre outras:

I – as áreas compreendidas no entorno das Lagoas Juparanã e Juparanã-Mirim ou Lagoa Nova, situa-
das nos municípios de Linhares, Sooretama e Rio Bananal, com a seguinte descrição dos seus limites:

a) Lagoa Juparanã: começa na Rodovia ES 358 (em frente à Igreja Nossa Senhora das Graças, na loca-
lidade de Comendador Rafael); segue em direção ao sul até o entroncamento com a antiga estrada 
Linhares - São Mateus; segue em direção sul até o entroncamento com a BR - 101; segue por esta 
Rodovia, em direção sul até o Km 144; daí segue contornando a Lagoa mantendo a distância de 2 km 
de sua margem até encontrar a Rodovia ES-358 nas proximidades da localidade Nativo do Pombo; 
segue por esta Rodovia, em direção sul até o ponto inicial;

b) Lagoa Juparanã-Mirim ou Lagoa Nova: a faixa de 2 km em torno de suas margens;

II – a área dos atuais distritos localizados ao longo do litoral do estado:

Áreas de Interesse Especial

a) no município de 
Conceição da Barra:
1. Distrito-Sede.
2. Distrito de Itaúnas.
b) no município de São Mateus:
1. Distrito-Sede.
2. Distrito de Barra Nova.
c) no município de Linhares:
1. Distrito de Regência.
d) no município de Aracruz:
1. Distrito de Riacho.
2. Distrito de Santa Cruz.
e) no município de Fundão:
1. Distrito de Praia Grande.
f) no município de Guarapari:
1. Distrito-Sede.

g) no município de Anchieta:
1. Distrito-Sede;
h) no município de Piúma:
1. Distrito-Sede;
2. Distrito de Aghá;
i) no município de 
Itapemirim:
1. Distrito-Sede;
2. Distrito de Itaipava;
j) no município de 
Marataízes:
1. Distrito-Sede.
k) no município de 
Presidente Kennedy:
1. Distrito-Sede.

Fonte: Prefeitura de Aracruz 

Fonte: Prefeitura de conceição 
da Barra

Fonte: Hélio V.L.

Fonte: Manuel Tavares
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a) Afonso Cláudio;
b) Alfredo Chaves;
c) Castelo;
d) Conceição do Castelo;
e) Domingos Martins;
f) Marechal Floriano;

g) Santa Leopoldina;
h) Santa Maria de Jetibá;
i) Santa Teresa;
j) Vargem Alta;
k)Venda Nova do Imigrante.

O empreendimento não está inserido em nenhuma destas áreas, sendo as mais próximas: o entor-
no da Lagoa Juparanã e Nova e o distrito de Regência.

III – a área dos municípios da região de montanha:

Fonte: Montanhas Capixabas Fonte: Folha vitória

Reserva Legal
Uma porção do terreno onde se pretende instalar 
a CGA Linhares, cerca de 20% (186.164 m2), será 
destinada à criação de uma área de Reserva 
Legal. Essa porção atualmente encontra-se 
alterada por consequência de atividade humana 
(antropizada), com a predominância de cultivos 
cafeeiros. Dessa forma, o empreendedor deverá 
proceder a recomposição da área com cobertura 
vegetal nativa, conforme estabelecido no 
Código Florestal.

A reserva legal estabelecida no terreno de 
implantação da CGA Linhares funcionará como 
uma barreira física contra o vento e ainda 
contribuirá para a melhoria do ar por meio da 
fi ltragem de partículas em suspensão.

Reserva Legal:  área localizada no interior de 
uma propriedade ou posse rural, delimitada 
nos termos do art. 12 do Código Florestal 
Brasileiro (Lei nº 12.651/12), com a função 
de assegurar o uso econômico de modo 
sustentável dos recursos naturais do imóvel 
rural, para fi ns de auxiliar a conservação e 
a reabilitação dos processos ecológicos e 
promover a conservação da biodiversidade, 
bem como abrigo e proteção de fauna 
silvestre e da fl ora nativa.
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SOCIOECONOMIA

meio socioeconômico

O estado do Espírito Santo possui 78 
municípios e está dividido em dez 
microrregiões. Linhares está inserido na 
microrregião Rio Doce, juntamente com os 
municípios de: Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, 
Rio Bananal e Sooretama.

Linhares é o maior município do Espírito 
Santo, em extensão, com uma área de 3.506 
km². O território linharense possui nove 
distritos: Linhares, Desengano, Rio Quartel, 
Bededouro, Regência, Povoação, Pontal de 
Ipiranga, Farias e São Rafael.

Vista aérea de Linhares
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Linhares: Área de Infl uência Indireta

Conforme apresentado no capítulo Áreas de 
Infl uência, a Área de Infl uência Direta (AID)
do meio socioeconômico para a CGA Linhares 
compreende a localidade onde será instalado 
o empreendimento e os núcleos populacionais 
mais próximos: os distritos de Bebedouro e Rio 
Quartel. Já a Área de Infl uência Indireta (AII) 
compreende os limites geográfi cos do município 
de Linhares, já que poderá receber os impactos 
do empreendimento, bem como a maior 
probabilidade de absorção de mão de obra nas 
fases de  implantação e operação.

Neste capítulo serão apresentadas as questões 
relacionadas ao meio socioeconômico para 
implantação da Central de Gestão Ambiental 
Linhares. Para caracterização da AII foram 
utilizados dados secundários de fontes ofi ciais, 
como o Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE) e Secretaria da Educação do 
Estado do Espírito Santo (Sedu), dentre outras. 
Para caracterização da AID foram utilizados, 
quando existentes, microdados do Censo 2010, 
divulgados pelo IBGE, além de informações 
primárias coletadas in loco.
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Mapa de Linhares: limites administrativos. Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves.

O município apresenta uma grande ocorrência de áreas utilizadas para atividade de pastagem, 
sobretudo nas regiões centrais, sul e oeste. As áreas alagadas, encontradas no litoral, e as de 
restinga juntas, ocupam grande parte do território do município, quase na mesma proporção 
que as pastagens, fazendo de Linhares um município com a presença de recursos hídricos em 
grande proporção. O território linharense se destaca ainda por possuir uma grande extensão 
de áreas preservadas.

A grande quantidade de restinga preservada, bem como as concentrações de 
Mata Atlântica remanescentes são características no município de Linhares.  
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Além do rio Doce, 
o município possui 
outros cursos d’água, 
entre os principais: 
rio Juparanã, rio São 
José, rio Bananal, rio 
Ipiranga, rio da Terra 
Alta, rio Barra Seca (no 
limite entre Linhares 
e São Mateus), rio 
Cupido, rio das Palmas, 
rio das Palminhas, rio 
da Lagoa Nova, rio 
Monsarás, rio Quartel, 
rio Comboios, rio do 
Norte (no limite entre 
Linhares e Ibiraçu), rio 
dos Amarelos, rio do

Mapa de uso e ocupação do solo de Linhares.

Limão, rio das Piabinhas. Ao Norte do rio Doce, há uma série de lagoas, resultantes de vales alagados, 
originadas pelo assoreamento da desembocadura de alguns afl uentes do rio.

Turismo e lazer

Linhares recebe tanto turistas de lazer quanto 
de negócios. Em função dos investimentos nas 
áreas de petróleo, da presença de indústrias 
nacionais de grande porte, do polo moveleiro 
e do agronegócio, o município tem se tornado 
alvo de desenvolvimento.

Turismo de negócios: o segmento turístico 
visa atender à população que viaja a trabalho, 
fornecendo a ela acomodação, entretenimento 
e serviços em estilos personalizados.

Fonte: IJSN.
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Além do rio Doce e do imenso litoral, Linhares dispõe de 69 lagoas, sendo 
uma delas, a lagoa Juparanã (foto), uma das maiores do Brasil e a maior 
do estado do Espírito Santo.

História, artesanato, cultura, gastronomia e agroturismo: pontos 
fortes do município

Linhares recebe turistas interessados em descobrir o que a bela planície do Norte do Espírito Santo 
tem a oferecer. O município possui o maior número de lagoas da América Latina: 69. A maior lagoa em 
volume de água doce do Brasil, Juparanã, encontra-se em Linhares e é um grande atrativo turístico.

Além do Circuito turístico Rota do Verde e das Águas, do qual também fazem parte Conceição da 
Barra, São Mateus, Aracruz e Vitória, Linhares está inserido em mais dois circuitos de agroturismo: 
Circuito do Coco e das Águas e Circuito do Cacau e do Verde.



100

Inventário Turístico: resultado do levan-
tamento, da identifi cação e do registro dos 
atrativos, dos serviços e dos equipamentos 
turísticos e da infraestrutura de apoio ao seg-
mento. Ele tem como fi nalidade servir como 
instrumento de fortalecimento das infor-
mações para fi ns de planejamento e gestão 
da atividade turística.

Mapa turístico de Linhares. Fonte: Prefeitura Municipal de Linhares.

O Inventário Turístico de Linhares de 2009 
está disponível no site da Prefeitura. Nele 
estão contidas informações sobre as atrações 
turísticas da região, bem como orientação 
aos turistas e pesquisadores acerca dos 
equipamentos de atendimento (hotéis, 
restaurantes, locadoras de veículos, táxis, 
locais para eventos, dentre outros).

O município dispõe 
também de várias reservas 
fl orestais. Entre áreas 
naturais protegidas e 
outras áreas preservadas, 
Linhares possui 
aproximadamente 15% de 
seu território coberto por 
fl orestas remanescentes 
da Mata Atlântica. Em 
destaque bicho preguiça 
na Floresta Nacional 
(FLONA) Goytacazes.
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Linhares possui o maior litoral do estado, com uma extensão de 68 km. As praias são todas a 
mar aberto, com ondas fortes, ocasionadas pela predominância de ventos nordeste na região. No 
extremo Norte estão as praias do Pontal do Ipiranga e de naturismo de Barra Seca. As praias de 
Povoação e de Regência são separadas pela foz do rio Doce.

As praias mais famosas são Regência, Degredo, 
Barra Seca, Pontal do Ipiranga, Urussuquara (foto) 
e Povoação.

A praia de Regência (na margem direita da foz 
do rio Doce) possui ondas propícias à prática 
do surfe, além de oferecer uma das melhores 
infraestruturas turísticas do município. O 
balneário que possui a tradicional vila de 
pescadores, é famoso pelo seu antigo farol 
e pelos encontros de bandas de congo. Ali, o 
herói linharense, Caboclo Bernardo, é celebrado.

Tartaruga-de-Couro (Dermochelys coriacea). Espécie 
que desova no litoral Norte do Espírito Santo, na re-
gião de Regência, Povoação e Pontal do Ipiranga – 
município de Linhares.Foto: www.compostura.fi les.wordpress.com
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Produção agrícola de Linhares

As áreas dedicadas à agricultura no município 
são reduzidas, se comparada às áreas de 
pastagem, seguido pelas áreas de matas 
ou florestas naturais, pelas áreas alagadas, 
pelos corpos d’água e pelas áreas de 
silvicultura. A produção agrícola de Linhares 
tem como destaque o cultivo de mamão, 
café conilon, banana, cacau, coco-da-baía, 
goiaba, laranja, limão, manga, maracujá, 
palmito, pimenta-do-reino e tangerina. Já 
na produção de lavoura temporária destaca-
se a mandioca (aipim, macaxeira), cana-de-
açúcar, abacaxi, feijão e milho.

A produção agrícola de Linhares tem como 
destaque o café conilon.

População e  dinâmica populacional

A população de Linhares aumentou 2,3% ao ano, de acordo com os últimos dois censos do IBGE 
(2000 e 2010), passando de 112.608 para 141.306 habitantes, número superior ao do Espírito Santo 
(1,28%), da região Sudeste (1,06%) e do Brasil (1,18%) no mesmo período.

Localidade
2000 2010

Urbano Rural Total Urbano Rural Total
Linhares 92.917 19.700 112.617 121.567 19.739 141.306
Espírito 
Santo 2.462.437 635.061 3.097.498 2.931.472 583.480 3.514.952

População Linhares e Espírito Santo 2000 e 2010. Fonte: IBGE/IJSN.

Segundo dados do IBGE, a população de Linhares em 2000 correspondia a 4% da população 
total do Espírito Santo. Em 2010 houve um crescimento de 10,57% em relação a 2000. Tal 
acréscimo populacional posicionou Linhares como 6º município mais populoso do estado.

A população urbana de Linhares apresentou crescimento de pouco mais de 30% de 2000 para 
2010, representando 86% do total. Já a população rural praticamente estabilizou (incremento 
de 0,20% ou 39 habitantes no período analisado). Esse é um indicativo de que o aumento da 
população urbana de Linhares não está diretamente relacionado à perda da população rural. 

A expansão urbana de Linhares se deu quase sempre de forma planejada. Em 1944, logo após a 
recriação do município, conquistada em 1943, a Prefeitura de Linhares contratou um projeto ur-
banístico para a expansão da cidade, o qual serviu de modelo para expansões posteriores. Desse 
modo, praticamente todas as áreas urbanas e industriais do município possuem traçado de ruas e 
lotes bem defi nidos com exceção de algumas áreas de ocupação desordenadas como os bairros 
Shell e Aviso, bem como as margens de nascentes e lagoas urbanas.

Expanção Urbana
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A população de Linhares possui 86% de habitantes na zona urbana (foto), número próximo à realidade do Espírito Santo 
(83%). Entre 2000 e 2010 a população urbana estadual aumentou 19%, enquanto a rural decresceu 8,12%. 

Conforme dados do IBGE e do Boletim do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS), a estrutura demográfi ca apresentou mudanças no município de Linhares. Entre 
2000 e 2010 foi verifi cada a ampliação da população idosa que, em termos anuais, cresceu 
4,3%, em média. Em 2000, este grupo representava 7% da população, já em 2010 detinha 8,6% 
do total da população municipal.

População residente em Linhares por faixa etária 
(2000 e 2010). A faixa etária de 15 a 59 anos exibiu 
crescimento populacional (média de 2,96% ao ano). 
Fonte: IBGE / Boletim do MDS.

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1618042
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Taxa de Crescimento Anual da População - 2006 a 2010

Localidade 2005-20062 2006-20073 2007-20082 2008-20092 2009-20101 2010-20112

Linhares 1,30 1,27 5,09 1,35 6,51 1,56
Espírito 
Santo 1,64 -3,25 3,04 0,97 0,80 0,91

Fonte: (1) Censo Demográfi co - IBGE (1991/2000); (2) Estimativas populacionais - IBGE; (3) Contagem populacional - 
IBGE (1996/2007). IJSN.

Conforme dados do IBGE, a densidade demográfi ca de Linhares, que possui 3.502 km², passou de 
32 em 2010 para 40 habitantes por quilometros quadrados em 2010.

A população total do município de Linhares entre 2005 e 2011, teve um incremento do 
contingente populacional de 28 mil pessoas. Vale destacar que Linhares tem crescido a taxas 
maiores que a do Espírito Santo.

Habitação

Linhares possui aproximadamente 42 mil domicílios, sendo a maioria formada por casas 
(cerca de 38 mil).

Domicílio Total
Casa 38.064
Casa de vila ou em condomínio 110
Apartamento 3.399
Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco 394
Oca ou maloca 0
Total 41.967

Domicílios particulares permanentes no município de Linhares. Fonte: Fonte: IBGE, Censo Demográfi co -2010.

A maioria das habitações do município está situada no meio urbano

13,3%

86,7%

Domicílios urbanos

Domicílios rurais

A população residente por situação de domicílio é predominantemente urbana. Linhares - 2010. Fonte: IBGE
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Domicílio Total
Próprio 28.091
Alugado 8.368
Cedido 5.420
Outra condição 88
Total 41.967

Domicílios particulares permanentes: condição de ocupação. 
Linhares - 2010. Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010. 

Educação

A análise sobre a educação em Linhares tem 
como base dados fornecidos pela Secretaria 
Estadual de Educação de 2010 e 2011, sobre a 
educação básica (ensino fundamental e médio). 
Também serão incluídas informações quanto aos 
estabelecimentos de ensino do município. 

Linhares possui um total de 130 
estabelecimentos de ensino. Mais da metade 
deles composto por instituições de ensino 
municipal. Do total de 42.732 matrículas, a 
maioria delas também encontram-se no ensino 
municipal de Linhares.

Tipo do 
estabelecimento Matrículas Estabelecimentos

Federal 574 01
Estadual 15.046 42

Municipal 22.818 77
Privada 4.294 10

Total 42.732 130
Matrículas no ensino fundamental e médio e 
estabelecimentos de ensino por tipo. Linhares - 2011.
Fonte: Sedu, Censo da Educação de 2011.

Mais da metade das escolas de Linhares (51%) está localizada na zona urbana e 49% na zona rural. 
No município, 56 escolas possuem laboratório de informática (43,1%), sendo apenas 16 desses 
estabelecimentos situados na zona rural.

Tipo Localização Qt. escolas Laboratórios de 
informática

Número de 
computadores

Nº escolas com 
acesso à 
internet

Federal
Rural - - - -

Urbana 01 01 100 01

Estadual
Rural 29 03 442 03

Urbana 13 13 402 13

Municipal
Rural 35 13 116 4

Urbana 42 18 444 19

Privada
Rural - - - -

Urbana 10 08 279 09
Matrículas no ensino fundamental e médio e estabelecimentos de ensino por tipo. Linhares - 2011. Fonte: Sedu, 2011.

O Governo do Estado tem previsão de cinco obras na área de 
educação em Linhares. Todas elas referem-se à ampliação e mo-
dernização da rede escolar. EEEFM Polivalente de Linhares I (foto) 
está entre as ações prioritárias (reconstrução).

Mais da metade dos domicílios linharenses (67%) são 
próprios (28.091). Desses, 97% são quitados, ou seja, 
de propriedade de seus moradores. Os domicílios 
alugados correspondem a 20% do total.
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Segurança Social

Conforme dados do Mapa da Violência, Linhares é 
um dos municípios mais violentos do estado, com 
números acima da média nacional. Contudo, vale 
salientar que diversos municípios capixabas estão 
na mesma situação que Linhares.

De acordo com os dados municipais divulgados 
pelo Instituto Sangari, Linhares apresentou 
crescimento nas taxas de homicídio bem elevado 
entre 2000 e 2010 (73%), em relação ao crescimento 
populacional registrado no mesmo período (25%). 

Mapa da Violência. Espírito Santo - 
2010. Fonte: Instituto Sangari.

 * Dados preliminares.

* O Instituto Sangari utilizou o 
seguinte corte nos mapas:

0,0: Municípios sem registro de 
homicídio no ano de referência.

0,0 -| 10,0: Municípios que 
registram homicídios, mas por 
embaixo do nível epidêmico.

10,0 -| 26,0: Municípios acima 
do nível epidêmico, mas ainda 
embaixo da média nacional.

26,0 e +: Municípios acima da 
média nacional.

Outro tipo de violência medido pelo Instituto Sangari são os acidentes de 
trânsito com vítimas fatais. Linhares é o 259º município do País com as 
maiores taxas de óbito em acidentes de trânsito. É importante destacar 
que o município é cortado por uma importante rodovia federal, a BR 101.

De acordo com o 
Instituto Jones dos 
Santos Neves, o 
número de crimes 
letais em Linhares 
diminuiu de 2010 
para 2011, com uma 
variação negativa de 
-14,8%. A variação foi 
maior que a do estado 
como um todo, que 
apresentou no mesmo 
período de análise, 
queda de 6,6%.

Linhares é o 259º município do 
País com as maiores taxas de 
óbito em acidentes de trânsito.
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Cultura

Dentre as principais 
festas de Linhares, está 
a Festa do Caboclo 
Bernardo, que acon-
tece anualmente pró-
ximo ao dia 03 de ju-
nho, data da morte do 
herói nacional. A festa 
é tipicamente popular 
e reúne as bandas de 
congo de todo o esta-
do. O município tam-
bém possui grupos 
de Folias de Reis, que 
festejam nas proximi-
dades do Natal.

Festa do Caboclo Bernardo, 
em Regência. 
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O Centro Cultural Nice Avanza está habilitado a receber exposições e manifestações culturais. 
O nome do local é em homenagem a uma das maiores pintoras primitivistas do mundo, que 
passou a ser conhecida no mundo como “A Pintora do Cacau”. Seu ateliê era localizado em uma 
fazenda em Pontal do Ipiranga. 

Quadro de Nice Avanza. Atualmente, quadros pintados por linharenses, com a arte primitiva moderna já estão sendo exportados, 
resultando no surgimento de novos artistas.
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Eventos na cidade

Nossa Senhora da 
Conceição, padroeira do município

08 de dezembro

Procissões, missas e homenagens pelos fi éis. 
No mesmo evento tem sido realizado o passeio 

ciclístico e a corrida rústica de Linhares.

Festa da Cidade - Expolinhares
 (Dia de Linhares)

22 de agosto

Festival de Concertina

Pioneiro no Espírito Santo e no Brasil, já 
ganhou proporção nacional e atrai um grande 

número de turista e tocadores de vários 
estados brasileiros.

Foto: www.linhares.gov.br

Foto: w
w

w
.linhares.gov.br
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Animada por bandas nacionais, rodeios, 
exposições, parque de diversão e comidas 

típicas.
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Nível de renda

As classes de rendimento nominal mensal me-
didas em Linhares variam de meio até mais de 20 
salários mínimos. A concentração esta na faixa 
de mais de dois até cinco Salários Mínimos (SM).

Rendimento nominal mensal: soma dos 
rendimentos (do trabalho e outras fontes) que 
uma pessoa de 10 anos ou mais de idade re-
cebeu no período de um mês.

Mais de 2 a 5 SM 37%

Mais de 5 a 10 SM
15%

Mais de 10 a 
20 SM
4,8%

Mais de 20 
SM 1,5%Sem 

rendimento
2,5%

Sem 
declaração

0,02%

Até 1/2 SM
1,5%

Mais de 1/2 a 1 SM 
13,3%

Mais de 1 a 2 SM
23,5%

Classes de rendimento nominal mensal domiciliar por 
faixas de Salários Mínimos (SM). Linhares - 2010. Fonte: 

IBGE, Censo Demográfi co 2010.

Conforme dados do Censo Demográfi co 2010 
do IBGE, o perecentual de domicílios com renda 
mensal domiciliar per capita no município 
(27,47%) está abaixo da linha da pobreza.

Renda mensal domiciliar per capita: é a 
soma total da renda bruta no mês de todos 
aqueles que compõem a família, dividida 
pelo número de seus integrantes. Em caso 
de idosos ou pessoas com defi ciência que 
residam sozinhas, é garantido o direito ao 
benefício, desde que atendam aos critérios 
estabelecidos em legislação que regulamenta 
o Benefício de Prestação continuada (BPC).

Sem rendimento 
33,9%

Sem rendimento 
33,9%

Até 1/2 de SM
1,6%

Mais de 1/2 a 1 SM
22,5%

Mais de 1 a 2 SM
22,5%

Mais de 2 a 3 
SM

7,3%

Mais de 3 a 5 SM
5,4%

Mais de 5 a 10 SM
3,3%

Mais de 10 SM
1,1%

As faixas de mais de meio até um salário mínimo 
e de mais de um até dois possuem percentuais 
iguais, somando 45% da classe de renda total 
da população. Esse percentual corresponde à 
renda de 36,8% dos domicílios pesquisados.

Classes de rendimento nominal mensal da população 
residente por faixas de salários mínimos (SM). Linhares 

-2010. Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010.
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Estabelecimentos Total
Público federal 0

Público estadual 1
Público municipal 38

Público total 39
Privado com fi ns lucrativos 29
Privado sem fi ns lucrativos 5

Privado SUS* 13
Privado total 34

Total 73

Linhares possui 120 estabelecimentos de saúde entre públicos e privados. Do total dos 
equipamentos de saúde disponíveis no município, 53% são públicos e 47% privados. Destes, 38% 
também fazem atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esse número de equipamentos 
de saúde públicos disponíveis, corresponde a um estabelecimento para cada grupo de 
aproximadamente 3.623 habitantes de Linhares.

Saúde

Estabelecimentos de saúde públicos e privados. Linhares – 2010

* A categoria “Privados SUS” refere-se aos 
estabelecimentos privados que ofertam serviços ao 
SUS, por isso, não entra no total do item privado.  A 

categoria “Privado” (com ou sem fi ns lucrativos) contém 
todos os estabelecimentos de saúde desta natureza 

administrativa, inclusive aqueles computados na 
categoria “Privado SUS”

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2010.

Estabelecimentos de saúde quanto à internação, apoio à diagnose e terapia. Linhares - 2010

Estabelecimentos Total
Com internação público 1

Com apoio à diagnose e terapia público 2
Com internação privado 2

Com apoio à diagnose e terapia privado 20
Com internação privado/SUS 1

Com apoio à diagnose e terapia privado/SUS 8

Fonte: IBGE, Assistência Médica 
Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.
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Leitos Total
Público municipal 77

Privado total 142
Privado SUS 110

Dos estabelecimentos de saúde com atendimento ambulatorial disponíveis em Linhares, 36 
possuem atendimento odontológico e 40 com atendimento médico em especialidades básicas.

Estabelecimentos Total
Sem atendimento médico 5

Com atendimento médico em especialidades básicas 40
Com atendimento médico em outras especialidades 13

Com atendimento odontológico com dentista 36

Estabelecimentos de saúde com atendimento ambulatorial. Linhares – 2010

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

Fonte: IBGE, Assistência 
Médica Sanitária 2009. 

Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

A disponibilização 
de leitos para 
internação totaliza 
219 leitos é dividido 
entre 35% do serviço 
público municipal e 
65% privados, sendo 
que desses, 77% são 
classifi cados como 
privados SUS, ou 
seja, que podem 
ser utilizados pela 
população que 
depende do Sistema 
Único de Saúde 
para atendimento 
de internação.

Leitos disponíveis para internação em estabelecimentos de saúde. Linhares - 2010

Estabelecimentos Total
Pediatria 3

Obstetrícia 1
Psiquiatria 1

Clínica 3
Cirurgia 1

Traumato Ortopedia 2
Neuro Cirurgia 2

Cirurgia Buco Maxilofacial 1
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Linhares possui 14 lo-
cais para atendimento 
de emergência, sen-
do três para pediatria, 
um para obstetrícia e 
dois para emergên-
cias ortopédicas.

Estabelecimentos de saúde com atendimento de emergência. Linhares - 2010

O município conta 
com 41 estabeleci-
mentos para atendi-
mento ambulatorial 
pelo SUS, além de 
dois para internação, 
dois para emergên-
cia, dois para unida-
de e Centro de Trata-
mento Intensivo (CTI) 
e um para diálise.

Fonte: IBGE, Assistência 
Médica Sanitária 2009. Rio 

de Janeiro: IBGE, 2010.
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Saúde Pública e saneamento

Confi ra os principais indicadores de saneamento básico do município de Linhares.

Proporção de domicílios com acesso à 
rede de água, coleta de lixo e esgotamento 
sanitário adequado. Linhares - 2010. Fonte: 
IBGE (2010) / Boletim do MDS.

Infraestrutura viária

O município de Linhares é cortado pela BR-101, Rodovia Federal que atravessa o estado do Espírito 
Santo e proporciona a ligação com o Rio de Janeiro, ao Sul e com a Bahia, ao Norte.

Sistema Viário de Linhares. Infraestrutura de transporte disponível em Linhares. Fonte: IJSN. 
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Outras opções de acesso:

ES-010: a rodovia corta os municípios de Serra e Aracruz e 
encontra-se asfaltada de Aracruz, no sentido sul-norte, até a altura 
de Vila do Riacho. De Vila do Riacho até a entrada de Regência a rodovia 
segue sem pavimentação, depois segue em direção à margem sul do 
rio Doce. Está planejado um trecho da ES-010 da margem sul do rio 
Doce até a entrada da ES-248, em Povoação. A rodovia ES-010 
continua sem pavimentação da entrada da ES-248, em 
Povoação, e segue em direção a São Mateus.
  
ES-440: a rodovia inicia em Bebedouro, 
em uma interligação com a BR-101, segue até a 
entrada da Fazenda Maria Bonita pavimentada e depois 
continua sem pavimentação até o trevo com a ES-010, na entrada 
para Regência. Uma estrada municipal pavimentada liga a Fazenda Maria 
Bonita à ES-440.
   
ES-245: para quem segue de Rio Bananal para Linhares utiliza a ES-245 que vem pavimentada até 
a sobreposição com a BR-101 e continua até a Fazenda Maria Bonita sem pavimentação. Há um 
trecho planejado deste ponto até a entrada de Regência. De Colatina é possível ter acesso a Linha-
res pela ES-248 que passa pelo centro e segue até o porto de Regência. Esta estrada está toda sem 
pavimentação e é coincidente com a ES-245 em um pequeno trecho próximo ao centro de Linhares.
          

ES-358: vinda de Sooretama até uma interligação na 
BR-101, em Guaxu. A rodovia estadual encontra-

se pavimentada somente nos dez quilômetros 
próximos à BR-101. No outro trecho está em seu 
leito natural. Estradas municipais em Linhares 
ligam Pontal do Ipiranga e outras localidades, 
todas com interligação na ES-010 e ES-248.

de Vila do Riacho. De Vila do Riacho até a entrada de Regência a rodovia 
segue sem pavimentação, depois segue em direção à margem sul do 
rio Doce. Está planejado um trecho da ES-010 da margem sul do rio 
Doce até a entrada da ES-248, em Povoação. A rodovia ES-010 
continua sem pavimentação da entrada da ES-248, em 

Atividades econômicas

Dos municípios com incentivos da Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Linhares 
é, no eixo da BR-101, o município mais próximo 
dos grandes centros consumidores nacionais (Rio 
de Janeiro e São Paulo). Além disso, encontra-se a 
pouco mais de 100 km do Aeroporto de Vitória e 
dos principais portos do Espírito Santo, facilitando 
o acesso do município aos mercados internacionais.

O setor primário em Linhares representa um 
percentual de empresas muito pequeno (2%). 
O setor secundário, formado por indústrias, 
construção civil e Serviços Industriais de Utilidade 
Pública (Siup) - eletricidade, gás e água - representa 
22% das empresas sediadas no município. Já o 
setor terciário, que abrange comércio e serviços, 
inclusive a administração pública, representa 76% 
das empresas linharenses.

Setor terciário 
76%

Setor primário 2%

Setor secundário 
22%

Proporção de empresas por setor econômico.  
Linhares - 2010. Fonte: Rais, 2010. 
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Linhares é um dos 
municípios capixabas 
considerados polos 
de desenvolvimento 
econômico do estado, 
no qual dispõe 
de uma economia 
diversifi cada. Apesar 
do segmento de 
construção civil e 
obras de infraestrutura 
representar o maior 
quantitativo de 
empresas, o município 
é reconhecido por sua 
indústria moveleira.

Cinco maiores subsetores por número de empresas no município de Linhares em 2010

Subsetores Número de empresas
Construção de edifícios 120
Obras de infraestrutura 78
Fabricação de móveis 59

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 49
Fabricação de produtos alimentícios 44
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Fonte: Rais - 2010.

O setor terciário do município é marcado 
pelas atividades de comércio. O varejo 
representa 51,1% do total de empresas, 
seguido do comércio e reparação de veículos 
automotores e motocicletas (8,1%) e serviços 
de alimentação (6,8%). 

O turismo está presente no município, porém 
não de forma decisiva para sua composição 
econômica. O setor industrial, de construção e 
os SIUPs correspondem a 34% do PIB e geram 
mais de 11 mil empregos (Rais, 2010). Este 
número deve aumentar nos próximos anos, 
uma vez que diversas empresas estão buscando 
o município para se instalarem devido diversos 
fatores agregadores, como a ligação com a BR-
101, integração da área da Sudene, incentivos 
do Governo Estadual para interiorização do 
desenvolvimento, proximidade com outros 
polos econômicos para o estado (São Mateus 
e Aracruz), dentre outros. 

Valor adicionado do Produto Interno Bruto por setor 
econômico. Linhares - 2009. Fonte: IJSN/IBGE.

Comércio e serviços
38,2%

Agropecuária
9,6%

Administração pública
17,8%

Indústria, Construção 
e SIUP 
34,4%
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A agropecuária, apesar de responder por apenas 2% do total de empresas é responsável por 9,6% 
do PIB e pela geração de mais de quatro mil empregos diretos (Rais, 2010).

Apesar da importância dos setores primário e secundário, o maior gerador de riquezas para o 
município é o setor terciário, que engloba 56% divididos entre comércio e serviços (38,2%) e 
administração pública (17,8%).

Bebedouro e Rio Quartel: Área de Infl uência Direta

Na AID existem áreas de mata e fl oresta plantada. As culturas existentes são o café, coco e mamão. 
Em alguns pontos existe também a presença de eucalipto. A área destinada ao pasto está presente 
tanto em Rio Quartel quanto em Bebedouro. No entorno do empreendimento existem fazendas, 
onde é possível verifi car a existência de pasto e cultivo de café, coco e mamão.

Imagem do entorno do empreendimento: pasto e 
plantação de coco ao fundo.

Imagem do entorno do empreendimento: 
plantação de eucalipto.

População e dinâmica populacional

A população residente em Bebedouro e Rio Quartel é de 12.913 habitantes, sendo 44% rural e 56% 
residentes em núcleos urbanos.

Localidade Urbana Rural Total
Rio Quartel 984 3.097 4.081
Bebedouro 6.223 2.609 8.832

TOTAL 7.207 5.706 12.913
População residente por situação de domicílio. Distritos de Rio Quartel e Bebedouro. 2010. Fonte: IBGE: 

Censo Demográfi co 2010.
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Em Bebedouro a maioria da população é residente de áreas urbanas (70,5%), enquanto em Rio 
Quartel a população é residente em áreas rurais (75,9%). 

Os dois distritos possuem juntos 9,1% do total de habitantes em relação à Linhares e 0,37% 
em relação à população do Espírito Santo. Em termos de situação de residência. O contingente 
populacional representa 5,9% do total da população urbana municipal e 28,9% da rural.

Pirâmides etárias 

As pirâmides etárias são usadas como um complemento aos estudos da qualidade de vida, já 
que podemos visualizar a média do tempo de vida, a taxa de mortalidade e a regularidade, ou 
não, da população ao longo do tempo. Quanto mais alta a pirâmide, maior a expectativa de 
vida e, consequentemente, melhor as condições de vida daquela população.

De acordo com os dados do Censo 2010, a população dos distritos Bebedouro e Rio Quartel 
(63,2%) da população, têm entre 15 e 60 anos.

RIO QUARTEL

Área Rural Área Urbana

BEBEDOURO

Área Rural Área Urbana

Bebedouro - Área rural

Bebedouro - Área urbana
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PATYPATY

RIO QUARTEL

Área Rural Área Urbana

BEBEDOURO

Área Rural Área Urbana

Rio Quartel - Área urbana

Rio Quartel - Área rural

A NBR 10.157 de 1987 defi ne as condições mínimas exigidas para projeto e operação de ater-
ros de resíduos perigosos, de forma a proteger adequadamente as populações vizinhas A nor-
ma estabelece uma distância superior a 500 metros. Os núcleos populacionais urbanos mais 
próximos à CGA Linhares são as comunidades de Rio Quartel e Bebedouro, sendo à distância 
3,4 km e 5,5 km respectivamente. 

Embora os núcleos de Rio Quartel e Bebedouro estejam a uma distânca compatível com a NBR 
10.157, deverá haver um planejamento da expansão urbana a fi m de que se mantenha uma dis-
tância adequada. Da mesma forma, as propriedades rurais do entorno deste empreendimento 
deverão receber atenção adequada a partir dos programas ambientais constantes. 

Núcleos populacionais 

Habitação 

Na área de infl uência direta, aproximadamente 61% dos imóveis são próprios. Há também um 
número expressivo de imóveis cedidos por empregadores, característica essa atribuída à área rural, 
principalmente pelas parcerias fi rmadas entre patrão e empregado. 
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Domicílios urbanos
56%

Domicílios rurais
44%

Domicílios particulares permanentes por condição. AID 
- 2010. Fonte: IBGE: Censo 2010. Resultado geral do 

universo agregado por setores censitário.

Os domicílios particulares na área de infl uência direta 
são quase todos do tipo casa.

Casa
99,51%

Apartamento
0,49%

Domicílios particulares permanentes por tipo. AID - 
2010. Fonte: IBGE: Censo 2010. Resultado geral do 

universo agregado por setores censitário.

Domicílios particulares permanentes
por condição. AID - 2010. 

Fonte: IBGE: Censo 2010. Resultado geral do 
universo agregado por setores

 censitário.

Domicílios particulares
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Educação

Na área de infl uência direta existem cinco estabelecimentos de ensino: dois em Rio Quartel e três em 
Bebedouro. Em Rio Quartel existe o Centro de Educação Infantil Municipal Sebastião Justino Furtado 
e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Ângelo Recla. 

Centro de Educação Infantil Municipal em Rio Quartel. Nos 
últimos dois anos há uma crescente demanda por vagas. Após 
a instalação das empresas WEG e Ducoco na região, a demanda 
por vagas aumentou, pois muitas mães tiveram a oportunidade 
de uma colocação no mercado de trabalho. De abril a julho o 
estabelecimento de ensino disponibiliza a “turma do café”, para 
atender às mães que trabalham na colheita. Neste período, a escola 
recebe no horário integral (7h às 17h) os alunos que estudariam 
somente no período da tarde 12h50 às 17h. Há transporte público 
fornecido pela Prefeitura para as crianças de quatro e cinco anos 
que moram na zona rural. Muitos pais levam as crianças de bicicleta 
ou a pé para a escola. 

Escola Municipal de Ensino Fundamental em Rio Quartel. Estão 
matriculadas 290 crianças para 2013, sendo que o máximo de 
vagas disponíveis no estabelecimento é 300. A escola possui duas 
turmas de 4º ano (uma pela manhã e outra à tarde), uma turma 
para cada ano do primeiro ao quarto pela tarde e mais uma turma 
para cada ano do quinto ao nono pela manhã.  Existem muitas 
transferências, principalmente da Bahia e do município de Serra, 
ES. Em razão da colheita de café na região há uma alta rotatividade 
de alunos. Alguns estudam somente no período da colheita 
e depois retornam para a cidade de origem, outros fi cam até o 
fi nal do ano letivo. As crianças possuem transporte público para o 
traslado de casa para escola e o retorno.

Existe espaço para ampliação na escola, que não possui refeitório e 
utiliza, de forma improvisada, uma sala de aula para a biblioteca e 
sala de vídeo juntas. Existe um bom acervo de livros, mas sem local 
adequado para guarda e utilização. 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Bebedouro. 
Conforme dados da Secretaria Estadual de Educação (Sedu), a 
escola oferece o total de 2.174 vagas para 2013. A escola possui 
13 salas de aula e, por falta de espaço, está locando para 2013 
quatro salas fora do estabelecimento de ensino para atender à 
demanda existente para o ensino médio. As turmas de Educação 
para Jovens Adultos (EJA) funcionam nos três períodos: matutino, 
diurno e noturno.

Escola
Número de vagas

Ensino 
Fundamental

Ensino 
Médio

Educação de Jovens e adultos
Ensino Fundamental Ensino Médio

EEEF PROF 
MANOEL ABREU 325 141 1.192 516
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Segundo lideranças, na comunidade de Bebedouro existe um Conselho de Segurança, no qual 
participam moradores (lideranças) e membros do poder público (polícia). A violência é apontada 
como um dos principais problemas, principalmente pelo tráfi co e consumo de entorpecentes

Existe uma ronda interativa da Polícia Militar para atender as comunidades de Bebedouro e Rio Quartel. A viatura passa 
pelas ruas dos distritos duas ou três vezes por dia, entre 9h e 21h. Lideranças e atores principais da localidade possuem 
o telefone celular dos policiais para agilizar o atendimento. 
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Segurança social

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Eliana 
Correa Pinafo (foto Sala de aula) também está localizada em 
Bebedouro e foi inaugurada pela Prefeitura de Linhares em 
fevereiro de 2010. Em 2011, a escola recebeu 853 matrículas 
para as séries iniciais do ensino fundamental, de acordo com o 
Censo Escolar do INEP (2011) e mais 31 para educação especial. 
A estrutura conta com biblioteca, laboratório de informática com 
18 computadores, laboratório de ciências, sala de atendimento 
especial e equipamentos audiovisuais (aparelho de DVD, televisão 
etc.). A escola também conta com um ginásio esportivo que 
atende toda a comunidade de Bebedouro e região.

Centro de Educação Infantil Municipal Leodovico Donatelli

O Centro de Educação Infantil Municipal Leodovico Donatelli, também em Bebedouro, possui berçário, 
parque infantil, cozinha que fornece alimentação para os alunos e equipamentos audiovisuais (DVD 
e televisão). Não há sala para leitura nem biblioteca na escola. O local também sofre com a falta 
de vagas. Assim como em Rio Quartel, a localidade dispõe de mães ingressando no mercado de 
trabalho. Somado a isso, há a chegada de novos moradores em Bebedouro. 
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Nível de Renda 

Na AID, foi possível extrair o quantitativo de rendimento nominal mensal por faixa de idade e sexo. 
Os maiores valores encontrados foram para as faixas de meio a dois salários mínimos e para as 
pessoas sem rendimento mensal nominal.

Faixa salarial Masculino Feminino Total
Até ½ salário mínimo 16 98 114

Mais de ½ a 1 salário mínimo 497 177 674
Mais de 1 a 2 salários mínimos 270 54 324
Mais de 2 a 3 salários mínimos 32 9 41
Mais de 3 a 5 salários mínimos 16 6 22
Mais de 5 a 10 salários mínimos 14 0 14
Mais de 10 a 15 salários mínimos 2 0 2
Mais de 15 a 20 salários mínimos 6 0 6

Mais de 20 salários mínimos 1 0 1
Sem rendimento nominal mensal 284 607 891

Total 1138 951 2089
Pessoas de 10 anos ou mais de idade com rendimento nominal mensal por faixa de renda e sexo. Fonte: Censo 2010. 

Resultado geral do universo agregado por setores censitário.

O abastecimento de água nos distritos 
de Bebedouro e Rio Quartel é realizado 
principalmente pela rede geral ou por poço 
ou nascente nas propriedades. Na área rural 
predomina o abastecimento por poço ou 
nascente (95,07% em Bebedouro e 72,48% 
em Rio Quartel). Na área urbana há o 
predomínio do abastecimento de água por 
meio da rede geral do SAAE.

Domicílios particulares permanentes por tipo de abastecimento de água. Distritos de 
Bebedouro e Rio Quartel - 2010

Fonte: IBGE: Censo 2010. Resultado geral do universo agregado por setores censitário.

Abastecimento de água
Bebedouro Rio Quartel

Rural Urbano Rural Urbano
Rede geral 0,14% 81,51% 20,58% 56,83%

Poço ou nascente na 
propriedade 95,07% 17,30% 72,48% 37,05%

Água da chuva armazenada 
em cisterna 0% 0% 0% 0%

Outra forma de abastecimento 
de água 4,79% 1,19% 6,94% 6,12%

Total 100% 100% 100% 100%
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Domicílios particulares permanentes 
por tipo de abastecimento de água. 

Distritos de Bebedouro e Rio Quartel. 
2010.Domicílios

Bebedouro Rio Quartel

Rural Urbano Rural Urbano

Com banheiro de uso exclusivo dos 
moradores ou sanitário e esgotamento 
sanitário via rede geral de esgoto ou 

pluvial.

0,28% 56,55% 13,65% 44,96%

Com banheiro de uso exclusivo dos 
moradores ou sanitário e esgotamento 

sanitário via fossa séptica.    
10,99% 1,30% 0,89% 1,80%

Com banheiro de uso exclusivo dos 
moradores ou sanitário e esgotamento 

sanitário via fossa rudimentar.    
86,76% 40,95% 80,31% 48,56%

Com banheiro de uso exclusivo dos 
moradores ou sanitário e esgotamento 

sanitário via vala.    
1,13% 0,40% 3,24% 2,52%

Com banheiro de uso exclusivo dos 
moradores ou sanitário e esgotamento 

sanitário via rio, lago ou mar.    
0,00% 0,34% 1,23% 0,00%

Com banheiro de uso exclusivo dos 
moradores ou sanitário e esgotamento 

sanitário via outro escoadouro.    
0,85% 0,11% 0,22% 0,36%

Sem banheiro de uso exclusivo dos 
moradores e nem sanitário. 0,00% 0,34% 0,45% 1,80%

Total 100% 100% 100% 100%

Fonte: IBGE: Censo 2010. Resultado geral do universo agregado por setores censitário.

A destinação do lixo na área de infl uência direta tem, na maioria dos domicílios, coleta pelo serviço 
de limpeza pública da Prefeitura (63,13%). Existe um percentual relativamente alto para lixo quei-
mado na propriedade (26,86%).

Domicílios particulares permanentes por tipo de destino do lixo. Distritos de Bebedouro e Rio Quartel - 2010. Fonte: 
IBGE: Censo 2010. Resultado geral do universo agregado por setores censitário.

Lixo coletado por serviço de limpeza
63,3%

Lixo coletado em caçamba de serviço de limpeza
6,83%

Lixo queimado na propriedade
26,86%

Lixo enterrado na propriedade
1,23%

Lixo jogado em terreno baldio ou logradouro
1,23%

Lixo jogado em rio, mar ou lago
0,41%

Outro destino do lixo
0,30%
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Saúde

Na área de infl uência direta do empreendimento, existem duas unidades de saúde mantidas 
pela Prefeitura Municipal de Linhares. Em Rio Quartel a unidade de saúde funciona das 6h às 
17h de segunda a sexta-feira. 
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Saúde

Na área de infl uência direta do empreendimento, existem duas unidades de saúde mantidas 

Uma equipe do Programa Saúde da Família (PSF) 
atua na região com seis agentes comunitários 
de saúde e um médico. Aproximadamente 800 
famílias estão cadastradas no PSF. Mensalmente 
são realizados em média 1.000 atendimentos na 
unidade, incluindo os cadastrados ou não no PSF. 

Além do clínico geral (que é o médico 
da família), há atendimento ginecológico 
e odontológico. Não há pediatra nem 
ortopedista. A unidade de saúde possui uma 
ambulância que só pode sair com autorização 
de uma empresa terceirizada contratada pela 
Prefeitura (Hemocenter). A ambulância tem 
motorista 24 horas todos os dias da semana.

Unidade de Saúde em Rio Quartel

Em Bebedouro a Unidade de Saúde Pública 
funciona de segunda a sexta-feira, das 6h 
às 17h e das 17h às 21h para urgência e 
emergência, com um médico, uma enfermeira 
e um técnico de plantão.

A unidade conta com duas equipes de 
PSF com 16 agentes no total. Possuem 
aproximadamente nove mil famílias 
cadastradas. A unidade conta com 
ortopedista e, por este motivo, atende 
moradores de Regência e Rio Quartel, além 
dos de Bebedouro. É possível encontrar 
médico para atendimento todos os dias. Unidade de Saúde em Bebedouro
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Acesso ao empreendimento

Para acesso ao empreendimento será utilizada uma estrada vicinal existente, sendo que não haverá 
pressão sobre o tráfego local, uma vez que a mesma é usada com baixa frequência, pois se trata de 
uma área rural, com escassas residências ou estabelecimentos. 

Trevo na BR-101 para a estrada que dá acesso ao 
empreendimento

Estrada vicinal de acesso ao empreendimento.

Estrada vicinal de acesso ao empreendimento.

Saída da estrada vicinal para a BR-101.

Estrada de acesso para o empreendimento. 
O traçado em vermelho indica o acesso 
utilizado ao empreendimento.
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Atividades econômicas

Na AID existem pequenos comércios e alguns 
prestadores de serviços. Em Rio Quartel há um 
supermercado, uma farmácia, uma padaria, um 
material de construção, alguns bares, igrejas e 
outros estabelecimentos pequenos.

Rua de Rio Quartel, com alguns 
estabelecimentos comerciais.

Em Bebedouro existem mais estabelecimentos 
comerciais e serviços que em Rio Quartel. O 
distrito possui um cartório, uma agência bancária, 
supermercados, lanchonetes, lan house, lojas de 
confecção e acessórios, móveis, dentre outros.

Rua principal de Bebedouro, com alguns 
estabelecimentos comerciais.

O Governo do Es-
tado, a Prefeitura 
de Linhares e o Sis-
tema de Alimentos 
e Bebidas do Brasil 
(SABB - Coca Cola) 
inauguraram em 
maio de 2012, o 
Projeto Centro de 
Reciclagem, Ino-
vação, Aprendiza-
gem e Renovação 
(Projeto Criar).

Em razão desse 
Projeto, o município 
de Linhares entrou 
na rota das poucas 
cidades brasileiras 
que contam com 
um programa de 
coleta seletiva de 
lixo. Localizado no 

Catadores de materiais reaproveitáveis 

bairro Aviso, em um espaço de 2.700m². O projeto é fruto de uma Parceria 
Público Privada (PPP), onde foram envolvidos além da Prefeitura de 
Linhares, o Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil (SABB) – Coca Cola, 
o Instituto Coca-Cola Brasil, o Instituto Doe seu Lixo, a Vital Engenharia 
Ambiental e organizações empresariais e sociais.

Inauguração do Projeto Criar em 17 de maio 
de 2012 – Linhares. Foto: Plurale
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A SABB – Coca Cola foi 
responsável pelo maquinário 
e a Vital Engenharia 
Ambiental contribuiu com 
a estruturação do galpão e 
com a logística de coleta.

Atualmente a Vital cede ao 
projeto um caminhão com 
motorista das 8h às 20h, de 

segunda a sexta, para coleta 
dos materiais. Um segundo 
caminhão é cedido por um 
outro parceiro, também com 
motorista das 12h às 19h, 
de segunda a sexta-feira. 
Existem Pontos de Entrega 
Voluntários (PEV) em diversos 
pontos da região central de 
Linhares com 28 coletores 

de “resíduos recicláveis”.

O projeto  Criar  faz a  
separação de 21 tipos de 
materiais e tem produção 
média mensal de 22 toneladas. 
A produção é vendida, 
quase que mensalmente, 
para empresas de Linhares, 
Vitória, Cariacica e Serra.

Instalações do Projeto Criar. Linhares. Fonte: Terra

Instituto Doe seu Lixo

O Instituto Doe seu Lixo realiza a gestão dos catadores, cuidando das atividades administrativas 
da Central de Triagem e da remuneração desses trabalhadores. A Prefeitura de Linhares é 
responsável pelas despesas correntes, tais como aluguel do galpão, água, energia e telefone.

O departamento de Educação Ambiental da prefeitura funciona na sede do projeto Criar. Ações 
pontuais em dias comemorativos relacionados ao meio ambiente são realizadas em conjunto 
com as escolas do município. Vale destacar que no escopo do Criar está a execução de um projeto 
de Educação para Jovens Adultos (EJA) para os catadores que são, em sua maioria, analfabetos.

Sede do Projeto Criar no bairro Aviso, Linhares.
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O projeto enfrenta algumas muitas difi culdades, como o transporte para venda de material. Além 
disso, não há ajudantes para auxiliar na coleta dos materiais nas ruas e estabelecimentos de Li-
nhares, o que prejudica o trabalho uma vez que os catadores precisam ser deslocados do galpão 
para exercerem tal função.

Instalações do Projeto Criar: local de 
descarga do material recebido.

Instalações do projeto Criar: local de 
guarda do material já triado para a prensa.

Instalações do Projeto Criar: esteira 
de separação dos materiais.

Instalações do Projeto Criar: área de 
estocagem de vidros para venda.

Instalações do Projeto Criar: área de 
estocagem de material prensado para venda.

Instalações do Projeto 
Criar: prensa.

Instalações do Projeto Criar: sala sendo 
estruturada para a Educação Ambiental.

Instalações do Projeto Criar: vista da 
área de descarga de material.

Instalações do Projeto Criar: local de 
processamento de isopor.

Instalações do Projeto Criar: local de 
separação inicial do material recebido.
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Diagnóstico participativo

Os representantes das comunidades de Rio Quartel e Bebedouro participaram, respectivamente, 
nos dias 29 e 30 de janeiro de 2013 do Diagnóstico Participativo de Percepção Ambiental (DPPA). O 
objetivo dos dois encontros foi captar dos participantes conceitos e percepções sobre as potencia-
lidades e problemas da localidade, bem como apresentar o empreendimento para a comunidade 
local. Em ambos os lugares estiveram presentes 29 pessoas.

Participantes do Diagnóstico Participativo de Percepção 
Ambiental (DPPA) em Rio Quartel: Coordenação do Centro 
de Referência em Assistência Social, Coordenação da Unidade 
de Saúde de Rio Quartel, Presidência da Associação de 
Moradores e Produtores de Rio Quartel, Pastoral da Criança, 
Comerciantes, Igreja Católica, Assembleia de Deus, além de 
outros moradores.

Participantes do Diagnóstico Participativo de Percepção 
Ambiental (DPPA) em Bebedouro: Coordenação Regional, 
Igreja Católica, Igreja Batista, Diretoria da Escola Manoel 
Abreu, Agentes de Saúde, Representantes do CEIM Leodovico 
Donatelli, Presidente e vice-presidente da Associação de 
Moradores, Conselho de Segurança, Igreja Assembleia de 
Deus, Representantes do Posto de Saúde, Comerciantes, 
Empresários, Direção da Congregação Evangelista, Moradores 
e Vizinhos do empreendimento.

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, pois permite uma leitura sobre as diferentes formas 
como os indivíduos compreendem e valorizam o ambiente.

Para garantir a participação das lideranças das duas localidades foi realizado um contato inicial 
com as associações de moradores de Rio Quartel e Bebedouro que indicou demais pessoas da 
comunidade com perfi l de liderança (formal e informal). 

Mobilização Rio Quartel: 23 pessoas foram convidadas para 
a reunião, 17 confi rmaram presença, representando sete 
instituições e 38 pessoas compareceram à reunião

Mobilização Bebedouro: 28 pessoas foram convidadas para a 
reunião, 20 confi rmaram presença e 29 pessoas compareceram, 
representando instituições locais. 
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Ferramentas utilizadas no Diagnóstico Participativo de Percepção Ambiental

Mapa Socioambiental

Esta ferramenta participativa tem como objetivo levantar informações, por meio da construção 
coletiva do mapa da comunidade/região e suas características. A técnica contribui para a visualização 
da localidade, identifi cação de problemas comuns e nos apontamentos de soluções alternativas.
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(à esquerda). Reprodução da fotografi a (abaixo).



130

Matriz Socioambiental 

A Matriz Socioambiental é desenvolvida como complemento ao Mapa Socioambiental a fi m de
analisar as potencialidades, problemas e parceiros da região. A intenção é identifi car as linhas de
ação e temas prioritários dos Programas de Educação Ambiental e de Comunicação Social a serem
realizados na região.

Rio Quartel

Na comunidade de Rio Quartel, os 
participantes do diagnóstico priorizaram a 
questão alusivo ao tema resíduos sólidos, 
assim o Projeto Executivo de Educação 
Ambiental (Projea) que comporá o PEA será 
desenvolvido a partir dessa temática.

Foram listados ainda outros problemas e 
potencialidades, cujas propostas também 
poderão ser abordadas nas ações do PEA, 
como:

• Refl orestamento das margens do rio 
Quartel e córregos.
• Cursos e ofi cinas de temáticas diversas. 
• Fortalecimento do Projeto Mais Tempo 
na Escola (em desenvolvimento).
• Dinamização da área de lazer da 
localidade. 
• Delimitar o plantio de eucalipto próximo 
às residências.

Bebedouro

Em Bebedouro, durante a ofi cina de 
diagnóstico, os moradores também tiveram 
a oportunidade de listar as potencialidades 
e problemas do bairro, bem como apontar 
propostas e possíveis parcerias. Dentre os 
problemas e potencialidades citados pelos 
moradores detacam-se:

• Lixo nas ruas.
• Criação de rádio comunitária.
• Projetos sociais.
• Projetos com menores.
• Projetos escolares de acordo com a 
realidade local parcerias com as escolas.
• Reuniões comunitárias.
• Capacitações, cursos profi ssionalizantes, e
• Educação Ambiental sobre questão do lixo.

Tais propostas compõem os Programas de 
Educação Ambiental e Comunicação Social  
descrito nos Programas deste material.

Reunião devolutiva de Bebedouro.Reunião devolutiva de Rio Quartel.
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

Patrimônio Histórico – Cultural 

Os trabalhos técnicos 
e científi cos nas áreas 
de arqueologia têm o 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) como 
o órgão controlador e 
fi scalizador e, todas 
as intervenções, em 
qualquer tipo de 
empreend imento , 
necessitam de sua 
autorização prévia.

Os sítios arqueológicos 
e seu acervo estão 
protegidos por uma 
série de diplomas 
legais, a exemplo, da 
Constituição Federal 
de 1988, no seu 
Capítulo III; da Lei nº. 
3.924, de 26 de julho de 
1961, que estabelece 
a proteção dos sítios 
arqueológicos e da 
Portaria nº. 07 de 
01 de dezembro de 
1988 do Iphan.

Ocupação Etnohistórica

A Vila de Nossa Senhora da Conceição de Linhares, cujos domínios iam 
até a divisa com Minas Gerais, foi criada em 02 de abril de 1833. A Vila 
se constituía de um pequeno núcleo urbano estabelecido ao redor do 
Quartel de Linhares, com casas dispostas em volta de uma praça que 
tinha como centro a Capela de Nossa Senhora da Conceição.

Com o desenvolvimento do interior do estado do Espírito Santo, 
principalmente com a produção de café e com a implantação da 
Ferrovia Vitória-Minas, o núcleo urbano de Colatina se destacou e, por 
isso foi criado o município de Colatina, que tinha em seus domínios 
a Vila de Linhares.

Com a introdução de 
modernas técnicas de 
cultivo de cacau nas 
margens do rio Doce, 
no seu curso inferior, 
a região de Linhares 
recomeça seu 
desenvolvimento, e, 
em 31 de dezembro 
de 1943, por ato do 
Governador Jones 
dos Santos Neves, 
criou-se o município 
de Linhares.

Capela de Nossa Senhora da Conceição de Linhares, 
em 1940. Fonte: Prefeitura Municipal de Linhares.

Potencial arqueológico

De acordo com os 
levantamentos realizados, 
a região onde se pretende 
instalar o empreendimento 
pode ser enquadrada 
como de baixo potencial 
arqueológico, visto que 
a maioria dos sítios 
arqueológicos localizados 
no município de Linhares 
situam-se próximo ao litoral. 
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Área do em-
preendimento

A ocupação da área 
do empreendimento 
é recente. No início 
do Século XX, as áreas 
localizadas ao longo 
das margens do rio 
Doce foram ocupadas 
por fazendas com 
plantação de cacau. 
A partir da década de 
50, do século passado, 
o uso econômico de 
madeiras de lei foi 
o principal motivo 
de ocupação das 
áreas que situavam-
se fora das margens 
do rio Doce. 
Posteriormente, com 
as áreas desmatadas 
se introduziu a 
plantação de café. A 
criação de gado teve 
incremento a partir de 
1967 quando houve 
um grande programa 
de erradicação dos 
cafezais improdutivos.

Curiosidade: o nome 
“rio Doce” se deve 
a infl exão de sua 
foz para o sul, que 
impedia, (e até hoje 
impede), a entrada 
de água salgada pelo 
seu interior.

Início do 
século XX

A partir 
de 1967
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MEIO BIÓTICO

Os programas ambientais visam estabelecer os principais procedimentos a serem adotados a fi m de 
anular as interferências sobre o meio ambiente nas fases de implantação, operação e manutenção 
do empreendimento. Os programas constituem-se como principal instrumento indutor de ações 
proativas e reativas para acompanhamento e redução dos possíveis impactos bem como a 
viabilização das medidas mitigadoras, potencializadoras corretivas e compensatórias sugeridas. 
A seguir são apresentadas as propostas de programas, tendo como base a análise de impactos 
ambientais e a proposição das medidas mitigadoras e potencializadoras.

PROGRAMAS

Programa de recuperação de áreas 
degradadas

Metodologias de recuperação de aterros 
são desenvolvidas devido à necessidade 
de tornar inerte (neutra) a massa de lixo 
objetivando o fechamento do aterro ou o 
prolongamento da vida útil dos mesmos. 
Com isto, faz-se importante que o manejo 
adequado após o fechamento de aterros 
seja feito, para que o uso da área, seja 
para recuperação por meio de plantios 
de espécies nativas para recomposição 
de fl orestas, seja para investimentos em 
loteamentos e praças, etc., tenha resultados 
positivos em longo prazo.

O Programa de recuperação de áreas 
degradadas tem como objetivo realizar 
a recomposição ambiental, utilizando-
se de espécies nativas da fl ora local, 
minimizando aspectos como emissão 
de ruídos, poeira e gases, de forma 
a contribuir indiretamente com a 
recuperação da fauna local. A ação propõe 
ainda o controle dos processos erosivos, 
minimizando possíveis consequências, 
como carreamento de sedimentos, 
assoreamento e degradação ambiental.

Foto ilustrativa
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Programa de implantação de cortina vegetal

Durante a fase de operação do aterro há muitos impactos relacionados à emissão de 
ruídos e material particulado. Somado a isso, a atividade é causadora de poluição visual. 
Neste sentido, a implantação de uma cortina vegetal, após determinadas obras, justifi ca-se 
pela formação de espaços verdes por meio do plantio de espécies nativas aumentando a 
biodiversidade local, como por exemplo, com o retorno da fauna nativa que dali foi afastada 
devido ao processo de fragmentação para a implantação de pastagens. O principal objetivo 
do Programa de implantação de cortina vegetal é o de implantar uma cortina vegetal no 
entorno da área do aterro, após o início de sua operação, de forma a contribuir para o 
aumento da biodiversidade local; diminuir a poluição visual, sonora e atmosférica; bem 
como minimizar a erosão do solo além de ajudar na segurança, difi cultando a entrada de 
pessoas e animais na área do empreendimento.

MEIO FÍSICO

Programa de acompanhamento 
e monitoramento dos impactos 
ambientais relacionados à erosão 
e perda de solos

Foram identifi cados impactos reais e 
potenciais quanto à erosão e perda de 
solos da área de infl uência direta do 
empreendimento, tanto em sua fase 
de construção quanto em sua fase de 
operação. A ação tem como objetivo 
adotar práticas de controle de processos 
erosivos originários das atividades 
construtivas, promover o armazenamento 
adequado do solo orgânico para posterior 
utilização, bem como a adoção de práticas 
de umectação do solo.

Programa de monitoramento de águas subterrâneas

As atividades previstas para a fase de operação da CGA representam um risco potencial de 
contaminação das águas subterrâneas. Assim, o monitoramento da qualidade das águas 
subterrâneas surge como uma ferramenta preventiva para se garantir a identifi cação de possíveis 
variações na qualidade das águas. O programa tem como objetivo o acompanhamento da 
evolução da qualidade das águas subterrâneas no entorno do empreendimento.

Plano de gestão de resíduos 
sólidos

A implantação e operação do 
empreendimento implicarão em atividades 
geradoras de resíduos sólidos, cujas 
destinações fi nais deverão ocorrer em locais 
devidamente adequados e licenciados. 
Para isso, serão defi nidos procedimentos 
e controles para gestão adequada dos 
resíduos gerados durante a implantação e 
operação da CGA Linhares. O Plano de gestão 
de resíduos tem como objetivo a defi nição 
e a implementação de procedimentos de 
controle e de rastreamento dos resíduos, 
desde a sua geração até a sua destinação 
fi nal e/ou tratamento.
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MEIO SOCIOECONÔMICO

Programa de comunicação social

O Programa de Comunicação Social tem por objetivo principal informar a população a respeito das 
questões afetas ao trabalho na CGA Linhares, dos impactos positivos e negativos decorrentes das 
atividades da empresa no município e, ao mesmo tempo, captar a percepção que a comunidade 
tem do empreendimento e da forma como ele afeta a vida das pessoas, sempre prezando 
pela transparência e precisão da informação. Somado a isso, a ação visa estabelecer as mídias 
que melhor atendam cada segmento social identifi cado como público prioritário de interesse, 
fornecendo à população informações qualifi cadas em todas as fases do licenciamento. Somado a 
isso, o programa será uma canal de divulgação dos demais programas.

Foto ilustrativa

Programa de controle da saúde e segurança

O Programa de Controle da Saúde e Segurança (PCSS) preza por uma sensibilização para 
a participação individual e coletiva, permanente e responsável, para questões de saúde e 
segurança do trabalhador e comunidades da AID, como premissa para manutenção e melhoria 
da qualidade de vida. Adotando as medidas necessárias será evitada a proliferação de moscas 
e vetores de doenças, além de se manter um aspecto estético nas instalações da CGA Linhares. 
Tais procedimentos também facilitarão a movimentação de máquinas e evitarão, dentre outros, o 
arraste de materiais pela ação de condições chuvas e ventos.

O Programa deverá ser implementado na área de infl uência direta do empreendimento 
para garantir a saúde dos trabalhadores envolvidos nas fases de construção, operação e 
encerramento e da população local, evitando que ocorra sobrecarga nos equipamentos de 
saúde disponíveis e interferências no padrão epidemiológico da região. Seu objetivo principal é 
evitar o surgimento de focos de contaminação e de patologias passíveis de desencadeamento 
em todas as fases do empreendimento, garantindo a saúde e segurança do trabalhador da 
CGA Linhares e na AID do empreendimento.
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Programa de educação ambiental para as comunidades e trabalhadores

O Programa de Educação Ambiental (PEA) da Central de Gestão Ambiental apresenta-se 
como uma importante ferramenta de qualifi cação para as questões ambientais, tanto para os 
funcionários do empreendimento quanto para as comunidades da área de infl uência. As ações 
que serão desenvolvidas no PEA serão destinadas às comunidades da área de infl uência: Rio 
Quartel e Bebedouro - Linhares, e funcionários do empreendimento. O PEA tem como objetivo 
elaborar e implantar, de forma participativa, a partir das demandas das comunidades da área 
de infl uência do empreendimento, identifi cadas no Diagnóstico Participativo.

Programa de educação ambiental para comunidades

A partir da identificação das linhas orientativas/ação das comunidades serão elaborados, 
em consonância com a Instrução Normativa 03/2009, do Iema, os Projetos Executivos de 
Educação Ambiental (Projeas), que comporão o Programa de Educação Ambiental (PEA) 
da Vital Engenharia. 

Dentre as ações que serão desenvolvidas no PEA estão:

• Levantamento de projetos já desenvolvidos na região e possíveis parceiros.
• Ofi cina de validação das prioridades nas comunidades de Bebedouro e Rio Quartel.
• Ofi cinas de elaboração de projetos nas comunidades.
• Ofi cinas de capacitação para a gestão dos projetos desenvolvidos.
• Articulação com o Programa de Comunicação Social para elaboração dos materiais de 
comunicação que serão utilizados para os treinamentos e divulgação das ações. 
• Mobilização social e divulgação das ações previstas e em andamento no PEA.
• Execução do PEA nas comunidades.
• Reuniões de acompanhamento do PEA.
• Avaliação periódica das ações desenvolvidas.
• Elaboração de relatórios de acompanhamento e relatório fi nal do programa.

Programa de educação ambiental para trabalhadores

O Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) deverá ser realizado durante as 
fases de implantação e operação do empreendimento. Todos os trabalhadores deverão passar 
por treinamento de integração antes de iniciarem suas atividades.

As principais ações que serão desenvolvidas no PEAT são: 

• Identifi cação de ações já desenvolvidas pela empresa a fi m de alinhar com as ações do PEAT.
• Diagnóstico para identifi cação dos temas que deverão ser abordados nos treinamentos ambientais.
• Detalhamento das atividades que serão desenvolvidas no PEAT, com previsão de carga horária, 
elaboração de material didático e infraestrutura necessária. 
• Execução e monitoramento das ações do PEAT:

 √ Treinamentos específi cos de segurança ao trafegarem nas vias de acesso ao empreendimento.
 √ Orientação sobre a conduta e postura frente às comunidades da área de infl uência.
 √ Treinamentos ambientais.
 √ Avaliações das atividades desenvolvidas.
 √ Elaboração de relatórios técnicos de acompanhamento e fi nal.
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Programa de priorização de con-
tratação de bens e serviços locais

Na fase de construção e operação, 
empreendimentos como a CGA Linhares 
podem gerar movimentação nos setores 
secundários e terciários da economia. A 
compra de materiais e equipamentos, 
deve ser feita prioritariamente, dentro do 
possível, na AID e AII de forma a contribuir 
para a geração de receitas. 

A fi m de fomentar o desenvolvimento 
local, buscando aumento da dinamização 
da economia e consequente aumento 
da renda e oportunidades de ampliação 
e de novos negócios, justifi ca-se um 
programa que priorize a contratação de 
bens e serviços na área de infl uência do 
empreendimento CGA Linhares. 

Programa de priorização de 
contratação de mão de obra local

No processo de implantação de um 
empreendimento, diversas expectativas 
são geradas, principalmente na população 
da Área de Infl uência Direta (AID). Dentre 
elas, uma de grande importância refere-
se à abertura de novos postos de trabalho 
para os moradores locais. 

Um Programa de Priorização de Contratação 
de Mão de Obra Local deverá suprir a 
expectativa da população, apresentando 
dados acerca das contratações que serão 
necessárias nas fases de construção e 
operação e como poderá ser estabelecido 
um processo transparente para com a 
comunidade da AID. A ação visa garantir a 
priorização na contratação de mão de obra 
local para instalação do empreendimento.

Programa de capacitação e geração de renda para os catadores de materiais 
recicláveis

O Projeto do Centro de Reciclagem, Inovação, Aprendizagem e Renovação (Criar) – apresentado 
no diagnóstico socioeconômico – é o principal foco deste Programa. Isso porque é o único 
projeto com catadores de materiais recicláveis existente no município de Linhares.

O Programa de capacitação e geração de renda para os catadores de materiais recicláveis tem 
como objetivo atuar em conjunto com o Projeto Criar, contribuindo para a implementação 
efetiva de seus objetivos e o desenvolvimento sustentável do município de Linhares. 

Com a intenção de contribuir social e ambientalmente para o desenvolvimento do município 
de Linhares, este Programa justifi ca-se pela manutenção e melhoria no apoio que a Vital 
Engenharia vem proporcionando ao projeto desde o seu lançamento.

Programa de monitoramento de indicadores socioeconômicos

O monitoramento de indicadores socioeconômicos é utilizado para mensurar efeitos acerca de 
itens específi cos que estão ocorrendo durante a implantação e a operação nas áreas de infl uência. 
A principal preocupação, em termos de acompanhamento dos indicadores socioeconômicos, é 
a Área de Infl uência Direta (AID), por ser essa a que recebe diretamente os impactos favoráveis 
e desfavoráveis. Diante disso, é necessário um acompanhamento para que sejam medidos os 
impactos que possam alterar a qualidade de vida da população. 

O objetivo do Programa é monitorar as alterações ocorridas no meio socioeconômico na AID 
durante e após a instalação do empreendimento CGA Linhares.
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Programa de educação patrimonial

O Programa de Educação Patrimonial tem como objetivo sensibilizar a comunidade diretamente 
afetada pelo empreendimento a respeito da preservação do patrimônio cultural e arqueológico 
local. O programa tem ainda como fi nalidade ampliar os conhecimentos das comunidades sobre 
a história local e regional, assim como, dar visibilidade do patrimônio cultural levantado nos 
estudos arqueológicos feitos no entorno da área do empreendimento.

O Programa de Educação Patrimonial é determinado pela Portaria nº 230, de 17 de dezembro 
de 2002 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), visando à divulgação, 
à população envolvente, da importância da realização dos programas de arqueologia junto 
ao empreendimento, dar conhecimento dos resultados e apresentar medidas para que a 
comunidade seja estimulada a propor ações para preservação do patrimônio histórico. Este 
programa prevê, ainda, a mesma divulgação junto aos trabalhadores que irão atuar na construção 
do empreendimento, para auxiliarem nas ações de resgate arqueológico.

Programa de prospecção arqueológica

O Programa de Prospecção Arqueológica visa atender as exigências da Portaria IPHAN nº 230 
de 17 de dezembro de 2002 que determina, para diversas atividades, a realização de programa 
de prospecções arqueológicas intensivas e interventivas no solo e subsolo, nos compartimentos 
ambientais de maior potencial arqueológico, nas áreas de construção do empreendimento e 
nas áreas que poderão sofrer impactos negativos ao patrimônio arqueológico e, principalmente, 
naquelas em que houver intervenção antrópica com a realização de obras de infraestrutura que 
deverão ser construídas.O programa de arqueologia preventiva de prospecção arqueológica 
para o empreendimento tem como objetivo principal o levantamento de sítios arqueológicos 
em sua área de implantação, que inclui desde a área do canteiro de obras até a sua periferia, a 
fi m de propor medidas de proteção e/ou a realização de programas de resgate arqueológico.

Foto ilustrativa
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IMPACTOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROGRAMA

AUMENTO DAS SUPERFÍCIES 
IMPERMEÁVEIS – ALTERAÇÃO DO 

CICLO HIDROLÓGICO
(FASE DE IMPLANTAÇÃO)

Dar preferência a pavimentos 
permeáveis ou semipermeáveis 
nas áreas onde não haja o risco de 
derramamento de contaminantes e 
interferência nas células de resíduos.

Programa de Monitoramento de 
Águas Subterrâneas

INÍCIO E/OU ACELERAÇÃO DOS 
PROCESSOS EROSIVOS

(FASE DE IMPLANTAÇÃO)

Realizar as atividades de 
desmatamento, destocamento 
e limpeza com utilização de 
equipamentos adequados, na 
profundidade indicada no projeto 
e na área mínima indispensável à 
sua exploração.

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.

Armazenar o solo orgânico 
removido em locais apropriados, 
para posterior utilização em 
revestimentos de taludes com 
grama e/ou áreas com jardins.

Realizar a terraplenagem em 
períodos com menor probabilidade 
de ocorrência de chuvas intensas 
(abril e setembro).

Revestir as canaletas de drenagem 
pluvial (grama, concreto ou material 
betuminoso) e posicioná-las em áreas 
de corte do terreno, em local de baixa 
declividade, providas, se pertinente, 
de dissipadores de energia.

Programa de acompanhamento 
e monitoramento dos impactos 
ambientais relacionados à erosão e 
perda de solos

CONTAMINAÇÃO DO SOLO E 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Garantir que os pisos de ofi cinas, 
depósitos de armazenamento e outras 
facilidades sejam impermeabilizados 
e regularmente monitorados quanto 
à ocorrência de infi ltrações.

Garantir que a lagoa de 
acumulação e homogeneização de 
percolados seja impermeabilizada 
e regularmente monitorada quanto 
à ocorrência de infiltrações.

Garantir que o sistema de coleta de 
percolado e o sistema de drenagem que 
realiza a coleta dos efl uentes gerados na 
lavagem de pisos das ofi cinas, depósitos 
de armazenamento de resíduos sólidos.

Plano de Gestão de Resíduos Sólidos.

Plano de Contingência e Emergência.

Programa de Monitoramento de 
Águas Subterrâneas.

Meio Físico
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IMPACTOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROGRAMA

CONTAMINAÇÃO DO SOLO E 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

e outras substâncias, destinem as 
águas servidas para o sistema de 
tratamento adequado, evitando a 
contaminação do solo.

Os depósitos de materiais que possam 
ser lixiviados pelas águas da chuva, 
devem ser cobertos e possuir sistema 
de drenagem de forma a evitar a 
contaminação 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, conforme 
normatização vigente.

Implantar efi ciente sistema de 
tratamento de efl uentes (conforme 
projeto apresentado na caracterização 
do empreendimento).

Adotar o Programa de Gestão de 
Resíduos Sólidos.

Implantar o Plano de Contingência 
e Emergência para o caso do 
derramamento acidental de óleos 
e outras substâncias contaminantes 
no solo. 

Implantar o Programa de Monitora-
mento de Águas Subterrâneas.

Programa de Gestão de Resíduos 
Sólidos.

Plano de Contingência e 
Emergência.

Programa de Monitoramento de 
Águas Subterrâneas.

Meio Biótico

IMPACTOS MEDIDAS 
PREVENTIVAS

MEDIDA 
CORRETIVA PROGRAMA

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
(FASE DE IMPLANTAÇÃO E 

OPERAÇÃO)

Atentar para os limites defi -
nidos no projeto, evitando, 
desta forma a supressão de 
ambientes naturais.

Considerar em todas as 
etapas da obra os perigos 
de erosão, evitando a 
movimentação e exposição 
de solo em períodos 
chuvosos, procurando-se 
dispor os rejeitos em locais 
estáveis e projetando-se 
taludes com declividade 
mínima possível. As áreas 
com solo exposto deverão 
ser estabilizadas com 
o plantio de vegetação 
adequada.

Utilizar preferencialmente 
espécies nativas do local 
durante a execução de 
projetos de recuperação, 
arborização e paisagismo 
da área da empresa.

Realizar o controle am-
bientalmente sustentável 
das espécies invasoras 
nas áreas próximas aos 
ambientes degradados 
pelo empreendimento.

 Não se aplica
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IMPACTOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROGRAMA

AUMENTO DA EXPLORAÇÃO DOS 
RECURSOS FAUNÍSTICOS

Incluir o tema “conservação da fauna 
silvestre” nos Programa de Educação 
Ambiental para as Comunidades e 
Trabalhadores e Programa de Comunicação 
Social, visando destacar a importância da 
preservação do ambiente e a sensibilização 
ecológica, enfocando que os elementos da 
fauna e da flora devem ser respeitados.

Programa de Educação 
Ambiental para as 
Comunidades e 
Trabalhadores e Programa 
de Comunicação Social

PERDA E ALTERAÇÃO DE 
AMBIENTES NATURAIS

Considerar em todas as etapas da obra os 
perigos de erosão, evitando a movimentação 
e exposição de solo em períodos chuvosos, 
procurando-se dispor os rejeitos em locais 
estáveis e projetando-se taludes com 
declividade mínima possível. As áreas com 
solo exposto deverão ser estabilizadas com o 
plantio de vegetação adequada.

Utilizar preferencialmente espécies nativas 
do local durante a execução de projetos de 
recuperação, arborização e paisagismo da 
área da empresa.

Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas

PERTURBAÇÃO DA FAUNA 
TERRESTRE

Utilizar veículos e equipamentos em bom estado 
de conservação, evitando ruído demasiado.

Incluir o tema “Fauna” no Programa de 
Treinamento de Trabalhadores.

Durante a fase de instalação, evitar obras no 
período noturno.

Impedir o acesso de animais aos resíduos.

Evitar a proliferação de odor proveniente 
dos resíduos.

Programa de Educação 
Ambiental para as 
Comunidades e 
Trabalhadores 

MORTALIDADE DA FAUNA

Permitir o deslocamento de  espécies animais 
que sairão da área que sofrerá a retirada da 
vegetação para outras com vegetação, que 
não serão atingidas, visando evitar a morte 
destes animais devido ao atropelamento por 
equipamentos e máquinas.

As atividades de supressão da vegetação e de 
terraplenagem devem ser acompanhadas por 
profi ssional habilitado e devidamente autorizado 
ao resgate de animais silvestres debilitados ou 
para a coleta e depósito em instituição científi ca 
de animais que venham a morrer.

Não se aplica

ATROPELAMENTO DA FAUNA

Determinar a velocidade máxima permitida 
para o trânsito de veículos direta ou 
indiretamente a serviço do empreendimento 
na via de acesso.

Controlar a velocidade de todos os veículos 
direta ou indiretamente a serviço do 
empreendimento na via de acesso.

Instar placas informativas do risco de 
atropelamento de fauna silvestre no trecho 
indicado como crítico.

Programa de Educação 
Ambiental para as 
Comunidades e 
Trabalhadores e Programa 
de Comunicação Social
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IMPACTOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROGRAMA

ATROPELAMENTO DA FAUNA

Avaliar com base na legislação vigente a 
possibilidade de instalação de mecanismo de 
redução de velocidade de veículos próximo ao 
trecho identifi cado como crítico.

Incluir motoristas direta ou indiretamente 
envolvidos com o empreendimento em 
treinamentos que possuam em seu escopo tema 
relativo à importância da fauna e sua conservação.

Programa de Educação 
Ambiental para as 
Comunidades e 
Trabalhadores e Programa 
de Comunicação Social

MEIO SOCIOECONÔMICO 

IMPACTOS MEDIDAS 
PREVENTIVAS

MEDIDAS
 POTENCIALIZADORAS PROGRAMA

EXPECTATIVAS DA POPULAÇÃO EM 
RELAÇÃO AO EMPREENDIMENTO

Elaborar e imple-
mentar Programa de 
Comunicação Social 
para as comunidades 
da Área de Infl uên-
cia Direta, capaz de 
esclarecer à socieda-
de, de modo a evitar 
a geração de falsas 
expectativas sobre as 
atividades que serão 
desenvolvidas pelo 
empreend imento , 
suas fases, e as conse-
quências ambientais 
dos possíveis impac-
tos, bem como, os 
benefícios advindos 
para a população lo-
cal e regional. 

Elaborar e implementar 
Programa de Priorização 
de Contratação de Mão de 
Obra Local para a AID do 
empreendimento, que deve 
ser capaz de esclarecer à 
sociedade as funções que 
serão demandadas e como 
poderá ser estabelecido um 
processo prioritário para 
moradores locais.

A compra de materiais e 
equipamentos, quando 
possível, deve ser priorizada 
nos municípios da AID, de forma 
a contribuir para a geração 
de receitas. Recomenda-se, 
para tal, um Programa de 
Priorização de Contratação de 
Bens e Serviços Locais.

Programa de 
C o m u n i c a ç ã o 
Social

MUDANÇAS NO PADRÃO DE 
VALORIZAÇÃO DA TERRA

Elaborar e imple-
mentar Programa de 
Comunicação Social 
para as comunidades 
da Área de Infl uên-
cia Direta, capaz de 
esclarecer à socieda-
de, de modo a evitar 
a geração de falsas 
expectativas sobre as 
atividades que serão 
desenvolvidas pelo 
empreend imento , 
suas fases, e as con-
sequências ambien-
tais dos possíveis im-
pactos, bem como, os 
benefícios advindos 
para a população lo-
cal e regional.

Não se aplica Não se aplica
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IMPACTOS MEDIDAS 
PREVENTIVAS

MEDIDAS
 POTENCIALIZADORAS PROGRAMA

MUDANÇAS NO PADRÃO DE 
VALORIZAÇÃO DA TERRA

Implementar Progra-
ma de Recuperação 
de Áreas Degrada-
das para o restabe-
lecimento cênico da 
área na oportunida-
de da fase de encer-
ramento das células, 
com o plantio de es-
pécies nativas.

Levantar informações 
acerca do valor dos 
terrenos no entorno 
do empreendimento 
na fase de planeja-
mento, a fi m de que 
haja conhecimento 
prévio do real valor 
de locação ou compra 
praticado na ocasião.

Não se aplica

Programa de 
R e c u p e r a ç ã o 
de Áreas 
Degradadas

ALTERAÇÕES DA DINÂMICA 
ECONÔMICA

Contratar bens e serviços 
locais em todas as fases do 
empreendimento, sempre que 
houver disponibilidade de 
acordo com as exigências do 
empreendedor, o que estimulará 
a economia local. Para tanto, 
deverá ser implementado 
um Programa de Priorização 
de Contratação de Bens e 
Serviços Locais. É recomendado 
ainda que o programa tenha 
apontamentos para uma 
articulação com órgãos de 
envolvimento com fornecedores, 
para melhor sucesso na busca 
pela dinamização da economia 
da AID e AII.

Programa de 
Priorização de 
Contratação de 
Bens e Serviços 
Locais

IMPACTOS MEDIDAS
 MITIGADORAS

MEDIDAS
 POTENCIALIZADORAS PROGRAMA

ALTERAÇÃO NO FLUXO DE 
VEÍCULOS NA ESTRADA VICINAL

Oferecer curso de di-
reção defensiva para 
os motoristas, que 
inclua regras de cida-
dania e conduta no 
trânsito a fi m de evitar 
quaisquer transtornos 
na movimentação de 
pessoal ou de material 
nos percursos, no sen-
tido de manter as vias 
de acesso sempre lim-
pas. Deve-se orientar 
também quanto a não 
formação de “com-
boios”, principalmente 
ao longo da BR-101.

Manter iluminação na via de 
acesso ao empreendimento, 
a fi m de facilitar o acesso no 
período noturno.

Não se aplica
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IMPACTOS MEDIDAS
 MITIGADORAS

MEDIDAS
 POTENCIALIZADORAS PROGRAMA

ALTERAÇÃO NO FLUXO DE 
VEÍCULOS NA ESTRADA VICINAL

Este curso deverá estar 
previsto no Programa 
de Controle de Saúde 
e Segurança.

Implantar e manter 
sinalização viária 
nos acessos ao 
empreend imento , 
mediante autorização 
do poder público e 
segundo a legislação 
vigente.

Manutenção e umec-
tação da via de acesso 
ao empreendimento, 
da ligação com a BR-
101 à planta industrial, 
desde a implantação 
até a desativação da 
CGA Linhares.

Implementar Progra-
ma de Monitoramen-
to de Indicadores So-
cioeconômicos para 
mensuração e acom-
panhamento dos im-
pactos decorrente do 
uso da estrada vicinal.

Não se aplica

Programa de 
Controle de Saú-
de e Segurança 
e Programa de 
Monitoramento 
de Indicadores 
Socioeconômicos

IMPACTOS MEDIDAS POTENCIALIZADORAS PROGRAMA

REDUÇÃO DOS CUSTOS DA 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

GERADOS EM LINHARES

Implantar coleta seletiva e a destinação para a 
indústria de reciclagem de materiais.

Fortalecer o Programa de capacitação e geração de 
renda para os catadores de materiais recicláveis, 
a fi m de reduzir a destinação desses materiais ao 
aterro, além de contribuir para a geração de trabalho 
e renda para este importante setor.

Programa de capaci-
tação e geração de 
renda para os cata-
dores de materiais 
recicláveis

GERAÇÃO DE TRIBUTOS

Priorizar a compra de bens e a contratação de 
serviços no município de Linhares. Sendo que a 
aquisição de produtos e de serviços no município 
depende da disponibilidade existente. Assim, à 
medida que os recursos não estejam disponíveis na 
região, esta demanda se estenderá para as demais 
regiões do Estado.

Implantar ações previstas no Programa de 
Priorização de Contratação de Mão de Obra 
Local e no Programa de Priorização de Bens e 
Serviços Locais.

Programa de Priori-
zação de Contratação 
de Mão de Obra Lo-
cal e no Programa de 
Priorização de Bens e 
Serviços Locais.

IMPACTOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROGRAMA

INTERFERÊNCIA SOBRE O 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 

CULTURAL E ARQUEOLÓGICO

Adotar o Programa de Educação Patrimonial e o 
Programa de Prospecção Arqueológica Terrestre.

Programa de Educação 
Patrimonial e Progra-
ma de Prospecção Ar-
queológica Terrestre.
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A partir da descrição e caracterização do empreendimento, da realização 
do diagnóstico ambiental e da avaliação dos impactos ambientais inerentes 
aos meios físico, biótico e socioeconômico, decorrentes da instalação e da 
operação da Central de Gestão Ambiental Linhares – CGA Linhares Foram 
identifi cados 17 impactos ambientais; quatro sobre o meio físico, seis 
sobre o meio biótico e sete sobre o meio socioeconômico. Para cada um 
dos impactos identifi cados, foram apresentadas medidas para minimizar 
e/ou evitar os impactos negativos e medidas para potencializar os 
impactos positivos. Os impactos negativos se concentram sobre os meios 
físico e biótico, enquanto os positivos, sobre o meio socioeconômico.

Em relação ao meio socioeconômico, especial atenção deve ser 
dada aos resultados obtidos no Diagnóstico Participativo, junto às 
comunidades de Bebedouro e Rio Quartel. Por meio dessa ferramenta 
de grande importância na elaboração de estudo de impacto, foram 
colhidos depoimentos e opiniões dos representantes da população da 
área próxima ao local pretendido pelo empreendedor, que transmitiram 
suas insatisfações, anseios, dúvidas, receios. A importância de um 
Programa de Comunicação Social e Ambiental estruturado de forma a 
adequadamente estabelecer um canal efi ciente de comunicação entre a 
empresa e a vizinhança é condição essencial para instalação da atividade 
da CGA Linhares.

A CGA Linhares é uma iniciativa que está de acordo com os preceitos 
preconizados pelas Políticas de Resíduos Sólidos, nacional e estadual, visto 
que o objetivo principal do empreendimento é a destinação fi nal correta 
dos resíduos sólidos gerados pelo município de Linhares e de municípios 
adjacentes. Os critérios adotados na concepção do Projeto, baseados na 
experiência da empresa, que já desenvolve atividades ligadas à gestão de 
resíduos em diversos estados do País, bem como em Linhares, refl etindo 
no emprego de alternativas tecnológicas atuais, favorecem uma redução 
na magnitude dos impactos ambientais de caráter negativo. 

Dentre os locais para a instalação do empreendimento, o escolhido por 
meio de análise das características das alternativas locacionais mostrou-
se apropriado a receber as intervenções previstas. Destaca-se que a área 
já sofreu alterações com presença humana, onde atividades agrícolas e 
de pastagem vêm se sucedendo desde longo tempo, e que a eventual 
ocupação da área pelo empreendimento não trará intervenção em áreas 
de APPs, Unidades de Conservação ou sobre qualquer habitat de interesse 
para a conservação ambiental, tão pouco a patrimônios histórico culturais 
ou áreas de interesse de comunidades tradicionais. Somado a isso, não 
foram diagnosticados potenciais impactos que possam atingir o rio Doce. 
Todavia, cabe ressaltar a importância de que medidas de controle estejam 
constantemente sendo avaliadas e aperfeiçoadas.

A proximidade com a BR-101, via principal para acesso de veículos de 

CONCLUSÃO
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transporte adequados ao empreendimento, é outro fator favorável, 
uma vez que não confl ita diretamente com aglomerados urbanos ou 
região residencial.

Está previsto um investimento de cerca de R$ 45milhões, a contratação de 
76 empregos diretos na construção e 69 empregos diretos na operação. 
Esse valor assume importância signifi cativa, merecendo destaque em 
função das possibilidades reais de arrecadação tributária e investimentos 
municipais decorrentes deste investimento privado no município. Deve-
se destacar que o direcionamento adequado de tributos e taxas arrecados 
é prerrogativa do Poder Público, que precisa estar comprometido com a 
busca de melhorias para a região de estudo.

Linhares é um dos principais municípios do Norte do estado do Espírito 
Santo e apresenta crescimento positivo no setor industrial, aspecto este 
que se torna carro-chefe do crescimento populacional urbano. Essa 
projeção de crescimento demanda empreendimentos de infraestrutura, 
como é o caso do CGA Linhares.

O diagnóstico socioeconômico mostrou haver disponibilidade de mão 
de obra com condições de ser absorvida direta e/ou indiretamente pela 
CGA Linhares. Todavia, esse aspecto tem caráter localizado, uma vez que 
o número de empregos na fase de operação do empreendimento não 
passa de 69 posições. 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 daquelas comunidades na área 
de infl uência direta do local pretendido para instalação da atividade (a 
exemplo do aumento do nível de renda; e aquecimento da economia).

Após a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) apresentando 
aqui por meio deste Relatório de Impacto Ambiental (Rima), no qual 
proporcionou a uma equipe multidisciplinar de especialistas uma 
visão ampla de efeitos positivos e negativos da implantação do 
empreendimento, conclui-se que a implantação e operação da Central 
de Gestão Ambiental Linhares vem ao encontro das necessidades de 
infraestrutura do município de Linhares, e que o empreendedor detém 
um projeto com características técnicas, econômicas e ambientais que 
conferem viabilidade ambiental ao licenciamento e implementação da 
atividade diagnosticada e avaliada neste Estudo Ambiental. Reitera-se, 
que esta conclusão é pautada na premissa de que as medidas ambientais 
e programas propostos sejam efi cazmente implementados.
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