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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento consiste no Relatório de Avaliação Ambiental e Social do Lote II - 

SES Cariacica 2 – Viana Bairros, parte do Programa de Gestão Integrada de Águas e da 

Paisagem e seu conteúdo visa o atendimento e cumprimento das políticas ambientais e 

sociais do Banco Mundial. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

O Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem [Programa; Projeto] é fruto de 

um acordo firmado entre o Governo do Estado do Espírito Santo [Estado] e o Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento [Banco Mundial; BIRD; Banco] e tem 

como objetivo melhorar a gestão sustentável dos recursos hídricos e aumentar o acesso da 

população ao saneamento básico dentro do Estado. 

O Programa irá contribuir com o Estado no objetivo de estabelecer a gestão sustentável dos 

recursos hídricos com o aumento da qualidade de vida da população através da preservação 

e conservação do meio ambiente. O Projeto é ativo em áreas estratégicas, urbanas e rurais, 

que darão maior impacto no acesso equitativo aos serviços de saneamento básico, na 

qualidade dos recursos hídricos, na conservação ambiental e na mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas. Outro tema que é abordado pelo Programa está relacionado à gestão 

de riscos de desastres. 

Os objetivos do Programa serão atingidos pelo: i) fortalecimento das instituições do setor de 

água do Estado; ii) aumento da captação e tratamento de esgoto sanitário; iii) suporte ao 

reflorestamento e às práticas de uso sustentável da terra; iv) aumento da capacidade do 

Estado em identificar, monitorar e se preparar para riscos de desastres. Para isso, o 

Programa foi dividido em quatro componentes principais, a saber: 

Componente 1: Gestão integrada da água e gestão de risco de desastres. 

Neste componente foram desenvolvidas ações para melhorar a gestão de recursos hídricos 

e os mecanismos de coordenação e planejamento metropolitano para a gestão da água 

urbana, e desenvolver instrumentos adequados de planejamento e monitoramento para 

redução de risco, bem como preparação e resposta a eventos naturais adversos. 

Componente 2: Serviços eficientes de abastecimento de água e aumento do acesso à 

saneamento básico. 

Neste componente foram desenvolvidas ações para aumentar a eficiência dos serviços de 

abastecimento de água e a cobertura dos serviços de coleta e tratamento de esgoto 

sanitário. 
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Componente 3: Gestão de bacias e restauração da cobertura florestal. 

Neste componente foram desenvolvidas ações para melhorar a qualidade das águas 

superficiais e costeiras mediante intervenções coordenadas em bacias selecionadas. 

Componente 4: Gestão do Projeto, Supervisão e Fortalecimento Institucional. 

Neste componente foram desenvolvidas ações para dar apoio institucional ao Programa e 

fortalecer a capacidade do Estado para a gestão e implantação do projeto, inclusive com a 

provisão de capacitação e assistência técnica para a execução de atividades e a provisão de 

apoio técnico, administrativo e financeiro para supervisão do Projeto. 

Este Relatório de Avaliação Ambiental e Social corresponde a uma ação do Componente 2, 

que visa a melhorias e ampliação do SES Viana. 

O Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Viana, Lote II, abrange os seguintes 

bairros relacionados: 

Marcílio de Noronha; 

Canaã; 

Primavera; 

Caxias do Sul; 

Arlindo Ângelo Villaschi; 

Vila Bethânia; 

Areinha; 

Nova Bethânia; 

Universal. 

As soluções adotadas para os bairros do município de Viana atendem a implantação de 

sistema de coleta e afastamento dos esgotos para os bairros Primavera e Areinha, 

afastamento dos efluentes do bairro Canaã e desativação das ETE’s Marcílio de Noronha, 

Soteco e Vila Bethânia, com afastamento e posterior tratamento na ETE Bandeirantes, 

existente no município de Cariacica. 

Serão executadas no mínimo 3.070 ligações domiciliares e intradomiciliares em novos 

trechos de rede de esgoto que serão disponibilizados e nos imóveis com rede existente que 

não estão conectados ao SES. 
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3. MARCO LEGAL E SALVAGUARDAS DO BANCO MUNDIAL 

3.1. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL:  

 NORMAS FEDERAIS  

As políticas aplicáveis referem-se especialmente a saneamento, florestas e drenagem, assim 

como ao licenciamento das obras associadas. A maior parte das intervenções concentra-se 

no subcomponente de obras de esgotamento sanitário. Nesse quadro, destacam-se os 

instrumentos e políticas discriminados a seguir. 

Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA – criada pela lei 6938/81, tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental e encontra suporte no capítulo 

de Meio Ambiente da Constituição Federal. A PNMA apontou, em seu artigo 9° os 

instrumentos da Política, dentre outros. 

A Lei 9605/98, conhecida como a Lei de Crimes Ambientais que visa suprir a necessidade 

de uma melhor definição quanto às infrações administrativas e os crimes contra a natureza 

foi editada. Este diploma indica ações penais não só ao meio natural, mas também ao meio 

artificial e cultural, considerando crimes contra o meio ambiente também as infrações contra 

o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. 

O Decreto 99.274/90 que regulamentou a Lei 6938 dispôs sobre critérios para criação de 

estações ecológicas e áreas de proteção ambiental.  

CÓDIGO FLORESTAL - Lei Nº 12.651/12 – que Dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 

1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro 

de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de 

agosto de 2001; e dá outras providências. 

Esta lei estabelece normas gerais para a proteção vegetal, incluindo as áreas de 

preservação permanentes (APP) e Reserva Legal. Especial destaque deve ser dado para a 

definição das regras para APP’s, que estabelece limites envoltórios da calha de rios, 

nascentes, declividade, restingas, manguezais, bordas de tabuleiros ou chapadas, topos de 

morros, montes, montanhas e serras. 
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A lei estabelece que para a pequena propriedade ou posse rural familiar o plantio de culturas 

temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no 

período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de 

vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna 

silvestre. 

Lei 9985/00 e Decreto 4340/02 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 

•Decreto Federal 1.922/96 – RPPN – dispõe sobre o reconhecimento das Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural, e dá diretrizes para requerimento de área e atribui 

responsabilidades. 

Instrução Normativa IBAMA Nº 146/07 - Estabelece os critérios para procedimentos 

relativos ao manejo de fauna silvestre em áreas de influência de empreendimentos e 

atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna, sujeitas 

ao licenciamento ambiental. 

• Instrução Normativa IBAMA Nº 03/2003 – Lista as espécies da fauna brasileira 

ameaçadas de extinção. 

Decreto Federal 79.367/77 – dispõe sobre normas e padrões de potabilidade da água. 

Resolução CONAMA Nº 001/86 - Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a 

avaliação de impacto ambiental. Correlacionadas a esta resolução, identificam-se ainda: 

Resolução nº 11/86 (alterado o art. 2); Resolução nº 5/87 (acrescentado o inciso XVIII); e 

Resolução nº 237/97 (revogados os art. 3º e 7º). 

Resolução CONAMA Nº 237/97 - Dispõe sobre licenciamento ambiental; competência da 

União, Estados e Municípios; listagem de atividades sujeitas ao licenciamento; Estudos 

Ambientais, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. 

 

Resolução CONAMA 274/00 – Dispõe sobre a balneabilidade dos cursos d’água. 

Resolução CONAMA 303/02 – Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de áreas de 

preservação permanente. 

Resolução CONAMA 306/02 – Estabelece os requisitos mínimos e o termo de referência 

para realização de auditorias ambientais 
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Resolução CONAMA 307/02 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para gestão 

de resíduos da construção civil. 

Resolução CONAMA 357/05 – Dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes 

ambientais para seu enquadramento, bem como estabelece as condições padrões de 

lançamento de efluentes. 

Resolução CONAMA 363/06 – Define critérios para supressão de vegetação em áreas de 

preservação permanente 

Resolução CONAMA 369/06 – Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, 

interesse social, ou baixo impacto ambiental que possibilitam a intervenção ou supressão de 

vegetação em área de preservação permanente – APP. 

Resolução CONAMA 370/06 e 410/09 – Prorroga os prazos para cumprimento dos padrões 

de lançamento de efluentes do art. 44 da Resolução 357/05 

Resolução CONAMA 375/06 e 380/06 – Define critérios e parâmetros para uso agrícola de 

lodos gerados em estações de tratamento de esgotos sanitários. 

Resolução CONAMA 397/08 e 430/11– Altera padrões de lançamento da Resolução 

357/05. 

NBR 10004 ABNT – Dispõe sobre a classificação de resíduos industriais. 

Lei Nacional de Saneamento Básico - A Lei 11.445 promulgada em janeiro/2007 define um 

marco regulatório para o setor de saneamento básico, apoiando-se em princípios como a 

universalização do acesso, a eficiência e a sustentabilidade econômica e ambiental dos 

serviços. A lei estabelece ainda a necessidade do titular desenvolver um plano de 

saneamento que estabeleça metas e uma política de longo prazo para o setor. 

Política Nacional de Recursos Hídricos - A lei Federal 9433/97 instituiu a política nacional 

de recursos hídricos e definiu os instrumentos da política, dentre outros. 

Lei 140/11 - Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único 

do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência 

comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, 

ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna 

e da flora. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23p
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 NORMAS ESTADUAIS  

Lei 5818/98 estabeleceu a política estadual de recursos hídricos e os instrumentos para sua 

execução de forma semelhante ao dispositivo federal. 

A Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH 05/2005 definiu os 

critérios gerais para outorga de uso de recursos hídricos de domínio estadual. Os 

procedimentos administrativos e critérios técnicos estão dispostos na Instrução Normativa 

19/2005 do Instituto Estadual de Meio Ambiente. 

Lei estadual 5818/98 está sujeito à outorga, dentre outros usos, o lançamento de efluentes 

nos corpos d’água.  

Decreto 7217/10 – que institucionaliza o Plano de Saneamento Básico com a 

obrigatoriedade dos planos municipais de saneamento básico. 

Lei 9985/2000 - institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – 

SNUC e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação. 

Constituição brasileira (1988) - TÍTULO X Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

- Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas 

terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos. 

Instrução Normativa n.º 49 do INCRA - Regulamenta o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que tratam. 

3.2. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL 

Lei 4.126, de 1988 - Política Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo - O Estado do 

Espírito Santo estabeleceu sua política estadual de meio ambiente pela, regulamentada pelo 

Decreto 4.344, de 1999, com alterações posteriores. 

Política Estadual de Recursos Hídricos - Lei 5818/98, que institui a paridade entre 

Governo, Sociedade Civil e Usuários na composição do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos, bem como da formação dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 
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Instrução Normativa IEMA 12/08 – determina a classificação de empreendimentos e 

definição dos procedimentos relacionados ao licenciamento ambiental simplificado, dentre os 

quais estão incluídos os sistemas de esgotamento sanitário de pequeno porte. 

Resolução CERH 031/12 - Estabelece critérios gerais complementares referentes à Outorga 

de Direito de Uso de Recursos Hídricos para lançamento de efluentes provenientes dos 

sistemas de tratamento de esgoto sanitário e considera o lançamento de esgotos tratados 

como atividade despoluidora. 

ZEE – Zoneamento Ecológico Econômico do Espírito Santo – este instrumento de 

gestão contribui com a formulação e a execução de políticas públicas no Estado do Espírito 

Santo, promovendo a descentralização e participação das comunidades locais, melhorando, 

em nível regional, a eficiência do trabalho, os resultados e a qualidade das ações no que se 

refere aos processos de gestão integrada das águas, uso e ocupação do solo, proteção à 

biodiversidade e controle da poluição das águas, do ar e do solo levando-se sempre em 

conta os aspectos sociais, econômicos, jurídicos e institucionais. 

Sistema Integrado de Bases Geoespaciais do Estado do Espírito Santo – GEOBASES – 

o sistema, criado em 1999 por meio do Decreto Nº 4.559/99, tem a Secretaria do Estado de 

Planejamento – SEPLAN – como secretaria executiva. Seu objetivo é possibilitar a 

intercomunicação entre dados mapeados por diferentes instituições numa mesma área 

geográfica, uma cooperação mútua entre as 78 instituições envolvidas no uso, composição, 

manutenção e compatibilização das informações geoespacializadas. 

Programa Reflorestar – uma iniciativa do Governo do Estado, liderada pela Secretaria de 

Meio Ambiente e Secretaria da Agricultura, tal programa visa à promoção e a ampliação da 

cobertura florestal do ES, através de incentivo e fomento ao pequeno proprietário de terra, 

como por exemplo, o pagamento de serviços ambientais. 

FUNDÁGUA - O FUNDÁGUA foi criado pela Lei Estadual n.º 8.960/2008 e alterada pela Lei 

Estadual n.º 9.866/2012. O Fundo é destinado à captação e à aplicação de recursos, como 

um dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos e para viabilizar a 

manutenção e recuperação da cobertura florestal do Estado, de modo a dar suporte 

financeiro e auxiliar a implementação destes objetivos, vinculado à Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA. 
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Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) Nº 002, de 2016, que 

define a tipologia das atividades ou empreendimento considerados de impacto ambiental 

local, normatiza aspectos do licenciamento ambiental de atividades de impacto local no 

Estado, e dá outras providências. 

3.3. LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL 

LEI Nº 2829 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016, que dispõe sobre a Política de 

Desenvolvimento e Ordenamento Territorial, institui o Plano Diretor Municipal de Viana - 

PDM e dá outras providências. 

Lei Complementar n° 1388 de 1997 que institui o Código Ambiental de Viana 

Anexo XVIII da IN n° 03/2013 (IEMA) 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Viana que possibilita planejar as ações de 

Saneamento Básico do município na direção da universalização do atendimento 

3.4. OUTRAS NORMAS 

Para as intervenções previstas foram observadas as seguintes normas: 

 NBR 9648/86 - Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário 

 NBR 9649/86 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário 

 NBR 12.208/92 - Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário 

 NBR 14.486/00 - Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário - Projeto de 

redes coletoras com tubos de PVC 
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4. SALVAGUARDAS DO BANCO MUNDIAL 

O Banco Mundial adota Políticas de Salvaguardas Sociais e Ambientais na identificação, 

preparação e implementação de programas e projetos financiados com os seus recursos.  

As salvaguardas do Banco Mundial a serem acionadas, podem ser observadas na Tabela 1 

apresentado a seguir. 

Tabela 1 - Salvaguardas do Banco Mundial aplicáveis ao programa 

 

4.1. POLÍTICA OPERACIONAL 4.01 – AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

Esta política de salvaguarda prevê a necessidade de realização de análises prévias que 

identifiquem os aspectos e impactos potenciais das intervenções do Programa e a definição 

de medidas para prevenir, mitigar, minimizar ou compensar os efeitos negativos, avaliando, 

definindo e propondo instrumentos mais adequados para essa atividade. Classifica em 

categorias A, B e C os projetos de acordo com o seu grau de complexidade e a magnitude 

dos impactos associados. A OP 4.01 estabelece também a necessidade de divulgação e 

consulta pública do seu Marco de Gestão Socioambiental. 

Em função das suas características, da identificação prévia dos seus possíveis impactos, o 

Programa Água e Paisagem, e consequentemente, as intervenções nele previstas, foi 

classificado na Categoria B. No balanço dos aspectos que ocasionaram essa classificação, 

cite-se:  

Políticas de Salvaguarda SIM NÃO

OP/BP  4.01 - Avaliação Ambiental x

OP/BP  4.04 - Habitat Natural x

OP/BP  4.09 - Manejo Integrado de Pragas x

OP/BP  4.10 - Povos Indígenas x

OP/BP  4.11 - Patrimônio Físico Cultural x

OP/BP  4.12 - Reassentamento Involuntário x

OP/BP  4.36 - Florestas x

OP/BP  4.37 - Segurança de Barragens x

OP/BP 7.50 - Projetos em Vias Navegáveis Internacionais x

OP/BP 7.60 - Projetos em áreas disputadas x
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(i) impactos de baixa significância, de caráter local, mitigáveis com tecnologia 

acessível e disponível, associada às boas práticas de engenharia sanitária e 

ambiental, o que inclui medidas de segurança individual e proteção coletiva; 

(ii) efeitos sociais de caráter inclusivo e ambientais significativos para a preservação 

dos recursos hídricos, qualitativa e quantitativamente, 

Os potenciais riscos ambientais envolvidos nos diferentes Componentes e 

Subcomponentes serão enfrentados por gestão norteada por esse RAAS, que estabelece 

procedimentos para a concepção, acompanhamento e controle dos Planos de Ações 

Locais (PGSA), os quais, considerando a análise de alternativas em cada obra, conforme 

a realidade local, proporão medidas para: 

(i) evitar, minimizar, mitigar ou compensar os efeitos ambientais adversos; e  

(ii) realçar os impactos positivos. Essa ação organizada deverá acompanhar todas as 

etapas previstas na execução dos projetos.  

4.2. POLÍTICA OPERACIONAL 4.04 – HABITATS NATURAIS 

A principal preocupação dessa política de salvaguarda é a conservação de habitats naturais, 

por medidas que procurem proteger e melhorar o ambiente e valorizem o desenvolvimento 

sustentável em longo prazo. O Banco Mundial apoia projetos que busquem, sempre, 

alternativas disponíveis que possam ser menos impactantes do ponto de vista ambiental. 

Por essa política, há sempre necessidade de valorizar e implementar consultas à 

comunidade local sobre o planejamento, a concepção e o monitoramento dos projetos.  

O Banco apoia e espera que os mutuários tratem cuidadosamente da gestão dos recursos 

naturais a fim de assegurar oportunidades para o desenvolvimento ambientalmente 

sustentável. A Política de Salvaguardas do Banco considera como habitats naturais críticos 

aqueles: protegidos legalmente; propostos oficialmente para serem protegidos; 

desprotegidos, mas com alto valor ambiental. 
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4.3. POLÍTICA OPERACIONAL 4.11 – RECURSOS CULTURAIS FÍSICOS 

Esta salvaguarda trata do patrimônio cultural-físico, que é definido como constituído por 

objetos móveis ou imóveis, locais, estruturas, grupos de estruturas, paisagens naturais que 

possuem significados arqueológico, paleontológico, histórico, arquitetônico, religioso, 

estético, ou outro significado cultural.  

Os impactos sobre o patrimônio cultural resultantes de atividades do Programa, incluindo 

medidas de mitigação, não poderão infringir a legislação nacional, as normas do Banco 

Mundial ou as obrigações definidas em tratados e acordos ambientais internacionais 

relevantes.  

A avaliação e propostas de condutas relativas a impactos sobre patrimônio cultural deverão 

integrar o RAAS.  

De acordo com a Constituição Brasileira, constitui bem de domínio da União o patrimônio 

histórico, cultural e arqueológico. A Constituição estabelece vários instrumentos legais e 

critérios para proteção, uso e resgate desse patrimônio.  

A instituição responsável pela aplicação desses instrumentos é o IPHAN – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

4.4. POLÍTICA OPERACIONAL 4.12 – REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO 

O objetivo dessa Salvaguarda é garantir que as pessoas e partes interessadas que 

eventualmente venham a ser adversamente afetadas pela necessidade de aquisição de 

terras para as intervenções a serem executadas, resultando em deslocamento físico e/ou 

econômico, sejam previamente informadas e consultadas acerca das circunstâncias de seus 

respetivos casos e venham a ter acesso às alternativas de soluções que importem em 

melhoria ou, pelo menos, reconstituição de sua qualidade de vida antes do início da 

execução dos serviços. 
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5. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL DA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO 

5.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

O município de Viana localiza-se no Estado do Espírito Santo, na região administrativa 

denominada Metropolitana. (Instituto Jones dos Santos Neves). Sua extensão territorial é de 

312,74 m² (IBGE), confrontando ao norte com o município de Cariacica, a leste com o 

município de Vila Velha, ao sul com o município de Guarapari e a oeste com os municípios 

de Domingos Martins e Marechal Floriano (Figura 1).  

 

Figura 1 - Localização município de Viana 

Fonte: Mapa Região Metropolitana da Grande Vitória, Incaper, 2011 



 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO PÁGINA 

RELATÓRIO TÉCNICO E-048-000-90-5-RT-003 
21 de 

209 

TÍTULO DO DOCUMENTO DATA DE ELABORAÇÃO REVISÃO 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

E SOCIAL 
25/09/2020 8 

 

5.2. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

5.2.1. Meio físico 

5.2.1.1. Hidrografia 

Os corpos hídricos mais importantes são os rios Jucu, Formate, Jacarandá e Santo 

Agostinho, ressaltando que inúmeros outros córregos e pequenos mananciais compõe os 

recursos hídricos do município (Figura 2).  

 

 

Figura 2 – Corpos hídricos de Viana 

Fonte: Plano de Saneamento 
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O município de Viana está totalmente localizado na bacia do Rio Jucu (Figura 3). A área da 

bacia hidrográfica do rio Jucu é dividida em sub-bacias, Alto Jucú, Médio Jucú, Baixo Jucú e 

Formate/Marinho/Costeira, conforme apresentada na Figura 4. Viana está localizada na sub-

bacia Baixo Jucu, além de uma porção na sub-bacia do Formate. 

 

Figura 3 - Bacia do Rio Jucu e seus principais corpos d'água 

Fonte: Site AGERH, 2007 
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Figura 4 - Sub-bacias da região hidrográfica do rio Jucu 

5.2.1.2. Relevo 

O relevo de Viana apresenta na região baixa, solos de relevo plano nas bacias dos rios 

Jucu, Santo Agostinho, Formate e Jacarandá, e nas cabeceiras relevo ondulado e 

acidentado (Figura 5). 
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Figura 5 - Relevo do município de Viana 

Fonte: Modelo digital de elevação do ES, IJSN 

Na área de contribuição do ribeirão Santo Agostinho, o relevo varia entre ondulado e 

montanhoso, com altitudes que variam entre as cotas 5 e 780 metros. Na região próxima ao 

ponto no qual o ribeirão Santo Agostinho deságua no rio Jucu, predomina um relevo plano. 

Nesta região são registrados eventos frequentes de inundação, porém fora da área de 

implantação do SES Viana. Na porção inferior da bacia do rio Jucu e sub-bacia Formate, o 

relevo apresenta contornos suaves e baixas elevações, o que condiciona a ocorrência de 

amplas áreas alagadas. Essa região apresenta uma elevada parcela de áreas urbanizadas. 
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5.2.1.3. Geomorfologia 

No município de Viana predominam as estruturas geomorfológicas denominadas patamares, 

escalonados do sul capixaba, seguida de tabuleiros costeiros e uma pequena porção de 

áreas de acumulação fluvial que se concentram nas margens dos principais corpos d’água 

da região. A Figura 6 apresenta, para a região hidrográfica do Jucu, a distribuição espacial 

das estruturas geomorfológicas previamente descritas. 

 

 

Figura 6 - Geomorfologia do município de Viana 

Fonte: Plano Saneamento Viana 
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5.2.1.4. Vegetação 

O município de Viana possui 19% de sua área coberta com remanescente da Mata Atlântica 

(Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Uso e cobertura do solo em Viana 

Fonte: Mapa de Uso e Ocupação do solo, IJSN 

Com a preocupação em preservar os recursos naturais, a administração municipal, em 

convênio com o Ministério do Meio Ambiente, criou o Parque Natural Municipal Rota das 

Garças, localizado próximo à sede do município às margens da BR- 262, Km 18,5 (Figura 8 

e Figura 9). 

Além desse Parque, está em pleno funcionamento o CEAJ – Centro de Educação Ambiental 

de Jucuruaba, de propriedade do INCAPER, onde são desenvolvidos vários programas e 
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projetos voltados à educação ambiental em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação, Meio Ambiente e Agricultura. 

 

Figura 8 - Localização do Parque Municipal Rota das Garças 

Fonte: Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Rota das Garças 
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Figura 9 - Visão geral do parque podendo ser observada a encosta, o bananal em sua vertente frontal, o 

topo do morro florestado e a cidade de Viana. 

Fonte: Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Rota das Garças 

5.2.1.5. Clima 

A temperatura média gira em torno de 25º C, não sendo registrado mínima abaixo de 10º C 

positivos e nem máxima acima de 34ºC. 

Pelo histórico dos últimos dez anos a Precipitação Pluviométrica média registrada é de 1.450 

mm anual. 
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5.2.1.6. Bacia Hidrográfica do Rio Jucu 

O município de Viana encontra-se inserido na bacia do rio Jucu, que possui Comitê de Bacia 

Hidrográfica constituído desde o ano de 2007, através do Decreto n° 1.935-R, de 10 de 

outubro de 2007. O município mantém um representante do poder público no comitê para 

acompanhamento das ações e decisões sobre a gestão dos recursos hídricos na bacia, 

especialmente, na região de interesse do município. 

No ano de 2016 foram publicados diversos relatórios que fazem parte do Processo de 

Planejamento das Regiões Hidrográficas Santa Maria da Vitória e Jucu – Fases A, B e C. Os 

relatórios apresentam diversas informações que destacaremos a seguir. 

A bacia hidrográfica do rio Jucu possui uma área de aproximadamente 2.200 km², totalmente 

contida no estado do Espírito Santo. Nela estão inseridos os municípios de Domingos 

Martins, Marechal Floriano, Viana, e parte dos municípios de Cariacica, Vila Velha e 

Guarapari (Figura 10). Neste contexto, o município de Viana ocupa uma área 

correspondente a pouco mais de 14% da área total da bacia, ou seja, 308 km² da área total. 
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Figura 10 - Delimitação e Localização da bacia do Rio Jucu. 

Fonte: Plano de Saneamento 
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A Tabela 2 reúne características fisiográficas da bacia do rio Jucu. 

Tabela 2 - Parâmetros físicos da bacia do Rio Jucu 

 

Fonte: Adaptado de IJSN e AQUATOOL Consultoria (2008). 

Dentre os principais afluentes do rio Jucu podem ser citados os rios Barcelos, Ponte, 

Melgaço, Galo, Jacarandá, do Chapéu, Fundo, Calçado e Claro, os córregos D’antas, do 

Congo e Biriricas e os ribeirões Tijuco Preto e Santo Agostinho. Esses mananciais são 

utilizados, principalmente, para os cultivos de café, legumes e hortaliças, lazer e turismo, 

proteção e conservação dos recursos naturais e para o desenvolvimento e manutenção dos 

aglomerados urbanos. 

Através de uma rede de monitoramento de qualidade das águas na Região Hidrográfica do 

rio Jucu foram obtidos dados para a elaboração de um diagnóstico da qualidade das águas 

superficiais na bacia. Os resultados das análises foram comparados aos padrões de 

qualidade da Resolução CONAMA Nº 357/05 que estabelece a classificação das águas 

doces, salobras e salinas do território nacional. 

A Figura 11 apresenta os pontos com informações de monitoramento das três fontes 

consideradas (CESAN, IEMA e Profill&Nip) com a classificação resultante da caracterização 

da qualidade da água por parâmetro. Considerou-se a classe no qual 85% ou mais das 

amostras de qualidade atendem os seus respectivos limites (padrões de concentração 

CONAMA 357/2005).  
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Figura 11 - Classificação dos pontos de qualidade de água do Rio Jacu. 

Fonte: Relatório Bacias Rios Jucu e Santa Maria da Vitória. 

Á medida que os rios e córregos adentram as áreas urbanizadas os parâmetros Fósforo, OD 

e Coliformes Termotolerantes vão caindo de qualidade, ocorrendo mudança de classe deles. 

Isso pode ser observado no Rio Claro após a localidade de Araçatiba, e o Rio Jucu após a 

sede de Viana e piorando ainda mais após passar pelos bairros dos municípios de Viana, 

Cariacica e Vila Velha.  

A RH Jucu recebe um aporte de efluentes de origem pontual e difusa conforme a tabela 

abaixo. O município de Viana está localizado na região do Baixo Jucu que recebe a maior 

contribuição de carga orgânica por lançamento de esgotos sanitários, por se tratar da 

Região Metropolitana da Grande Vitoria. 
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Tabela 3 - Cargas Orgânica (t-DBO5/ano) lançadas na RHJ. 

 

UP = Unidades de Planejamento 

RH = região hidrográfica 

Após estudos realizados o Comitê de Bacia do rio Jucu estabeleceu o enquadramento de 

corpos d’água. A deliberação no Comitê do Jucu ocorreu no dia 30 de setembro de 2014, em 

reunião realizada no município de Viana, contemplando o enquadramento de 18 cursos 

d’água. A Figura 12 apresenta o resultado do enquadramento dos cursos de água 

estabelecido para a bacia, considerando as diferentes classes estabelecidas na Resolução 

CONAMA nº 357/2005. No município de Viana, o Rio Jucu foi enquadrado como Classe 2 e 

o Rio Formate Classe 4. 
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Figura 12 - Enquadramento dos corpos d'água da bacia do rio Jucu. 

Fonte: Relatório Bacias Rios Jucu e Santa Maria 

A disponibilidade hídrica para as vazões com permanência de 90%, 95% e a vazão média 

calculada através do modelo IPH-MGB foram obtidas por regionalização. As figuras Figura 

13 e Figura 14 a seguir apresentam os mapas temáticos de disponibilidade hídrica em cada 

unidade de planejamento da RH do rio Jucu. 
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Figura 13 - Q média na região hidrográfica do Rio Jucu. 
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Figura 14 - Q90 na região hidrográfica do Rio Jucu. 

A Tabela 4 apresenta a relação de municípios que utilizam os mananciais da bacia do rio 

Jucu como fonte de captação, os nomes dos mananciais utilizados e os respectivos 

operadores do sistema de abastecimento, responsáveis pela captação das águas. No 

município de Viana estão localizados quatro pontos de captação, em ribeirão Santo 

Agostinho, no rio Formate, no rio Jacarandá e no rio Jucu, todos operados pela CESAN. 

Também é captada água subterrânea. 
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Tabela 4 - Mananciais da bacia do Rio Jucu utilizados para abastecimento 

 

Fonte: Adaptado de Diagnóstico das demandas hídricas (IEMA e CONSÓRCIO NIP S.A – PROFILL, 2014) 

A Tabela 5 apresenta os valores das vazões captadas para fins de abastecimento público 

em cada um dos mananciais da bacia. Ao todo, no município de Viana é captado um volume 

de 5.424 m³/d de águas superficiais e 552,5 m³/d de águas subterrâneas. Vale ressaltar que 

a água captada no município de Viana é utilizada para o abastecimento humano. 

Tabela 5 - Mananciais da BHRJ e vazões captadas. 

 

Fonte: Adaptado de Diagnóstico das demandas hídricas (IEMA e CONSÓRCIO NIP S.A – PROFILL, 2014) 
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A Figura 15 apresenta os pontos de captação para abastecimento público nos corpos d’água 

da bacia hidrográfica do Jucu.  

 

Figura 15 - Vazões captadas para abastecimento público na BHRJ. 

Fonte: Adaptado Diagnóstico de Demandas Hídricas (IEMA e Consórcio NIP S.A – PROFILL 2014) 

Cerca de 80% da população de Cariacica e 75% da população de Vitória são atendidas pela 

água proveniente da captação realizada no rio Jucu no município de Viana (Plano de 

Saneamento do Município de Viana, 2016). 

O município de Viana apresenta uma participação significativa na captação de água para 

uso industrial na bacia do Jucu, ou seja, as indústrias instaladas no município representam 

aproximadamente 63% de toda a demanda industrial da bacia. 
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5.2.2. Meio Biótico 

5.2.2.1. Fauna 

Foi detectada a presença de 58 espécies de aves na área do Parque Natural Municipal Rota 

das Garças (PNMRG). A ordem dos Passeriformes foram as mais representativas na área. 

A maioria das áreas de vegetação remanescente da Mata Atlântica no Estado do Espírito 

Santo se encontra fragmentada e suprimida, imersa em uma matriz de paisagens 

heterogêneas, sendo diretamente submetidas às interferências estocásticas e antrópicas, tal 

impacto mesmo para um grupo com um notório poder de dispersão como o das aves, 

acarreta na diminuição territorial influindo assim em uma série de bloqueios às interações 

que este grupo apresenta em relação ao meio (Karr, 1990). 

Das 139 espécies registradas para a região, três espécies são consideradas exóticas tendo 

sido duas delas introduzidas no Brasil por ação humana e uma a partir de uma expansão 

territorial são elas: 

 A garça-vaqueira (Bulbucus ibis) 

 O pardal (Passer domesticus) 

 E o bico-de-lacre (Estrilda astrild), 

A pequena detecção ou a ausência de espécies de porte mais avantajado deve-se a uma 

pressão tanto de caça exercida no decorrer da colonização da área como também ao grande 

trânsito de pessoas e de animais domésticos (cães e gatos) nas áreas de mata da região. 

No total 14 espécies de répteis, pertencentes a oito famílias e três subordens foram 

registradas na área do Parque Natural Municipal Rota das Garças (PNMRG) e no seu 

entorno. 

Foi evidenciada a presença de 15 espécies de anfíbios anuros. A sobrevivência dos anuros 

dependerá da conservação dos habitas que envolvem seu ciclo de vida, como as matas e 

brejos. 

Foram visualizadas 4 (quatro) espécies de mastofauna, sendo 3 (três) na parte mais alta da 

encosta do PNMRG. Os relatos dos funcionários indicam que é nessa região que ocorre a 

maior parte dos casos de visualização. A única espécie amostrada que se encontra na lista 
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das ameaçadas de extinção é Leopardus sp. (IBAMA, 2003; Lista de Espécies Ameaçadas 

de Extinção no Espírito Santo, 2005 e IUCN, 1996). 

No total, 14 espécies de répteis foram registradas na área do Parque Natural Municipal Rota 

das Garças (PNMRG) e no seu entorno. Entre as serpentes, apenas Liophis miliaris (cobra 

d’água) apresentou bom potencial para a ocorrência (5,81%) nos alagados em torno da área 

estudada. Nenhuma das espécies amostradas encontra-se na lista das ameaçadas de 

extinção (IBAMA, 2003; Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção no Espírito Santo, 2005 e 

IUCN, 1996). 

5.2.2.2. Flora 

O município de Viana possui boa parte da sua área ocupada por áreas de cultivo e pecuária, 

além das aglomerações urbanas. Ainda é possível observar algumas áreas de vegetação 

nativa e da Mata Atlântica. 

Na região do Parque Natural Municipal Rota das Garças foi realizado levantamento de 

campo e observou-se ao longo da área fitofisionomias em estágios inicial (EI), médio e 

avançado (EA) de regeneração da Mata Atlântica, florestamento (Fl), agricultura (Ag) e 

pomar (Po), conforme indicado na Figura 16 a seguir. 

 

Figura 16 - Vista Parcial da Vegetação Existente na Área do Parque Natural Municipal Rota das Garças. 

Fonte: Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Rota das Garças 
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A Tabela 6 apresenta as fitofisionomias e respectivas áreas existentes ao longo da área do 

parque. Observa-se que a maior parte da área possui espécies em estágio inicial de 

regeneração da Mata Atlântica.   

Tabela 6 - Fitofisionomias e respectivas áreas 

 

5.3. MEIO ANTRÓPICO 

5.3.1. Formação Administrativa 

Freguesia criada com a denominação de Viana, por alvará de 1795 e por decreto de 25-05-

1820, subordinado ao município de Vitória.  

Elevado à categoria de vila com a denominação de Viana, pelo decreto provincial nº 10, de 

23-07-1862, desmembrado de Vitória, com sede na Vila de Viana.  

Pela lei municipal de 29-03-1892, é criado o distrito de Araçatiba e anexado ao município de 

Viana. 

Pelo decreto-lei estadual nº 15177, de 31-12-1943, o município de Viana passou a 

denominar-se Jabaeté.  

Pela lei estadual nº 779, de 29-12-1953, o município de Jabaeté voltou a denominar-se 

Viana.  m divisão territorial datada de 01-07-1960, o município já denominado Viana é 

constituído de 2 distritos: Viana e Araçatiba. Assim permanecendo em divisão territorial 

datada de 2005 (IBGE). 
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5.3.2. Distritos e Principais Comunidades 

Além dos dois distritos do município (sede e Araçatiba), os principais aglomerados urbanos, 

delimitados através de georreferenciamento, concentram-se na região da Grande Vila 

Bethânia e nos bairros Marcílio de Noronha, Universal, Areinha, Industrial, Canaã, Treze de 

Maio, Ribeira e Jucu. 

As principais comunidades rurais são: Formate, São Paulo de Viana, Alegre, Piapitangui, 

Peixe Verde, Pedra da Mulata, Santa Rita, Carioca, Canto Grande, Jacarandá, Bonito, 

Biriricas, Camboapina, Araçatiba, Tanque e Perobas. 

5.3.3. Aspectos Populacionais  

Na Tabela 7 encontram-se alguns dados demográficos globais do município, e na Tabela 8 

está apresentada a população urbana e rural por distrito nos censos de 2000 e 2010. 

Tabela 7 - Área, população total, densidade demográfica, população urbana (%) e Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

 

Fontes: (i) IDHM nova formulação (2013). (ii) Outros: IBGE (2010) 

Tabela 8 - Viana: população urbano-rural por distrito 

 

Fonte: IBGE (2000,2010) 

Na Tabela 9 tem-se o número médio de moradores por domicílio para Viana; também se 

incluem os dados para todo o ES e o Brasil, para comparabilidade. Observa-se um 



 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO PÁGINA 

RELATÓRIO TÉCNICO E-048-000-90-5-RT-003 
43 de 

209 

TÍTULO DO DOCUMENTO DATA DE ELABORAÇÃO REVISÃO 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

E SOCIAL 
25/09/2020 8 

 

decréscimo de 1991 a 2010. A Figura 17 mostra o número médio de moradores por 

domicílio. 

Tabela 9 - Média de moradores em domicílios particulares ocupados (Pessoas) 

 

Fonte: Censo Demográfico – IBGE (2010) 

 

Figura 17 - Média de moradores (pessoas) por domicílio - Viana/ES. 

Fonte: Censo Demográfico – IBGE (2010) 

5.3.4. PIB e IDH 

Em 2011 o Produto Interno Bruto (PIB) de Viana foi de R$ 1.148.867 milhões, o que 

representa 1,97% do PIB da Região Metropolitana (R$ 58.057.490 milhões), a qual o 

município faz parte. Em nível estadual, o PIB de Viana representou, nesse período, 1,17% 

do total do PIB capixaba. Nesse contexto, o município está entre os 15 do Espírito Santo que 

em 2011 tiveram participação relativa superior a 1% na composição do PIB estadual, o que 

representa 19,2% dos municípios capixabas e mostra a grande concentração espacial da 
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atividade econômica no estado. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Viana foi de 0,686 (número 

adimensional, com base em cálculos matemáticos), que coloca o município na faixa de 

Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699). 

Ao longo das duas últimas décadas o IDHM de Viana cresceu 56,62%, acima da média 

nacional (47%) e estadual (46%), para o mesmo período. O IDHM é medido a partir de três 

dimensões: educação, longevidade e renda. 

A dimensão que mais contribuiu para o crescimento do IDHM em Viana, entre 2000 e 2010, 

foi a Educação, seguida por Longevidade e por Renda. 

5.3.5. Emprego Renda Pobreza e Desigualdade 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o 

percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 68,71% em 2000 

para 63,32% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual 

da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 16,01% em 2000 

para 8,58% em 2010. 

Já no que se refere à renda per capita média no município, nota-se que cresceu 116,77% 

nas últimas duas décadas, passando de R$ 241,55 em 1991 para R$ 351,80 em 2000 e R$ 

523,61 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 45,64% no primeiro período e 

48,84% no segundo. 

A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita 

inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 11,55% em 1991 para 5,97% em 

2000 e para 2,27% em 2010. 

Com base no estudo do Índice de Gini que é um instrumento matemático utilizado para 

medir a desigualdade social de um determinado país, unidade federativa ou município, a 

desigualdade diminuiu passando de 0,44 em 1991 para 0,46 em 2000 e para 0,42 em 2010. 

De acordo com o Índice de Gini, quanto mais próximo do valor adimensional 1,0 (um), menor 

a quantidade de pessoas possuindo uma quantidade maior de riqueza, ou seja, a 

distribuição é inversamente proporcional ao valor. 
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5.3.6. Aspectos Fundiários 

Utilizando dados do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) onde a 

quantidade de módulos fiscais define a propriedade em minifúndio, em Viana o módulo fiscal 

equivale a 12 hectares. 

A estrutura fundiária de Viana retrata o predomínio das pequenas propriedades e está 

distribuída como mostra a Tabela 10. 

Tabela 10 - Aspectos da Estratificação Fundiária 

 

Fonte: Incra, dados de janeiro de 2011 

A Tabela 11 a seguir mostra os assentamentos existentes em Viana. 

Tabela 11 - Assentamentos Existentes 

 

Fonte: INCAPER/ELDR Viana, 2010 

5.3.7. Principais Eixos Viários do Município 

O município de Viana é cortado por três rodovias sendo duas federais e uma estadual 

(Figura 18). 

As principais vias do município são, portanto:  

 Rodovia BR-101, que dá acesso ao município pela porção sul, sentido sul - centro, 

interligando-o à Guarapari e Cariacica;  

 Rodovia BR-262, que dá acesso ao município pela porção leste, sentido leste - oeste 

e liga o município à Domingos Martins e Cariacica;  



 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO PÁGINA 

RELATÓRIO TÉCNICO E-048-000-90-5-RT-003 
46 de 

209 

TÍTULO DO DOCUMENTO DATA DE ELABORAÇÃO REVISÃO 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

E SOCIAL 
25/09/2020 8 

 

 Rodovia ES-476, que liga os distritos de Viana e Araçatiba, além de permitir a 

conexão entre Viana e Guarapari.  

 Rodovia ES-388, que dá acesso ao município de Viana pela porção leste, ligando ao 

município de Vila Velha.  

 

 

Figura 18 - Infraestrutura de Transporte de Viana. 

Fonte: IJSN. 

5.3.8. Uso e Ocupação do Solo 

O desenvolvimento territorial do município está ligado à história dos municípios da Região 

Metropolitana da Grande Vitória. Sabe-se que no final do século XVI e início do século XVII, 

os portugueses saindo de Vila Velha pelo Rio Jucu buscavam por ouro e em sua primeira 

passagem teriam chegado à Araçatiba. Antes disso a região era habitada por uma tribo 
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indígena de Puris. 

Sabe-se ainda que o município possui raízes de povos, imigrantes alemães e italianos, com 

açorianos vindos, em um primeiro momento para preencher a demanda de mão de obra 

agrícola e consequentemente ocuparam as margens da primeira estrada de ferro de ligação 

entre Vitória e Minas. 

Paulo Fernandes Viana trouxe de Açores, 53 famílias que contribuíram para o povoamento 

de Viana. Os açorianos receberam terrenos, casas, ferramentas, carros de bois ou 

cavalgaduras. Eles se instalaram nas proximidades do Rio Jucu e seus afluentes - Formate e 

Santo Agostinho - e iniciaram o cultivo de trigo e arroz, melhorando também as culturas de 

milho e mandioca, já conhecidas pelos nativos. 

Viana teve também um porto fluvial bastante movimentado, chamado Porto da Igreja, 

localizado ao Sul da cidade, às margens do Rio Santo Agostinho. Desembarcaram ali os 

materiais utilizados na construção da Igreja Matriz, os objetos religiosos e a imagem de 

Nossa Senhora da Conceição. O Porto da Igreja foi um grande empório comercial. O novo 

núcleo recebeu o nome de Viana, em homenagem a Paulo Fernandes Viana, o pioneiro da 

região. Antes, a cidade era chamada de Jabaeté. 

A contribuição cultural deixada pelos europeus pode ser sentida ainda hoje nos casarios 

antigos que resistem ao tempo. Os jesuítas, índios e negros também ajudaram na 

construção da história do município, que foi criado oficialmente em 23 de julho de 1862 ao 

ser desmembrado de Vitória. 

O uso e ocupação do solo no município de Viana está apresentado na Figura 19 a seguir. 

Nota-se que a maior parte está ocupada por pastagem, com pequenas áreas de cobertura 

vegetal. Alguns aglomerados urbanos estão presentes sendo a maior parte junto às BRs 101 

e 262. 
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Figura 19 - Uso e ocupação do solo no município de Viana. 

A maior densidade populacional do município está concentrada nas regiões dos bairros, 

Marcílio de Noronha, Centro e Vila Bethânia, pois houve influência da presença das rodovias 

como um direcionador da ocupação que foi crescente de forma dispersa, acompanhando as 

margens de suas rodovias principais e os limites com o município de Cariacica, fator que 

consolidou e consolida um perímetro urbano irregular e descontínuo e uma ocupação ainda 

pouco adensada. 

Parte da área urbana de Viana está inserida em um local ocupado por residências e 

equipamentos comerciais e de serviço. Em eventos chuvosos de grande intensidade esta 

ocupação resulta em possíveis áreas de alagamentos, porém sem impactos significativos na 

área de intervenção. 

Em função dos estudos hidrológicos do plano de saneamento do munícipio de Viana foi 
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realizado o estudo sobre o impacto das inundações na área do empreendimento, a partir 

disto constatou-se uma interferência com a EEEB de Vila Bethânia, e para mitigar essa 

situação foi realizado estudo para ajuste na sua cota de implantação. 

 

Figura 20 – Setores com risco de inundações e alagamentos. 

Soma-se a isso a falta de vegetação das matas ciliares, com as chuvas e a pouca absorção 

da água no solo faz com que escoe rapidamente para a calha dos córregos/cursos d’água, 

provocando, com o passar dos anos, o assoreamento dos cursos d’água.  

Uma das grandes questões naturais com rebatimentos e consequências diretas no tecido 

urbano do município de Viana são as áreas suscetíveis ao alagamento. As inundações e/ou 

enchentes relacionadas ao município são resultado das alterações antrópicas geradas, 
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principalmente, com o crescimento e a ocupação desordenada. 

Esses eventos foram considerados durante a elaboração do projeto, no planejamento das 

atividades de execução e não terão impactos significativos no desenvolvimento das 

atividades, sendo esses apenas de paralisação temporária das atividades de construção, 

sem prejuízo ao que foi executado. 

Em tempo, para as áreas suscetíveis a inundações às margens do rio Formate, o Estado do 

Espírito Santo através da Sedurb, elaborou o projeto de uma barragem de contenção e 

desassoreamento para esse Rio. 

5.3.9. Serviço de Limpeza Pública 

No município de Viana o serviço de varrição de logradouros públicos é realizado diariamente 

por garis contratos pela Prefeitura Municipal. O município de Viana, ainda conta com o apoio 

dos reeducandos (presos que estão em regime semiaberto) que auxiliam o sistema de 

varrição, através do Convênio de Cooperação Mútua celebrando junto com a Secretaria de 

Estado de Justiça. Eles também realizam o serviço de limpeza de praças e feiras que 

consiste na varrição manual, coleta e transporte dos resíduos gerados nas praças e 

logradouros públicos. Os serviços de capina, roçada e pintura de meio-fio são realizados 

pelos reeducandos. 

Os RSU ficam acondicionados em sacos plásticos, lixeiras de poste ou lixeiras particulares. 

Em 2015, foram adquiridos contentores com capacidade de 200 litros em plástico, para o 

acondicionamento de resíduos domiciliares e públicos, que são utilizados como apoio para 

os garis na limpeza pública do município. 

Existem ainda pontos de entrega voluntária (PEV) destinados à coleta seletiva de materiais 

recicláveis localizados na Praça Gerônimo Monteiro (em frente à Biblioteca e Igreja Matriz), 

na Praça Gerônimo Leite (em frente à Prefeitura, Casa da Cultura e Teatro Municipal), no 

Bairro Cabral (entrada do mesmo), na Praça Santa Teresinha (entrada do Bairro Vila Nova e 

próximo ao Pronto Atendimento) e no Bairro Marcílio de Noronha. A Prefeitura planeja a 

ampliação do número de Pontos de Entrega Voluntários que serão dispostos em pontos 

estratégicos da cidade, tais como: postos de gasolina, pontos de comércio, escolas, igrejas, 

empresas privadas que se disponibilizarem e órgãos públicos municipais. 
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O município de Viana realiza a prestação de serviço de coleta e transporte dos RSU através 

de contrato com a Forte Engenharia Ambiental LTDA. Os resíduos coletados são destinados 

diretamente para o aterro sanitário legalmente licenciado, e que atende todas as Normas 

Técnicas além da legislação ambiental - Marca Ambiental localizada no município de 

Cariacica. 

5.3.10. O Plano Diretor Municipal de Viana 

Em 27/12/2016 a Câmara de Viana sancionou a Lei N° 2829 que dispõe sobre a Política de 

Desenvolvimento e Ordenamento Territorial, institui o Plano Diretor Municipal de Viana - 

PDM e dá outras providencias. 

A divisão territorial de Viana/ES reflete a equação entre densidades urbanas e atividades 

rurais com a capacidade da infraestrutura instalada e possível de ser ampliada, 

considerando: 

I – o estoque ocioso de terras representado pelos vazios urbanos; 

II – a capacidade de renovação urbana das áreas urbanizadas e consolidadas; 

III – a integração do território municipal; 

IV – as áreas prioritárias para o desenvolvimento das atividades rurais; 

V – o potencial de desenvolvimento econômico; e, 

VI – a preservação dos recursos naturais. 

O macrozoneamento é constituído por áreas urbanas e rurais, estabelecidas segundo 

condições de uso e ocupação do solo, e de acordo com a seguinte classificação: 

I – Macrozona Urbana; 

II – Macrozona Rural; 

III – Macrozona de Transição; 

IV – Macrozona de Expansão Funcional. 

A Macrozona Urbana corresponde ao território urbanizado com melhor infraestrutura 

instalada no Município, apresentando concentração de população e equipamentos urbanos, 

dificuldades quanto à mobilidade urbana e acessibilidade, além da incidência de vazios 

urbanos que poderão ser utilizados para expansão e integração da malha urbana, apresenta 

grande diversidade de padrões de uso e ocupação do solo, desigualdade socioespacial, 
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padrões diferenciados de urbanização e é a área do Município mais propícia para abrigar os 

usos e atividades urbanos. 

A Macrozona Urbana está subdividida nas seguintes zonas: 

I - Zona de Especial Interesse Ambiental - ZEIA; 

II - Zona de Especial Interesse Econômico - ZEIE; 

III - Zona de Especial Interesse Paisagístico - ZEIP; 

IV - Zona de Especial Interesse Social - ZEIS; 

V - Zona Penitenciária - ZPE. 

VI - Zona Urbana Consolidada - ZUC; 

VII - Zona de Expansão e Integração Urbana - ZEIU; 

Para delimitação das Zonas de Especial Interesse Ambiental do Município de Viana são 

adotados os seguintes fatores de ordem: 

I – física: recursos hídricos, áreas inundáveis e recarga de aquíferos; 

II – biológica: ocorrência de fauna e flora significativa para conservação; 

III – antrópica: aspectos socioeconômicos e socioculturais das populações envolvidas como 

uso e ocupação de solos existentes, incluindo as áreas urbanas e áreas de valor histórico-

cultural. 

As Zonas de Especial Interesse Ambiental – ZEIA ficam definidas pelas seguintes 

classificações, constantes do Anexo 07: 

I – Zona de Especial Interesse Ambiental 01 – ZEIA 01; 

II – Zona de Especial Interesse Ambiental 02 – ZEIA 02. 

As Zonas de Especial Interesse Econômico (ZEIE) são parcelas do território municipal, de 

domínio público ou privado, destinadas à implantação de atividades econômicas, funcionais 

ou industriais de grande e médio porte, visando ao fortalecimento econômico do Município 

nas suas várias especializações, compatíveis com as estratégias estabelecidas para as 

Macrozonas. 

Os objetivos da Zona de Especial Interesse Econômico – ZEIE são: 

I – promover novas oportunidades funcionais e geração de trabalho e renda; 

II – implantar ou melhorar as infraestruturas de acesso e circulação para garantir a operação 

das atividades econômicas; 
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III – reduzir as atividades de caráter local nos principais corredores, notadamente nas 

margens das rodovias federais; 

IV – promover a integração dos equipamentos existentes ou a serem instalados na cidade; 

V – potencializar o desenvolvimento econômico do Município. 

A Zona de Especial Interesse Paisagístico (ZEIP) constitui-se de áreas destinadas à 

proteção do patrimônio ambiental, histórico e cultural, com o objetivo de garantir a 

preservação e proteção dos bens existentes para as futuras gerações. 

A paisagem, seja ela notável ou cotidiana, é um elemento importante na qualidade de vida 

das populações, tanto em áreas urbanas, quanto rurais, representando um componente 

fundamental do patrimônio cultural e natural, contribuindo para a consolidação da identidade 

vianense e capixaba. 

Os objetivos da Zona de Especial Interesse Paisagístico (ZEIP) são: 

I – proteger os remanescentes florestais e afloramentos rochosos que integram o território 

do município; 

II – preservar os locais de interesse cultural; 

III – incentivar e orientar a recuperação dos imóveis de interesse de preservação; e, 

IV – incentivar a instalação de atividades complementares ao turismo em suas várias 

modalidades. 

As Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) são áreas inseridas na área urbana 

consolidada, se caracterizam pela predominância de elevados índices de vulnerabilidade 

socioambiental, baixos índices de desenvolvimento humano e assentamentos precários e 

irregulares, como favelas, loteamentos irregulares e clandestinos, conjuntos habitacionais 

populares, que apresentam diversos tipos de precariedades territoriais e sanitárias, 

irregularidades fundiárias e déficits de oferta de serviços, equipamentos e infraestruturas 

urbanas, ocupada predominantemente por moradias da população de baixa renda que, em 

alguns casos, vivem em áreas de riscos geológicos e de inundação. 

As Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) exigem tratamento diferenciado dos 

parâmetros de uso e ocupação do solo urbano, e serão destinadas a programas e projetos 

de urbanização, reurbanização, regularização urbanística e fundiária. 

Os objetivos das Zonas de Especial Interesse Social são: 
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I – promover a urbanização e regularização fundiária dos assentamentos urbanos precários, 

ocupados pela população de baixa renda, dotando-os de serviços, equipamentos e 

infraestrutura urbana completa e garantindo a segurança na posse e a recuperação da 

qualidade urbana e ambiental; 

II – eliminar os riscos decorrentes de ocupações em áreas inadequadas e, quando não for 

possível, reassentar seus ocupantes; 

III – dotar e/ou ampliar estas áreas de infraestrutura básica, equipamentos sociais, culturais, 

espaços públicos, serviços e comércios; 

IV – viabilizar áreas destinadas à manutenção e produção de Habitações de Interesse Social 

(HIS), buscando o cumprimento da função social da propriedade, para assentamento e 

reassentamento de população de moradores de áreas de risco, de áreas de preservação 

permanente, quando não houver outra alternativa, das que residem em assentamentos 

precários, e da população em vulnerabilidade socioambiental; 

V – promover política específica de desenvolvimento socioeconômico e ambiental; 

VI – articulação entre os órgãos e entidades municipais e estaduais para garantir a 

conservação, preservação e recuperação urbana e ambiental; 

VII – impedir a expulsão indireta dos moradores, decorrente da valorização imobiliária dos 

imóveis beneficiados pelas ações de recuperação dos assentamentos precários; 

VIII – melhoria e complementação do sistema de mobilidade com a integração entre os 

sistemas de transporte coletivo, viário, ciclo viário e de circulação de pedestres, dotando-o 

de condições adequadas de acessibilidade universal e sinalizações adequadas; 

IX – minimização dos problemas existentes nas áreas com riscos geológicos-geotécnicos, de 

inundações e decorrentes de solos contaminados de prevenção do surgimento de novas 

situações de vulnerabilidade; 

X – dinamizar atividades de comércio e de serviço local; 

XI – incentivar usos não residenciais nos eixos de estruturação da transformação urbana e 

nas centralidades de bairro, visando gerar empregos e reduzir a distância entre moradia e 

trabalho; 

XII – fortalecimento das capacidades de proteção social a partir de melhorias das condições 

socioambientais, de convivência e de acesso às políticas públicas; 
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XIII – incentivo à consolidação das centralidades de bairro existentes, facilitando a 

implantação de serviços, comércio e equipamentos comunitários; 

XIV – compatibilização de usos e tipologias para o parcelamento e uso do solo urbano com 

os condicionantes geológicos-geotécnicos e de relevo, com a legislação estadual de 

proteção e recuperação de mananciais e a legislação referente às unidades de conservação 

existentes, inclusive sua zona de amortecimento; 

XV – universalização do saneamento ambiental, inclusive para assentamentos isolados, 

respeitadas as condicionantes do relevo, a legislação estadual de proteção e recuperação 

dos mananciais e a legislação referente às unidades de conservação existentes, incluindo 

sua zona de amortecimento; 

XVI – proteção, recuperação e valorização dos bens e áreas de valor histórico, cultural, 

religioso e ambiental. 

A Zona Penitenciária (ZPE) é composta por ocupação exclusiva de penitenciárias isoladas 

da malha urbana. 

Os objetivos da Zona Penitenciária (ZPE) são: 

I – restringir a ocupação de novas penitenciárias no município; 

II – criar contrapartidas para o município tendo em vista exigência de grande concentração 

de penitenciárias. 

A Zona de Urbanização Consolidada corresponde à parcela do território municipal com 

melhor infraestrutura, com redes de fornecimento de energia elétrica, comunicações, 

saneamento básico, onde deve ocorrer o incentivo ao adensamento e à renovação urbana, 

cujo uso está predominantemente voltado para as atividades de natureza central no que se 

refere à prestação de serviços e tipologia de comércio, mesclando com o uso residencial 

misto, e não residencial, com grau elevado de adensamento e impacto sobre o sistema local 

de transporte e tráfego de veículos. 

Os objetivos da Zona de Urbanização Consolidada – ZUC são: 

I – promover a requalificação urbanística e ambiental das áreas urbanas consolidadas; 

II – otimizar a infraestrutura existente; 

III – qualificar os bairros e localidades consolidadas; 

IV – induzir a ocupação de imóveis não utilizados e subutilizados; 
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V – orientar a convivência adequada de usos e atividades diferentes; 

VI – induzir novas dinâmicas urbanas; 

VII – absorver novas densidades populacionais nas áreas com potencialidade de 

adensamento, condicionadas ao provimento de infraestrutura; 

VIII – intensificar usos condicionados à implantação de equipamentos urbanos e sociais e à 

implantação de infraestrutura de suporte; 

IX – garantir a proteção e preservação do patrimônio ambiental e cultural; 

A Zona de Expansão e Integração Urbana (ZEIU) corresponde à parcela do território 

municipal localizada dentro da área urbana, com localização adequada para a expansão 

urbana em função da proximidade com eixos viários consolidados ou em formação, relevo 

com poucos acidentes geográficos e proximidade de áreas providas de infraestrutura. 

Os objetivos da Zona de Expansão e Integração Urbana (ZEIU) são: 

I – estimular o uso múltiplo com a interação de usos residenciais e não residenciais; 

II – incentivar o adensamento construtivo e a ocupação dos vazios urbanos a partir de 

melhorias no sistema viário e infraestrutura urbana; 

III – inibir o crescimento para áreas sem infraestrutura ou de interesse de preservação 

ambiental; 

IV – garantir a integração social, econômica e urbanística destas áreas com as já ocupadas. 

A Macrozona Rural está subdividida nas seguintes zonas: 

I - Zona de Uso Agropecuário Diversificado - ZUD; 

II - Zona de Uso Agropecuário Restrito - ZUR; 

A Zona de Uso Agropecuário Diversificado (ZUD) corresponde à parcela do território 

municipal constituída de áreas rurais que permitam o uso diversificado, com incentivo à 

implantação de agroindústrias, sempre prezando pela preservação ambiental, com especial 

atenção aos recursos hídricos e nascentes. 

Os objetivos da Zona de Uso Agropecuário Diversificado (ZUD) são: 

I – promover a proteção ambiental dos recursos hídricos e das nascentes; 

II – estimular a produção agrícola, a pesca, a aquicultura e a agroindústria; 

III – promover o desenvolvimento do agroturismo e do turismo ecológico; 

IV – estruturar o sistema viário, garantindo acessibilidade e integração da produção e das 
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atividades econômicas (agrícolas); 

V – inibir o parcelamento urbano dentro da área rural. 

A Zona de Uso Agropecuário Restrito (ZUR) corresponde à parcela do território municipal 

constituída de áreas rurais que permitam o uso restrito, com incentivo à agricultura familiar, 

além de priorizar a preservação ambiental, com especial atenção aos recursos hídricos, 

nascentes, encostas e remanescentes de mata atlântica. 

Os objetivos da Zona de Uso Agropecuário Restrito – ZUR são: 

I – promover a proteção ambiental dos recursos hídricos e das nascentes; 

II – estimular a permanência das atividades agrícolas e da agricultura familiar; 

III – promover o desenvolvimento do agroturismo e do turismo ecológico; 

IV – proteção do patrimônio natural e paisagístico; 

V – estruturar o sistema viário garantindo acessibilidade e integração da produção e das 

atividades econômicas (agrícolas); 

VI – inibir o parcelamento urbano dentro da área rural. 

A Figura 21 apresenta as zonas em que o município de Viana foi subdividido. 
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Figura 21 - Mapa de Zoneamento do município de Viana 

Abaixo seguem os links para acesso integral ao plano diretor de Viana. 

http://www.viana.es.gov.br/site/download/1512387264805-l28292016pdm.pdf 

http://www.viana.es.gov.br/site/download/1512387331374-l28492017alteraart480481l28292016.pdf 

5.4. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

O Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (SGPA) foi criado, em 1997, por 

determinação da Lei n° 3.924, de 26 de julho de 1961. Cabe ao SGPA, estabelecer padrões 

nacionais no âmbito da identificação dos sítios e coleções arqueológicas, além do registro da 

documentação arqueológica produzida no Brasil, para subsidiar ações de gerenciamento 

desse patrimônio. 

No Espírito Santo, há 550 sítios arqueológicos cadastrados, a maior parte situada na região 

http://www.viana.es.gov.br/site/download/1512387264805-l28292016pdm.pdf
http://www.viana.es.gov.br/site/download/1512387331374-l28492017alteraart480481l28292016.pdf
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costeira, sobretudo no norte do Estado, nos municípios de Linhares, São Mateus e 

Conceição da Barra. A região metropolitana de Vitória, principalmente Serra, Vitória, Vila 

Velha e Cariacica, também apresenta um grande potencial arqueológico, onde há mais de 

80 sítios arqueológicos cadastrados. 

Foi realizada pesquisa no site do IPHAN e não foram identificadas ocorrências de 

patrimônios físicos ou culturais na área de escavação para execução do SES Viana. 

Entretanto, o IPHAN foi consultado formalmente no processo n°01409.000200/2020-94 e, 

por meio de Ofício nº 703/2020 (disponibilizado em anexo), informa que “o empreendimento 

está enquadrado como Não se aplica”, com manifestação conclusiva favorável à emissão do 

licenciamento ambiental do empreendimento. 
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6. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE 

VIANA 

O município de Viana é atendido pela CESAN - Companhia Espírito Santense de 

Saneamento para os serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Na 

Prefeitura, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável é a responsável pela 

administração dessas atividades. 

Por meio do Convênio de nº. 002/2013, o município de Viana delegou à Agência de 

Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) o controle, a regulação e a 

fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário executados 

pela CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento. O Sistema de Esgotamento 

Sanitário em operação no Município de Viana possui, conforme dados do SINCOP de maio 

de 2020, 91.622 m rede coletora, 7.115 ligações correspondendo a 8.877 economias das 

quais 8.290 são economias residenciais.  

Existem 7 (sete) sistemas de coleta e tratamento de esgoto (SES) operados pela CESAN no 

município de Viana (Tabela 12). Constam ainda com implantação não concluída dois 

sistemas: Canaã e Bom pastor, obras sob responsabilidade da Prefeitura. Encontra-se 

também em fase de implantação pela CESAN o SES Viana Centro. A ETE Centro fará parte 

do SES local que terá capacidade de tratar 14 l/s de esgoto bruto. A estimativa é que 6,4 mil 

moradores da sede sejam contemplados, contribuindo para que o esgoto de suas 

residências deixe de ser despejado no Rio Santo Agostinho, principalmente. A obra 

beneficiará os moradores do Centro, Santo Agostinho e Santa Terezinha. 

Os sistemas atualmente em operação são compostos por 9 (nove) Estações Elevatórias 

distribuídas nas bacias atendidas, 3 (três) Estações Elevatórias localizadas na chegada das 

Estações de Tratamento e 1 (uma) Estação Elevatória de efluente tratado. 

No município de Viana, o índice atual (Maio/2020) de cobertura de esgoto é de 56% e o de 

atendimento de esgoto é de 40%, sendo possível também atingir um índice de adesão de 

86%. 

Pode-se destacar na área urbana do distrito sede o uso de fossas rudimentares como 

solução individual. Ainda é significativo o uso de valas para esgotar os efluentes, 



 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO PÁGINA 

RELATÓRIO TÉCNICO E-048-000-90-5-RT-003 
61 de 

209 

TÍTULO DO DOCUMENTO DATA DE ELABORAÇÃO REVISÃO 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

E SOCIAL 
25/09/2020 8 

 

predominantemente em áreas ribeirinhas. 

Por se tratar de um distrito, essencialmente rural, Araçatiba possui um número de domicílios 

urbanos em menor quantidade, e tem ainda como característica o uso de soluções 

individuais elevadas se comparado à solução coletiva de rede coletora. Observa-se, de 

maneira geral, que na área urbana a ligação na rede coletora é uma prática comum quando 

esta se faz presente, concorrendo em menor intensidade com soluções individuais. 

 

A Tabela 12 apresenta o quantitativo de componentes do sistema de esgotamento 

existentes e operados pela CESAN. 
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Tabela 12 - Rede Coletora, Elevatórias e Estações de Tratamento de Esgoto no município de Viana 

SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

REDE 

COLETORA 

(M) 

POPULAÇÃO 

ESTIMADA 

(HAB) 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 

ESTAÇÃO 

TRATAMENTO  

DE ESGOTO 

VAZÃO 

PROJETO 

(L/S) 

TECNOLOGIA 
CORPO 

RECEPTOR 

SES Marcílio de Noronha 25.353 14.630 
EEEB da  ETE Marcilio de Noronha,  

EEEB Casarão e EEEB Bairro Industrial. 

ETE Marcílio de 

Noronha  
25,0 

Lodos Ativados Aeração 

Prolongada 
Rio Formate 

SES Parque do Flamengo 1.440 495 EEEB Parque do Flamengo (ETE) 
ETE Parque do 

Flamengo  
1,16 

Reator Anaeróbio de Leito 

Fluidizado (RALF) 
Córrego Ribeira 

SES Vila Bethânia 39.462 11.470 

EEEB Vila Bethânia (Campo),  EEEB 1 

(Nova Vila Bethânia), EEEB 2 (Eldorado) 

e  EEEB 3 (Eldorado) 

ETE Vila Bethânia  10,0 
Lagoa Anaeróbia seguida de 

Lagoa Facultativa 

Afluente  

Rio Formate 

SES Soteco 9.860 2400  

 

EEEB da ETE, EEEB Soteco 1 e EEEB 

Soteco 2 

ETE Soteco  10,2 

Reator Anaeróbio de Fluxo 

Ascendente seguido de Biofiltro 

Aerado Submerso 

Córrego Areinha 

SES Santo Agostinho 1.331 355 NÃO TEM EEEB ETE Santo Agostinho 1,5 
Fossa séptica e filtro biológico 

anaeróbio 

Rio Santo 

Agostinho 

SES Canãa
1
 6.466 3.900 - - - 

 
- 

SES Araçatiba 1.254 425 - ETE Araçatiba 1,0 
Fossa séptica e filtro biológico 

anaeróbio 
Rio Claro 

SES Jucú/Nova Belém 2.218 530 EEEB e EEET
3
 ETE Jucu Nova Belém 2,37 

Fossa séptica e filtro 

anaeróbico, 
Rio Jucú 

SES Bom Pastor
2
 5.181 - - ETE (não concluída) 10,2 

Reator Anaeróbio de Fluxo 

Ascendente seguida de Biofiltro 

Córrego Bom 

Pastor 

1 Em implantação pela Prefeitura a ser interligado ao SES do bairro Primavera.  
2 Obra não concluída pela Prefeitura.  
3 Estação Elevatória de Efluente Tratado. 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico, 2014 e CESAN, 2019 
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Área de atuação de implantação do SES Viana Bairros: 

Na área de abrangência das obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento do SES de 

Viana Bairros estão contidas 03 (três) ETE’s operadas pela CESAN, conforme mostrado na 

Figura 22.  

 

Figura 22 - Localização das ETE’s inseridas na área de atuação das obras do programa 

A Tabela 13 a seguir apresenta os dados referentes às ETE’s, inclusive pontos de 

lançamento do efluente tratado. A CESAN também monitora os corpos receptores onde são 

lançados os efluentes tratados das ETE’s, conforme plano de amostragem e condicionantes 

ambientais.  
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Tabela 13- Resumo das ETE’s existentes no SES Viana Bairros. 

ETE 
COORDENADAS UTM 

- DATUM WGS 84 
ENDEREÇO  ELEVATÓRIAS 

VAZÃO 

PROJETO 

(L/S) 

TIPO DE 

TRATAMENTO 

CORPO 

RECEPTOR 

COORDENADAS UTM - 

DATUM WGS 84 

OUTORGA DE 

LANÇAMENTO 

ETE Marcílio de 

Noronha 
351.292 7.750.173 

AV. Minas 

Gerais S/N - 

Marcílio de 

Noronha - 

Viana 

EEEB da ETE Marcilio 

de Noronha, EEEB 

Casarão e EEEB Bairro 

Industrial. 

25,00 Lodo Ativado Rio Formate 351.292 7750173 Portaria nº 332/2010
*
 

ETE Soteco 351.565 7.747.160 

Rua Barata 

Ribeiro s/n 

Soteco -  

Viana 

EEEB da ETE, EEEB 

Soteco 1 e EEEB 

Soteco 2  

10,20 
UASB + Biofiltro 

aerado 
Córrego Areinha 351.565 7.747.160 Portaria nº 737/2009

*
 

ETE Vila 

Bethânia 
352.940 7.747.713 

RUA São 

João ou 

Beco 2 - 

Viana 

 EEEB Vila Bethânia 

(Campo),  EEEB1 Nova 

Vila Bethânia, EEEB2 

Nova Vila Bethânia e  

EEEB3 Eldorado  

10,00 

Lagoa anaeróbia 

seguida de lagoa 

facultativa 

Afluente do Rio 

Formate 
352.940 7.747.713 Portaria nº 108/2019

*
 

 

* Portarias de Outorga disponibilizadas em anexo. 
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As condições de licenciamento das ETE’s estão resumidas na Tabela 14 e disponibilizadas 

em anexo. 

Tabela 14 - Condição de Licenciamento das ETE’s no município de Viana 

ETE Situação Licença Responsável 

Marcílio de Noronha LARS 07/2016 CESAN 

Vila Bethânia LARS 12/2016 CESAN 

Soteco Licença Municipal – LMS 068/2019 CESAN 
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7. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO A SER IMPLANTADO EM 

VIANA  

7.1. INTRODUÇÃO 

O sistema de esgotamento sanitário objeto do programa é o SES Viana Bairros – LOTE II. O 

empreendimento irá ampliar a cobertura e o atendimento do serviço de coleta de esgotos, 

sendo que ao todo serão atendidos em torno de 6.139 habitantes no final de plano (2049). 

Estão previstas 3.070 novas ligações domiciliares, 10 estações elevatórias de esgoto e a 

desativação de 03 ETE’s. Todo esgoto coletado será direcionado para tratamento na ETE 

Bandeirantes no município de Cariacica. 

Com a implantação desse sistema haverá uma melhoria significativa no quadro atual de 

déficit de domicílios atendidos com rede de tratamento de esgoto no município de Viana, o 

que contribui para diminuir o lançamento de esgotos sem tratamento ou tratamento parcial 

no solo, rios, córregos e nascentes da bacia do Rio Jucú e Formate. Uma carga aproximada 

de 331,5 KgDBO/d deixará de ser lançada diretamente nos corpos receptores considerando 

uma carga per capita de 54 gDBO/hab.d. 

Em relação à saúde pública, a implantação do sistema de esgotamento sanitário de Viana 

evitará a disseminação de doenças através do contato direto com a água contaminada e 

seus dejetos ou por proliferar vetores (ratos, baratas, mosquitos, entre outros). 

O sistema a ser implantado está dividido em 4 (cinco) sub-bacias: SB-V02, SB-V03, SB-V04 

e SB-V05. 

O dimensionamento de projeto e seus equipamentos foram realizados buscando soluções 

mais eficientes e com baixa geração de ruídos, bem como barreira física com abrigos para 

os equipamentos. No entanto, durante as atividades de implantação e operação, serão 

realizadas medições de ruído para avaliar a necessidade de adoção de medidas 

complementares para mitigar possíveis incômodos à população local. 

Serve como referência para o entendimento da solução técnica de projeto documento A-000-

000-00-0-CP-0001-REV3.pdf, anexo ao presente relatório.  
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A EEEB Casarão será reformada e terá mudado o sentido da sua linha de recalque visando 

a descarga do efluente na rede coletora projetada da SB-V02. 

A concepção do Sistema Marcílio de Noronha prevê igualmente a desativação da ETE 

Marcilio de Noronha por intermédio de uma estação elevatória projetada denominada EEEB 

Marcílio de Noronha e respectiva linha de recalque que deverá encaminhar os efluentes para 

a rede coletora projetada na SB-V02. 

O sistema de esgotos do Bairro Universal vai ser revertido para o Bairro Canaã que também 

será integrado a este sistema por intermédio de uma nova estação elevatória de esgoto 

projetada denominada EEEB Canaã e respectiva linha de recalque, unidades que deverão 

encaminhar os efluentes também para a rede coletora projetada na SB-V02. Essa elevatória 

será construída, entretanto entrará em operação somente após conclusão das obras a 

serem executadas pela Prefeitura de Viana. 

Apresentamos a seguir as previsões de integração das obras de implantação do sistema de 

esgoto dos bairros Canaã e Universal em execução pela Prefeitura de Viana, com o SES 

Viana Bairros que será implantado pela Cesan por meio do Contrato Turnkey, objeto do 

presente relatório. 

A Prefeitura de Viana, por meio do Convênio n° 0350984-92 - MDR / PPI FAVELAS - 

SANEAMENTO INTEGRADO/IMPLANTACAO DE SANEAMENTO INTEGRADO E 

URBANIZACAO NO MUNICIPIO DE VIANA, com recursos da União, financiados pela Caixa 

Econômica Federal - CEF, deu início a Contratação de Empresa especializada para 

IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO NOS BAIRROS 

UNIVERSAL, CANAÃ E PRIMAVERA. 

O referido contrato previa inicialmente além da implantação do sistema de coleta de esgoto 

em Universal e Canaã uma nova estação de tratamento (ETE) para promover o tratamento 

do esgoto coletado nesses bairros uma vez que não existiam sistemas na região com 

capacidade para absorver essa nova demanda. A população estimada a ser beneficiada 

desses bairros é de  13.444 habitantes. 

Após início do contrato alguns ajustes foram sendo realizados visando adequação à 

realidade identificada pela Prefeitura e dentre os ajustes, decorrente das tratativas com a 
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Cesan sobre a previsão do Contrato Turnkey para o SES Viana Bairros, foi retirado do 

escopo a ETE, uma vez que em alinhamento com a previsão dos Planos Municipais de 

Saneamento haveria a centralização do tratamento de esgoto do SES Viana Bairros no SES 

Bandeirantes no município de Cariacica. 

Novos projetos foram elaborados pela Prefeitura e em 2020 foram aprovados pela Cesan 

para a apresentação e reprogramação do Contrato da Prefeitura junto a CEF, o que se 

encontra em andamento.  

O Contrato da Prefeitura, encontra-se em andamento, com 80% do seu escopo físico 

executado e com previsão de conclusão, após a reprogramação, em dezembro de 2021. O 

que também viabilizará a interligação ao SES Viana Bairros em implantação pela Cesan por 

meio do Contrato Turnkey com a construção da EEEB Canaã. 

Considerando toda essa tratativa o plano de trabalho do Contrato Turnkey estará alinhado 

ao andamento das obras da Prefeitura para que a EEEB Canaã fique disponível para 

operação concomitante a conclusão das obras da Prefeitura. 

Detalhamos abaixo a área de atendimento do projeto da Prefeitura, corresponde aos bairros 

Universal e Canaã, situados no município de Viana. 

 

Figura 23 - Área de atendimento do projeto. Fonte: Google Earth. 

BR-262 

CANAÃ UNIVERSAL 
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A rede coletora projetada a ser implantada na SB-V02 deverá receber a totalidade do 

efluente gerado no sistema proposto Marcílio de Noronha encaminhado para a estação 

elevatória projetada denominada EEEB-SB-V02, através de rede coletora que atravessa a 

rodovia BR-101 por método não destrutivo. O recalque da EEEB-V02 é lançado em rede 

projetada seguindo por gravidade até o emissário projetado e compartilhado com o Sistema 

Soteco e posteriormente até a Elevatória Projetada de Vila Bethânia. O efluente a partir 

deste local deverá ser encaminhado para tratamento na ETE Bandeirantes existente no 

município de Cariacica. 

Para o atendimento da SB-V03 além da rede coletora é prevista a implantação de uma nova 

elevatória de esgotos denominada EEEB-SB-V03 e respectiva linha de recalque que após 

passagem sobre o córrego deverá lançar os esgotos em rede existente do bairro Caxias do 

Sul localizada na Avenida Guarapari em poço de visita junto ao referido córrego. 

Da mesma forma, para o esgotamento da SB-V04 além da rede coletora a ser implantada é 

prevista igualmente uma nova elevatória de esgotos denominada EEEB-SB-V04 e respectiva 

linha de recalque que deverá reverter os efluentes da sub-bacia SB-V04 para a SB-V03 

evitando a implantação de obras de fundo de vale sem contribuições de esgoto. 

O esgotamento da SB-V05 além da rede coletora foram previstas duas estações elevatórias 

de esgoto denominadas EEEB-SB-V05A e EEEB-SB-V05B e respectivas linhas de recalque 

para esgotamento de pontos baixos dentro da própria SB-V05 e posterior interligação à rede 

existente do bairro Caxias do Sul, mais precisamente no último poço de visita antes da ETE 

Soteco localizado na Rua Barata Ribeiro. 
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Quantidades dos Sistemas de Esgoto Sanitário Propostos 

 

 

Para execução do SES Viana Bairros será instalado um canteiro de obras na Rua Angelina 

Bortolotti, conforme apresentado na Planta de Localização - Figura 24. O projeto do canteiro 

está sendo analisado para aprovação pela CESAN. Para a localização do canteiro de obras 

Ø150 Ø200 Ø250 Ø300 Ø350 Ø400 Ø500 TOTAL

V02 6860 65 210 62 665 73 1334 9.269

V03 9004 - - - - - - 9.004

V04 1012 - - - - - - 1.012

V05A 375 - - - - - - 375

V05B 1774 - - - - - - 1.774

V05C 5924 70 25 - - - - 6.019

27.453

REDES COLETORAS

SES
SUB

BACIA

TUBULAÇÃO (m)

TOTAL

VIANA

Ø80 Ø100 Ø200 Ø250 Ø400 Ø500 TOTAL

EEEB-SB-V02 139,50 - - - - 1.998 - 1.998

EEEB MARCÍLIO NORONHA 47,88 - - - 1.405 - - 1.405

EEEB CASARÃO 22,22 - - 263 - - - 263

EEEB CANAÃ 52,17 - - 495 - - - 495

EEEB-SB-V03 8,28 - 32 - - - - 32

EEEB-SB-V04 3,09 446 - - - - - 446

EEEB-S-V05A 4,54 115 - - - - - 115

EEEB-S-V05B 4,33 83 - - - - - 83

EEEB SOTECO 51,17 - - - 905 - - 905

EEEB VILA BETHÂNIA 195,70 - - - - - 4.481 4.481

10.223

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

NOME
VAZÃO 

L/s

RECALQUE (m)

TOTAL
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buscaram-se alternativas que contemplassem (i) terrenos disponíveis localizados na área 

urbana; (ii)  localização fora de APP; (iii) facilidade de acesso rodoviário adequado evitando-

se impactos do transporte de material sobre o trânsito local; etc.  

 

Figura 24 – Planta de localização do canteiro de obras de Viana. 

7.1.1. Alternativas Locacionais e Tecnológicas – Diretrizes 

Socioambientais Adotadas 

A concepção do sistema de esgotamento sanitário de Viana Bairros – Lote II contemplará o 

atendimento aos bairros de Canaã, Caxias do Sul; Arlindo Ângelo Villaschi, Marcílio de 

Noronha, Areinha, Vila Bethânia e Nova Bethânia com a integração dos sistemas dos bairros 

de Primavera e Universal em implantação pela Prefeitura de Viana. 

O Sistema Viana Bairros – Lote II será integrado ao Sistema Bandeirantes – Cariacica por 

meio de interligação entre a Elevatória EEEB Vila Bethania à ETE Bandeirantes, conforme 

previsto no Plano Diretor de Esgotamento Sanitário da RMGV, nos planos municipais de 

saneamento de Viana e Cariacica e no próprio Edital de Obras referente ao presente 

contrato. A ETE Bandeirantes, em operação de 1ª Etapa, com tecnologia de tratamento 
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terciário, possui capacidade para recepção e tratamento dos esgotos provenientes do 

sistema Viana Bairros. 

Adicionalmente está prevista a desativação da ETEs de Marcílio de Noronha, Soteco e Vila 

Bethânia, de pequeno porte. Foram desenvolvidos os respectivos Planos de Desativação 

das ETE’s, que constam de anexo ao RAAS. Estes planos serão submetidos a licenciamento 

junto aos órgãos ambientais competentes. 

Para a concepção e detalhamento dos sistemas de coleta e transporte do SES Viana 

Bairros, foram consideradas além dos aspectos técnicos constantes das normas técnicas 

brasileiras e dos regulamentos técnico-operacionais da CESAN,  diretrizes socioambientais 

na concepção e análise de alternativas locacionais e tecnológicas contemplando as 

unidades de coleta (redes e recalques); estações elevatórias; travessias especiais; e 

ligações domiciliares e intradomiciliares, a seguir sintetizadas, e que se encontram 

detalhadas nos capítulos 7; 8 e 9 e anexos do RAAS. 

A) Sistema de Coleta – Redes Coletoras e Recalques 

A concepção do sistema de coleta buscou a localização das redes e recalques nas vias 

pavimentadas ou de leito carroçável na área urbana evitando-se ao máximo a interferência 

com áreas de preservação permanente – APPs ao longo dos córregos inseridos na malha 

urbana. 

Somente em casos específicos: (i) necessidade de coleta de esgotos de residências 

situadas nas franjas da malha urbana e adjacentes ou sobrepostas à APP; (ii) em função de 

manutenção de profundidade máxima da rede abaixo de 10 metros (cotas operacionais 

adequadas); foram previstas intervenções em APPs.  

Nestas situações caracterizadas como de utilidade pública e/ou de interesse social, a 

legislação ambiental permite a intervenção com a devida autorização de intervenção e de 

supressão de vegetação pelos órgãos ambientais competentes.   

De um total de 27.454 metros de rede coletora e linha de recalque do SES, 2.797 metros (10 

%) compreendem unidades localizadas em APP. 
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B) Estações Elevatórias 

B.1) Critérios de Localização 

O imperativo dominante do projeto de SES – Sistema de Esgotamento Sanitário é que ele é 

projetado considerando o escoamento livre do esgoto (pela gravidade), ou seja, o 

recolhimento dos efluentes necessários seguem a lógica das cotas mais altas para as mais 

baixas.  

Mas, é preciso recolher todo o efluente e concentrá-lo em pontos de tratamento – a ETE – 

Estação de Tratamento de Esgoto. 

No entanto, ao se projetar um SES sempre se quer evitar à implantação de EEEB – 

Estações Elevatórias de Esgoto Bruto por todas as implicações que uma EEEB acarreta 

(gasto de energia / desapropriação / etc...). 

Mas, nem sempre é possível, pois é preciso recuperar cota altimétrica para transportar / 

concentrar o esgoto no local de tratamento.  

É preciso também adotar critérios econômicos, a construção de EEEB são elementos que 

representam custos de implantação e de manutenção – logo quanto menor o número de 

EEEB melhor. E como fazer isto? É preciso buscar encontrar pontos que possa reunir o 

maior volume de esgoto – de preferência num só ponto ou no menor número de pontos 

possíveis.  

Quais a caraterística deste ponto? Este ponto possui cota altimétrica mais baixa e pontos 

com baixa altimetria e estão localizados nas áreas mais baixas e que normalmente são os 

locais onde correm os mananciais (córrego / rio / etc) e que por via de consequência tem as 

suas faixas de proteção ambiental – denominadas APP – Área de Preservação Permanente 

– que sua largura varia com o porte do manancial. 

O Processo de licenciamento de SES no Brasil tem permitido o uso das APP´s urbanas e 

rurbanas para implantação de parte dos SES.  
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Esta permissão de utilização parte do entendimento que um SES sempre caminha para as 

cotas mais baixas, as APP’s urbanas quase sempre estão antropizadas e o benefício social 

e ambiental do SES indubitavelmente maior do que o impacto. 

Afastar o esgoto das residências e não o lançar no corpo d´água acarreta um efeito positivo 

de magnitude muito maior do que o lançamento de um trecho de rede ou à implantação de 

EEEB na área de APP.  

Posto isto, o Projeto do SES de Viana Bairros adotou além dos critérios técnicos, os 

seguintes aspectos em sequência: 

(i) Prioridade 1 – Evitar / minimizar à utilização de APP para implantação de parte do SES, 

áreas com vegetação significativa; áreas próximas a residências ou comércio – que 

possam requerer o reassentamento de população e/ou atividade produtiva. 

(ii) Prioridade 2 – Buscar terreno disponível sem ocupação ou sem utilidade em área 

urbana e de domínio público – aquisição através de termo de permissão ou cessão de 

uso pela administração municipal; 

(iii) Prioridade 3 –Buscar terreno disponível sem ocupação ou sem utilidade em área 

urbana de propriedade particular – processo de desapropriação - indenização ao 

proprietário, conforme previsto no Plano de Reassentamento Involuntário para o SES 

VIANA BAIRROS – de 2020; 

B.2) Critérios Tecnológicos 

As estações elevatórias foram concebidas considerando: 

(i) Controle de odor e ruído com a previsão de implantação de biofiltro para 

tratamento dos gases e em estrutura fechada/vedada; 

(ii) Dispositivos de controle de extravasão de efluentes líquidos decorrentes da 

eventual falta de energia; 

(iii) Estudo específico de possibilidade de extravasão de efluentes nas Estações 

Elevatórias por queda de energia foi elaborado e consta de Anexo ao presente 
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RAAS. Este estudo indicou as medidas a serem adotadas para evitar ao máximo a 

ocorrência de extravasão. 

C) Travessias 

Na implantação do SES haverá a necessidade de travessias: (i) Infraestrutura rodoviária BR-

101 e ferroviária FCA (Ferrovia Centro-Atlântica); (ii) Córrego Areinha – 2 travessias. 

A concepção do SES considerou a necessidade de soluções de travessia por método não-

destrutivo (MND) de modo a causar o mínimo impacto sobre a infraestrutura e o curso 

d’água. 

D) Ligações Domiciliares e Intradomiciliares   

Estão previstas cerca de 3.070 ligações domiciliares e intradomiciliares. A concepção do 

SES considerou a adoção de 3 modelos de ligações previstas de acordo com as 

especificações técnicas da CESAN e que serão definidas e adotadas quando da 

implantação do sistema dependendo das situações verificadas in loco. 

7.2. SUB-BACIA V02 

O sistema coletor da sub-bacia SB-V02 irá atender parte dos bairros Marcílio de Noronha e 

Primavera, no município de Viana. Atualmente não há rede coletora de esgoto nesta área de 

projeto. A concepção das soluções adotadas para esta sub-bacia consiste na implantação 

de sistema de coleta e lançamento dos esgotos na rede projetada da sub-bacia SB-V02.  

A Figura 25 apresenta a área da sub-bacia SB-V02 e suas respectivas delimitações. 
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Figura 25 - Limites da Sub-bacia SB-V02, mostrando as estações elevatórias de esgoto bruto EEEB-SB-

V02, EEEB Canaã, EEEB Casarão e EEEB Marcílio de Noronha. 
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Parte dos bairros Primavera e Marcílio de Noronha terão seus esgotos destinados às 

estações elevatórias EEEB Casarão e EEEB Marcílio de Noronha, respectivamente, e os 

bairros Universal e Canaã terão seus esgotos destinados à estação elevatória EEEB Canaã. 

Essas três elevatórias irão recalcar para a rede projetada na SB-V02 com destino final na 

estação elevatória SB-V02, que será construída e irá recalcar os esgotos para a estação 

elevatória Vila Bethânia. A estrutura existente da EEEB Casarão será mantida e seu 

conjunto eletromecânico será verificado e redimensionado a fim de garantir capacidade de 

transporte do sistema.  

Para interligação da linha de recalque da elevatória EEEB SB-V02 à elevatória EEB Vila 

Bethânia será necessário realizar travessia em método não destrutivo (MND) sob a rodovia 

BR-101 e sob a ferrovia FCA (Ferrovia Centro-Atlântica). Essas travessias serão executadas 

pelo método não destrutivo em tubo cravado de concreto (Pipe Jacking). A Figura 26 

apresenta de forma esquemática o processo do tubo cravado. 

 

 

Figura 26 - Esquema de travessia em tubo cravado 

7.2.1. Estações Elevatórias de Esgoto Bruto 

Este item trata do dimensionamento e das especificações das Estações Elevatórias de 

Esgoto Bruto pertencentes à sub-bacia 02, denominadas por SB-V02, Canaã e Marcílio de 

Noronha. 
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A ocupação urbana existente nesta área é caracterizada por áreas loteadas irregularmente 

em sua maioria. Essa ocupação aliada à topografia bastante acidentada da região foi 

determinante na localização das Estações Elevatórias. 

Buscou-se a implantação das Estações Elevatórias em platôs com cotas seguras e 

prevendo-se acessos por veículos pequenos ou médios. 

Está previsto um PV de chegada à elevatória com sistema de extravasamento antecedendo 

a entrada de cada estação elevatória, de fácil acesso para limpeza e manutenção. 

A densidade de ocupação e a dinâmica de invasão de áreas levaram a adotar 

caminhamentos, sempre que possível, utilizando o sistema viário existente, garantindo suas 

faixas de domínio para manutenção. 

Serão utilizadas para o projeto da Estação Elevatória as seguintes normas: 

- NBR 9649 (Nov/86): Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário; 

- NBR 12207 (Jun/16): Projeto de interceptores de esgoto sanitário; 

- NBR 12.208 (Abr/92): Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário; 

- Caderno de projetos padrões CESAN (2014): A-000-000-00-0-CP-0004, A-000-

000-00-0-XX-0019, onde abordam todas as questões relativas ao sistema de 

esgotamento sanitário. 

Conforme indicado na NBR 12.208, para determinação do diâmetro da linha de recalque foi 

considerada a velocidade mínima de 0,60 m/s impondo diâmetro mínimo de 80mm. 

As bombas selecionadas são do tipo submersível e as vazões de recalque deverão ser as 

máximas vazões afluentes às elevatórias. 

Será previsto em cada estação elevatória dois conjuntos motobomba, sendo um deles tido 

como reserva. 

Os poços de sucção das elevatórias serão dimensionados para atender a um intervalo 

mínimo entre partidas de bomba de 6 minutos e tempo de detenção máximo de 30 minutos. 

Antecedendo ao poço de sucção, será previsto no PV de entrada na elevatória, um sistema 

de extravasamento permitindo a manutenção da elevatória em caso de parada do sistema 

de recalque. O acesso a este PV deverá ser facilitado para sua limpeza e manutenção. 

Será prevista uma caixa de areia com rebaixamento do fundo da mesma de 0,35m para 
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decantação de areia. Também está previsto a instalação de grade para detenção de sólidos 

grosseiros. O acesso a esta caixa deverá ser facilitado para sua limpeza e manutenção. 

Todas as estruturas serão impermeabilizadas internamente com sikagard ou similar, sendo o 

PV de entrada revestido com argamassa. 

Na eventualidade de uma parada acidental do bombeamento, foi previsto um extravasor no 

PV de chegada localizado no platô da elevatória, com diâmetro de 200mm para o 

lançamento no sistema de drenagem mais próximo. 

No poço de sucção de cada unidade elevatória serão instalados dois (2) conjuntos 

motobomba considerando uma (1) bomba reserva, sendo dimensionado de maneira a 

garantir que o intervalo mínimo entre duas (2) partidas sucessivas da mesma bomba seja de 

6 minutos e que o tempo de detenção não seja superior a 30 minutos. Esses limites foram 

impostos, por um lado, para evitar que partidas muito frequentes das bombas levassem a 

um desgaste excessivo dos equipamentos, e por outro impedir que os esgotos afluentes se 

tornassem sépticos devido uma permanência exagerada no interior do poço de sucção. 

O sistema operacional da elevatória será o seguinte: 

- Quando o nível de água atingir a cota do nível máximo será acionado o conjunto 

motobomba (nível - liga bomba); 

- Quando o nível de água atingir a cota do nível mínimo será paralisado o 

bombeamento do conjunto motobomba (nível - desliga bombas). 

O sistema operacional prevê o revezamento automático da bomba reserva e os sinais de 

liga e desliga serão originados por ação de um sensor de nível contínuo radar guiado. 

As bombas deverão possuir sensores internos de temperatura e umidade que identificarão 

uma possível falha nas bombas. 
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Tabela 15 - Resumo das elevatórias 

 

 

 

 

SB-V02

25,400 1997,53

19,955 400,00

18,620 54,995

17,620 1,11

4,00

8,77

Tipo:

Vazão (l/s): Potência (kW):

Hman (mca): Rendimento (%):

Cota do N.A. máx. (m):

Cota do N.A. mín.(m):

Diâmetro do poço de sucção (m):

Profundidade do poço de sucção (m):

Submersível

63

30,2

DADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DA ELEVATÓRIA

EQUIPAMENTO SELECIONADO:

ELEVATÓRIA: LINHA DE RECALQUE:

Extensão da tubulação de recalque (m):

Diâmetro da tubulação de recalque (mm):

Cota do ponto de lançamento (m):

Velocidade (m/s):

139,50

44,20

Cota de implantação do platô (m):

Cota da tubulação de entrada (m):

CANAÃ

27,000 494,65

21,329 250,00

20,279 31,719

19,709 1,06

4,00

7,99

Tipo:

Vazão (l/s): Potência (kW):

Hman (mca): Rendimento (%):

EQUIPAMENTO SELECIONADO:

Submersível

52,17 13,0

15,9 68,0

Cota de implantação do platô (m): Extensão da tubulação de recalque (m):

Cota da tubulação de entrada (m): Diâmetro da tubulação de recalque (mm):

Cota do N.A. máx. (m): Cota do ponto de lançamento (m):

Cota do N.A. mín.(m): Velocidade (m/s):

Diâmetro do poço de sucção (m):

Profundidade do poço de sucção (m):

DADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DA ELEVATÓRIA

ELEVATÓRIA: LINHA DE RECALQUE:

MARCÍLIO

21,466 1404,82

18,180 200,00

17,180 36,656

16,830 1,52

4,00

5,54

Tipo:

Vazão (l/s): Potência (kW):

Hman (mca): Rendimento (%):

EQUIPAMENTO SELECIONADO:

Submersível

47,88 35,00

37,65 30,90

Profundidade do poço de sucção (m):

DADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DA ELEVATÓRIA

ELEVATÓRIA: LINHA DE RECALQUE:

Cota de implantação do platô (m): Extensão da tubulação de recalque (m):

Cota da tubulação de entrada (m): Diâmetro da tubulação de recalque (mm):

Cota do N.A. máx. (m): Cota do ponto de lançamento (m):

Cota do N.A. mín.(m): Velocidade (m/s):

Diâmetro do poço de sucção (m):
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A estação elevatória Casarão faz parte do sistema Marcílio de Noronha e terá o sentido de 

fluxo de bombeamento modificado para a reversão do sistema. Para isso, foi projetada uma 

nova linha de recalque e feita a verificação do conjunto motobomba existente a fim de 

garantir que ele atenderá as novas características desse sistema. Caso seja identificado que 

o conjunto não atende as novas características da linha, será necessário substituí-lo. 

 

Figura 27 – EEEB-SB-Canaã. 



 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO PÁGINA 

RELATÓRIO TÉCNICO E-048-000-90-5-RT-003 
82 de 

209 

TÍTULO DO DOCUMENTO DATA DE ELABORAÇÃO REVISÃO 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

E SOCIAL 
25/09/2020 8 

 

 

Figura 28 – EEEB – Casarão. 
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Figura 29 – EEEB Marcílio de Noronha. 
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Figura 30 – EEEB-SB-V02. 
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7.3. SUB-BACIA V03 

O sistema coletor da sub-bacia SB-V03 irá atender o bairro Areinha, no município de Viana. 

Atualmente não há rede coletora de esgoto nesta área de projeto. Será implantado sistema 

de coleta dos esgotos na rede projetada da sub-bacia SB-V03, com destino final na estação 

elevatória SB-V03, que será construída e irá recalcar os esgotos para a rede existente, 

encaminhando para a estação elevatória Vila Bethânia.  

A Figura 31 a seguir mostra a área da sub-bacia SB-V03 com suas respectivas delimitações. 

 

Figura 31 - Limites da Sub-bacia SB-V03, mostrando a estação elevatória de esgoto bruto EEEB-SB-V03 
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7.3.1. Estações Elevatórias de Esgoto Bruto 

Este item trata do dimensionamento e das especificações da Estação Elevatória de Esgoto 

Bruto EEEB-SB-V03. 

A ocupação urbana existente nesta área é caracterizada por áreas loteadas irregularmente 

em sua maioria. Essa ocupação aliada a topografia bastante acidentada da região foi 

determinante na localização da Estação Elevatória. 

Buscou-se a implantação da Estação Elevatória em platô com cota segura e prevendo-se 

acesso por veículos pequenos ou médios. 

Está previsto um PV de chegada na elevatória com sistema de extravasamento antecedendo 

a entrada na estação elevatória, de fácil acesso para limpeza e manutenção. 

A densidade de ocupação e a dinâmica de invasão de áreas levaram a adotar 

caminhamentos, sempre que possível, utilizando o sistema viário existente, garantindo suas 

faixas de domínio para manutenção. 

Serão utilizadas para o projeto da Estação Elevatória as seguintes normas: 

- NBR 9649 (Nov/86): Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário; 

- NBR 12207 (Jun/16): Projeto de interceptores de esgoto sanitário; 

- NBR 12.208 (Abr/92): Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário; 

- Caderno de projetos padrões CESAN (2014): A-000-000-00-0-CP-0004, A-000-

000-00-0-XX-0019, onde abordam todas as questões relativas ao sistema de 

esgotamento sanitário. 

Conforme indicado na NBR 12.208, para determinação do diâmetro da linha de recalque foi 

considerada a velocidade mínima de 0,60 m/s impondo diâmetro mínimo de 80mm. 

A bomba selecionada é do tipo submersível e a vazão de recalque deverá ser a máxima 

vazão afluente à elevatória. 

Será previsto na estação elevatória dois conjuntos motobomba, sendo um deles tido como 

reserva. 

O poço de sucção da elevatória será dimensionado para atender a um intervalo mínimo 

entre partidas de bomba de 6 minutos e tempo de detenção máximo de 30 minutos. 
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Antecedendo ao poço de sucção, será previsto no PV de entrada na elevatória, um sistema 

de extravasamento permitindo a manutenção da elevatória em caso de parada do sistema 

de recalque. O acesso a este PV deverá ser facilitado para sua limpeza e manutenção. 

Será prevista uma caixa de areia com rebaixamento do fundo da mesma de 0,35m para 

decantação de areia. Também está previsto a instalação de grade para detenção de sólidos 

grosseiros. O acesso a esta caixa deverá ser facilitado para sua limpeza e manutenção. 

Todas as estruturas serão impermeabilizadas internamente com sikagard ou similar, sendo o 

PV de entrada revestido com argamassa. 

Na eventualidade de uma parada acidental do bombeamento, foi previsto um extravasor no 

PV de chegada localizado no platô da elevatória, com diâmetro de 200mm para o 

lançamento no sistema de drenagem mais próximo. 

No poço de sucção será instalado dois (2) conjuntos motobomba considerando uma (1) 

bomba reserva, sendo dimensionado de maneira a garantir que o intervalo mínimo entre 

duas (2) partidas sucessivas da mesma bomba seja de 6 minutos e que o tempo de 

detenção não seja superior a 30 minutos. Esses limites foram impostos, por um lado, para 

evitar que partidas muito frequentes das bombas levassem a um desgaste excessivo dos 

equipamentos, e por outro impedir que os esgotos afluentes se tornassem sépticos devido 

uma permanência exagerada no interior do poço de sucção. 

O sistema operacional da elevatória será o seguinte: 

- Quando o nível de água atingir a cota do nível máximo será acionado o conjunto 

motobomba (nível - liga bomba); 

- Quando o nível de água atingir a cota do nível mínimo será paralisado o 

bombeamento do conjunto motobomba (nível - desliga bombas). 

O sistema operacional prevê o revezamento automático da bomba reserva e os sinais de 

liga e desliga serão originados por ação de um sensor de nível contínuo radar guiado. 

As bombas deverão possuir sensores internos de temperatura e umidade que identificarão 

uma possível falha nas bombas. 
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Tabela 16 - Resumo da elevatória 

 

V03

23,100 31,73

20,042 100,00

19,012 20,974

18,722 1,05

2,00

4,86

Tipo: Submersível

Vazão (l/s): Potência (kW):

Hman (mca): Rendimento (%):

8,28 2,0

7,05 48,5

Cota do N.A. mín.(m): Velocidade (m/s):

Diâmetro do poço de sucção (m):

Profundidade do poço de sucção (m):

EQUIPAMENTO SELECIONADO:

Cota de implantação do platô (m): Extensão da tubulação de recalque (m):

Cota da tubulação de entrada (m): Diâmetro da tubulação de recalque (mm):

Cota do N.A. máx. (m): Cota do ponto de lançamento (m):

DADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DA ELEVATÓRIA

ELEVATÓRIA: LINHA DE RECALQUE:
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Figura 32 – EEEB-SB-V03. 

7.4. SUB-BACIA V04 

O sistema coletor da sub-bacia SB-V04 irá atender parte do bairro Areinha, no município de 

Viana. Atualmente não há rede coletora de esgoto nesta área de projeto. A concepção 

consiste na implantação de sistema de coleta dos esgotos na rede projetada da sub-bacia 
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SB-V04, com destino final na estação elevatória SB-V04, que será construída e irá recalcar 

os esgotos até a rede projetada na SB-V03. 

A Figura 33 a seguir mostra a área da sub-bacia SB-V04 com suas respectivas delimitações. 

 

Figura 33 - Limites da Sub-bacia SB-V04, mostrando a estação elevatória de esgoto bruto EEEB-SB-V04 

7.4.1. Estações Elevatórias de Esgoto Bruto 

Este item trata do dimensionamento e das especificações da Estação Elevatória de Esgoto 

Bruto EEEB-SB-V04. 

A ocupação urbana existente nesta área é caracterizada por áreas loteadas irregularmente 

em sua maioria. Essa ocupação aliada a topografia bastante acidentada da região foi 

determinante na localização da Estação Elevatória. 
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Buscou-se a implantação da Estação Elevatória em platô com cota segura e prevendo-se 

acesso por veículos pequenos ou médios. 

Está previsto um PV de chegada na elevatória com sistema de extravasamento antecedendo 

a entrada na estação elevatória, de fácil acesso para limpeza e manutenção. 

A densidade de ocupação e a dinâmica de invasão de áreas levaram a adotar 

caminhamentos, sempre que possível, utilizando o sistema viário existente, garantindo suas 

faixas de domínio para manutenção. 

Serão utilizadas para o projeto da Estação Elevatória as seguintes normas: 

- NBR 9649 (Nov/86): Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário; 

- NBR 12207 (Jun/16): Projeto de interceptores de esgoto sanitário; 

- NBR 12.208 (Abr/92): Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário; 

- Caderno de projetos padrões CESAN (2014): A-000-000-00-0-CP-0004, A-000-000-

00-0-XX-0019, onde abordam todas as questões relativas ao sistema de esgotamento 

sanitário. 

Conforme indicado na NBR 12.208, para determinação do diâmetro da linha de recalque foi 

considerada a velocidade mínima de 0,60 m/s impondo diâmetro mínimo de 80mm. 

A bomba selecionada é do tipo submersível e a vazão de recalque deverá ser a máxima 

vazão afluente à elevatória. 

Será previsto na estação elevatória dois conjuntos motobomba, sendo um deles tido como 

reserva. 

O poço de sucção da elevatória será dimensionado para atender a um intervalo mínimo 

entre partidas de bomba de 6 minutos e tempo de detenção máximo de 30 minutos. 

Antecedendo ao poço de sucção, será previsto no PV de entrada na elevatória, um sistema 

de extravasamento permitindo a manutenção da elevatória em caso de parada do sistema 

de recalque. O acesso a este PV deverá ser facilitado para sua limpeza e manutenção. Será 

previsto um rebaixamento do fundo do mesmo para decantação da areia e um sistema de 

gradeamento para detenção de sólidos grosseiros. 

Na eventualidade de uma parada acidental do bombeamento, foi previsto um extravasor no 

PV de chegada localizado no platô da elevatória, com diâmetro de 200mm para o 
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lançamento no sistema de drenagem mais próximo. 

No poço de sucção será instalado dois (2) conjuntos motobomba considerando uma (1) 

bomba reserva, sendo dimensionado de maneira a garantir que o intervalo mínimo entre 

duas (2) partidas sucessivas da mesma bomba seja de 6 minutos e que o tempo de 

detenção não seja superior a 30 minutos. Esses limites foram impostos, por um lado, para 

evitar que partidas muito frequentes das bombas levassem a um desgaste excessivo dos 

equipamentos, e por outro impedir que os esgotos afluentes se tornassem sépticos devido 

uma permanência exagerada no interior do poço de sucção. 

O sistema operacional da elevatória será o seguinte: 

- Quando o nível de água atingir a cota do nível máximo será acionado o conjunto 

motobomba (nível - liga bomba); 

- Quando o nível de água atingir a cota do nível mínimo será paralisado o 

bombeamento do conjunto motobomba (nível - desliga bombas). 

O sistema operacional prevê o revezamento automático da bomba reserva e os sinais de 

liga e desliga serão originados por ação de um sensor de nível ultrassônico. 

As bombas deverão possuir sensores internos de temperatura e umidade que identificarão 

uma possível falha nas bombas. 

Tabela 17 - Resumo da elevatória 

 

V04

38,400 446,09

35,981 80,00

35,086 60,337

34,936 0,61

1,50

3,84

Tipo: Submersível

Vazão (l/s): Potência (kW):

Hman (mca): Rendimento (%):

DADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DA ELEVATÓRIA

Cota do N.A. máx. (m): Cota do ponto de lançamento (m):

Cota do N.A. mín.(m): Velocidade (m/s):

Diâmetro do poço de sucção (m):

ELEVATÓRIA: LINHA DE RECALQUE:

Cota de implantação do platô (m): Extensão da tubulação de recalque (m):

Cota da tubulação de entrada (m): Diâmetro da tubulação de recalque (mm):

28,38 31,9

Profundidade do poço de sucção (m):

EQUIPAMENTO SELECIONADO:

3,09 3,29
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Figura 34 – EEEB-SB-V04. 
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7.5. SUB-BACIA V05 

O sistema coletor da sub-bacia SB-V05 irá atender parte dos bairros Areinha e Nova 

Bethânia, no município de Viana. Atualmente não há rede coletora de esgoto nesta área de 

projeto. Será implantado sistema de coleta e lançamento dos esgotos na rede projetada da 

sub-bacia SB-V05, onde parte será destinado para a elevatória SB-V05A e a outra para a 

elevatória SB-V05B. O esgoto recalcado dessas elevatórias será encaminhado para a 

elevatória Soteco, que será construída dentro da área da ETE Soteco e entrará em 

funcionamento após a desativação da ETE. Da EEB Soteco o esgoto será recalcado para a 

estação elevatória Vila Bethânia.  

A Figura 35 a seguir mostra a área da sub-bacia SB-V05 com suas respectivas delimitações. 
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Figura 35 - Limites da Sub-bacia SB-V05, mostrando as estações elevatórias de esgoto bruto EEEB-

SBV05A, EEEB-SB-V05B e EEEB SOTECO. 

7.5.1. Estações Elevatórias de Esgoto Bruto 

Este item trata do dimensionamento e das especificações da Estação Elevatória de Esgoto 

Bruto EEEB-SB-V05B. 

A ocupação urbana existente nesta área é caracterizada por áreas loteadas irregularmente 

em sua maioria. Essa ocupação aliada a topografia bastante acidentada da região foi 

determinante na localização da Estação Elevatória. 

Buscou-se a implantação da Estação Elevatória em platô com cotas seguras e prevendo-se 
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acesso por veículos pequenos ou médios. 

Está previsto um PV de chegada na elevatória com sistema de extravasamento antecedendo 

a entrada na estação elevatória, de fácil acesso para limpeza e manutenção. 

A densidade de ocupação e a dinâmica de invasão de áreas levaram a adotar 

caminhamentos, sempre que possível, utilizando o sistema viário existente, garantindo suas 

faixas de domínio para manutenção. 

Serão utilizadas para o projeto da Estação Elevatória as seguintes normas: 

- NBR 9649 (Nov/86): Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário; 

- NBR 12207 (Jun/16): Projeto de interceptores de esgoto sanitário; 

- NBR 12.208 (Abr/92): Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário; 

- Caderno de projetos padrões CESAN (2014): A-000-000-00-0-CP-0004, A-000-

000-00-0-XX-0019, onde abordam todas as questões relativas ao sistema de 

esgotamento sanitário. 

Conforme indicado na NBR 12.208, para determinação do diâmetro da linha de recalque foi 

considerada a velocidade mínima de 0,60 m/s impondo diâmetro mínimo de 80mm. 

A bomba selecionada será do tipo submersível e a vazão de recalque deverá ser a máxima 

vazão afluente à elevatória. 

Estão previstos dois conjuntos motobomba para a elevatória, sendo um deles tido como 

reserva. 

O poço de sucção da elevatória será dimensionado para atender a um intervalo mínimo 

entre partidas de bomba de 6 minutos e tempo de detenção máximo de 30 minutos. 

Antecedendo ao poço de sucção, será previsto no PV de entrada um sistema de 

extravasamento permitindo a manutenção da elevatória em caso de parada do sistema de 

recalque. O acesso a este PV deverá ser facilitado para sua limpeza e manutenção. Será 

previsto um rebaixamento do fundo do PV de entrada para decantação da areia e um 

sistema de cesto para detenção de sólidos grosseiros. 

Todas as estruturas serão revestidas com argamassa e impermeabilizadas internamente 

com sikagard ou similar. 

Na eventualidade de uma parada acidental do bombeamento, foi previsto um extravasor no 
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PV de chegada no platô da elevatória, com diâmetro de 200mm para o lançamento no 

sistema de drenagem mais próximo. 

No poço de sucção serão instalados dois (2) conjuntos motobomba considerando uma (1) 

bomba reserva, sendo dimensionado de maneira a garantir que o intervalo mínimo entre 

duas (2) partidas sucessivas da mesma bomba seja de 6 minutos e que o tempo de 

detenção não seja superior a 30 minutos. Esses limites foram impostos, por um lado, para 

evitar que partidas muito frequentes das bombas levassem a um desgaste excessivo dos 

equipamentos e, por outro, impedir que os esgotos afluentes se tornassem sépticos devido a 

uma permanência exagerada no interior do poço de sucção. 

O sistema operacional das elevatórias será o seguinte: 

- Quando o nível de água atingir a cota do nível máximo será acionado o conjunto 

motobomba (nível - liga bomba) 

- Quando o nível de água atingir a cota do nível mínimo será paralisado o 

bombeamento do conjunto motobomba (nível - desliga bombas). 

O sistema operacional prevê o revezamento automático da bomba reserva e os sinais de 

liga e desliga serão originados por ação de um sensor de nível contínuo radar guiado. 

As bombas deverão possuir sensores internos de temperatura e umidade que identificarão 

uma possível falha nas bombas. 

 

Tabela 18 - Resumo das elevatórias 

 

SB-V05A

24,600 114,96

20,635 80,00

19,569 28,816

19,339 0,90

1,50

5,49

Tipo:

Vazão (l/s): Potência (kW):

Hman (mca): Rendimento (%):13,8 21,8

Profundidade do poço de sucção (m):

EQUIPAMENTO SELECIONADO:

Submersível

4,54 3,65

Cota do N.A. máx. (m): Cota do ponto de lançamento (m):

Cota do N.A. mín.(m): Velocidade (m/s):

Diâmetro do poço de sucção (m):

ELEVATÓRIA: LINHA DE RECALQUE:

Cota de implantação do platô (m): Extensão da tubulação de recalque (m):

Cota da tubulação de entrada (m): Diâmetro da tubulação de recalque (mm):

DADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DA ELEVATÓRIA
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SB-V05B

42,650 82,69

40,153 80,00

39,250 50,367

39,030 0,86

1,50

4,02

Tipo:

Vazão (l/s): Potência (kW):

Hman (mca): Rendimento (%):

DADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DA ELEVATÓRIA

ELEVATÓRIA: LINHA DE RECALQUE:

Cota de implantação do platô (m): Extensão da tubulação de recalque (m):

Cota da tubulação de entrada (m): Diâmetro da tubulação de recalque (mm):

Cota do N.A. máx. (m): Cota do ponto de lançamento (m):

15 30,4

Cota do N.A. mín.(m): Velocidade (m/s):

Diâmetro do poço de sucção (m):

Profundidade do poço de sucção (m):

EQUIPAMENTO SELECIONADO:

Submersível

4,33 2,54

SOTECO

20,200 904,68

16,775 250,00

14,536 55,137

14,166 1,04

4,00

7,43

Tipo:

Vazão (l/s): Potência (kW):

Hman (mca): Rendimento (%):

DADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DA ELEVATÓRIA

ELEVATÓRIA: LINHA DE RECALQUE:

Cota de implantação do platô (m): Extensão da tubulação de recalque (m):

Diâmetro do poço de sucção (m):

Profundidade do poço de sucção (m):

EQUIPAMENTO SELECIONADO:

Submersível

Cota da tubulação de entrada (m): Diâmetro da tubulação de recalque (mm):

Cota do N.A. máx. (m): Cota do ponto de lançamento (m):

Cota do N.A. mín.(m): Velocidade (m/s):

51,17 63

45,8 60,9
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Figura 36 – EEEB – Soteco. 
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Figura 37 – EEEB-SB-V05A. 
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Figura 38 – EEEB-SB-V05B. 
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7.6. EEEB VILA BETHÂNIA 

A elevatória Vila Bethânia que receberá o esgoto da rede existente e receberá das estações 

elevatórias Soteco, localizada em Viana na SB-V05C, EEEB-SB-V02 localizada na sub-bacia 

V02 e EEEB-CAMPO localizada em Vila Bethânia. Vila Bethânia recalca o esgoto para a 

rede projetada da sub-bacia SB-B06, localizada em Bandeirantes, que levará para a Estação 

de Tratamento de Esgotos Bandeirantes, localizada no município de Cariacica. 

Este item trata do dimensionamento e das especificações da Estação Elevatória de Esgoto 

Bruto EEEB-Vila Bethânia. 

A ocupação urbana existente nesta área é caracterizada por áreas loteadas irregularmente 

em sua maioria. Essa ocupação aliada a topografia bastante acidentada da região foi 

determinante na localização da Estação Elevatória. 

Buscou-se a implantação da Estação Elevatória em platô com cotas seguras e prevendo-se 

acesso por veículos pequenos ou médios. 

Está previsto um PV de chegada na elevatória com sistema de extravasamento antecedendo 

a entrada na estação elevatória, de fácil acesso para limpeza e manutenção. 

A densidade de ocupação e a dinâmica de invasão de áreas levaram a adotar 

caminhamentos, sempre que possível, utilizando o sistema viário existente, garantindo suas 

faixas de domínio para manutenção. 

Serão utilizadas para o projeto da Estação Elevatória as seguintes normas: 

- NBR 9649 (Nov/86): Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário; 

- NBR 12207 (Jun/16): Projeto de interceptores de esgoto sanitário; 

- NBR 12.208 (Abr/92): Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário; 

- Caderno de projetos padrões CESAN (2014): A-000-000-00-0-CP-0004, A-000-

000-00-0-XX-0019, onde abordam todas as questões relativas ao sistema de 

esgotamento sanitário. 

Conforme indicado na NBR 12.208, para determinação do diâmetro da linha de recalque foi 

considerada a velocidade mínima de 0,60 m/s impondo diâmetro mínimo de 80mm. 

A bomba selecionada será do tipo submersível e a vazão de recalque deverá ser a máxima 
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vazão afluente à elevatória. 

Estão previstos dois conjuntos motobomba para a elevatória, sendo um deles tido como 

reserva. 

O poço de sucção da elevatória será dimensionado para atender a um intervalo mínimo 

entre partidas de bomba de 6 minutos e tempo de detenção máximo de 30 minutos. 

Antecedendo ao poço de sucção, será previsto no PV de entrada um sistema de 

extravasamento permitindo a manutenção da elevatória em caso de parada do sistema de 

recalque. O acesso a este PV deverá ser facilitado para sua limpeza e manutenção. Será 

previsto um rebaixamento do fundo do PV de entrada para decantação da areia e um 

sistema de cesto para detenção de sólidos grosseiros. 

Todas as estruturas serão revestidas com argamassa e impermeabilizadas internamente 

com sikagard ou similar. 

Na eventualidade de uma parada acidental do bombeamento, foi previsto um extravasor no 

PV de chegada no platô da elevatória, com diâmetro de 200mm para o lançamento no 

sistema de drenagem mais próximo. 

No poço de sucção serão instalados dois (2) conjuntos motobomba considerando uma (1) 

bomba reserva, sendo dimensionado de maneira a garantir que o intervalo mínimo entre 

duas (2) partidas sucessivas da mesma bomba seja de 6 minutos e que o tempo de 

detenção não seja superior a 30 minutos. Esses limites foram impostos, por um lado, para 

evitar que partidas muito frequentes das bombas levassem a um desgaste excessivo dos 

equipamentos e, por outro, impedir que os esgotos afluentes se tornassem sépticos devido a 

uma permanência exagerada no interior do poço de sucção. 

O sistema operacional das elevatórias será o seguinte: 

- Quando o nível de água atingir a cota do nível máximo será acionado o conjunto 

motobomba (nível - liga bomba) 

- Quando o nível de água atingir a cota do nível mínimo será paralisado o 

bombeamento do conjunto motobomba (nível - desliga bombas). 

O sistema operacional prevê o revezamento automático da bomba reserva e os sinais de 

liga e desliga serão originados por ação de um sensor de nível contínuo radar guiado. 
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As bombas deverão possuir sensores internos de temperatura e umidade que identificarão 

uma possível falha nas bombas. 

 

Tabela 19 - Resumo da elevatória 

 

 

 

Figura 39 – EEEB-Vila Bethânia 

VILA BETHÂNIA

16,834 4.481,01

15,136 500,00

11,576 49,600

10,956 1,00

6,00

6,78

Tipo:

Vazão (l/s): Potência (kW):

Hman (mca): Rendimento (%):

Cota do N.A. mín.(m): Velocidade (m/s):

Diâmetro do poço de sucção (m):

Profundidade do poço de sucção (m):

EQUIPAMENTO SELECIONADO:

Submersível

195,70 125

48,3 78,1

DADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DA ELEVATÓRIA

ELEVATÓRIA: LINHA DE RECALQUE:

Cota de implantação do platô (m): Extensão da tubulação de recalque (m):

Cota da tubulação de entrada (m): Diâmetro da tubulação de recalque (mm):

Cota do N.A. máx. (m): Cota do ponto de lançamento (m):
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7.7. CONTROLE ODOR E RUÍDO NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE 

ESGOTOS 

Para tratamento dos gases provenientes do esgoto bruto nas elevatórias, com o intuito de 

eliminar possível odor durante a operação das estações elevatórias de esgotos, serão 

implantados biofiltros circulares, conforme projeto padrão da CESAN disponibilizado em 

anexo (A-000-000-00-0-CP-0001-REV3.pdf). 

Um exaustor conectado a uma tubulação suga o ar do poço e pré-tratamento das estações 

elevatórias e o insere no biofiltro formado por leito filtrante de material composto, onde será 

tratado. Para controlar o ruído, o exaustor e o filtro serão instalados em uma estrutura 

fechada, conforme mostra a figura a seguir. 
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Figura 40 - Detalhes do Biofiltro e exaustor para 

tratamento de gases nas estações elevatórias 

 

 

  

7.8. INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA BANDEIRANTES - MUNICÍPIO DE 

CARIACICA 

Conforme previsto no Plano Diretor de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana da 

Grande Vitória, como resultado dos estudos realizados, os sistemas de esgoto existentes em 

Viana Bairros serão revertidos para tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto 

Bandeirantes, em Cariacica, como parte da solução integrada do Sistema Central 

(Cariacica/Vila Velha/Viana), preconizada no referido plano e apresentada no mapa A-040-

001-90-0-XX-0009, disponibilizado em anexo. 

Em consonância com as previsões do Plano Diretor, os Planos Municipais de Saneamento 

Básico apontam também a solução técnica para escoamento dos esgotos por meio do 

tratamento integrado, quando envolvem reversão de esgotos de um município para 

tratamento em outro Município, o que está previsto para o SES Bandeirantes, que tem 

previsão de receber e tratar esgotos da Bacia de Argolas/Pedreira (município de Vila Velha) 

e dos bairros Canaã, Marcílio de Noronha, Parque do Flamengo, Soteco e Vila Bethânia 

(município de Viana). 
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Para viabilizar a prestação de serviço em conformidade ao definido no Plano Diretor e nos 

Planos Municipais de Saneamento da Região Metropolitana da Grande Vitória, a Cesan 

celebra com os Municípios de Cariacica e de Viana o Contrato de Programa para prestação 

dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assinado pelas 

partes sob Nº 26042016 e 270222018, nos quais foi definido que a prestação do serviço 

ocorrerá por meio de gestão associada e prestação regionalizada. 

Nesse sentido o termo de referência que originou o presente projeto, objeto dessa avaliação 

ambiental e social, trouxe essa mesma solução de integração dos sistemas de Viana Bairros 

com o Sistema Bandeirantes. 

Dessa forma por meio da estação elevatória Vila Bethânia, todo o esgoto coletado no 

sistema implantado em Viana será recalcado para tratamento na Estação de Tratamento de 

Esgotos Bandeirantes, localizada no município de Cariacica. A ETE Bandeirantes trata 

atualmente esgoto proveniente de Campo Grande e Adjacências. 

A ETE Bandeirantes (Figura 41) foi construída com capacidade de tratamento para 250 l/s, e 

hoje opera com vazão média de 110 l/s, variando no ano de 2020 de 93 a 127 l/s. 

 Tecnologia: processo de tratamento UNITANK 

 Etapas de tratamento: pré-tratamento com remoção de sólidos grosseiros e areia, 

oxidação matéria orgânica, nitrificação, desnitrificação e desinfecção por radiação 

ultravioleta 

 Nível de tratamento: terciário  
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Figura 41 - Layout da ETE Bandeirantes 

  

A ampliação da ETE Bandeirantes para 500 l/s, visando suportar além do crescimento 

populacional de suas sub-bacias a reversão do esgoto da região de Viana Bairros foi 

prevista no médio prazo na Parceria Público Privada - PPP em licitação por meio da LCIE 

1/2020, cujo OBJETO é a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A AMPLIAÇÃO, 

MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO COMERCIAL DA CESAN NO 

MUNICÍPIO DE CARIACICA, ABRANGENDO, AINDA, O TRATAMENTO DE ESGOTO 

PROVENIENTE DE BAIRROS DO MUNICÍPIO DE VIANA.  

Outras informações sobre a Parceria Público Privada - PPP são disponibilizados no link do 

Edital: http://apps.cesan.com.br/site/portal-de-licitacoes/licitacao/969/ 

Conforme previsto na Solução de Referência da referida licitação da PPP a ETE 

Bandeirantes deverá ser mantida e ampliada, para receber além dos esgotos gerados no 

http://apps.cesan.com.br/site/portal-de-licitacoes/licitacao/969/
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próprio sistema, os gerados em Viana Bairros. A ampliação da ETE deve ocorrer até o ano 

10, de acordo com as demandas incorporadas ao longo dos anos. 

Observa-se que conforme estudo populacional e projeções de vazão com as previsões de 

ampliação da cobertura do SES Viana Bairros integrado a Bandeirantes e a previsão de 

ampliação da cobertura do próprio SES Bandeirantes, não há perspectiva no curto prazo da 

ETE Bandeirantes atingir a sua capacidade máxima de tratamento, conforme detalhado na 

Tabela 20. As premissas utilizadas foram:  

 Efetivação da ligação de esgoto de 95% de todos os imóveis que terão cobertura 

com os projetos de Viana Bairros e Bandeirantes; 

 Per capita de 145 l/hab.dia; 

 Vazão média máxima registrada na ETE Bandeirantes no ano de 2020 de 127 l/s; 

 

Tabela 20 – Projeção da vazão média de chegada na ETE Bandeirantes. 

SES BANDEIRANTES - ACRÉSCIMO  SES VIANA BAIRROS - ACRÉSCIMO 

ANO 

TAXA 

CRESCIMENTO 

(%) 

POPULAÇÃO 

(HAB) 

VAZÃO 

MÉDIA  

(L/S) 

 

ANO 

TAXA 

CRESCIMENTO 

(%) 

POPULAÇÃO 

(HAB) 

VAZÃO 

MÉDIA 

(L/S) 

2020 1,09% 29.056  42,25 

 

2020 1,53% 38.809  56,43 

2021 0,82% 29.294  42,59 

 

2021 1,15% 39.255  57,08 

2022 0,82% 29.534  42,94 

 

2022 1,15% 39.706  57,73 

2023 0,82% 29.776  43,30 

 

2023 1,15% 40.163  58,40 

2024 0,82% 30.020  43,65 

 

2024 1,15% 40.625  59,07 

2025 0,82% 30.266  44,01 

 

2025 1,15% 41.092  59,75 

2026 0,82% 30.514  44,37 

 

2026 1,15% 41.565  60,44 

2027 0,82% 30.764  44,73 

 

2027 1,15% 42.043  61,13 

2028 0,82% 31.016  45,10 

 

2028 1,15% 42.526  61,83 

2029 0,82% 31.270  45,47 

 

2029 1,15% 43.015  62,55 

2030 0,82% 31.526  45,84 2030 1,15% 43.510  63,26 
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ETE BANDEIRANTES ATUAL 

 

ETE BANDEIRANTES PROJEÇÃO 

ANO 

 

TAXA 

CRESCIMENTO 

(%) 

VAZÃO MÉDIA 

(L/S) 

 

ANO 
VAZÃO TOTAL (MÉDIA) 

(L/S) 

2020 1,09% 127,0 

 

2020 225,68 

2021 0,82% 128,0 

 

2021 227,67 

2022 0,82% 129,0 

 

2022 229,68 

2023 0,82% 130,0 

 

2023 231,69 

2024 0,82% 131,0 

 

2024 233,72 

2025 0,82% 132,0 

 

2025 235,76 

2026 0,82% 133,0 

 

2026 237,80 

2027 0,82% 134,0 

 

2027 239,86 

2028 0,82% 135,0 

 

2028 241,93 

2029 0,82% 136,0 

 

2029 244,01 

2030 0,82% 137,0     2030 246,10 

 

 

 

Conclui-se, portanto que até que ocorra a ampliação da ETE Bandeirantes por meio da 

Parceria Público Privada (PPP) a estação terá capacidade para o adequado tratamento de 

todo o esgoto recebido proveniente de suas áreas de abrangência (246,10 l/s), inclusive de 

Viana Bairros. Abaixo são apresentados os dados de vazão e eficiência na remoção de DBO 

da ETE Bandeirantes nos primeiros meses de 2020. 
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Tabela 210 – Eficiência na remoção de DBO. 

 

 

Tabela 221 – Vazão nos meses de 2020. 

 

 
O esgoto afluente a estação possui DBO variando entre 221 e 367 mgO2/L, média 302 

mgO2/L, compatível com as características de esgoto sanitário. A tecnologia de tratamento 

UNITANK, adotada na estação, apresenta uma eficiência média de 98,9% na remoção da 

matéria orgânica, produzindo efluente tratado com concentrações de DBO abaixo de 5 mg/L. 

A manutenção e operação da ETE Bandeirantes é responsabilidade da CESAN, que cumpre 

todas as normas técnicas aplicáveis. No que se refere às autorizações ambientais da ETE 

Bandeirantes: 

 Licença Ambiental de Operação: 

Licença Ambiental: N° 046/ 2003 

Protocolo Solicitação Renovação da LO: N° 13.634 de 14 de agosto de 2007 

(até o momento o IEMA não emitiu a nova licença, mas a Cesan ao longo deste 

período continua atendendo as condicionantes da LO 046/03 até que a nova 

DIVISÃO TRATAMENTO ETE

Afl. Efl. Efi. Cont. Ef.

345 4 99% 1,0

Afl. Efl. Efi. Cont. Ef.

338 3 99% 1,0

Afl. Efl. Efi. Cont. Ef.

237 4 98% 1,0

Afl. Efl. Efi. Cont. Ef.

221 3 99% 1,0

Afl. Efl. Efi. Cont. Ef.

367 3 99% 1,0

LODO ATIVADOO-DTS

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

BANDEIRANTES
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licença seja emitida pelo órgão ambiental) 

 Outorga: Portaria de Outorga Nº 31 de 01 de julho de 2014 

Corpo Receptor: Córrego Campo Grande 

Vazão outorgada = 250 l/s 

DBO lançamento = 30 mg/L 

 

7.9. TRAVESSIAS  

7.9.1. Travessia na BR 101 de Responsabilidade da Concessionária ECO 101 

Para interligar o esgoto proveniente das elevatórias Canãa, Marcílio de Noronha e Casarão, 

e sub-bacias V02 na elevatória que será instalada na área da ETE Vila Bethânia será 

necessário fazer uma travessia na BR 101. 

A travessia será executada pelo método não destrutivo em tubo cravado de concreto (Pipe 

Jacking) com diâmetro de 800 mm e tubulação de recalque de esgoto em ferro fundido com 

diâmetro de 400 mm, conforme apresentado nas Figuras 42 e 43. 
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Figura 42 - Travessia: Vista em plantas. 

 

Figura 43 - Travessia: Vista em perfil. 

O processo construtivo consiste em escavação feita mecanicamente através de máquina 

(Shield) dotada de cabeça giratória escarificadora, acionada por motores elétricos. Na parte 

posterior da máquina, são colocados tubos de concreto pré-moldados, que são cravados 

sucessivamente formando uma coluna horizontal através de conjuntos de macacos 

hidráulicos. 
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Figura 44 - Método não Destrutivo: Execução do tubo cravado e finalização. 

A propulsão é realizada no poço de serviço (emboque), que necessita para tanto, uma 

estrutura de reação avantajada das paredes para impulsionar os tubos. O sistema de 

direcionamento e posicionamento é constituído por um inclinômetro e uma mira com raio 

laser localizados na parte frontal do Shield. Este por ser articulado possibilita a correção da 

sua rota.  

Um sistema de dragagem remove o solo escavado, conduzindo o mesmo por tubulação, 

pelo interior do túnel até tanques situados próximos ao poço de serviço, onde se processa a 

decantação para a reciclagem da água ou lama bentonítica que retorna ao circuito de 

bombeamento. A lama bentonítica é também utilizada como elemento de lubrificação na 

cravação da tubulação, aumentado a distância entre poços de serviço. 

O equipamento Shield possibilita a instalação de acessórios, necessários ao avanço em 

solos de alteração ou mesmo rocha, com a utilização de cabeça escarificadora especial. A 
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escavação mecanizada pode ser feita numa grande variedade de solos, com alta 

produtividade, ideal para trechos longos e contínuos. 

Esse método dispensa o uso de rebaixamento do lençol freático e tratamento de solo, e por 

se tratar de MND – Método Não Destrutivo, não causa impactos da circunvizinhança.  

Na região da travessia não existem edificações, apenas estacionamentos. 
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Figura 45 – Travessia sob BR-101. 
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7.9.2. Travessia na Ferrovia FCA – Ferrovia Centro Leste 

Para interligar o esgoto proveniente das elevatórias Canãa, Marcílio de Noronha e Casarão, 

e sub-bacia V02 na elevatória que será instalada na área da ETE Vila Bethânia, será 

necessário fazer uma travessia na ferrovia FCA operada pela VLI Logística. 

A travessia subterrânea na faixa de domínio da Ferrovia Centro-Atlântica será executada 

pelo método não destrutivo, em tubo cravado de concreto Ø 800 mm, o mesmo processo da 

travessia da rodovia BR 101. As Figuras 46 a 47 mostram a planta, o perfil longitudinal e a 

seção transversal típica da travessia. 

 

 

Figura 46 - Travessia em tubo cravado (Pipe Jacking) – Planta. 

 

Figura 47 - Travessia em tubo cravado (Pipe Jacking) – Perfil longitudinal. 
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7.9.3. Travessias no Córrego Areinha  

Serão realizadas duas travessias no Córrego Areinha: 

 

 Recalque da EEEB V03: travessia sob o leito do rio de aproximadamente 12 m. Está 

sendo solicitada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Viana anuência para 

uso de área de APP e licença ambiental para a travessia. 

 Recalque da EEEB Vila Bethânia: travessia sob o leito do rio de aproximadamente 15 

m. Está sendo solicitada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Viana anuência 

para uso de área de APP e licença ambiental para a travessia. 

 Recalque da EEEB-Soteco: a tubulação passará sob tubulação referente a 

  trecho canalizado do Córrego Areinha 

 

Informamos que no caso de travessia sob leito de rio a AGERH – Agência Estadual de 

Recursos Hídricos ainda não emite outorga para interferência que não alteram o regime de 

vazões dos corpos de água, tendo em vista que os critérios técnicos para tais usos serão 

estabelecidos em Instrução Normativa específica, conforme art.10 e 13-A da Instrução 

Normativa nº 019, de 04 de outubro de 2005. Conforme texto do Termo de Referência 02 

abaixo:  

 

 “A emissão de outorga para usos que alteram o regime hídrico em corpos de água de domínio 

do Espírito Santo está prevista no artigo 18 da Lei nº 10.179, de março de 2014. Entretanto, 

como ainda não foram estabelecidos os critérios técnicos de análise para pontes, diques, 

canalizações, retificações, dragagens e outras interferências que alteram o regime de vazões 

dos corpos de água, a AGERH não emite e nem exige outorga para tais usos.” 

 

7.10. LIGAÇÕES DOMICILIARES E INTRADOMICILIARES  

As ligações domiciliares e intradomiciliares serão executadas em conformidade ao Caderno 

de Projetos Padrões Gerais da CESAN, e apresentados abaixo. 
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Figura 48: Modelo 1 de ligação intradomiciliar. 
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Figura 49: Modelo 2 de ligação intradomiciliar. 
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Figura 50: Modelo 3 de ligação intradomiciliar. 

A seguir é apresentado planta e corte da ligação domiciliar. 
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Figura 51: Modelo de ligação domiciliar. 
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Está prevista a execução de no mínimo 3.070 ligações. A equipe de comunicação do 

Consórcio acompanhará e tratará as demandas in loco nos imóveis onde serão executadas 

as ligações de esgoto. Para ligações domiciliares será evidenciado na parte externa do 

imóvel o contato com o morador informando-o sobre o benefício recebido e futura cobrança 

de tarifa de esgoto. Para as ligações intradomiciliares deverá ser obtida a autorização do 

cliente para execução desse procedimento. 
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8. LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ÁREAS AFETADAS E 

AUTORIZAÇÕES 

8.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Foi solicitada a Prefeitura de Viana, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental para as redes coletoras e estações 

elevatórias de esgotos das sub-bacias SB V02, V03, V04 e V05, além das estações 

elevatórias Canãa, Marcilio de Noronha e Vila Bethânia, localizadas no município de Viana. 

Foi considerado na solicitação: 

 A Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006, que dispõe sobre os casos 

excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 

possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 

Permanente-APP 

 A Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) Nº 002, de 2016, 

que define a tipologia das atividades ou empreendimento considerados de impacto 

ambiental local, normatiza aspectos do licenciamento ambiental de atividades de 

impacto local no Estado, e dá outras providências; 

 Lei Complementar n° 1388 de 1997 que institui o Código Ambiental de Viana 

 Anexo XVIII da IN n° 03/2013 (IEMA):  

 C-3: redes coletoras de esgoto 

 C-6: Unidades operacionais do SES – Estação elevatória, coletor tronco e/ou 

tubulação de recalque de esgoto para vazão máxima de projeto < 200 l/s 

A seguir, são apresentados dados a respeito das dispensas de licenciamento emitidas pela 

Prefeitura Municipal de Viana (Tabela 23). As dispensas estão disponibilizadas em anexo. 
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Tabela 23 – Dispensas de Licenciamento emitidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Viana. 

 

Sub-Bacias Unidades  
Protocolo de 

Licenciamento 
Ambiental 

Nº da Licença/ 
Dispensa  

Data de 
emissão  

SB - V02 

Rede SB- 02 021340/2019 - A DISPENSA Nº 015-2020  08/01/2020 

EEEB  - 01 SB 02 021340/2019 - B DISPENSA Nº 016-2020  08/06/2020 

EEEB  - 02  SB 02 021340/2019 - C DISPENSA Nº 017-2020 08/01/2020 

EEEB  - 03  SB 02 021340/2019 - D DISPENSA Nº 018-2020 08/06/2020 

EEEB  - 04  SB 02 021340/2019 - E DISPENSA Nº 019-2020 08/01/2020 

SB-V05 

Rede SB 05 021336/2019 - A DISPENSA Nº 020-2020 08/01/2020 

EEEB  - 01  SB 05 021336/2019 - B DISPENSA Nº 021-2020 08/01/2020 

EEEB  - 02  SB 05 021336/2019 - C DISPENSA Nº 022-2020 08/01/2020 

EEEB  - 03  SB 05 021336/2019 - D DISPENSA Nº 023-2020 08/01/2020 

SB-V04 
Rede  021337/2019 - A DISPENSA Nº 026-2020 08/01/2020 

EEEB - 01  SB 04 021337/2019 - B DISPENSA Nº 027-2020 08/01/2020 

SB-V03 
Rede SB 03 021338/2019 - A DISPENSA Nº 028-2020 08/01/2020 

EEEB - 01  SB 03 021338/2019 - B DISPENSA Nº 029-2020 08/01/2020 

SB-VL 

Rede  
Vila Bethânia 

03673/2020 DISPENSA Nº 085-2020 13/05/2020 

EEEB  
Vila Bethânia 

03671/2019 - A DISPENSA Nº 079-2020 29/05/2020 

Linha de Recalque  
da EEEB  
Vila Bethânia  

03671/2019 - B DISPENSA Nº 084-2020 29/05/2020 

 

A Anuência Nº 079/2021 para Uso e Ocupação do Solo foi solicitada na Prefeitura de Viana 

e emitida em 20/07/2020 pela Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico e 

Urbano. Essa anuência também é disponibilizada em anexo ao presente documento. 

De acordo com o novo Código Florestal (Lei 12.651 / 2012), é considerada intervenção em 

área de APP qualquer empreendimento a ser instalado na faixa de 30m da margem de um 

curso d´água com largura de 10m, e na faixa de 50m da margem de um curso d´água com 

largura entre 10m e 50m, a intervenção em Área de Preservação Permanente somente 

ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto 

ambiental.  

O SES Viana prevê intervenção em áreas APP e em margens de Cursos d’água, do Rio 

Formate e do Córrego Areinha (faixa de até 30 metros da margem do corpo hídrico). São 

previstas implantação nessas áreas de aproximadamente 1.722,66 m de rede coletora de 
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esgoto e 1.074,95 m de rede de recalque. As Elevatórias V02A, V03, V04, Canaã e Soteco 

também preveem intervenções em áreas de APP e margens de Rio. A tabela abaixo os 

quantitativos de intervenção por unidade do SES. O mapa de interferências em áreas de 

APP e cursos d’água “Cursos d'água APP - Viana”, disponibilizado em anexo. 

Tabela 24 – Área de intervenção em APP SES Viana. 

Empreendimento Área de Intervenção 

V02A 282,20 m² 

V03 212,92 m² 

V04 274,57 m² 

Canaã 209,69 m² 

Soteco 88,92 m² 

Rede Coletora 1.772,66 m 

Rede de recalque 1.074,95 m 

 

Considerando essas diretrizes, é apresentado em anexo a este relatório o mapa destas 

áreas indicando sua localização em relação às margens de Curso d’água, do Rio Formate e 

do Córrego Areinha. 

As compensações ambientais decorrentes do devido licenciamento das intervenções em 

áreas de APP serão realizadas de acordo com as condicionantes atribuídas nos respectivos 

processos de licenciamento. 

Informamos que foi solicitada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Viana anuência 

de intervenção nas áreas de APP, conforme apresentado abaixo. 

 

Tabela 25 –Anuência para intervenção em áreas de APP na SEMMA- Prefeitura de Viana. 

Sub-Bacia/Elevatória Ofício CESAN Anuência 

Linha recalque Vila Bethânia EGMA/008/023/2020    ANUÊNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL SEMMA/GLA Nº 002/2020 

SV02 EGMA/008/027/2020    ANUÊNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL SEMMA/GLA Nº 005/2020 

SV03 EGMA/008/028/2020 ANUÊNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL SEMMA/GLA Nº 006/2020 

SV04 EGMA/008/029/2020    ANUÊNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL SEMMA/GLA Nº 004/2020 

SV05 EGMA/008/030/2020    ANUÊNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL SEMMA/GLA Nº 002/2020 
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Considerando que a linha de recalque de Vila Bethânia será responsável pela reversão do 

esgoto do SES Viana Bairros, do município de Viana, para tratamento no SES Bandeirantes, 

do município de Cariacica, conforme detalhado no item 7.8, o processo de dispensa de 

licenciamento para essa atividade está sendo tratado junto ao Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, por meio do instrumento Consulta Prévia Ambiental 

de Dispensa de Licenciamento Ambiental, protocolado sob o número 10058/2020 no dia 

06/08/2020. 

8.2. ÁREAS PÚBLICAS E PARTICULARES AFETADAS 

Para desenvolvimento do Projeto foram necessárias algumas áreas conforme tipos de 

processos detalhados na Tabela 26. 

Tabela 26 – Tipos de processos. 

UTILIZAÇÃO 
PROPRIEDADE 

PÚBLICA  PRIVADA 

Redes coletoras Permissão de Uso 
Constituição de Servidão 

Administrativa 

Estações elevatórias Cessão Desapropriação  

 

 Permissão de uso: processos de solicitação de uso de terras de propriedade da 

Prefeitura Municipal de Viana, para fins de instalações enterradas. Nesse tipo de 

processo, a área continua sendo de propriedade da Prefeitura, porém esta cede o uso 

da terra no subsolo, se comprometendo em não realizar outras construções na 

superfície.  

 Constituição de servidão administrativa: processos de solicitação de servidão de 

terras de propriedade privada, para fins de instalações enterradas. Nesse tipo de 

processo, a área permanece sendo do mesmo proprietário, porém este cede o uso da 

terra para utilização do subsolo, se comprometendo em não realizar outras 

construções na superfície.  Nestes trechos priorizou-se a implantação das redes onde 

causasse o mínimo de impacto possível ao proprietário, não havendo mutilações ou 
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necessidade de reassentamentos em nenhum dos casos. 

 Cessão: processo para cessão de áreas de propriedade do município de Viana. 

Estando o poder executivo de acordo com a solicitação é encaminhado à Câmara 

para aprovação e cessão específica das áreas. 

 Desapropriação: processo para desapropriação de áreas de propriedade privada, 

onde existe a toma de posse da terra, que passará a ser de propriedade integral da 

Cesan. Para esses casos de Viana, priorizou-se a desapropriação total do lote ou 

terreno, evitando remanescentes não reaproveitáveis. Em nenhum caso será 

necessário reassentamento de famílias. 

A implantação do SES Viana Bairros vai demandar à intervenção em 28 áreas 

descritas no quadro a seguir, sendo:  

 10 áreas para implantação das EEEB – Estações Elevatórias de Esgoto Bruto 

destas 10 áreas:  

 03 EEEB tem previsão de implantação em áreas de propriedade da 

Cesan, são elas: Soteco, Marcílio de Noronha e Casarão. As EEEB 

Soteco e Marcílio de Noronha serão implantadas em áreas onde 

atualmente existem ETEs que serão desativadas. Na EEEB Casarão 

será realizada reforma da bomba e troca de linha de recalque. 

 2 EEEB em áreas de propriedade pública desocupada, são elas:  Canaã 

e Vila Bethânia (A primeira é uma elevatória nova e Vila Bethânia terá a 

ETE existente desativada e em seu lugar será construída uma 

elevatória) 

 5 EEEB em áreas de propriedade privada, são elas: V02, V03, V04, V05 

A e V05 B.  

 18 áreas serão necessárias para implantação de redes e por isto mesmo, 

serão afetadas nas seguintes modalidades servidão administrativa e 

permissão de uso, sendo 16 servidões administrativas e 2 permissões de uso. 

A tabela a seguir apresenta a relação de TODAS AS ÁREAS necessárias à implantação do 

SES Viana Bairros. 
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Tabela 27 – Áreas afetadas previstas em Viana. 

 

 

Item 

 

SUB-BACIA SUBÁREA ÁREA 

 PROCESSO      

Número 

de Áreas 
Propriedade Tipo de Processo 

Área total 

imóvel 

(m 
2
) 

Área 

afetada 

(m 
2
) 

Percentual 

de afetação 
Remanescente 

Grau de 

afetação 

1.  

SUB-V02 

- EEEB-V02 1 Privada Desapropriação 22.889,62 480,66 2,1% 97,9% Parcial 

2.  - SV-V02-A 1 Privada 

Constituição de 

servidão 

administrativa 

20.003,65 749,20 3,74% 96,26% Parcial 

3.  SV-V02-B-I 

SV-V02-B 

1 Privada 

Constituição de 

servidão 

administrativa 

477,56 88,86 18,61% 87,71% Parcial 

4.  SV-V02-B-II 1 Privada 

Constituição de 

servidão 

administrativa 

159,45 19,59 12,29% 83,52% Parcial 

5.  SV-V02-C-I 

SV-V02-C 

1 Privada 

Constituição de 

servidão 

administrativa 

360,00 57,86 16,07% 83,93% Parcial 

6.  SV-V02-C-II 1 Privada 

Constituição de 

servidão 

administrativa 

360,00 3,32 0,92% 99,08% Parcial 



 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO PÁGINA 

RELATÓRIO TÉCNICO E-048-000-90-5-RT-003 
130 de 

209 

TÍTULO DO DOCUMENTO DATA DE ELABORAÇÃO REVISÃO 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

E SOCIAL 
25/09/2020 8 

 

7.  SV-V02-C-III 1 Privada 

Constituição de 

servidão 

administrativa 

360,00 60,28 16,74% 83,26% Parcial 

8.  SV-V02-D-I 

SV-V02-D 

1 Privada 

Constituição de 

servidão 

administrativa 

360,00 53,58 14,88% 85,12% Parcial 

9.  SV-V02-D-II 1 Privada 

Constituição de 

servidão 

administrativa 

360,00 48,87 13,58% 86,42% Parcial 

10.  

SUB-V03 

- EEEB-V03 1 Privada Desapropriação 9.575,00 253,50 2,7% 97,3% Parcial 

11.  SV-V03-A I SV-V03 A 1 Privada 

Constituição de 

servidão 

administrativa 

11.001,96 481,95 4,38% 95,62% Parcial 

12.  SV-V03-B-I 

SV-V03-B 

1 Privada 

Constituição de 

servidão 

administrativa 

271,00 56,75 20,94% 79,06% Parcial 

13.  SV-V03-B-II 1 Privada 

Constituição de 

servidão 

administrativa 

265,00 48,86 18,44% 81,56% Parcial 

14.  SV-V03-B-IV 1 Privada 

Constituição de 

servidão 

administrativa 

2102,00 89,05 4,24% 95,76% Parcial 
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15.  - SV-V03-C 1 Privada 

Constituição de 

servidão 

administrativa 

10.800,00 383,60 3,55% 96,45% Parcial 

16.  

SUB-V04 

EEEB-V04 EEEB-V04 1  Privada Desapropriação 386,95 386,95 100% 0% Total 

17.  
SV-V04-I SV-V04 1  Privada 

Constituição de 

servidão 

administrativa 

300,00 55,22 18,41% 81,59% Parcial 

18.  

 SV-V04-II 
 

1  Privada 

Constituição de 

servidão 

administrativa 

300,00 43,62 14,54% 85,46% Parcial 

19.  

SUB – V05 

 EEEB-V05-A 1  Privada Desapropriação 390,00 390,00 100% 0% Total 

20.  - EEEB-V05-B 1  Privada Desapropriação 342,00 342,00 100% 0% Total 

 

SV-V05-B-I SV-V05-B 1  Privada 

Constituição de 

servidão 

administrativa 

277,50 59,51 21,45% 
78,55% 

 
Parcial 

21.  

22.  SV-V05-C-I 

SV-V05-C 

1  Pública Permissão de uso N/I 541,36 N/I N/I Parcial
1
 

23.  SV-V05-C-II 1  Pública Permissão de uso N/I 460,91 N/I
2
 

N/I 

 
Parcial 

                                            
1
 Área pública – Não informado o tamanho total da área. 

2
 Área pública. Não Informado o tamanho total da área. 



 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO PÁGINA 

RELATÓRIO TÉCNICO E-048-000-90-5-RT-003 
132 de 

209 

TÍTULO DO DOCUMENTO DATA DE ELABORAÇÃO REVISÃO 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

E SOCIAL 
25/09/2020 8 

 

24.  

 

CANAÃ - EEEB-CANAÃ 1  Pública Cessão 236,89 236,89 100%
3
 0% Total  

25.  
VILA 

BETHÂNIA 
 

EEEB VILA 

BETHÂNIA 
1  Pública Cessão 24.916,86 24.916,86 100% 0% Total 

26.  
EEEB 

SOTECO 
 

EEEB 

SOTECO 
1  CESAN 

Propriedade da 

Cesan 
N/I

4
  100% 0% Total 

27.  

EEEB 

MARCÍLIO 

DE 

NORONHA 

 

EEEB 

MARCÍLIO DE 

NORONHA 

1  CESAN 
Propriedade da 

Cesan 
N/I

5
  100% 0% Total 

28.  
EEEB 

CASARÃO 
 

EEEB 

CASARÃO 
1  CESAN 

Propriedade da 

Cesan 
N/I

6
  100% 0% Total 

 

                                            
3
 Área pública 

4
 Não informado o tamanho da área. Propriedade da Cesan. 

5
 Não informado o tamanho da área. Propriedade da Cesan. 

6
 Não informado o tamanho da área. Propriedade da Cesan. 
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Nos processos de áreas públicas, a Cesan encaminha à Prefeitura ofício com esses 

documentos e descritivo técnico da referida área, solicitando a cessão ou permissão de uso. 

Após protocolo, a Prefeitura Municipal encaminha a solicitação para aprovação na Câmara 

de Vereadores para gerar um Projeto de Lei. Após aprovação da Lei na Câmara Municipal, a 

Prefeitura Municipal encaminha para a Cesan um Contrato de Cessão de Direito Real de 

Uso, com informações pertinentes ao uso da área. 

Nos processos de área privada, é realizada avaliação com valores de mercado da região e 

custeado qualquer benfeitoria que haja no terreno, para justa indenização do proprietário.  

O Plano de Reassentamento Involuntário é apresentado em documento específico, n° E-

048-000-90-5-RT-001, apresenta as diretrizes e procedimentos para a implantação de PRI 

Simplificado das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em 

Viana Bairros buscando atender as Salvaguardas das Políticas Operacionais 4.12 e os 

Instrumentos do Reassentamento Involuntário com referencial ao Plano de Desapropriação 

e Aquisição de Imóveis e ao Arcabouço para o Gerenciamento Ambiental e Social do 

Programa.  

Importante esclarecer, que a engenharia e equipe social do Consórcio e da CESAN 

estudaram o projeto buscando priorizar a redução das áreas a serem desapropriadas, 

buscaram instalar o SES Viana Bairro nas áreas públicas e de domínio público e sobretudo 

nas áreas desocupadas. 

Deste trabalho conjunto resultou um reduzido número de áreas a serem afetadas e o mais 

relevante não haverá necessidade de relocar pessoas e/ou famílias e nem tampouco 

interromper atividades produtivas.  
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Figura 52 – Áreas afetadas na Sub-bacia Sub-V02. 
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Figura 53 – Áreas afetadas nas sub-bacias Sub-V03 e Sub-V04. 



 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO PÁGINA 

RELATÓRIO TÉCNICO E-048-000-90-5-RT-003 
136 de 

209 

TÍTULO DO DOCUMENTO DATA DE ELABORAÇÃO REVISÃO 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

E SOCIAL 
25/09/2020 8 

 

 
 

Figura 54 – Áreas afetadas na Sub-bacia Sub-V05. 
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8.3. AUTORIZAÇÃO TRAVESSIA 

Para a construção da travessia da rede coletora até a EEB – V02 foi solicitada autorização à 

concessionária que administra o trecho da BR 101, a ECO 101. Foi elaborado projeto dentro 

das especificações da ECO 101 e protocolado na ANTT sob número 50500.083953/2020-94. 

Também foi necessário solicitar autorização para travessia da ferrovia FCA, sob concessão 

da VLI Logística. Foi elaborado projeto dentro das especificações da VLI e protocolado na 

sob número 1458. 

 

8.4. AUTORIZAÇÃO SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

Para a supressão de vegetação foi realizado o levantamento topográfico das áreas de 

servidão e desapropriação, incluindo o levantamento e identificação da vegetação a ser 

suprimida. Todas as áreas e supressões necessárias no contrato estão apresentadas a 

seguir. De posse desse cadastro foi solicitada supressão de vegetação a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Viana, Gerência de Fiscalização Ambiental, através de 

ofícios específicos para este fim. Os pedidos de supressão vegetal foram protocolados na 

Prefeitura Municipal de Viana (disponibilizados em anexo), conforme detalhado abaixo: 

 

Sub-Bacia/Elevatória Ofício CESAN Protocolo 

SB-V02 EGMA/008/018/2020    Protocolo 6875/20 

 
SB-V03 EGMA/008/019/2020    Protocolo 6876/20  

 
SB-V04 EGMA/008/020/2020    Protocolo 6879/20  

 
SB-V05 EGMA/008/021/2020    Protocolo 6880/20  
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A seguir, são apresentadas todas as áreas com necessidade de supressão vegetal, 

incluindo coletores tronco, linhas de recalque, estações elevatórias de esgoto bruto e 

estações de tratamento de esgoto. Todas as árvores que serão suprimidas estão 

apresentadas com coordenadas individuais referentes ao centro do tronco. 

 

 

Figura 55 – Área da Faixa de Servidão SV-V02-A. 
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Figura 56 – Área das Faixas de Servidão SV-V02-B e SV-V02-C. 
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Figura 57 – Área da Faixa de Servidão SV-V03-A. 
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Figura 58 – Área da Faixa de Servidão SV-V03-B. 
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Figura 59 - Área da Faixa de Servidão SV-V03-C. 
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Figura 60 – Área Faixa de Servidão SV-V04. 
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Figura 61 – Área da Estação Elevatória de Esgoto EEEB-V04. 
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Figura 62 – Área da Faixa de Servidão SV-V05-A. 
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Figura 63 –Área da Estação Elevatória de Esgoto  EEEB-V05-A. 

 

8.5. DESATIVAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Para interligação do esgoto coletado no município de Viana até a ETE bandeirantes, 03 

ETE’s serão desativadas com a construção de elevatórias em suas áreas para 

encaminhamento do esgoto afluente para o novo sistema implantado. Serão desativadas as 

ETE’s: 
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 Marcílio de Noronha 

 Soteco 

 Vila Bethânia. 

Foram desenvolvidos relatórios de Planos de Desativação das ETE’s que deverão ser 

submetidos a licenciamento na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Viana para as 

ETE’s Soteco e Marcilio de Noronha, e no IEMA para a ETE Vila Bethânia (por se tratar de 

sistema de lagoas de estabilização). 

O processo de desativação da ETE Marcílio de Noronha será iniciado após a finalização da 

construção da nova elevatória na área da ETE – EEB Marcílio de Noronha, com previsão de 

conclusão em Outubro/2022. Também deverá estar concluído o recalque que a interligará na 

rede coletora da sub-bacia SB-V02 que segue para a EEB – V02. 

Após a conclusão da EEB Marcílio de Noronha, o esgoto afluente a ETE será direcionado 

para essa nova elevatória, deixando de ser encaminhado para as unidades de tratamento. 

O cronograma com as ações previstas de desativação da ETE Marcílio de Noronha é 

apresentado na Tabela 28. 
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Tabela 28 - Cronograma desativação da ETE Marcílio de Noronha. 

AÇÕES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Reversão de esgoto bruto para a EEB Marcílio de Noronha                     

Esvaziamento das unidades de tratamento                     

Remoção de lodo das unidades de tratamento                     

Descontaminação e demolição das unidades                     

Aterramento dos poços e das elevatórias                     

Recuperação da área de ETE/ Uso pretendido 
 

         

Educação Ambiental Conforme Programa de Comunicação Social. 

 

O processo de desativação da ETE Soteco será iniciado após a construção da nova 

elevatória na área da ETE – EEB Soteco, com previsão de conclusão em Junho/2021. 

Também deverá estar concluído o recalque que a interligará na EEB Vila Bethânia. 

Após a conclusão da EEB Soteco, o esgoto afluente a ETE Soteco deverá ser direcionado 

para essa nova elevatória, deixando de ser encaminhado para as unidades de tratamento. 

Com isso, todo o esgoto será recalcado para a EEB Vila Bethânia e integrará o sistema novo 

implantado, sendo encaminhado para o sistema Bandeirantes e tratamento na ETE 

Bandeirantes. 

O cronograma com as ações previstas de desativação da ETE Marcílio de Noronha é 

apresentado na Tabela 29. 
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Tabela 29 - Cronograma desativação da ETE Soteco. 

AÇÕES 
MESES 

1 - 8 9 10 11 12 

Reversão provisória do Esgoto para o 

SES Vila Bethânia 
     

Remoção do lodo UASB e Biofiltro      

Descontaminação das unidades de 

tratamento  
    

Reversão definitiva do Esgoto Bruto 

para o SES Bandeirantes 
     

 
  

Remoção de areia do pré-tratamento e 

da Elevatória de recirculação 
     

Recuperação de área da ETE Soteco e 

uso pretendido 
         

Educação Ambiental Conforme Programa de Comunicação Social 

 

O processo de desativação da ETE Vila Bethânia será iniciado após a finalização da 

construção da nova elevatória na área da ETE – EEB Vila Bethânia, com previsão de 

conclusão em Junho/2021. Também deverá estar concluído o recalque que a interligará na 

elevatória CC01 do sistema Bandeirantes. 

Após a conclusão da EEB Vila Bethânia, o esgoto afluente a ETE deverá ser direcionado 

para essa nova elevatória, deixando de ser encaminhado para as unidades de tratamento. 

Com isso todo o esgoto afluente da ETE Vila Bethânia será recalcado para o sistema 

Bandeirantes, no município de Cariacica. 

O cronograma com as ações previstas de desativação da ETE Marcílio de Noronha é 

apresentado na Tabela 30. 
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Tabela 30 - Cronograma desativação da ETE Vila Bethânia. 

AÇÕES 
MESES 

1 2 3 4-12 13-24 

Reversão do esgoto bruto para a EEB Vila Bethânia       
 

  

Esvaziamento das unidades tratamento           

Descontaminação e demolição das unidades do 

pré-tratamento 
          

Aterramento das lagoas           

Recuperação da área da ETE / Uso pretendido           

Educação Ambiental  Conforme Programa de Comunicação Social 

 

Os impactos decorrentes da desativação das ETE’s são positivos, já que haverá uma 

diminuição dos odores emitidos. A área utilizada para a implantação das Elevatórias é menor 

e terá menor interferência na comunidade local. Essas áreas continuarão de posse da 

CESAN. 

Durante as atividades de desativação haverá impactos negativos, porém pouco significativos 

e temporários, como trânsito de caminhões. 

Os planos de desativações estão apresentados em relatórios específicos n° E-048-000-90-5-

RT-0008-0, E-048-000-90-5-RT-0009-0 e E-048-000-90-5-RT-0010-0 (disponibilizados em 

anexo). 
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9. AVALIAÇÃO DE POTENCIAIS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

9.1. INTRODUÇÃO 

A metodologia utilizada se deu a partir da identificação dos potenciais impactos resultantes 

da implantação do programa, bem como a classificação e a valoração dos mesmos. Para 

esta classificação (Tipo de Impacto, Categoria do Impacto, Área de Abrangência, Duração, 

Reversibilidade, Magnitude e Prazo), desenvolveu-se uma análise que permitiu estabelecer 

previamente um prognóstico sobre eles, adotando-se os seguintes critérios para cada 

atributo: 

TIPO DE IMPACTO 

Este atributo para classificação do impacto considera a consequência do impacto ou de seus 

efeitos em relação ao empreendimento, podendo ser classificado como direto ou indireto.  

 Impacto direto: Qualquer alteração no meio físico, químico e biológico do meio 

ambiente proveniente de atividades humanas que diretamente afetam a saúde, bem-

estar e segurança da população.  

 Impacto Indireto: Qualquer alteração no meio físico, químico e biológico do meio 

ambiente decorrentes de desdobramentos consequentes dos impactos diretos que 

afetam a saúde, bem-estar e segurança da população.  

CATEGORIA DO IMPACTO 

O atributo categoria do impacto considera a classificação do mesmo em negativo (adverso) 

ou positivo (benéfico). 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

A definição criteriosa e bem delimitada das áreas de influência do programa permite a 

classificação da abrangência de um impacto em local, regional ou estratégico conforme 

estabelecido a seguir: 

 Local: quando o impacto, ou seus efeitos, ocorrem ou se manifestam na área restrita 

à intervenção do empreendimento. 

 Regional: quando o impacto, ou seus efeitos, ocorrem ou se manifestam no entorno 
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imediato à área de intervenção do empreendimento. 

 Estratégico: quando o impacto, ou seus efeitos, se manifestam em áreas que 

extrapolam a região do empreendimento, sem, contudo, se apresentar como 

condicionante para ampliar tal área. 

DURAÇÃO OU TEMPORALIDADE 

Este atributo de classificação/valoração de um impacto corresponde ao tempo de duração 

que o impacto pode ser verificado na área em que se manifesta, variando como temporário 

ou permanente. Adotam-se os seguintes critérios para classificação em temporário ou 

permanente: 

 Temporário: Quando um impacto cessa a manifestação de seus efeitos em um 

horizonte temporal definido ou conhecido. 

 Permanente: Quando um impacto apresenta seus efeitos se estendendo além de um 

horizonte temporal definido ou conhecido e quando se estende por toda a vida útil do 

empreendimento. 

REVERSIBILIDADE 

A classificação de um impacto segundo este atributo, considera as possibilidades do mesmo 

ser reversível ou irreversível, para isto são utilizados os seguintes critérios: 

 Reversível: Quando é possível reverter à tendência do impacto ou os efeitos 

decorrentes das atividades do empreendimento, levando-se em conta a aplicação de 

medidas para reparação dele (no caso de impacto negativo) ou com a suspensão da 

atividade geradora do impacto. 

 Irreversível: Quando mesmo com a suspensão da atividade geradora do impacto não 

é possível reverter à tendência do mesmo.  

MAGNITUDE 

Este atributo, na metodologia utilizada, considera a intensidade com que o impacto pode se 

manifestar, isto é, a intensidade com que as características ambientais podem ser alteradas, 

adotando-se uma escala nominal de baixo, médio e alto. 
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9.2. FASE DE IMPLANTAÇÃO 

9.2.1. Meio Físico 

9.2.1.1. Geração de Ruídos 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

A geração de ruído é proveniente da movimentação de máquinas, equipamentos e veículos 

na fase de implantação do empreendimento que poderá impactar a comunidade. Porém, os 

acréscimos dos níveis de pressão sonora proveniente da implantação do empreendimento 

não são considerados significativos, pois a área já se encontra antropizada (urbanizada). 

 FASE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE OBRAS CIVIS E MONTAGENS 

IMPACTO Alteração dos níveis de pressão sonora 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Portanto este impacto é direto, negativo, local, temporário, reversível, baixo 

9.2.1.2. Emissões Atmosféricas 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Na fase de implantação do empreendimento as emissões atmosféricas mais significativas 

serão constituídas basicamente de material particulado emitidos dos processos de 

intervenção no solo e do tráfego de veículos/máquinas e equipamentos ocasionando 

levantamento de poeira na área.  

Além destes aspectos, também terão: limpeza e preparação de áreas, escavações, obras 

civis e montagens de estruturas, bem como o tráfego local. Todas estas atividades previstas 

apresentam potencial para geração de material particulado com granulometria em sua maior 

parte superior a 100 micrômetros.  

As emissões de gases oriundos dos escapamentos de veículos/máquinas/equipamentos 
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participantes das obras na fase de implantação também poderão contribuir para alteração da 

qualidade do ar internamente ao sítio da obra e nas vizinhanças dele. Entretanto, não 

deverão ocorrer contribuições significativas que comprometam a qualidade do ar na região 

de entorno. 

FASE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE OBRAS CIVIS E MONTAGENS 

IMPACTO Alteração da Qualidade dos Recursos Atmosféricos pelo Aumento 

da Concentração de Material Particulado em Suspensão.  

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Portanto o impacto é direto, negativo, local, temporário, reversível, médio  

9.2.1.3. Geração de Efluentes Líquidos 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Os efluentes domésticos dos canteiros e frentes de obras e geração de efluentes oleosos 

em atividades de manutenção de veículos, máquinas e equipamentos são as principais 

causas dos potenciais impactos sobre a qualidade de água dos corpos hídricos, águas 

subterrâneas e do solo. 

 Os efluentes domésticos gerados pelas instalações sanitárias do canteiro de obras 

são conduzidos à rede coletora de esgoto da CESAN e encaminhados ao Sistema 

de Tratamento ETE – Nova Rosa da Penha. 

 Os efluentes domésticos gerados nas frentes de obras serão de responsabilidade da 

empresa responsável pelo aluguel dos banheiros químicos, que deverão ser 

empresas licenciadas. 

 A manutenção de máquinas e equipamentos não será realizada na área do canteiro, 

portanto não haverá geração de efluentes oleosos devido à premissa adotada pelo 

empreendedor de não consentir essa prática.  

 

 



 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO PÁGINA 

RELATÓRIO TÉCNICO E-048-000-90-5-RT-003 
155 de 

209 

TÍTULO DO DOCUMENTO DATA DE ELABORAÇÃO REVISÃO 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

E SOCIAL 
25/09/2020 8 

 

FASE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE OBRAS CIVIS 

IMPACTO Possibilidade de contaminação do solo, das águas subterrâneas e 

alteração da qualidade dos recursos hídricos superficiais  

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Portanto há um impacto direto, negativo, local, permanente, temporário, alto 

A localização do canteiro, bem como seus detalhes estão apresentados no Manual 

Ambiental da Construção, documento n°E-048-000-90-5-RT-0007. 

9.2.1.4. Geração de Resíduos Sólidos 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Os resíduos sólidos gerados, caso não sejam devidamente controlados, poderão provocar a 

contaminação do solo, com possibilidade de contaminação do lençol freático da área. 

Tais resíduos serão gerados no canteiro de obras e na implantação da obra (limpeza de 

terreno, implantação de redes coletoras e linhas de recalque e construção de estações 

elevatórias de esgotos). Os resíduos serão constituídos por: remoção do solo decorrentes 

das escavações e aterros, fragmentos de rochas, bem como, restos de embalagens, 

tubulações, tintas e solventes, asfalto, e outros tipos de pavimentos etc. 

FASE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE OBRAS CIVIS E MONTAGENS 

IMPACTO Possibilidade de contaminação do solo, das águas subterrâneas e 

superficiais 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Trata-se de um impacto direto, negativo, local, temporário, reversível, médio 

9.2.1.5. Processos Erosivos 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 
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A escavação, movimentação e compactação do solo, quando da construção das redes 

coletoras, tubulações de recalque e de estações elevatórias, se não for feita de forma 

correta e dependendo da topografia do terreno poderá provocar erosão e carreamento. 

Também poderá ocorrer erosão em área de empréstimo de insumos como terra, areia e 

agregados. 

FASE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE OBRAS CIVIS E MONTAGENS 

IMPACTO Carreamento de sólidos para áreas mais baixas provocando 

aberturas e valas no solo 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Trata-se de um impacto direto, negativo, local, temporário, reversível, médio 

9.2.1.6. Assoreamento Cursos D´água 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Nos casos em que ocorrer erosão no solo o material carreado poderá ser conduzido até os 

leitos dos cursos d´água provocando seu assoreamento. No caso de disposição inadequada 

do solo proveniente da escavação das valas esse impacto também poderá ocorrer. 

FASE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE OBRAS CIVIS E MONTAGENS 

IMPACTO Possibilidade de mudança nos leitos dos rios e na qualidade das 

águas superficiais  

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Trata-se de um impacto indireto, negativo, local, permanente, irreversível, alto 

9.2.2. Meio Biótico 

Como consequência das intervenções previstas, em decorrência das obras, as áreas de 

implantação serão afetadas, visto que em alguns casos, antes do início das obras, haverá 
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supressão de vegetação. Em relação à fauna não serão atingidas áreas de incidência de 

animais que não sejam domésticos e o tipo de obra a ser executada não interfere na fauna 

aérea, presente no município. 

9.2.2.1. Supressão de Vegetação 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Analisando o projeto do sistema de esgotamento sanitário a ser implantado, este causará 

impacto visual negativo à paisagem de algumas áreas que terão execução de supressão 

vegetal para a passagem de tubulação de recalque e/ou servidão. Também poderão ser 

passíveis de supressão vegetal as áreas de implantação das estações elevatórias. 

As áreas onde serão necessárias as execuções de supressão vegetal foram apresentadas 

no item 8.4. 

A área onde será executada a obra já se encontra antropizada sem indicativo de elementos 

paisagísticos naturais a preservar. 

FASE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE OBRAS CIVIS E MONTAGENS 

IMPACTO Mudança da Paisagem Local 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Levando em consideração a área a ser suprimida e o tipo de vegetação existente, o impacto 

ambiental, decorrente da supressão da vegetação foi considerado direto, negativo, local, 

permanente, irreversível, baixo. 

O detalhamento das áreas passíveis de supressão vegetal está apresentado no item 8.4. 

9.2.3. Meio Antrópico 

9.2.3.1. Geração de Renda e Empregos 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 
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Este impacto favorável vem ao encontro do anseio dos profissionais e dos empresários da 

região, por empreendimentos que movimentem a economia, gerando empregos e 

proporcionando o aumento da renda. 

FASE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE OBRAS CIVIS E MONTAGENS 

IMPACTO Contratação de serviços de terceiros, mão de obra direta e a 

aquisição de materiais e equipamentos voltados ao planejamento 

do empreendimento e à execução das obras 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Por estar relacionado à qualificação das ofertas de mão de obra e de serviços, este impacto 

apresenta como direto, positiva, regional, temporário, reversível, de média magnitude 

9.2.3.2. Geração de Tributos Municipais, Estaduais e Federais. 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Este impacto refere-se à geração de tributos, dentre outros, decorrentes de pagamento de 

salários, compras de materiais de construção, bem como da contratação de serviços ligados 

às obras, os quais abrangerão as três esferas de governo, destacadamente a municipal. 

FASE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE OBRAS CIVIS E MONTAGENS 

IMPACTO Geração de tributos municipais, estaduais e federais. 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Este impacto é considerado direto, positivo, com abrangência tanto local (impostos 

municipais) como regional (impostos estaduais e federais), temporário, reversível, de média 

intensidade.  



 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO PÁGINA 

RELATÓRIO TÉCNICO E-048-000-90-5-RT-003 
159 de 

209 

TÍTULO DO DOCUMENTO DATA DE ELABORAÇÃO REVISÃO 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

E SOCIAL 
25/09/2020 8 

 

9.2.3.3. Mudança na vida da população do entorno da obra  

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Com o início das atividades, a população lindeira terá sua rotina alterada pela execução da 

obra. Nessa fase estão previstos os serviços de abertura de valas nas vias para implantação 

da rede de esgoto que podem ocasionar alterações no trânsito, mudança em itinerários de 

ônibus, aumento do ruído e da poeira no local etc.  

FASE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE OBRAS CIVIS E MONTAGENS 

IMPACTO Mobilidade restrita 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Este impacto é direto, natureza negativa, de abrangência local, temporário, reversível, de 

média magnitude. 

9.2.3.4. Interferência na infraestrutura viária 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Este impacto negativo interfere no trânsito à medida que o avanço das obras demanda 

mudanças de acesso às vias ou até mesmo sentido de fluxo ou interrupções provisórias.  

FASE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE OBRAS CIVIS E MONTAGENS 

IMPACTO Aumento do tempo de locomoção da população e alteração de 

itinerário 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Por estar relacionado à qualificação das ofertas de mão de obra e de serviços, este impacto 

apresenta como direto, natureza negativa, de abrangência regional, temporário, 

reversível, de alto magnitude. 
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9.2.3.5. Exposição da população ao risco de acidentes 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Quedas em valas e buracos, atropelamentos, danos a veículos e pessoas por maquinário, 

surgimento de possíveis rachaduras nos imóveis são possíveis acidentes que podem ocorrer 

durante a execução das obras.  

FASE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE OBRAS CIVIS E MONTAGENS 

IMPACTO Acidentes com os moradores 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Este impacto se caracteriza como direto, natureza negativa, de abrangência local, 

temporário, reversível, de média magnitude. 

9.2.3.6. Aumento na demanda de bens e serviços 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Este impacto favorável vem ao encontro do anseio dos profissionais e dos empresários da 

região, gerando demanda de bens e serviços locais. 

FASE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE OBRAS CIVIS E MONTAGENS 

IMPACTO Aumento na demanda por serviços e bens 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Este impacto apresenta como direto, natureza positiva, de abrangência regional, 

temporário, reversível, de média magnitude. 
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9.2.3.7. Desmobilização de Mão de Obra e Serviços Contratados 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Este impacto refere-se à cessão dos contratos vigentes durante a execução das obras, 

implicando na redução da circulação de recursos financeiros. 

FASE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADE OBRAS CIVIS E MONTAGENS 

IMPACTO Desmobilização de mão de obra e serviços contratados. 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Considerou-se este impacto como direto, negativo, regional, permanente, irreversível e 

alto. 

9.3. FASE DE OPERAÇÃO 

9.3.1. Meio Físico 

9.3.1.1. Geração de Ruídos 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Esse impacto poderá ser proveniente do funcionamento de bombas e exaustores das 

estações elevatórias de esgotos. 

FASE OPERAÇÃO 

ATIVIDADE OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS 

IMPACTO Alteração dos níveis de pressão sonora 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Portanto este impacto é direto, negativo, local, permanente, reversível, médio 
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9.3.1.2. Emissões Atmosféricas 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Na fase de operação do sistema de esgotamento sanitário poderão aparecer odores 

provenientes da má operação do sistema, assim como da quebra de algum equipamento de 

controle de odor como exaustores. 

FASE OPERAÇÃO 

ATIVIDADE OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS 

IMPACTO Alteração da Qualidade dos Recursos Atmosféricos pela presença 

de mau odor.  

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Portanto o impacto é direto, negativo, local, permanente, reversível, alto  

9.3.1.3. Geração de Efluentes Líquidos 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

 

 Os efluentes líquidos provenientes dos extravasores das estações elevatórias 

quando da falta de energia ou defeito nas bombas podem poluir os corpos d´água. 

Foi estudado o risco de falta de energia e implementadas medidas mitigadoras. O 

estudo detalhado está apresentado no relatório E-048-000-91-0-RT-0001-1 

(disponibilizado em anexo).  

FASE OPERAÇÃO 

ATIVIDADE OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS 

IMPACTO Alteração da Qualidade dos Recursos Hídricos Superficiais  

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Portanto há um impacto direto, negativo, local, reversível, temporário, alto. 
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9.3.2. Geração de Resíduos Sólidos 

 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Os resíduos coletados nos gradeamentos das elevatórias e o lodo proveniente da limpeza 

das redes coletoras poderão poluir o solo e/ou corpos d´água caso não tenham coleta e 

disposição adequada. 

FASE OPERAÇÃO 

ATIVIDADE OPERAÇÃO DAS REDES COLETORAS E ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS 

IMPACTO Alteração da Qualidade dos Recursos Hídricos Superficiais e do 

Solo 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Trata-se de um impacto direto, negativo, local, temporário, reversível, alto. 

9.3.2.1. Processos Erosivos 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Poderá ocorrer erosão do solo em caso de quebra e vazamento de redes, principalmente as 

de recalque de maiores diâmetros. 

FASE OPERAÇÃO 

ATIVIDADE OPERAÇÃO DAS REDES COLETORAS E ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS 

IMPACTO Erosão no solo 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Trata-se de um impacto direto, negativo, local, temporário, reversível, médio 
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9.3.2.2. Assoreamento Cursos D´água 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Nos casos em que ocorrer falta de energia ou quebra de tubulação/vazamentos, o esgoto in 

natura poderá causar assoreamento nos cursos d´água devido a sedimentação dos sólidos 

nele contidos. 

FASE OPERAÇÃO 

ATIVIDADE OPERAÇÃO DAS REDES COLETORAS E ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS 

IMPACTO Possibilidade de mudança nos leitos dos rios e na qualidade das 

águas superficiais  

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Trata-se de um impacto direto, negativo, local, permanente, reversível, alto. 

9.3.3. Meio Biótico 

Como o sistema implantado está inserido em áreas já antropizadas, a sua operação não 

deverá causar impacto à flora no entorno do sistema implantado. 

9.3.3.1. Redução animais aquáticos 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Em caso de vazamento de esgoto e lançamento nos corpos d´água dependendo da 

quantidade despejada o nível de oxigênio do corpo d´água pode cair impactando a fauna 

local. 

FASE OPERAÇÃO 

ATIVIDADE OPERAÇÃO DAS REDES COLETORAS E ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS 

IMPACTO Redução do oxigênio dissolvido 
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 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Trata-se de um impacto direto, negativo, local, permanente, reversível, alto. 

9.3.3.2. Retorno dos animais aquáticos 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

A partir da operação do sistema coletor e de estações elevatórias, o lançamento de esgoto 

in natura nos diversos pontos dos corpos d´água (poluição difusa) deverá ser eliminado, e 

com isso a qualidade das águas superficiais vai melhorar permitindo o retorno de espécies 

que não estavam mais presentes por não sobreviver em ambientes poluídos. Também a 

desativação de estações de tratamento que não apresentam boas eficiências eliminará o 

aporte de matéria orgânica, nutrientes e micro-organismos que degradavam a qualidade 

dessas águas. 

FASE OPERAÇÃO 

ATIVIDADE OPERAÇÃO DAS REDES COLETORAS E ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS 

IMPACTO Melhoria na qualidade dos corpos d´água 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Trata-se de um impacto direto, positivo, local, permanente, reversível, alto. 

9.3.4. Meio Antrópico 

9.3.4.1. Mudança no quadro de saúde 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Este impacto favorável vem ao encontro da população que com a coleta e tratamento 

adequado dos esgotos tenderá a melhorar sua saúde e bem-estar devido à redução de 

doenças de veiculação hídrica. 
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FASE OPERAÇÃO 

ATIVIDADE OPERAÇÃO DAS REDES COLETORAS E ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS 

IMPACTO Melhoria na qualidade de vida da população 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Trata-se de um impacto direto, positivo, local, permanente, reversível, alto. 

9.3.4.2. Melhoria na qualidade de vida e produção da população 

 DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

Este impacto favorável é proveniente da melhoria da qualidade de vida da população 

beneficiada, o que acarretará menos períodos doentes e menos falta ao trabalho. 

FASE OPERAÇÃO 

ATIVIDADE OPERAÇÃO DAS REDES COLETORAS E ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS 

IMPACTO Melhoria na qualidade de vida da população e redução períodos 

de ausência no trabalho 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Por estar relacionado à qualidade de vida da população e ofertas de mão de obra, este 

impacto apresenta como direto, positiva, regional, temporário, reversível, de média 

magnitude. 

9.4. SÍNTESE DOS IMPACTOS SÓCIOAMBIENTAIS 

As Tabela 31 e 32 apresentam as matrizes de impactos potenciais associados às 

intervenções na implantação do sistema de esgoto sanitário em Viana, assim como na sua 

fase operacional. 

A tabela 33 apresenta a matriz de impactos do mais negativo ao mais positivo na 

implementação e operação do SES Viana. 
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A análise das questões socioambientais envolvidas em cada um dos componentes e os 

esperados benefícios de cada ação planejada apontam para uma combinação de diversos 

aspectos - inovação, inclusão social, proteção ambiental - com o tema central de coleta e 

tratamento de esgotos de diversos bairros do município de Viana. 

Todos guardam, por sua vez, uma relação forte com a estratégia mais geral da CESAN que 

é a universalização da prestação dos serviços de água e esgoto e a busca de ganhos 

mensuráveis e, reconhecidos, quanto à preservação dos recursos hídricos. Especialmente 

quanto aos mananciais utilizados para o abastecimento público, recreação como nas praias 

e de reprodução de espécies presentes nos estuários e manguezais. 

Reitere-se a previsão de impactos ambientais e sociais muito reduzidos com previsões de 

supressão vegetal reduzida e sem necessidade de remoção de pessoas.  

Dessa forma, as ações do Programa, ao passo que visam a melhorar as condições de vida 

da população, ampliando a capacidade de sua infraestrutura econômica e urbana, buscam 

também sintonia com o aproveitamento sustentável dos recursos naturais. 

A implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEEB) geram impactos 

negativos temporários durante a sua construção e durante a sua operação os impactos são 

mínimos como ruídos das bombas e emissão de odores. Os impactos são mitigados no 

processo de escolha de áreas desabitadas. 

A execução das redes causa impactos apenas durante a execução da obra, com a 

escavação das valas. Posteriormente os impactos são positivos ao meio ambiente e social, 

como devem ser os projetos de saneamento básico, mediante a coleta e tratamento de 

esgoto da comunidade. 

O número de edificações que se encontram abaixo da cota do greide do sistema viário não 

afeta o empreendimento, pois as edificações que se encontram nessa condição estão com 

uma pequena diferença de cota, e a profundidade da rede projetada permite que todas as 

edificações no polígono de intervenção da obra sejam ligadas às novas redes. 

Como impacto social estão previstas para as novas ligações a futura cobrança de tarifa de 

esgoto. 

Para as ligações intradomiciliares, a autorização do cliente será necessária para a execução 
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dos serviços. Em todos os imóveis que tiverem a autorização para a execução dos serviços 

será feita a identificação com o selo “Pode Ligar”, e após a efetivação do serviço, será 

aplicada a identificação “Tô Ligado”; 

Durante as reuniões com integrantes de Programas de Transferência de Renda Municipal 

serão informadas ao maior número de pessoas da população sobre o empreendimento e a 

adesão ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Viana, focando na tarifa social e nos 

benefícios para a saúde da família. 

O detalhamento da abordagem e implementação da tarifa social é apresentado no Plano de 

Comunicação Social e Adesão ao Sistema de Esgotamento Sanitário (PCSA) n° E-048-000-

90-5-RT-0011, disponibilizado em anexo. 
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Tabela 31 - Matrizes de impactos potenciais: Implantação das Obras 

 

IMPACTOS E RISCOS Negativo Positivo CATEGORIA DO IMPACTO GRAU DE IMPACTO MITIGAÇÃO PLANOS/PROGRAMAS

Ruídos x Direto Baixo

Manter os veículo e máquinas reguladas e com seu 

dispositivo de amortecimento de ruído (“silencioso”) em 

perfeitas condições. 

Manual Ambiental de Construção

Emissões Atmosféricas x Direto Médio

Umectação constante do solo nas áreas de 

intervenção, com freqüência pré-determinada, para 

controle na origem das emissões de material 

particulado para a atmosfera, além da proteção das 

cargas transportadas em caminhões, através do 

recobrimento das carrocerias com lonas.

Manual Ambiental de Construção

Efluentes Líquidos x Direto Alto

O efluente doméstico do canteiro terá tratamento e das 

frentes de obra será reservado nos banheiros químicos 

que serão recolhidos pela empresa responsável e os 

veículos conterão kit emergência para o caso de 

vazamento de óleo (pó de serra, pá e saco plástico)

Manual Ambiental de Construção

Resíduos Sólidos x Direto Médio
Implantação de Coleta Seletiva e de Disposição 

adequada dos Resíduos
Manual Ambiental de Construção

Processos Erosivos x Direto Médio

Métodos  Construtivos Adequados, Treinamento dos 

Operadores de Máquinas e Encarregados e 

Recuperação das Áreas Degradadas

Manual Ambiental de Construção

Assoreamento Curso D´água x Indireto Alto

Métodos  Construtivos Adequados, Treinamento dos 

Operadores de Máquinas e Encarregados e 

Recuperação das Áreas Degradadas

Manual Ambiental de Construção

Supressão de Vegetação x Direto Alto
 Autorização de Supressão de Vegetação  e 

Compensação Ambiental
Manual Ambiental de Construção

Fauna Direto Baixo
 Autorização de afugentamento e resgate de fauna e 

compensação ambiental
Manual Ambiental de Construção

Geração de Emprego e Renda x Direto Médio
- -

Geração de tributos municipal, estadual e federal x Direto Médio
- -

Mudança na Vida da População x Direto Médio
Manter Divulgação da Programação da Obra, o seu 

avanço e Restrições Temporais de Acesso
Programa de Comunicação Social

Interferência na Infraestrutura Viária x Direto Alto
Manter Divulgação da Programação da Obra, o seu 

avanço e Restrições Temporais de Acesso
Programa de Comunicação Social

Riscos de Acidentes x Direto Médio

Treinamento de funcionários e constante manutenção 

dos Equipamentos Proteção Coletiva. Orientação a 

comunidade sobre os riscos inerentes a obra

Programa ESHS

Aumento na Demanda de Bens e Serviços x Direto Médio - -

Desmobilização de Mão de Obra e Serviços 

Contratados
x Direto Alto

Treinamento de funcionários para futuras recolocações 

em outros empreendimentos.
Programa ESHS
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Tabela 32 - Matrizes de impactos potenciais: Operação do Sistema 

 

 

IMPACTOS E RISCOS Negativo Positivo CATEGORIA DO IMPACTO GRAU DE IMPACTO MITIGAÇÃO PLANOS/PROGRAMAS

Ruídos x Direto Médio

O projeto deverá prever dispositivos de controle de 

ruídos e a concessionária deverá possuir programa de 

manutenção preventiva eficiente

Projeto executivo aprovado pela CESAN 

e Plano de Manutenção Preventiva da 

CESAN

Emissões Atmosféricas x Direto Alto

O sistema implantado deverá prever dispositivos de 

controle de odor como exaustores e biofiltros nas 

estações elevatórias, conforme padrão CESAN (•	A-000-

000-00-0-CP-0001-REV3 ). Também deverão ser 

instalados sifões nas entradas das ligações das 

residências para evitar o retorno do mau cheiro.

Projeto executivo aprovado pela CESAN 

e Plano de Manutenção Preventiva da 

CESAN

Efluentes Líquidos x Direto Alto

O projeto das estações elevatórias deverá prever 

dispositivos que minimizem o impacto da falta de 

energia ou quebra de bombas, conforme documento E-

048-000-91-0-RT-0001-1

Projeto executivo aprovado pela CESAN 

e Plano de Manutenção Preventiva da 

CESAN

Resíduos Sólidos x Direto Alto

A operação e manutenção das redes coletoras e 

estações elevatórias deve considerar uma correta 

gestão de resíduos

Plano de Operação e Manutenção da 

CESAN deverá prever a Gestão de 

Resíduos

Processos Erosivos x Direto Médio

A operação e manutenção das redes coletoras e 

estações elevatórias deve verificar sempre se há 

possibilidade de rompimento da tubulação

Plano de Operação e Manutenção da 

CESAN deverá prever avaliação física 

constante do sistema implantado

Assoreamento Curso D´água x Direto Alto

A operação e manutenção das redes coletoras e 

estações elevatórias deve verificar sempre se há 

possibilidade de rompimento da tubulação

Plano de Operação e Manutenção da 

CESAN deverá prever avaliação física 

constante do sistema implantado

Supressão de Vegetação x - - - -

x Direto Alto

A operação e manutenção das redes coletoras e 

estações elevatórias deve verificar sempre se há 

possibilidade de rompimento da tubulação

Plano de Operação e Manutenção da 

CESAN deverá prever avaliação física 

constante do sistema implantado

x Direto Alto - -

Saúdea da população x Direto Alto - -

Qualidade de vida da população x Direto Médio - -
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Tabela 33 - Matriz de impactos do mais negativo ao mais positivo 

IMPACTOS E RISCOS FASE NEGATIVO  POSITIVO 
GRAU DE 
IMPACTO OBSERVAÇÕES 

Interferência na Infraestrutura Viária obras X   alto 

Em razão da natureza de obras lineares de rede o 
impacto sobre cada cidadão será de curta 
duração sendo que a abertura de vala, instalação 
de tubulação e fechamento da vala tem previsão 
de ocorrer no mesmo dia. O impacto viário para 
o conjunto da sociedade será de maior duração, 
uma vez que desvios de ruas e intervenções 
urbanas ocorrerão sistematicamente em pontos 
diversos do SES Viana  

Efluentes líquidos obras X   alto 

O impacto da geração de efluentes domésticos 
será destinado a rede coletora e de tratamento 
nos canteiros de obra e as equipes de meio 
ambiente, qualidade e segurança terão kits para 
tratar o vazamento de óleo em veículos e 
equipamentos 

Emissões Atmosféricas operação X   alto 

As EEEB’s terão dispositivos de controle de odor 
como biofiltros e exaustores. Na entrada das 
ligações está previsto a instalação de sifões para 
evitar o retorno do mau cheiro 
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Efluentes líquidos operação X   alto 

O projeto das EEEB’s tem medidas mitigadoras 
para a queda de energia, sendo geradores ou 
volume reserva de armazenamento nos poços 
para suportar até 1,5 horas de falha no 
fornecimento de energia, evitando assim que 
efluentes líquidos sejam lançados in natura nas 
redes de drenagem, córregos e rios.  

Resíduos Sólidos operação X   alto 
A CESAN dispõe de plano de gestão de resíduos 
para a correta destinação dos resíduos sólidos 
gerados 

Assoreamento Cursos d'água operação X   alto 

As equipes de manutenção e operação trabalham 
de forma preventiva para evitar o rompimento 
das tubulações e eventuais carreamentos de 
corpos sólidos para os cursos d'água 

Assoreamento Cursos d'água obras X   alto 

É realizado o treinamento constante das equipes 
para que o manuseio correto de materiais de 
construção, bem como materiais descartados 
não sejam carreados para os cursos d'água 

Desmobilização de mão de obra e serviços obras X   alto 

O Programa de ESHS (disponibilizado em anexo) 
prevê o treinamento dos funcionários de forma 
que possam buscar novas colocações em outros 
empreendimentos 
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Fauna - Em caso de vazamento operação X   alto 

As equipes de manutenção e operação trabalham 
de forma preventiva para evitar o rompimento 
das tubulações e eventuais carreamentos de 
corpos sólidos ou fluidos que podem causar a 
contaminação dos cursos d'água 

Mudança de vida da população obras X   médio 

As equipes de comunicação social do 
empreendimento irão de forma sistemática 
informar a comunidade sobre a programação de 
obra, o seu avanço e restrições temporárias de 
acesso 

Risco de acidentes obras X   médio 

É realizado o treinamento constante das equipes 
para o manuseio correto e seguro de 
equipamentos de trabalho, além do trabalho 
preventivo das equipes de comunicação social, 
qualidade e segurança para alertar sobre riscos, 
atitudes e caminhos seguros para a comunidade  

Ruídos  operação X   médio 

O empreendimento previu a instalação de 
equipamentos de boa eficiência para diminuir a 
geração de ruído, além da execução de barreiras 
físicas para atenuar os efeitos do ruído nos 
entornos das EEEB’s  



 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO PÁGINA 

RELATÓRIO TÉCNICO E-048-000-90-5-RT-003 
174 de 

209 

TÍTULO DO DOCUMENTO DATA DE ELABORAÇÃO REVISÃO 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

E SOCIAL 
25/09/2020 8 

 

Processos Erosivos operação X   médio 

As equipes de manutenção e operação trabalham 
de forma preventiva para evitar o rompimento 
das tubulações e suas consequências em 
processos erosivos 

Processos Erosivos obras X   médio 

O empreendimento executará a recuperação de 
áreas degradas durante as obras, recuperando 
assim as superfícies e suas respectivas coberturas 
vegetais 

Resíduos Sólidos obras X   médio 

O empreendimento seguirá a programação de 
manuseio e descarte de seus resíduos sólidos. Os 
procedimentos estão detalhados no manual 
ambiental da construção específico do 
empreendimento e em normas ambientais 
municipais e estaduais 

Emissões Atmosféricas obras X   médio 

Os equipamentos de obra passam 
sistematicamente por procedimentos de 
manutenção para o funcionamento mais 
eficiente com as mínimas emissões atmosféricas  

Ruídos  obras X   baixo 

Os equipamentos de obra passam 
sistematicamente por procedimentos de 
manutenção para o funcionamento mais 
eficiente com a mínima emissão de ruídos  
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Geração de emprego e renda obras   X médio 

A execução do empreendimento tem impactos 
diretos e indiretos na contratação de equipes 
locais, gerando assim renda e emprego na 
comunidade afetada 

Geração de tributos obras   X médio 

A execução do empreendimento tem impactos 
diretos e indiretos na movimentação da 
economia local, gerando assim aumentos na 
geração de tributos diretos com a 
implementação da obra, quanto na geração de 
tributos indiretos no comercio e serviços na 
comunidade 

Aumento na Demanda de bens e serviços obras   X médio 

A execução do empreendimento tem impactos 
diretos e indiretos na contratação de equipes e 
movimentação da economia local gerando assim 
aumento na demanda por bens e serviços 

Qualidade de vida da população operação   X médio 

A operação do SES Viana tem impacto direto nas 
condições de saneamento básico da comunidade 
local gerando um aumento generalizado na 
qualidade de vida da população local 
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Fauna - Retorno de animais aquáticos operação   X alto 

A operação do empreendimento gera uma 
diminuição do lançamento de esgoto bruto nos 
corpos d'água possibilitando assim a retomada 
da qualidade da água e o retorno da vida nos rios 
e córregos afetados 

Saúde da população operação   X alto 
A implementação do SES de Viana tem forte 
impacto nas condições de saneamento básico e 
consequente melhoria na saúde da população 
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9.5. ATUAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

Em função da pandemia de COVID-19 a execução das obras para implantação do SES 

Viana terá alteração de sua rotina, com a intensificação das ações de higienização das 

instalações, disponibilidade e facilidade de acesso a álcool em gel para suas equipes e 

cuidados com o distanciamento social nas áreas comunitárias 

As ações e diretrizes foram estabelecidos baseadas nas informações oficiais do Ministério 

da Saúde, da Secretaria do Trabalho, dos Sindicatos, das Prefeituras, entre outros, 

existentes no momento da sua elaboração deste RAAS. 

Referências 

 Consolidação das leis de Trabalho – CLT, aprovado pelo DECRETO-LEI nº 5.452, de 

1º de Maio de 1943.  

 Ministério da Saúde, Brasil, 2020.  

 Norma Regulamentadora - NR 06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI;  

 Norma Regulamentadora - NR 07 – Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO;  

 Norma Regulamentadora - NR 09 – Programa de Prevenção de riscos ambientais - 

PCMSO;  

 Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 1002 – Máscara de Proteção 

Respiratória de Uso Não Profissional, Rio de Janeiro, Brasil, 2020.  

 Decreto nº 64.881 - Decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da 

pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares, de 

22 de março de 2020, São Paulo, 2020.  

 Decreto nº 64.920 - Estende o prazo da quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, 

de 22 de março de 2020, e dá providências correlatas, de 6 de abril de 2020, São 

Paulo, 2020.  

 Decreto nº 64.946 - Estende a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 

64.881, de 22 de março de 2020, de 17 de abril de 2020, São Paulo, 2020.  
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 Decreto nº 64.956 - Determina a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção 

facial no âmbito do serviço de transporte público de passageiros de responsabilidade 

do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas, de 29 de abril de 2020, São 

Paulo, 2020.  

 Decreto nº 9211 - Acrescenta e altera artigos do Decreto nº 9.206, de 13 de abril de 

2020, que mantém a declaração de estado de calamidade pública em todo o território 

do Município de Novo Hamburgo para fins de prevenção e de enfrentamento à 

epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus) e estabelece outras medidas, 

no Município de Novo Hamburgo, de 17 de abril de 2020, Novo Hamburgo, 2020.  

 Decreto nº 9219 - Acrescenta e altera artigos do Decreto nº 9.206, de 13 de abril de 

2020, que reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território 

do Município de Novo Hamburgo para fins de prevenção e de enfrentamento à 

epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus) e dá outras providências, de 

24 de abril de 2020, Novo Hamburgo, 2020.  

 Medida Provisória – MP nº 927 de 22 de março de 2020, Presidência da República, 

Brasil, 2020;  

 Medida Provisória – MP nº 936 de 01 de abril de 2020, Presidência da República, 

Brasil, 2020;  

 Ofício Circular SEI nº 1088 – Orientações Gerais aos Trabalhadores e Empregadores 

em Razão da Pandemia da COVID-19, de 27 de março de 2020, Ministério da 

Economia, de 2020.  

 Ofício Circular SEI nº 1247 – Orientações Gerais aos Trabalhadores e Empregadores 

do setor de Construção Civil em Razão da Pandemia da COVID-19, de 14 de abril de 

2020, Ministério da Economia, de 2020;  

 Sindicato da Construção Civil – Sintracon – SP, Brasil, 2020.  

O procedimento de prevenção ao COVID-19 é apresentado em anexo a este documento. 
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10. AVALIAÇÃO QUANTO ÀS SALVAGUARDAS AMBIENTAIS E SOCIAIS 

DO BANCO MUNDIAL 

10.1. POLÍTICA OPER. 4.01 – AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

As estações elevatórias de esgotos novas (EEE’s) e a rede coletora e de recalque de esgoto 

estão isentos de licenciamento (Lei Complementar n° 1388 de 1997 que institui o Código 

Ambiental de Viana e Anexo XVIII da IN n° 03/2013 do IEMA). Pelo porte e características 

dos empreendimentos, não houve até o momento a necessidade de estudos ambientais 

específicos, seus procedimentos de dispensas de licenciamento estão descritos no item 8.1 

deste relatório. 

Os sistemas de esgotamento sanitário novos são de porte limitado, com impactos 

localizados e transitórios, decorrentes principalmente das atividades inerentes à execução 

de obras. Estes impactos podem ser prevenidos, minimizados e manejados com a adoção 

de técnicas e procedimentos adequados de construção, apontados no Manual Ambiental de 

Construção. 

As obras de estruturas de esgoto serão executadas em caminhamentos com pouca 

interferência de caráter ambiental e social (com os cuidados necessários quanto a áreas de 

APP’s e travessias de cursos d’água). 

Por outro lado, os impactos positivos são numerosos, em particular quanto à segurança 

hídrica metropolitana e, no que se relaciona ao aspecto social, com a ampliação da 

cobertura dos serviços de esgotamento sanitário e o correspondente atendimento a 

aglomerações urbanas caracterizadas como de alta vulnerabilidade socioeconômica. 

Em função da abrangência de núcleos beneficiários das intervenções programadas, e em 

atendimento aos dispositivos legais e salvaguardas aplicáveis, são previstos procedimentos 

de divulgação pública. Esses procedimentos antecedem e acompanham a implementação 

das ações propostas. 
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Ressalta-se que a consulta pública é de responsabilidade da Cesan bem como a sua 

divulgação. Para o atual período, está programada consulta on-line em função das restrições 

decorrentes da COVID-19 

Os principais Stakeholders que deverão ser informados da consulta pública são: Prefeitura 

de Viana, Câmara Municipal de Vereadores de Viana, Prefeitura de Cariacica, Governo 

Estadual, Banco Mundial, afetados diretamente pelas áreas previstas para Desapropriação e 

Servidão, Lideranças Comunitárias, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jucu, Equipamento 

comunitário (escolas, igrejas e postos de saúde) do entorno das obras, IPHAN, bairros 

abrangidos pela ampliação/implantação do SES, IEMA e Organizações Não Governamentais 

(ONGs). 

A implantação do SES Viana será objeto de supervisão ambiental a ser exercida pela UGP 

(Unidade de Gerenciamento de Projetos). 

A UGP foi criada pelo mesmo Decreto nº 3450-R, datado de 04 de Dezembro de 2013 que 

instituiu o Programa de Gestão das Águas e da Paisagem, alterado pelo Decreto nº 3911-R 

datado de 15/12/2015, juntamente com o Comitê Diretivo, Coordenação Institucional e 

Coordenação Geral de Implementação (C-GIP). A UGP funciona sob as decisões e diretrizes 

da C-GIP e consoante às normas e procedimentos estabelecidos no Acordo de Empréstimo 

firmado entre o Estado e o Banco Mundial, bem como as demais normas e legislações 

aplicáveis. 

A UGP é responsável pela coordenação e execução dos aspectos de natureza operacional 

da implementação do Projeto. Entre outras estruturas, a UGP contará com a formação da 

Supervisão Ambiental e Social (SAS/UGP), a ser constituída através da contratação, pela 

CESAN, de empresa de gerenciamento do programa. 

Entre as atribuições inerentes a função, tais como a supervisão sócio ambiental das obras, a 

SAS/UGP será responsável pelo acompanhamento do cumprimento das condicionantes 

ambientais das atividades do Projeto; da execução das ações definidas dos Planos de 

Gestão Ambiental e Social do Contrato, como na observância da adoção dos documentos 

dos Estudos de Avaliação Social e Ambiental (RAAS) do Projeto preparados em 

conformidade com as políticas de salvaguardas ambientais do Banco Mundial. 
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10.2. POLÍTICA OPER. 4.04 – HABITATS NATURAIS 

A maior parte das áreas a serem utilizadas na implantação dos empreendimentos são 

antropizadas. A concepção e projetos de intervenções buscou evitar ao máximo a incidência 

em áreas naturais com vegetação e não apresentam interferência direta em unidades de 

conservação estabelecidas pelos governos federal, estadual e/ou municipais. A alternativa 

analisada, que resulta em redução da utilização das áreas de APP implica na execução de 

redes com profundidades superiores a 10,00 m, não indicado sob os aspectos técnico-

operacionais do sistema. Boa parte das ações será realizada no leito carroçável de vias ou 

em passeios públicos. 

 

EEEB-SB-Canaã: 

 

A primeira opção de locação da EEEB Canãa foi o mais próximo possível do último PV 129B 

(figura 64), referente ao projeto do sistema coletor de Canãa que está sendo implantado pela 

prefeitura de Viana. Mesmo sendo área de APP já estava antropizada, com implantação de 

sistema viário e sistema de drenagem que canalizou praticamente todo o córrego (figura 65). 

 

Como a prefeitura de Viana desenvolveu projeto de um parque linear para essa área onde a 

elevatória seria implantada foi definida a atual localização para instalação da EEEB Canãa 

(figura 66), que apesar de continuar em área de APP também se encontra em uma área 

antropizada, com o córrego totalmente canalizado (figura 67). 
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Figura 64 - primeira opção de localização da EEEB Canãa em função do projeto do sistema coletor de 

Canãa implantado pela prefeitura de Viana 

 

Figura 65 - Localização inicial da EEEB Canãa 

EEEB Canãa
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Figura 66 - Nova localização EEEB Canãa 

 

 

Figura 67 - Nova localização EEB Canãa 

 



 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO PÁGINA 

RELATÓRIO TÉCNICO E-048-000-90-5-RT-003 
184 de 

209 

TÍTULO DO DOCUMENTO DATA DE ELABORAÇÃO REVISÃO 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

E SOCIAL 
25/09/2020 8 

 

EEEB-SB-V03: 

 

Para que todo esgoto coletado nas ruas Colono e Torneleiros, seria necessário que a 

estação elevatória EEE V03 estivesse localizada a partir do PV 241, localizado na rua 

Getúlio Vargas, como mostra a figura abaixo. 

 

 

Figura 68 - rede coletora SB-V03 

 

Avaliando o lado direito da rua (figura 69) teríamos o terreno do Sr. Eliseu Leal, mas que 

está sendo utilizado como fonte de renda com o cultivo de horta (figura 70). Com isso foi 

descartada a possibilidade de locar a elevatória nesse lado da rua. 

Avaliando o lado esquerdo da rua (figura 71) temos o terreno do Sr. Osmar Ferrari.  Para 

que a elevatória EEEB V03 fosse locada fora de área de APP iria mutilar o terreno. A EEEB 

foi então locada em área de APP, conforme mostra a figura 72.  
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Figura 69 - Rua Getúlio Vargas próximo ao córrego Areinha 

 

 

Figura 70 - Horta cultivada no terreno do S. Elizeu  Leal 
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Figura 71 - Margens direita e esquerda da rua Getúlio Vargas 

 

 

Figura 72 - Localização elevatória EEEB-V03 

 

Terreno Sr. Elizeu

Terreno Sr. Ormar Ferrari

Localização EEEB-V03
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A elevatória V04 foi localizada em área de APP para permitir a coleta do esgoto proveniente 

da rede entre os PVs 22 e 31, evitando que o esgoto fosse lançado sem tratamento. A 

escolha do terreno para instalação da elevatória considerou a planta do Loteamento Vale do 

Sol, evitando interferência com lotes previstos. 

 

 

Figura 73 - Localização da EEEB - V04 

 

 

A EEEB Soteco será instalada dentro da área da ETE Soteco já em operação pela CESAN, 

que se encontra em área de APP. 

As intervenções em áreas de proteção permanente e supressão de vegetação estão em 

processo de licenciamento junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Viana. 

O SES Viana prevê intervenção em áreas APP e em margens de Cursos d’água, do Rio 

Formate e do Córrego Areinha (faixa de até 30 metros da margem do corpo hídrico). São 

previstas implantação nessas áreas de aproximadamente 1.722,66 m de rede coletora de 

esgoto e 1.074,95 m de rede de recalque. 

Localização EEEB - - V04 
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O mapa de interferências em áreas de APP e cursos d’água “Cursos d'água APP - Viana” é 

disponibilizado em anexo. 

10.3. POLÍTICA OPER. 4.11 – RECURSOS CULTURAIS FÍSICOS 

Na área de atuação direta de projetos do Programa não são evidenciadas ocorrências de 

sítios arqueológicos e bens histórico-culturais tombados que podem, de outra forma, ser 

afetados direta ou indiretamente pelas obras a serem executadas. 

As diretrizes do Programa, em convergência com as preocupações contidas nessa 

salvaguarda, preveem, através do Manual sobre Recursos Físico Culturais, apresentado em 

relatório específico n° A-048-000-90-5-RT-0007-0 (disponibilizado em anexo), apoio para 

evitar ou mitigar impactos adversos em recursos culturais físicos oriundos de intervenções 

físicas realizadas no âmbito do Programa.  

O Manual Físico Cultural prevê procedimentos e indica ações de caráter preventivo, 

associadas a potenciais intercorrências relacionadas a bens e patrimônios físicos ou 

culturais. Com base em pesquisa no site do IPHAN, não foram identificadas ocorrências de 

patrimônios físicos ou culturais na área de escavação para execução do SES Viana. Foi 

realizada pesquisa no site do IPHAN e não foram identificadas ocorrências de patrimônios 

físicos ou culturais na área de escavação para execução do SES Viana.  

Entretanto, o IPHAN foi consultado formalmente no processo n°01409.000200/2020-94 e, 

por meio de Ofício nº 703/2020 (disponibilizado em anexo), apresentou manifestação 

concluindo que “o empreendimento está enquadrado como Não se aplica”. 

10.3.1. POLÍTICA OPER. 4.12 – REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO 

Os procedimentos que serão adotados para a formulação da Política de Reassentamento 

Involuntário foram elaborados com base nos seguintes documentos:  

 Arcabouço para o Gerenciamento Ambiental e Social do Programa – Setembro de 

2013;  
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 Manual Operacional do Banco Mundial – Políticas Operacionais OP. 4.12, 

  Manual Operacional do Banco Mundial – Política Operacional OP. 4.12 – Anexo A – 

Instrumentos do Reassentamento Involuntário e Marco Conceitual de 

Reassentamento. 

 Marco de Reassentamento do Programa Águas e Paisagem; 

 Plano de Reassentamento PRI  – atualizado em 2020 para as obras  do Lote II – 

Implantação /Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário Cariacica2 – 

Viana Bairros   

 

Para execução da ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Viana e bairros foram 

observados os critérios definidos e previstos nos documentos citados acima. O projeto foi 

concebido com a integração dos pareceres técnicos, econômicos, sociais, ambientais e 

institucionais. 

Optou-se por áreas não ocupadas, embora algumas áreas de servidão vão se utilizar de 

faixas de terrenos em lotes urbanos, mas não afetará edificações existentes. As elevatórias 

serão construídas em áreas públicas ou particulares sem uso. As servidões estão 

localizadas em áreas não edificadas7.  

Portanto, não será requerido realocações ou reassentamento de população / famílias.  

O PRI - Plano de Reassentamento Involuntário está amparado num amplo Trabalho Social 

cujo objetivo é fomentar a participação e a organização comunitária por intermédio de ações 

socioambientais, proporcionando acesso às informações, promovendo o diálogo e 

mapeando as sugestões e demandas além de promover à utilização adequada de 

instalações e sistemas de saneamento, buscando propiciar melhoria na  qualidade de vida e 

construção da cidadania.  

Antes de tudo todas as ações serão realizadas por pessoas para outras pessoas, ou seja, 

não pode reduzir valores e condições humanas a um conjunto de ações mecânicas ou 

                                            
7
 Compreende-se por área desocupada: sem benfeitoria na área da servidão; sem edificação e não utilizada como fonte de 

renda. 
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burocráticas. Esta ação buscará promover um processo relacional entre projetos e pessoas, 

território e cultura. 

No Plano de Reassentamento PRI  – atualizado em 2020 para as obras  do Lote II – 

Implantação /Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário Cariacica2 – Viana 

Bairros está definida à  política de compensação e/ou atendimento e os critérios de 

elegibilidade que buscam garantir à reparação dos possíveis impactos, respeitando os  

direitos e garantindo a possiblidade de recomposição de no mínimo o “status quo” anterior 

ao empreendimento. 

O PRI foi elaborado em consonância com a Política Operacional 4.12 e Anexo A 

Instrumentos do Reassentamento Involuntário. 

As Salvaguardas do BIRD têm como princípio-chave: 

 Mitigar e/ou compensar os potenciais impactos ocasionados pelo Programa; 

 Assegurar a participação significativa das pessoas afetadas e as partes 

interessadas; 

 Promover a transparência e a responsabilidade pública; 

 Promover o reforço da capacidade institucional das agências de execução; 

Sabe-se que o processo de relocação involuntário de população pode gerar grandes 

transtornos à vida das pessoas afetadas, como por exemplo, empobrecimento, danos 

ambientais graves, quebra da rede de apoio social, se medidas adequadas não forem 

devidamente planejadas e implementadas.  

A aplicação das políticas evita problemas e tem valor agregado com a redução de problemas 

ou questões não previstas, melhora as relações com as comunidades; evita atrasos e 

interrupções nos projetos, evita disputas judiciais, é boa publicidade, reduz a má aplicação 

de recursos financeiros e melhora a qualidade do projeto. 

São fundamentos adotados pelo PRI do SES Cariacica 2 – Viana Bairros:  

 Minimizar o número de imóveis a serem desapropriados: os locais escolhidos 

para o projeto executivo de engenharia para implantação das Estações Elevatórias 

de Esgoto Bruto (EEEB) nas sub-bacias do Sistema de Esgotamento Sanitário de 

Viana e bairros priorizaram lotes vazios, ou de propriedade da Cesan, ou de 
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propriedade pública, ou seja, da Prefeitura Municipal de Viana para desta forma 

diminuir o número de famílias a serem afetadas.  

 Evitar a mutilação dos lotes a receberem servidão administrativa: as 

servidões administrativas estão em lotes particulares que não serão mutilados após 

receberem a implantação da rede de esgoto.  

 Garantia da compensação justa das indenizações pelo valor de reposição 

do imóvel incluindo as benfeitorias realizadas: os laudos das avaliações irão contemplar 

o levantamento de todos os imóveis afetados inclusive as benfeitorias realizadas indiferente 

da natureza das mesmas, sendo avaliadas pelo método do valor de reposição.  

 Pagamento pelo valor de mercado do bem requerido ou pelo valor de 

“Reprodução do Bem”, considerando a metodologia preconizada pela ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – o que se apresentar mais adequado à situação do afetado. 

 Evitar o ajudiciamento das áreas a serem desapropriadas ou de servidão 

administrativa. 

 Busca permanente da minimização dos impactos sociais e/ou ambientais 

sobre a população. 

 Início das obras só após a “não objeção” do Plano de Reassentamento 

Involuntário Simplificado pelo Banco Mundial; 

 Reconhecimento das reivindicações das comunidades envolvidas pelo 

projeto; 

Serão realizadas pequenas benfeitorias paisagísticas nos trechos de servidão (terrenos 

particulares) onde serão implantadas redes de esgoto de acordo com a utilização da área 

poderá ser um pequeno jardim, uma área para estacionamento de veículo ou outra solução 

de acordo com o trabalho social realizado junto a cada afetado. 

Serão implantados “marcos sustentáveis” no caminhamento das redes nas servidões 

particulares para demarcar a área pode onde passa a tubulação. 

A execução do projeto executivo teve como objetivo minimizar os impactos decorrentes das 

intervenções nas servidões administrativas e desapropriações nas áreas privadas, bem 

como priorizou áreas públicas. 
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A implantação do SES Viana Bairros vai demandar à intervenção em 28 áreas 

descritas (ver item 8.2 – deste documento, para detalhes) , sendo:  

 

 10 áreas para implantação das EEEB – Estações Elevatórias de Esgoto Bruto 

destas 10 áreas:  

 03 EEEB serão implantadas em áreas de propriedade da Cesan, são 

elas: Soteco, Marcílio de Noronha e Casarão.  

As EEEB Soteco e Marcílio de Noronha serão implantadas em áreas 

onde atualmente existem ETEs - a serem desativadas.  

 A EEEB Casarão será realizada reforma da bomba e troca de linha de 

recalque. 

 2 EEEB em áreas de propriedade pública desocupada, são elas:  Canaã 

e Vila Bethânia que utilizará o atual local da ETE – a ser desativada.  

 As outras 5 EEEB serão implantadas em áreas de propriedade privada, 

são elas: V02, V03, V04, V05 A e V05 B. (vide item 8.2 – deste 

documento para detalhes)  

 

 18 áreas serão necessárias para implantação de redes e por isto mesmo, 

serão afetadas nas seguintes modalidades servidão administrativa e 

permissão de uso, sendo 16 servidões administrativas e 2 permissões de uso 

(vide item 8.2 – deste documento para detalhes). 

 

Os locais previamente selecionados não apresentaram ocupação de famílias que 

necessitem ser reassentadas. 

As áreas afetadas pela intervenção do projeto não estão ocupadas por residências ou 

benfeitorias, não resultando em assentamento físico. Da mesma forma pode-se afirmar que 

não há perda significativa de ativos. 

O Plano de Reassentamento Involuntário - PRI  completo com a estimativa dos custos de 

desapropriação é apresentado em documento específico, n° E-048-000-90-5-RT-001, e 
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apresenta de forma preliminar as diretrizes e procedimentos para a implantação nas obras 

do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em Viana Bairros, atendendo as Salvaguardas 

das Políticas Operacionais 4.12 e os Instrumentos do Reassentamento Involuntário com 

referencial ao Plano de Desapropriação e Aquisição de Imóveis e ao Arcabouço para o 

Gerenciamento Ambiental e Social do Programa. 
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11. GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO PROGRAMA 

Os processos e procedimentos a serem adotados pelo Programa serão:  

(i) atender os requisitos das políticas de salvaguardas acionadas e com a legislação 

nacional aplicável;  

(ii) implementar as medidas mitigadoras propostas.  

Serão descritos os mecanismos de registro e resposta a reclamações, conforme foram 

descritos no Plano de Comunicação Social e Adesão ao Sistema de Esgotamento Sanitário 

(PCSA) n° E-048-000-90-5-RT-0011 (disponibilizado em anexo).  

O licenciamento ambiental dos diferentes componentes será diretamente relacionado com a 

salvaguarda geral de Avaliação Ambiental do Banco Mundial (OP 4.01).  

A seguir estão apresentados os processos, procedimentos e responsabilidades institucionais 

necessários a que se faça cumprir cada uma das salvaguardas acionadas. 

11.1. PROCESSO DE GESTÃO 

Para garantir a conformidade com as legislações federal e estadual e com as salvaguardas 

ambientais do Banco Mundial, o Consórcio ECS será responsável pelas atividades a serem 

executadas, implementação das atividades de forma a aferir a adoção dos procedimentos de 

gestão socioambiental e comprovação da conformidade ambiental das atividades apoiadas.  

As seguintes atividades deverão ser consideradas:  

11.1.1. ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DO LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL 

O Consórcio ECS tomará as providências para solicitações de licenciamento ambiental 

atenda as condicionantes socioambientais pertinentes, incluindo a obrigação de adotar o 

Manual Ambiental de Construção, Manual Físico-Cultural, Plano de Comunicação Social e 

Plano de Reassentamento Involuntário, mecanismos de atendimento a reclamações, 

controle de influxo de pessoas induzido pelas atividades contratadas, entre outros 

procedimentos que possam vir a ser considerados pertinentes. 
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11.1.2. COMPROVAÇÃO DE CONFORMIDADES SOCIOAMBIENTAL E 

ENCERRAMENTO DA OBRA/ATIVIDADE 

Ao final de uma obra/atividade, o Consórcio ECS fará a verificação final de conformidade 

socioambiental e encerramento. 

11.1.3. MONITORAMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA 

O Consórcio ECS acompanhará a implantação das obras civis e demais atividades do 

Programa e vai reportar trimestralmente a conformidade socioambiental dessas atividades a 

CESAN/Banco Mundial, bem como fomentar o controle social da implementação do 

Programa. 

11.2. PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Quando necessário, e/ou não atendido, o Consórcio solicitará a CESAN para articular e 

orientar a obtenção das Licenças Ambientais e Outorga junto aos órgãos ambientais do 

Estado, especialmente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Viana, IEMA e 

AGERH. O Consórcio fará a supervisão com foco na conformidade das ações executadas e 

com as recomendações do Marco de Gestão Ambiental e manuais complementares. A 

Tabela 34 apresenta as atividades quanto a necessidade ou não de licenciamento. 
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Tabela 34 - Tipologias de licenciamento frente as atividades do Programa 

 

11.3. PROCEDIMENTOS DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO PROGRAMA – 

DOCUMENTOS FUNDAMENTAIS 

Os programas visam prevenir e mitigar os possíveis impactos negativos identificados e a 

maximizar os efeitos positivos das intervenções do Programa, utilizando ações de controle e 

monitoramento, e desenvolvendo atividades voltadas ao fortalecimento da vida comunitária. 

Os instrumentos fundamentais que acompanharão o presente RAAS serão utilizados para 

nortear as atividades de gestão socioambiental do programa. A Tabela 35 a seguir 

apresenta os programas que nortearão as atividades apoiadas. 

Tabela 35 - Instrumentos de Gestão Socioambiental do Programa 

N° INSTRUMENTO CONTEÚDO OBJETIVO 

1 

Manual 

Ambiental de 

Construção - 

MAC 

Procedimentos de controle 

de obras a serem adotados 

pelas construtoras 

Verificação da aplicação do conteúdo 

dos orientadores para a implantação 

dos PGSAs 

COMPONENTE AÇÃO PREVISTA
TIPOLOGIA DE LICENCIAMENTO E 

ESTUDO NECESSÁRIO

AUTORIZAÇÃO 

AMBIENTAL 

NECESSÁRIA

ÓRGÃO 

COMPETENTE
OUTORGA

ÓRGÃO 

COMPETENTE

Implantação de redes coletoras de 

esgotos nos bairros Marcílio de 

Noronha, Primavera, Areinha e 

Nova Bethânia

Dispensa de Licenciamento
Dispensa de 

Licenciamento

Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente de 

Viana

não se aplica não se aplica

Implantação de estações 

elevatórias de esgotos nos bairros 

Marcílio de Noronha, Primavera, 

Areinha e Nova Bethânia

Dispensa de Licenciamento para 

elevatórias com vazão máxima até 200 

l/s

Dispensa de 

Licenciamento para 

elevatórias com vazão 

máxima até 200 l/s

Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente de 

Viana

não se aplica não se aplica

Desativação das ETEs Marcílio de 

Noronha e Soteco
Licença de Desativação

Plano de Desativação 

das ETEs

Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente de 

Viana

não se aplica não se aplica

Desativação da ETE Vila Bethânia Licença de Desativação
Plano de Desativação da 

ETE Vila Bethânia
IEMA não se aplica não se aplica

Supressão de vegetação nas 

áreas de servidão e de instalação 

das estações elevatórias

Autorização
Planta contendo as áreas 

e indivíduos

Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente de 

Viana

não se aplica não se aplica

Implantação de travessia na BR 

101

Projeto da travessia segundo as 

normas da ECO 101
Autorização para obra ECO 101 não se aplica não se aplica

Expansão de serviços de 

esgotamento sanitário
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2 

Plano de 

Comunicação 

Social 

(PCSA) 

Divulgação das obras junto à 

população local e 

comunidade 

Atividades de participação da 

comunidade 

Implantação das ações previstas nos 

documentos orientadores do trabalho 

socioambiental do Programa, junto às 

comunidades 

3 

Plano de 

Comunicação 

Social 

(PCSA) 

Gestão das reclamações 

Será realizada por meio de registro de 

atendimento identificado com número, 

nome, endereço, reclamação e status 

do atendimento em formulário 

específico.  

4 
Educação 

Ambiental 

Apoio ao controle de obras 

em relação à educação 

ambiental e sanitária 

Implantação das ações previstas nos 

documentos orientadores do trabalho 

socioambiental do Programa, junto às 

comunidades, técnicos e 

trabalhadores envolvidos nas obras 

5 

Código de 

Conduta: 

Ambiental, 

Social, Saúde e 

Segurança 

(ESHS)  

Orientação ao público interno 

sobre a conduta com a 

comunidade do interno 

Minimizar o impacto da obra nas 

comunidades do entorno prezando 

pelo conforto e bem estar da 

comunidade, respeitando seus 

costumes, cultura e hábitos. 

6 

Plano de 

Reassentamento 

Involuntário 

(PRI) 

Diretrizes de 

reassentamento involuntário 

Minimizar os impactos oriundos de 

possíveis tomadas de terra visando 

garantir a recomposição da qualidade 

de vida das famílias afetadas pelo 

empreendimento. 
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11.3.1.1.Manual Ambiental da Construção (MAC) 

O objetivo do MAC é promover o comprometimento, definir responsabilidades e orientar as 

ações dos colaboradores para o atendimento aos requisitos necessários, atendendo 

plenamente o contrato a fim de prevenir e mitigar os impactos ambientais associados a à 

execução das atividades, dentre outras atribuições definidas no Anexo IX do Edital ICB 

001/2018. O referido documento será implantado conforme norma ABNT NBR ISO 

14.001:2015 e os requisitos legais nos níveis federal, estadual e municipal. 

O manual seguiu as recomendações do Anexo IV – Manual Ambiental de Construção, das 

salvaguardas 4.01, 4.04, 4.11 e 4.12 e orientações do Banco Mundial. 

O MAC é apresentado em documento específico n°E-048-000-90-5-RT-0007-1 

(disponibilizado em anexo). 

11.3.1.2.Plano de Comunicação Social e Adesão ao Sistema de Esgoto 

O objetivo do Plano de Comunicação Social e Adesão ao Sistema de Esgoto é mitigar os 

impactos decorrentes das obras às populações lindeiras ao empreendimento, bem como, 

promover conscientização socioambiental sobre saneamento básico na região e promover a 

orientação da comunidade da área beneficiada pelo empreendimento, destacando a 

importância do uso, da conservação e da adesão ao Sistema de Esgotamento Sanitário. 

O plano tem como pilares a participação da sociedade, educação para o saneamento básico 

e adesão ao sistema de esgotamento sanitário. 

O Plano de Comunicação Social e Adesão ao Sistema de Esgotamento Sanitário (PCSA) é 

apresentado em documento específico n°E-048-000-90-5-RT-0011 (disponibilizado em 

anexo). 

11.3.1.3.Educação Ambiental 

O programa de educação ambiental dos trabalhadores será apresentado conforme a 

execução das obras, enfocando medidas para evitar ou minimizar impactos ambientais nas 

áreas de intervenção e especialmente em atendimento às legislações ambientais vigentes. 
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Tem como objetivo estabelecer a sistemática a fim de garantir o controle de qualidade das 

obras, em observância aos procedimentos estabelecidos pelo Consórcio, para um efetivo de 

ações de controle que garantam a preservação do meio ambiente. 

11.3.1.4.Código de Conduta 

Será adotado o Código de Conduta da ENGEFORM, empresa líder do Consórcio ECS 

(disponibilizado em anexo no documento específico n°E-048-000-90-5-RT-0007-1 - MAC). 

Nele estão descritos os princípios que norteiam o relacionamento da equipe do Consórcio 

com os principais públicos envolvidos durante a obra. Será um norteador da conduta e 

ajudará a agir de maneira correta e responsável no ambiente de trabalho, com clientes, 

parceiros de negócios e com a sociedade em geral. 

Em relação aos conflitos de interesses os colaboradores deverão ter comprometimento com 

objetivos e princípios estabelecidos pelo Consórcio, e não poderão usar de influência ou 

cometer atos para obter benefícios particulares que possam causar danos, prejuízos, ou que 

sejam contrários ao interesse do Consórcio. 

Será dada atenção especial ao uso de álcool, drogas e porte de armas nas áreas de atuação 

das obras. 

A saúde, a integridade física dos colaboradores e a proteção do maio ambiente são 

prioridades para o Consórcio. 

O Código de Conduta será distribuído a todos os colaboradores, sendo que cada um terá a 

responsabilidade de ler e seguir as suas disposições. Dúvidas de interpretação, casos não 

previstos e denúncias de descumprimento devem ser apresentadas ao gestor ou relatado 

pelo meio de canal comunicação ou ouvidoria. 

11.3.1.5.Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) 

O Plano de Reassentamento Involuntário é apresentado em documento específico, n° E-

048-000-90-5-RT-001, e apresenta de forma preliminar as diretrizes e procedimentos para a 

implantação de PRI Simplificado das obras de implantação do Sistema de Esgotamento 
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Sanitário (SES) em Viana Bairros buscando atender as Salva Guardas das Políticas 

Operacionais 4.12 e os Instrumentos do Reassentamento Involuntário com referencial ao 

Plano de Desapropriação e Aquisição de Imóveis e ao Arcabouço para o Gerenciamento 

Ambiental e Social do Programa. 

11.4. TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 

O Trabalho Técnico Social (TTS) e de Comunicação Social serão desenvolvidos 

conjuntamente à execução das obras do Programa de Gestão Integrada das Águas e 

Paisagens para implantação/complementação das Estações Elevatórias de Esgoto, Linhas 

de Recalque, Rede Viana bairros a serem executadas no município de Viana, estado do 

Espírito Santo.  

Um dos grandes desafios do Trabalho Técnico Social (TTS) é promover, com a mobilização 

social para a adesão ao sistema de esgotamento sanitário e a educação ambiental em 

saneamento, a reflexão crítica sobre a importância do saneamento e da conservação do 

meio ambiente para as populações beneficiadas e o controle social na gestão de políticas de 

saneamento, conferindo sustentabilidade aos investimentos realizados nessa área.  

As ações pertinentes à área de Comunicação e Adesão ao Programa foram separadas por 

cinco eixos de atuação e subdivididas em macro ações. 

Fundamentada na concepção sistêmica, a proposta para a execução do TTS contempla um 

conjunto de elementos subsequentes e interdependentes que buscam alcançar os objetivos 

definidos para o Trabalho Social, que se estrutura em cinco eixos, sendo eles: 

Plano de Comunicação Social e Adesão ao Sistema de Esgotamento Sanitário (PCSA - 

documento n° E-048-000-90-5-RT-0011, disponibilizado em anexo). 
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Figura 74 - Eixos de atuação 

 

Figura 75 - Macro ações 

11.5. RELACIONAMENTO CONTÍNUO COM AS COMUNIDADES 

A presença dos responsáveis pelas ações socioambientais das executoras das obras nas 

ações voltadas à mobilização e atenção às comunidades deverá atender ao definido no 

Plano de Comunicação Social. 

As atividades desenvolvidas, de forma permanente, ao longo das atividades de implantação 
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dos projetos, voltadas ao relacionamento e à interação com as comunidades, devem ser 

consideradas como elemento a ser utilizado para o estabelecimento dos objetivos desse 

item.  

Para garantia da gestão participativa, o Consórcio ECS, adotará ainda os seguintes 

procedimentos: 

 Designação de um membro para acompanhamento da operação dos canais de 

atendimento, registro e resolução de reclamações.  

 Realização de contatos/reuniões comunitárias sempre que se iniciar uma nova 

etapa de trabalho, e sempre que a pedido da comunidade para prestar esclarecimentos. 

Essas reuniões acontecerão de preferência na área de intervenção do projeto, serão 

registradas por meio de fotos e terão seus resumos ou atas devidamente redigidas e 

assinadas pelos presentes.  

 Designação de equipes de trabalho social para ser o contato com a população.  

 Realização de consultas, nas reuniões, sobre as alternativas de atendimento à 

população desde que haja o interesse e o consentimento do envolvido.  

 Realização de diagnóstico socioeconômico, consultas a dados censitários 

oficiais e visita técnica na área.  

 Divulgação ampla e tempestiva de informações sobre as obras.  

 Como já previsto em outros manuais e procedimentos, adoção de medidas 

para garantir que os grupos mais vulneráveis (idosos, famílias chefiadas por mulheres, 

viúvos (as), famílias chefiadas por muito jovens, etc.) sejam ouvidos a fim de garantir seus 

direitos.  

Nesses termos, são propostas atividades participativas configuradas como canais de 

interlocução com as partes interessadas, ao longo da duração das obras. 
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11.6. ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS CLIENTES 

O objetivo principal desse eixo é estabelecer um canal de comunicação diário com 

os clientes, para sanar dúvidas, receber sugestões e reclamações das obras e outros 

serviços da Contratante. 

01 – Atendimento escritório local 

O escritório local será ponto de apoio da equipe responsável e do trabalho de campo, além 

de realizar atendimento ao público que necessite de esclarecimento de dúvidas. O escritório 

oferecerá condições para o cadastramento de novos clientes no sistema da Cesan para 

cobrança de tarifa de esgoto e estará instalado em local de grande circulação como centros 

comerciais, terminais urbanos, centros comunitários etc. O funcionamento será realizado em 

horário comercial local e disporá de acessibilidade para pessoas com deficiência e 

necessidades especiais. 

Será disponibilizada estrutura de escritório e informática, além de material de 

folheteria como folders e panfletos de orientação ao público. 

02 – Unidade Volante de Atendimento 

Número de atividades: atividade diária em pontos estratégicos a ser definido no 

cronograma de acordo com a localização da obra. 

Período de realização: durante o período de intervenção no bairro 

Objetivo da atividade: divulgar o Programa dentro dos bairros da área de 

abrangência do empreendimento no município de Cariacica, orientar a população sobre os 

serviços prestados e sensibilizá-los sobre a necessidade da efetivação da ligação 

intradomiciliar de esgoto e facilitar o acesso aos clientes e comunidades sobre as ações que 

serão desenvolvidas. 

Metodologia: Trata-se de um veículo tipo Van adaptadas e transformadas em unidade 

volante de suporte institucional ao projeto.  A Unidade Volante deverá contará com pelo 

menos 01 (um) profissional com experiência na área de saneamento básico para prestar 

atendimento e esclarecimentos necessários. A unidade móvel deverá funcionará de segunda 

a sexta feira de 13:00 às 19:00 horas e aos sábados de 8h às 13h. O veículo também será 
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disponibilizado para efetuar a sonorização nos locais de obra. 

03 – Central de Atendimento Telefônico (Call Center) 

Internamente, a CESAN criará um procedimento para manter a rastreabilidade das 

reclamações/sugestões e serão encaminhadas para a licitante, que deverá treinar equipe 

específica para o pronto atendimento das demandas e atender ao prazo definido de acordo 

com os indicadores monitorados pela Agência Reguladora – ARSP e outros que a CESAN 

considerar pertinente e de acordo com estas especificações. 

Deverá ser utilizado o telefone 115 de atendimento da própria CESAN. 

11.7. PRINCÍPIOS DO RELACIONAMENTO 

Os canais de relacionamento com as comunidades aderem ao processo de comunicação da 

CESAN com seus diversos públicos, o qual, pautado por seu Código de Conduta e 

Integridade, prevê:  

 Qualidade do Atendimento: atendimento às solicitações e reclamações de seus 

clientes com a devida qualidade.  

 Atendimento Isento e Imparcial: respeito à diversidade de seus diferentes públicos, 

assumindo o compromisso de exercer suas atividades de forma isenta e imparcial, 

sem favorecimento de qualquer ordem, livre de preconceito e de qualquer tipo de 

fraude, corrupção e prática de atos lesivos à administração pública nacional e 

estrangeiras.  

11.8. RELATÓRIOS 

O registro das ocorrências será consolidado em relatórios mensais, a serem elaborados 

pelos responsáveis pelos canais de interlocução instalados e apreciados pela CESAN.  

Os responsáveis designados pelos registros e relatórios das ocorrências serão definidos de 

comum acordo entre a Contratante e a Contratada, previamente ao efetivo início da 

execução das obras.  

Os relatórios previstos para auxiliar na gestão do relacionamento com a comunidade 
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considerarão os seguintes indicadores:  

 Número de chamados abertos total.  

 Número de chamados abertos por canal de atendimento.  

 Número de sugestões/elogios recebidos.  

 Número de sugestões e elogios recebidos.  

 Número de reclamações.  

Há a possibilidade de combinar, para análise e gestão, informações por:  

 Assunto ou objeto da reclamação, sugestão ou elogio.  

 Local de origem da reclamação.  

 Canal de recebimento da reclamação.  

 Classificação das reclamações por grau de urgência e/ou regularidade.  

Quanto às respostas, caberá avaliar o tempo total de resposta (respostas dentro e fora do 

prazo); um tempo de referência, que permita regular a eficiência das respostas. 

11.9. PROCEDIMENTOS 

Todos estes canais deverão ser devidamente mantidos, utilizados e divulgados.  

A CESAN designará responsável pelo acompanhamento dos atendimentos realizados 

nestes canais, além de ser o responsável pelo encaminhamento para equipes 

locais/regionais para atendimento das demandas solicitadas. A CESAN deverá acompanhar 

o andamento das respostas aos reclamantes até a finalização da demanda apresentada. O 

procedimento de atendimento dos reclamos e queixas apresentadas pelas comunidades 

alvo das ações do Programa seguirá os seguintes passos e fluxo: 
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Figura 76 – Fluxograma das reclamações. 
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12. LISTA DE ANEXOS 

É disponibilizada em anexo ao presente Relatório de Avaliação Social e Ambiental a lista de 

documentos a seguir: 

 

 A-000-000-00-0-CP-0001-REV3 – PROJETO PADRÃO DA CESAN PARA 

BIOFILTRO CIRCULAR 

 A-040-001-90-0-XX-0009 – PLANO DIRETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA 

REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA  

 A-048-000-90-5-RT-0007-0 – MFC 

 ANUÊNCIA Nº 002-2020 - TRAVESSIA RECALQUE 

 ANUÊNCIA Nº 003-2020 - SB-V05 

 ANUÊNCIA Nº 004-2020 - SB-V04 

 ANUÊNCIA Nº 005-2020 - SB-V02 

 ANUÊNCIA Nº 006-2020 - SB-V03 

 ANUÊNCIA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - CP 079-2020 

 COLETORES E RECALQUES 

 CURSOS D'ÁGUA APP – VIANA 

 DISPENSA Nº 015-2020 - REDES COLETORAS – VIANA 

 DISPENSA Nº 016-2020 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA – VIANA 

 DISPENSA Nº 017-2020 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA – VIANA 

 DISPENSA Nº 018-2020 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA – VIANA 

 DISPENSA Nº 019-2020 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA – VIANA 

 DISPENSA Nº 020-2020 - REDE COLETORA – VIANA 

 DISPENSA Nº 021-2020 - ESTAÇÃO ELEVATÓTIA – VIANA 

 DISPENSA Nº 022-2020 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA – VIANA 

 DISPENSA Nº 023-2020 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA – VIANA 

 DISPENSA Nº 026-2020 - REDES COLETORAS – VIANA 
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 DISPENSA Nº 027-2020 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA – VIANA 

 DISPENSA Nº 028-2020 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA – VIANA 

 DISPENSA Nº 029-2020 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA – VIANA 

 DISPENSA Nº 079-2020 - EEEB VILA BETHANIA 

 DISPENSA Nº 084-2020 - LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO BRUTO – VIANA 

 DISPENSA Nº 085-2020 - REDES COLETORAS - VIANA 

 E-048-000-90-5-RT-0007-1 - MAC 

 E-048-000-90-5-RT-0008-0 – PLANO DE DESATIVAÇÃO DA ETE MARCÍLIO DE 

NORONHA 

 E-048-000-90-5-RT-0009-0 – PLANO DE DESATIVAÇÃO DA ETE SOTECO 

 E-048-000-90-5-RT-0010-0 – PLANO DE DESATIVAÇÃO DA ETE VILA BETHANIA 

 E-048-000-90-5-RT-0011 – PCSA 

 E-048-000-90-5-RT-0012-1 – ESHS 

 E-048-000-90-5-XX-0010-1 – PLANTA GERAL DO SISTEMA  

 E-048-000-91-0-RT-0001-2 – ESTUDO DE EXTRAVASÃO POR QUEDA NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA 

 IN Nº 00013 _ 2016 - IEMA 

 LARS 07-2016 - ETE MARCÍLIO DE NORONHA 

 LARS 12-2016 - ETE VILA BETHANIA 

 LMS 68-2019 - ETE SOTECO 

 LOCALIZAÇÃO ELEVATÓRIAS - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 OF 703-2020-IPHAN-ES – MANIFESTAÇÃO DO IPHAN QUANTO AS OBRAS NO 

SES VIANA 

 OF E-GMA-001-234-2020_REQUERIMENTO RECALQUE VILA BETHANIA 

 OF E-GMA-008-018-2020_REQUERIMENTO CORTE ÁRVORES SB-V02 

 OF E-GMA-008-019-2020_REQUERIMENTO CORTE ÁRVORES SB-V03 

 OF E-GMA-008-020-2020_REQUERIMENTO CORTE ÁRVORES SB-V04 
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 OF E-GMA-008-021-2020_REQUERIMENTO CORTE ÁRVORES SB-V05 

 OUTORGA 108-2019 - ETE VILA BETHANIA 

 OUTORGA 332-2020 - ETE MARCÍLIO DE NORONHA 

 OUTORGA 737-2009 - ETE SOTECO 

 PROCEDIMENTO DE PREVENÇÃO DO COVID-19 

 SHAPE CURSOS DE ÁGUA – VIANA 

 SHAPE VIANA CURSOS DE ÁGUA E REDE 


