
ECO101 INICIA PROGRAMAS AMBIENTAIS EM COMUNIDADES DE GUARAPARI E VILA VELHA 

Dando continuidade às ações dos programas de Educação Ambiental e Comunicação Social da Concessio-

nária Eco101, as equipes da Concremat Ambiental, empresa responsável pela execução técnica dos progra-

mas ambientais previstos na Licença de Operação da rodovia BR-101/ES/BA, estiveram nos municípios de 

Guarapari/ES e Vila Velha/ES, nos dias 10 e 11 de janeiro, visitando as comunidades existentes às margens 

da rodovia. Esta ação tem como objetivo identificar e coletar dados suficientes para a elaboração do Diag-

nóstico Socioambiental Participativo, estabelecer contato com as partes interessadas nestes locais, além da 

divulgação dos canais de comunicação mantidos pela concessionária.  

Foram visitados os distritos de Reta Grande, Samambaia, Várzea Nova e Jaboti em Guarapari, e Seringal 

em Vila Velha. Em função disso, a metodologia para aplicação do diagnóstico nestes locais foi adaptada, 

substituindo a oficina do DRP por abordagens pessoais aos moradores, comerciantes e lideranças locais.   

O levantamento das características sociais, econômicas, culturais e ambientais nas perspectivas dos pró-

prios moradores lindeiros atua fundamentalmente para a construção de um diagnóstico coerente com a reali-

dade local. Para tanto, as conversas foram conduzidas com perguntas pontuais sobre as peculiaridades da 

comunidade, fauna local, convívio com a rodovia/concessionária e seus impactos, deixando os moradores 

livres para expressarem suas opiniões e conceitos sobre os assuntos abordados. A partir dessas informa-

ções, será possível a proposição de projetos de educação ambiental pertinentes à cada público. Esse méto-

do também poderá ser aplicado nos outros municípios cujas sedes urbanas não são interceptadas pela BR-

101/ES/BA.  

Durante as abordagens, os moradores foram orientados sobre os canais de comunicação que podem ser 

utilizados tanto para emergências quanto para esclarecimento de dúvidas, reclamações e sugestões. Eles 

receberam um folder de divulgação do 0800 da concessionária e uma cartilha explicativa sobre os principais 

temas relativos à concessão como contrato, pedágio, obras e faixa de domínio, por exemplo.  
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Ajudando o Brasil a chegar ao futuro. 


