
ECO101 REALIZA OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM SERRA E VIANA, ES 

Ainda em 2016, a Concessionária Eco101 concluiu as obras de contenção de duas encostas às margens da 

rodovia BR-101/ES/BA, localizadas nos quilômetros 255,6 e 298,5, nos municípios de Serra e Viana,        

respectivamente. As ações visam a mitigação de situações de degradação ambiental ao meio físico, as 

quais representavam risco à operação da rodovia. O acompanhamento da ocorrência de erosões ao longo 

dos 475,9 quilômetros da rodovia são escopo do Programa de Mitigação de Passivos Ambientais e do     

Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle dos Processos Erosivos, ambos implementados pela 

concessionária no âmbito da Licença de Operação emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

As atividades de estabilização das encostas (taludes) seguiram as mesmas diretrizes nos dois municípios, 

pois apresentavam características similares. Foram realizados serviços de remoção de solo desagregado e 

a supressão da vegetação para o início das intervenções de engenharia, com a aplicação de concreto        

projetado e instalação de tubulação para drenagem. Também foram implantadas coberturas vegetais com o 

plantio de placas de grama e telas para auxiliar na fixação e evitar um possível desprendimento.  

As diretrizes técnicas e procedimentos construtivos adotados para a contenção dos taludes de corte       

existentes ao longo da rodovia são definidas pontualmente, após análise individual de cada caso e de    

acordo com o nível de risco e características peculiares dos processos deflagrados nestes locais. Além    

disto, o Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle dos Processos Erosivos visa estabelecer uma 

rotina de monitoramento de pontos vulneráveis com o objetivo de prevenir o surgimento de novos processos 

de degradação ao longo da rodovia, proporcionando mais segurança para os usuários da rodovia              

BR-101/ES/BA. 
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