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Introdução 

A realização desta pesquisa visou analisar em uma totalidade a dinâmica que 

envolve a BR 259 no estado do Espírito Santo, rodovia federal que foi construída com o 

objetivo de ativar a região noroeste do mesmo e interligar a região mineira que segue em 

sentido oeste até Felixlândia, nas proximidades de Governador Valadares (MG) – local onde 

esta via se encontra com a BR 116 – à Grande Vitória e a seus portos, já que esta, por sua 

vez, exercesse o papel de importante corredor de exportação para o país. Dentro desta 

perspectiva procurou-se analisar a influência da sua dinâmica, em maior ou menor grau, nos 

municípios, distritos e localidades cortados pela BR e avaliar sua área de influência, bem 

como constatar se os objetivos propostos nos projetos originais da rodovia foram realmente 

alcançados após a sua implantação. 

Através da pesquisa de campo foi possível constatar que a importância BR 259, 

diferente do idealizado, se dá mais a nível estadual, sendo que é a EFVM (Estrada de Ferro 

Vitória Minas) 9 que tem o papel principal, dentro da perspectiva do corredor centro-leste, 

que integra o Centro-oeste brasileiro bem como as áreas mineradoras do estado Minas 

Gerais e mais especificamente o vale do rio Doce mineiro. 
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9 A Estrada de Ferro Vitória-Minas teve sua construção iniciada em 1902, adentrando a cidade de 
Colatina em 1906 e com o trajeto original entre Vitória (ES) e Diamantina (MG). Em 1942, por decreto 
do então presidente da república Getúlio Vargas, a estrada de ferro passa às mãos da Companhia Vale 
do Rio Doce – CVRD que começa a modernizar e dinamizar a ferrovia. Já em 1944 a estrada ganha 
novo ponto final, agora em Itabira (MG), atendendo ao escoamento da extração do minério de ferro. 
Com a modernização concluída a ferrovia teve seu percurso encurtado em 39 quilômetros. Hoje essa 
ferrovia compõe o complexo logístico do “Corredor Centro-Leste”. 
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Portanto a busca em analisar e comparar a idéia inicial da função da BR 259 foi uma 

das temáticas mais questionadas neste estudo, com a sua atual subutilização, 

principalmente no trecho entre Baixo Guandu e Colatina. Para se chegar a proposição da 

subutilização da rodovia foi preciso analisa r suas áreas de influência e de alimentação. 

Além disso, também foi necessária a análise dos impactos ambientais e humanos 

decorrentes da implantação da rodovia, permitindo a elaboração de propostas para 

solucionar ou amenizar esses impactos, como também tornar possível uma mais expressiva 

utilização da rodovia, principalmente entre Baixo Guandu e Colatina. 

Classificação das Rodovias. 

Seguindo as diretrizes do Conselho Rodoviário Nacional, a partir de 1967 as 

estradas brasileiras passaram a se dividir em radiais, longitudinais, transversais e diagonais, 

estrutura adotada pelo país em sua malha viária, recebendo nomenclaturas diferentes de 

acordo com os estados nos quais percorrem. 

As rodovias radiais são as rodovias que partem de Brasília e se irradiam em todos os 

sentidos do país. A numeração aumenta em sentido horário, de acordo com ângulo formado 

com o norte. Exemplos: BR 010 rodovia Bernardo Sayon (Belém-Brasília), BR 040 Rodovia 

Brasília - Rio de Janeiro. 

 

Figura 1: Rodovias radiais. Fonte: DNIT 

As rodovias longitudinais, por sua vez, são aquelas construídas no sentido norte-sul. 

A numeração aumenta de leste para oeste. Exemplo: BR 101, rodovia Governador Mário 

Covas (acompanha o litoral de Natal, no Rio Grande do Norte até Rio Grande, no Rio 

Grande do Sul), BR 116, de Fortaleza (CE) até Jaguarão (RS), abrangendo a Rodovia 

Presidente Dutra e a Régis Bittencourt. 
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Figura 2: Rodovias longitudinais. Fonte: DNIT 

As rodovias transversais são aquelas construídas no sentido leste-oeste. A 

numeração aumenta de norte para sul. Do norte até Brasília a numeração varia de 201 a 

250 e de Brasília para o sul varia de 251 a 300. Exemplos: BR 210, Perimetral Norte (de 

Macapá até a fronteira com a Colômbia em Itacã (AP)), BR 230, Transamazônica (de João 

Pessoa, na Paraíba, até Benjamim Constant, no Acre) e a própria BR 259, o nosso objeto de 

estudo. 

 

Figura 3: Rodovias transversais. Fonte: DNIT 

 Rodovias Diagonais são aquelas que possuem uma numeração que varia de 301 a 

400, seus traçados foram planejados a interligar o país de forma diagonal. Exemplo: BR 

381, de São Mateus (ES) a Belo Horizonte (MG). 
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Figura 4: Rodovias diagonais. Fonte: DNIT 

Rodovias de Ligação são aquelas que possuem numeração variando de 401 a 500, 

foram planejadas para fazer a ligação entre duas rodovias, podem ir a qualquer direção e 

ligam geralmente rodovias federais, porém podem ligar rodovias federias a pontos 

importantes como cidades ou ainda a fronteiras internacionais. Exemplo BR 482, que liga 

Safra (ES), na BR 101 à Fazedouro (MG) na BR 116. 

BR 259 – Características Gerais. 
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 Mapa1 - BR 259. Fonte: SEAG EMCAPA SET/1984; DER-ES DEZ/1998 

 IDAF – MAI/1999; IPES - 2002 
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A rodovia BR 259 no estado do Espírito Santo é dividida em três trechos: Intercessão 

259/101 (km zero) – Colatina (Km 48), Colatina (Km 48) – Fontenelle10 (Km 82,1) e 

Fontenelle (Km 82,1) divisa Espírito Santo com Minas Gerais (Km 102,2). 

 

Mapa 2 - BR 259. Fonte: SEAG EMCAPA SET/1984; DER-ES DEZ/1998 

IDAF – MAI/1999; IPES - 2002 

Em seu desenvolvimento a BR 259 corta os municípios de João Neiva, Colatina e 

Baixo Guandu, neles alcançando as localidades de Acioli, Baunilha, Colatina, Itapina, 

Mascarenhas e Baixo Guandu. Ao analisar a implementação desta obra constata-se a 

utilização de elementos naturais ao longo do seguimento da rodovia que facilitaram a sua 

construção, como a planície do vale do rio Doce, que é alcançada nas proximidades de 

Cavalinho, em João Neiva (km 41) a qual a rodovia acompanha nos seus 94,2 Km restantes 

até atingir a divisa Espírito Santo com Minas Gerais, nas proximidades da Serra dos 

Aimorés, entre os municípios de Baixo Guandu (ES) e Aimorés (MG). 

Durante o Pleistoceno, o vale, onde se encontra a rodovia, sofreu os efeitos do ciclo 

de denudação Paraguaçu que provocou a profunda incisão de vales e regressão de 

escarpas. Além disso, a paisagem da região da rodovia é caracterizada pelo predomínio das 

zonas planas e de baixadas, apresentando às vezes morrotes ou elevações, o que 

representou a necessidade reduzida de efetuação de cortes de estrada para sua 

implementação. Nesta mesma região, o ciclo de denudação Paraguaçu também atuou nas 

rochas cristalinas do embasamento, o que representou uma maior facilidade para a 

execução de aterros ou retirada de materiais e operação de maquinário técnico e pesado 

nas fases de implantação e manutenção da rodovia. 

Na divisa o Espírito Santo e Minas Gerais o rio e a rodovia atravessam a região 

montanhosa da Serra dos Aimorés, é quando surge a ponte Fontenelle, levando a via para a 
                                                 
10 Ponte sobre o rio Doce no Km 82 da rodovia BR 259, divisa entre os municípios de Colatina e Baixo 
Guandu no estado do Espírito Santo. 
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cidade de Baixo Guandu, trecho caracterizado pelo alargamento da planície aluvionar 

devido ao encontro do rio Guandu com o rio Doce. 

Atualmente, se constata na região do trecho capixaba os resquícios da exploração 

de madeiras, presença de pastagens e lavouras extensivas que refletiram o modo de 

produção vigente da época de ocupação da região, baseado na monocultura cafeeira, que 

posteriormente foi substituída pela criação do gado, que foi facilitada com a abertura de vias, 

tendo como ramal principal a BR 259. 

BR 259 – Problemática. 

A subutilização da BR-259, no trecho capixaba que compreende o seu início no 

município de João Neiva (entroncamento com a BR 101) e vai até a divisa do Espírito Santo 

com Minas Gerais, passando ainda pelos municípios de Colatina e Baixo Guandu, como 

mencionado anteriormente, se tornou o ponto chave aqui problematizado, em um intervalo 

de tempo que compreende o período de implantação desta, nos anos 6011, até os dias de 

hoje, 2004; fator que questionou a função e a relevância desta via na circulação, transporte, 

fluidez, viabilidade e acessibilidade na qual ela foi proposta em sua implantação. A isso se 

atribui ainda a necessidade de estudos que explicitem os impactos ambientais, sócio-

econômicos e políticos decorridos da implantação da rodovia BR 259, como também a 

filosofia, a ideologia e lógica de sua criação, fazendo uma comparação da sua utilização 

entre quando a via foi criada e hoje. 

Atualmente, obedecendo a lógica da fluidez dos transportes e a sua influência sobre 

a organização espacial, pode-se atentar para o desenvolvimento das relações entre as 

desigualdades territoriais. Santos e Silveira (2001) examinam algumas situações 

características dessa nova ordem, analisando a lógica centro-periferia, onde existem 

espaços que são dinamizados em função da sua fluidez, capacidade mandar e ordenar no 

território, áreas de polarização e também de densidade de componentes do ambiente 

urbano. 

Desse modo o objetivo do presente trabalho se define em direcionar uma melhor 

forma de utilização dos trechos compreendidos por essa via de circulação, bem como 

identificar os fracassos e êxitos decorridos da implantação desta rodovia. 

As áreas de influência e alimentação da Rodovia: 

Caracterização: 

                                                 
11 A data de implantação da rodovia BR 259 remonta os anos 60, atendendo o Plano de Metas de 
Juscelino Kubitschek, contudo permaneceu em obras até o final dos anos 80, em seu eixo principal e 
ainda hoje existem trechos complementares em fase conclusão, como a nova ponte que está sendo 
construída sobre o rio Doce em Colatina. 
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A BR 259 liga as localidades de João Neiva (ES) a Felixlândia (MG). Dentro do 

Espírito Santo são aproximadamente 108 Km de vias, sendo todo esse percurso 

pavimentado e corta o estado no sentido leste/oeste transversalmente. Essa via é um 

importante elo de ligação entre outras duas importantes rodovias nacionais, a BR-101, onde 

a rodovia analisada tem o seu nascedouro, e a BR 116, já em território mineiro no município 

de Governador Valadares. 

Em seu percurso a BR-259 atravessa o Estado do Espírito Santo, acompanhando o 

vale do rio Doce, nas proximidades de Colatina, inserindo-se na paisagem que margeia o rio 

até Baixo Guandu. 

Ao longo da rodovia predominam as paisagens rurais com destaque para as 

pastagens, plantações de café e eucalipto, com exceção das áreas urbanas de Colatina. Em 

seu traçado há uma maior incidência de percursos retilíneos, com poucas sinuosidades 

oblíquas, caracterizado pelo acompanhamento do percurso ao longo do vale do rio Doce. As 

paisagens que caracterizam as áreas rurais ao longo da rodovia mostram também toda a 

dinâmica de ocupação do noroeste capixaba, pautado no plantio de café e extração de 

madeira para a construção civil, fábrica de móveis e utilização nas carvoarias, ações 

intensificadas após a abertura de vias e a construção da ponte Florentino Avidos no final dos 

anos 20 do século passado. Isso explica toda a devastação da cobertura vegetal original e 

suas conseqüências, hoje, na economia e no ambiente da região cortada pela BR 259, 

podendo se destacar ainda a improdutividade dos solos, as grandes áreas de pastagens 

erodidas, o assoreamento e conseqüentemente a diminuição dos recursos hídricos, que é 

associada também ao aumento nos períodos de estiagem, intensificados pelas queimadas, 

principalmente nas nascentes dos rios, córregos e ribeirões das áreas adjacentes a região. 

• Áreas de Influência. 

Em seu projeto inicial nota-se uma preocupação em escoar os fluxos tanto de 

passageiros quanto de mercadorias e cargas das zonas fisiográficas do rio Doce no estado 

de Minas Gerais, interligando essas áreas à região da Grande Vitória, por onde seriam 

exportados os produtos agropecuários, pelo complexo portuário da mesma, que seria o 

principal ponto polarizador, tendo como via principal a BR 259. Porém, isso não é o que de 

fato ocorre. Nota-se um grande fluxo somente nas regiões que partem do sentido noroeste 

do Espírito Santo para Grande Vitória, sul do estado ou a BR 101, refletindo assim o intenso 

tráfego principalmente na zona urbana de Colatina, por onde todo esse fluxo é direcionado. 

Assim, a região noroeste juntamente com a cidade de Colatina são os principais usuários da 

BR 259 do trecho Colatina – João Neiva. 

O trecho subutilizado abrange o percurso compreendido entre Colatina, próximo a 

Itapina e a divisa com Minas Gerais, em Baixo Guandu. Mostrando o fracasso da ideologia 
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da integração da zona do rio Doce em Minas, com os portos de Vitória, constata-se um 

baixo índice de aproveitamento desse trecho, haja vista que o mesmo é polarizado pela BR 

116, que é interceptada pela BR 259, em Governador Valadares (MG). Essa polarização 

implica, e implicou entre outros fatos, na relativa estagnação ao longo da rodovia no 

percurso acima citado, atribuindo importância às proximidades de Governador Valadares 

(MG). A rodovia, para maioria dos casos, serve “apenas“ para o deslocamento pendular dos 

moradores das cidades e localidades, como: Colatina, Mascarenhas, Itapina, Colúmbia e 

Baixo Guandu; sendo assim, estes sãos os principais usuários desse trecho da BR 259. 

Em menor grau de influência tem-se ainda a região serrana do Espírito Santo, que 

também passou a subutilizar a BR 259, principalmente depois das melhorias das rodovias 

estaduais que dão acesso a região sul do estado e da Grande Vitória. 

No sentido contrário (João Neiva - Colatina) observa-se também um predomínio de 

deslocamento par região noroeste do estado. Outro fato importante é o transporte ferroviário 

exercido em grande escala pela Estrada de Ferro Vitória a Minas. Esse transporte de uma 

forma ou de outra acaba tirando a importância escoadora da BR 259, relegando a esta 

importância maior no cenário estadual, utilizada para escoamento da produção e movimento 

da população local (em nível estadual), ficando seu papel ao nível nacional bastante 

reduzido. 

• Área de Alimentação. 

Dentro da área de influência pode se definir uma área de alimentação da rodovia BR 

259, que compreende o conjunto de municípios que a utilizam para tráfego de transporte 

tanto de mercadorias e produção agrícola como também de rochas ornamentais e 

passageiros, nos dois sentidos. 

Dessa forma, temos como principais áreas de alimentação os municípios “drenados” 

pelas rodovias estaduais: ES 080, ES 248 e a ES 261, dentro do território capixaba, além 

das vias vicinais, que ramificam ao longo da BR 259. A maior importância na alimentação 

desta via é comprovada nos dois sentidos advindos dos fluxos do trecho Colatina – João 

Neiva – Colatina, no qual Colatina exerce a função como entreposto logístico distribuidor ou 

redistribuidor dos fluxos na BR 259. Não estão considerados aqui os fluxos provenientes de 

Minas Gerais, haja vista que são reduzidos por serem polarizados pela BR 116. 

Analisando os aspectos demográficos das áreas de alimentação e os relacionado às 

suas atividades econômicas desempenhados no cenário estadual e até mesmo nacional, 

verifica-se que a tendência à urbanização dos municípios, faz com que haja uma 

necessidade maior de “troca de contatos” entre as localidades (sedes, distritos, cidades) 
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com centros polarizadores, no caso de Colatina e a região da Grande Vitória, revelado ainda 

mais a importância estadual da BR 259. 

Metodologia 

 A metodologia utilizada nesta pesquisa baseou-se fundamentalmente na pesquisa 

exploratória, que compreende a pesquisa de campo e bibliográfica, e em métodos de 

empíricos de observação.   

 O levantamento bibliográfico foi realizado basicamente com os acervos pesquisados 

na Universidade Federal do Espírito Santo, Biblioteca Central e Núcleo de Estudos do 

Departamento de Geografia, e ainda em diversos outros órgãos como o Instituto de Apoio à 

Pesquisa Jones dos Santos Neves – IPES, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, entre outros. 

Caracterização das Localidades às margens da Rodovia BR 259 e seus significados 
na circulação: avanço ou estagnação? 

Em trabalho a campo, foi possível analisar e relatar a importância ou não desta via 

ora estudada na organização espacial junto às suas margens. A seguir tem-se as 

localidades consideradas como os principais pontos junto a BR 259, partindo-se do seu 

início no município de João Neiva, no entroncamento com a BR 101: 

 Santo Afonso (João Neiva): Pequeno bairro no km 2, que conheceu grande acréscimo de 

sua população no início dos anos 90, devido, principalmente, à extração de rochas 

ornamentais. Nesta localidade encontra-se uma empresa que beneficia rochas ornamentais, 

a Monte Negros LTDA, preparando-as para exportação. Segundo os proprietários da 

empresa, a importância da 259 consiste em “proximidade com as áreas de extração das 

rochas; com o porto de Vitória e a BR 101”. Isso implica em fluidez no transporte e viabiliza 

a produção diminuindo os curtos encurtando o tempo gasto no transporte. 

Cavalinho (João Neiva – Km 14): Nessa localidade percebe-se que a rodovia não exerceu 

nenhuma considerável influência econômica, visto que apesar de a BR 259 passar rente a 

seu perímetro urbano, não houve mudanças na organização espacial da cidade, que teve 

sua gênese com a implantação da Estrada se Ferro Vitória-Minas decênios antes, a qual 

possuía uma parada nesta localidade e provocou o primeiro adensamento da aglomeração 

populacional de Cavalinho. A cidade permanece estagnada, a disposição de suas casas e o 

arranjo de sua organização espacial acompanha o traçado a da EFVM e a rodovia não 

determinou um novo arranjo espacial na mesma; ainda hoje, serve somente para locomoção 

de seus moradores. 
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Acioli (João Neiva – Km 20): Assim como Cavalinho, a disposição de suas casas está 

voltada paras o traçado onde passava a ferrovia. Esta exercia influência econômica na 

constituição da ”cidadezinha”. Hoje a BR 259 passa próximo de seu espaço urbano e a sua 

importância também se reduz à locomoção dos moradores. 

Baunilha (Colatina – Km 32): Nessa localidade foi possível constatar como a mudança de 

uma via de circulação pode interferir positiva ou negativamente, impactando uma região. 

Nessa localidade verificou-se que a BR 259 substitui a antiga EFVM, que com a 

modernização deixou de passar em alguns pontos como Acioli e Baunilha. Assim a 

disposição das construções (casas, igreja e até mesmo a antiga estação), teve sua 

arquitetura pautada no modelo vigente da época do período da implantação da ferrovia, 

onde ocorria uma parada do trem. Esse ponto de parada tinha grande significância para a 

localidade, pois movimentava a economia local através das atividades comerciais e extração 

de madeiras para atender a demanda da locomotiva. Em pesquisa com moradores antigos 

da região, verificou-se também que na época da estrada de ferro a localidade mantinha uma 

certa prosperidade influenciada pela via férrea. Com a retirada desta as atividades 

econômicas acima citadas, principalmente de extração de madeira, extinguiram-se, ou 

reduziram-se bastante. A BR 259, que acompanhou o antigo traçado da ferrovia, não 

manteve a mesma influência dantes, haja vista que não era necessária a parada de 

automóveis nesta localidade, pois já estariam próximos de Colatina ou de João Neiva. 

A grande maioria da população de Baunilha é idosa e sobrevive de aposentadoria, 

isso explica a permanência desta faixa etária da população nesta localidade. Muitos deles 

trabalharam na estrada de ferro, para a Companhia Vale do Rio Doce, ou em atividades que 

estavam relacionadas à ferrovia. Quanto à antiga estação ferroviária tornou-se um comércio 

de beira de estrada, oferecendo comidas e produtos típicos da região. Uma das poucas 

serventias da passagem da BR em lugar dos trilhos de trem, além é claro, da locomoção. 

Colatina (Km 48): É a área urbana mais importante cortada pela BR 259 no Espírito Santo. 

Constitui-se como pólo atrativo e possui um grande fluxo de pessoas, cargas, veículos de 

quase todos os municípios do noroeste, região serrana, vale do rio Doce, norte do Espírito 

Santo e também da Grande Vitória. Dessa forma, a BR 259 passa a ser o principal contato 

entre Colatina e a BR 101 e daí, a Região Metropolitana da Grande Vitória. 

Colúmbia (Colatina – km 65): Bairro que cresceu rapidamente após as melhorias feitas na 

rodovia 259. Apesar de subutilizada, hoje começam a surgir, principalmente em localidades 

próximas à aglomeração urbana de Colatina, aproveitando-se das facilidades oferecidas 

pela BR, várias firmas de atacado, móveis e distribuidoras de bebidas que instalaram-se na 

região, visando atingir rapidez no transporte, posicionando-se estrategicamente entre 

Colatina, Baixo Guandu e a região noroeste do estado, podendo assim distribuir seus 
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produtos com extrema facilidade. Toda esse aglomerado de firmas também influenciou na 

ocupação da região, onde hoje se encontra o bairro, que em cerca de 10 anos (anos 90 em 

diante), cresceu aproximadamente 250%, segundo dados do IPES. Esse crescimento fez 

com que a mancha urbana de Colatina se estendesse pela BR 259, depois do bairro São 

Silvano, em sentido Colatina – Baixo Guandu, cerca de aproximadamente 10 km. 

Itapina (Colatina, divisa com Baixo Guandu): É o lugar que melhor reflete a importância 

da circulação e dos transportes neste estudo. Nessa localidade um fator determinou a atual 

situação da cidade, condicionando sua estrutura sócio-econômica e a organização do 

espacial. Nos anos 60 iniciou-se a construção da “ponte de Itapina”, ligando a cidade a 

margem esquerda do rio Doce, neste período a cidade possuía importância econômica 

maior que Colatina, sede do município, análises históricas afirmam que se Itapina tivesse a 

construção de sua ponte concluída, essa localidade poderia ser o centro de Colatina no 

sentido econômico e político (SARTORIO, 1996). O trem passa dentro da localidade de 

Itapina, sendo que na outra margem encontra-se a BR 259. A da ponte não foi terminada, 

deixando apenas algumas pilastras e fundações para a historia da região. A cidade regrediu 

sem acesso adequado a BR e a perca de sua importância como entreposto distribuidor de 

café. 

Mascarenhas (Baixo Guandu – Km 90): Distrito construído para atender a represa 

hidrelétrica de Mascarenhas, mantendo assim sua relação somente de deslocamento com a 

BR 259, esta passa “por trás” dessa localidade. 

Baixo Guandu (cidade): Já quase na divisa de Minas Gerais, essa cidade mantém com BR 

259 um vínculo voltado ao transporte pendular de usuários ora para Colatina, ora para 

Aimorés (MG). Com a melhoria da via de circulação da BR 259, dando maior fluidez à 

Colatina, o comércio local enfraqueceu, pois o deslocamento até Colatina ou Aimorés ficou 

mais rápido. Outra constatação foi a saída de pátios de armazenamento da CVRD – 

Companhia Vale do Rio Doce, que com modernização da ferrovia Vitória-Minas, e as 

melhorias na BR 259, deixaram de ter razão as estocagens e espera para embarcar os 

produtos e cargas armazenados. 

Impactos existentes na BR 259. 

“Uma estrada sempre traz impactos negativos e positivos” 

       (Jean-Louis Boudou)12

Ao analisarmos as vias de circulação em geral podemos constatar uma série de 

impactos causados, eles podem ser positivos ou negativos, para a região afetada, também 

                                                 
12 Professor Doutor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo. 
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podem ser sociais, econômicos e ambientais. (Manual de Informações Ambientais Básicas 

para Obras Rodoviárias, 2002). 

Segundo o DNER, a área de influência de uma estrada é definida por toda a área ao 

seu redor, a partir de seu eixo, que sofre impactos que se originam nela, portanto esses 

impactos podem ser diretos ou indiretos. Os primeiros são causados nas imediações das 

vias e os indiretos por sua influência. 

Recentemente estão se desenvolvendo ao lado das vias de circulação de maior 

relevância empresas estrategicamente localizadas, aglomerações humanas, serviços 

referentes e até cidades que se instalam, principalmente, por causa de vias de circulação e 

transporte; também são encontrados impactos de ordem físico-ambiental, tais como: 

desmatamento escorregamentos, vertentes desestruturadas, córregos sendo assoreados; 

ainda em ambientes urbanos encontramos diversos tipos de poluição, como: a sonora, do 

ar, entre outras; sendo que os tipos de impactos variam desde a fase inicial (fase de 

implantação) até a fase de operação da via (Manual de Informações Ambientais Básicas 

para Obras Rodoviárias, 2002). Tanto os impactos sócio-econômicos como os ambientais 

geralmente ocorrem em cadeia, conjugando-se e, com isso, construindo um novo espaço 

geográfico. 

Impactos humanos e econômicos na BR 259. 

Ao percorrer a BR foram constatados diversos eventos que foram provocados 

diretamente pela rodovia, como a ocupação desordenada que ocorre no bairro Colúmbia em 

Colatina, onde problemas sociais começam a surgir, sendo que esta ordem de impactos 

começou com a chegada de duas empresas, o “Grupo Soares” e uma distribuidora da 

“BHRAMA”, que se instalaram naquele trecho por estratégia logística, para atender às suas 

demandas, ativando assim o crescimento do bairro, que até então estava estagnado. 

Ao longo da BR diversas empresas ligadas à exploração e estocagem de pedras 

ornamentais foram instaladas, impactando as localidades ribeirinhas, como a Monte Negro 

Granito LTDA, já menciona, localizada no Km 0, próximo aglomerado de Santo Afonso (Km 

2), que começou a crescer em conseqüência da exploração e do beneficiamento do granito 

às margens da BR, desenvolvendo uma estreita ligação com ela. 

Ao falar da BR 259 não se pode deixar de citar que a maior parte de seu percurso 

concorre com a EFVM, em algumas localidades como Cavalinho e Acioli que surgiram por 

causa da ferrovia, e quase não tiveram mudanças positivas em suas dinâmicas, até hoje 

elas se mantém de “costas” para a rodovia, como já relatado antes. As vias configuram um 

novo espaço valorizando uns e desvalorizando outros, como os casos destas últimas 
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localidades que ao perderem o contato direto com a ferrovia estagnaram-se. Na ordem 

econômico-espacial diversos fatores surgem. 

Impactos ambientais 

Em núcleos urbanos, como Colatina, os maiores impactos ambientais para a 

população local estão ligados ao intenso tráfego da BR, que passa por dentro da cidade, 

causando transtornos como congestionamentos, poluição sonora, do ar, visual e de 

ambientes aquáticos. 

Fora dos núcleos urbanos puderam ser verificados diversos impactos que foram 

influenciados e agravados pela via com o advento de sua implantação, dentro desta 

perspectiva encontramos córregos assoreados próximos a grandes erosões (voçorocas e 

ravinas), as quais se estabeleceram junto à via e, devido ao mau emprego da técnica, 

acabaram surgindo junto à rodovia. 

No trecho entre Baunilha e Colatina o relevo começa a ficar um pouco mais ondulado 

o que contribui para a desestabilização dos materiais. O Corpo Normativo do DNER, atual 

DNIT, afirma que para corpos hídricos as estradas podem influenciar diretamente até 2 Km 

a partir de seu eixo, nesta faixa os impactos que se estendem ao logo da via são comuns 

entre si, a exemplo podemos citar a situação dos córregos ao longo da via estudada, os 

problemas de assoreamento são relativamente comuns à todos que e estão nas da BR 

imediações. 

Às margens do rio Doce, onde a BR 259 desenvolve a maior parte de seu percurso, 

nota-se uma forte dissecação do relevo iniciado pelo ciclo Paraguaçu, dando um traçado 

íngrime às vertentes e, com isso sujeitando o trecho a deslizamentos de terra e 

desprendimento de blocos errantes; é válido considerar que este trecho já se encontra em 

avançado estado de desestruturação dos solos, em face ao antigo desmatamento sofrido na 

região. 

Medidas Mitigatórias 

Como medidas para atenuação dos principais problemas ambientais da BR 259, 

destacam-se: 

Em núcleos urbanos: 

• Para a região de Colatina, que é a região urbana mais afetada pelo tráfego da BR 

259. Em curto prazo podemos destacar a rotação de veículos da cidade e a criação 

de vias de mão única para melhor fluir do trânsito; a instalação de coletores das 

águas da chuva junto as vias para tratamento, também uma intensa fiscalização 
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quanto a emissão de fumaça dos carros. Em médio prazo, a medida mais necessária 

sugerida é o desvio do tráfego do centro da cidade, esta proposta vem sendo 

implantada com a construção de uma nova ponte sobre o rio DOCE, contudo precisa 

ser reavaliada, visto que consta nos projetos originais da via, porém não visa o 

desvio total do tráfego da região central, como será explicado mais a diante. 

• As demais aglomerações urbanas, que apresentam pouca relação com a BR ou 

muitas vezes são beneficiadas por ela e apresentam problemas estruturais devem 

ser equipadas com aparato infra-estrutural de acordo com o prognóstico de 

crescimento urbano, contido no PDU (PLANO Diretor Urbano) de cada município. 

Para os ambientes rurais cortados pela 259, conota-se a seguinte proposta: 

promover o reflorestamento de pontos estratégicos, em parceria com os governos 

municipais, de forma que se mantenham os desenvolvimentos das sementes. Neste caso 

acordos entre o Governo Federal e os Governos Municipais seriam de grande valia. 

Tal medida atenuaria boa parte dos principais impactos ambientais diretos, que são 

frutos do funcionamento da rodovia hoje. As ações em torno deste propósito consistem em: 

• Curto Prazo: revegetação dos cortes ao longo da via, após sua reestruturação. 

• Médio Prazo: restituição das matas ciliares nos córregos impactados diretamente 

pela via. 

• Longo Prazo: implantação de matas de galeria às margens do rio Doce, para 

reestruturação e estabilização tantos das margens do rio tanto das vertentes 

limítrofes. 

Principais problemáticas observadas e soluções propostas na Rodovia BR 259. 

 Vários são os fatores que implicam em prejuízos para os usuários da via BR 259 e 

também para o ambiente. Dentre os que estão mais intimamente ligados à qualidade de vida 

dos usuários temos: 

• Falta de sinalização e a má conservação da via, os quais prejudicam a circulação. 

• Partindo do entroncamento da BR 259 com a BR 101 até Colatina constata-se um 

fluxo de veículos de carga junto a veículos de passeio, como a velocidade dos 

veículos de carga é bastante reduzida, o risco de acidentes nas ultrapassagens é 

muito acentuado. Para amenizar o problema e reduzir os acidentes em trechos de 

aclive acentuado, propõe-se a construção da terceira faixa. 

• O principal problema identificado e o ponto mais crítico na circulação pela BR 259, é 
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trecho no qual a rodovia passa pela área urbana de Colatina. Atualmente o trânsito é 

feito pela ponte Florentino Avidos (centro de Colatina), como no centro de Colatina o 

trânsito já esta sofrendo constantes congestionamentos e a ponte Florentino Avidos 

está em condições altamente precárias, o fluxo da BR será desviado por uma nova 

ponte que está em fase de conclusão, de forma que este fluxo advindo da rodovia 

passe por dentro do bairro São Silvano, escoando a produção de rochas 

ornamentais provenientes do noroeste do Espírito Santo, de municípios como Nova 

Venécia, Ecoporanga e Barra de São Francisco, e a produção agrícola da região 

abrangida na área de influência, como já mencionado, fatores que provocam o 

adensamento do trânsito e o agravamento das problemáticas aqui analisadas, pois o 

transporte é feito por carretas que trafegam em velocidade muito baixa, tornando o 

trânsito influído. É válido ressaltar que este bairro ainda se encontra dentro do 

aglomerado urbano de Colatina. A atual caracterização e organização urbana do 

bairro deixam claro que a medida de desvio do trânsito não seria suficiente para 

atenuar o problema do estrangulamento viário na área urbana, visto que o 

posicionamento do bairro em relação ao centro é limítrofe e a sua interlândia 

depende da ponte como elo de ligação, haja vista que a dinâmica urbano-comercial 

do centro tem nesse bairro seu complemento. 

Então, considerando que o maior fluxo de cargas da-se da ES 080, na porção 

noroeste do estado, à BR 259, em direção à Vitória. A proposta para a melhoria da 

circulação é a construção de uma ligação viária entre a BR 259 e a ES 080, 

atravessando a nova ponte em fase de construção, contornando o bairro São Silvano 

e o seu entorno, acompanhado o vale do rio Pancas, chegando a ES 080, sanando o 

problema dos congestionamentos em Colatina, dano maior fluidez na circulação 

entre as principais áreas que sofrem a influência da 259, tanto no acesso ao 

noroeste do estado quanto a região ao sul de Colatina. 

Conclusão 

O papel da circulação e dos transportes, quando analisados pela lente geográfica, 

desnuda-se e apresenta a gênese de soluções e também de implicações problemáticas na 

constituição, organização e dinâmica dentro do espaço geográfico. 

Após a análise dos aspectos organizacionais da Rodovia BR 259, pode-se constatar 

que o trecho subutilizado compreende-se entre Colatina e Baixo Guandu, percebendo na 

mesma relação entre uso e função voltando para o deslocamento pendular das populações, 

atribuindo à ferrovia a importância maior no transporte de cargas. 

Essa subutilização é fruto do processo de apropriação e uso do espaço, que teve sua 

função inicial, escoar a produção da região fisiográfica do vale do rio Doce em Minas Gerais, 
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alterada, obedecendo as dinâmicas externas que polarizam as atividades e os fluxos que 

outrora deveria transitar pela BR 259. Outro fator de peso contribuinte para a subutilização 

da BR 259 no trecho citado foi a modernização da EFVM (Estrada de Ferro Vitória-Minas), 

tornando assim mais viável economicamente o escoamento ferroviário da produção do vale 

do rio Doce mineiro até o complexo portuário da Grande Vitória em detrimento do rodoviário, 

gerando estagnação em várias localidades ao longo da 259, como em Cavalinho e Acioli, 

em João Neiva, e Baunilha e Itapina em Colatina, ambas no Espírito Santo. 
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