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Neste volume da coleção Estudos Cindínicos, o leitor encontrará
discussões com base em estudos e investigações desenvolvidas
por profissionais de Portugal e Brasil. São discussões apresentadas
e referenciadas no III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos,
realizado na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais,
Brasil, no período de 17 a 20 de junho de 2019 em parceria com a
Riscos – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança,
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Os textos possuem como tema de diálogo a resiliência em situações
de riscos, um dos três eixos estruturais do referido evento científico.
Neste sentido, este volume sobre Resiliência e Riscos tem por objetivo
trazer à tona o conhecimento e o debate acerca de realidades territoriais
em que as comunidades ameaçadas, poder público e empreendedores,
submetidos às inúmeras situações de risco e mesmo de administração de
um acidente e/ou desastre, conseguem e/ou conseguiram experiências
de êxito com relação à gestão de tais fenômenos.
Vivemos num tempo em que o mercado gera necessidades de consumo
cada vez mais em grande escala. Em tal ritmo ocorre a submissão
de pessoas e ambientes a uma diversidade cada vez maior dos tipos
de riscos. Esta situação exige das comunidades ameaçadas, poder
público e empresas implicadas, a previsão dos riscos para melhor
gestá-los e garantir um mínimo de segurança, ou no caso de crises ter
estabelecida a capacidade de resposta à altura dos problemas.
Assim, a leitura deste livro pode inspirar investigadores, gestores
públicos e pessoas em geral um vez que, em diferentes situações de
riscos, sujeitos sociais foram e são capazes de, em meio a desafios
enormes provenientes de riscos, atuarem sobre os territórios a fim de
torná-los seguros ou até mesmo de superação em casos de tragédias.
Clara demonstração que a mesma criação humana de situações das
mais diversas modalidades de riscos, é de onde surge a capacidade
e a força social de enfrentamento, determinação e gestão eficiente
do território a fim de torná-lo seguro e saudável à vida humana e às
outras formas vitais do ambiente.
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p re f á cio

Convidamos o leitor para apreciar os textos presentes neste livro que tem
por temática: resiliência e riscos. Qual a importância desta leitura? Trata-se de
um conteúdo que vem revelar estudos e investigações de profissionais engajados
na produção científica tanto em Portugal quanto no Brasil.
A modernidade inaugurou um fenômeno arriscado para a humanidade: o
uso exaustivo dos bens naturais, seja de origem vegetal, animal ou mineral.
Os impactos destas atividades em larga escala, quase sempre são induzidas e
conduzidas pelos chamados grandes projetos de investimento, parte de setores
econômicos intimamente atrelados a governos e até de estruturas estatais. O
resultado disso é uma transformação profunda de territórios e neles a vida
de pessoas, de animais e de vegetais. Quase sempre essa transformação é
acompanhada de ameaças dos riscos “plantados” em locais geralmente submetidos
às mais diversas ordens de vulnerabilidades.
Neste volume somos brindados com escritos diversos a abordar a capacidade
de comunidades e, por poucas vezes, de governos conseguirem resistir e
enfrentar com destemor, os problemas perigosos impostos por grandes
investimentos setoriais e, quando na pior situação, a de se preparar para
superar a perdas e danos provocados no caso de acidentes e desastres, causados
por tais negócios.
Os textos são das mais variadas abordagens teórico-metodológicas, mas
destaca-se os estudos de impactos no ambiente urbano, uma vez que o próprio
mercado mundial fomentou e fomenta o seu crescimento. Neste sentido, as
vulnerabilidades aparecem no fenômeno do crescimento das cidades em que
as populações são submetidas a riscos cada vez mais frequentes. Diante disso,
necessitam lidar com a sua gestão a exigir planejamentos territoriais por parte de
governos e da iniciativa privada, para que se evite impor às pessoas e ambientes
a responsabilidade exclusiva de lidar com situações críticas.
Alguns escritos trazem metodologias cartográficas desde as convencionais até
às de percepção das comunidades em relação ao risco que correm, ou mesmo
no seu enfrentamento em caso de crise.
7

Também a questão do risco tecnológico, enquanto um tipo frequente
na realidade urbana, é tratado no livro como vetor da propagação de outras
categorias de riscos que muitas vezes comunidades, governos e iniciativa privada,
desconhecem ou fingem conhecer. Entretanto, ignorar os riscos é uma maneira
de agravá-los e de perder a oportunidade de fortalecer as comunidades e agentes
públicos no seu trato.
O leitor conta ainda com interessante reflexão sobre a importância do
mapeamento participativo de riscos, enquanto metodologia, para assegurar o
envolvimento das comunidades com suas percepções, memórias e proposições
para lidar com as situações de riscos.
Além disso, outro texto apresenta ao leitor a possibilidade que o setor
privado tem para fortalecer o campo da resiliência, e assumir o papel de
corresponsável, em seus negócios, de desenvolver atividades complementares
para atenuar impactos na geração de energia elétrica, no caso de origem de
rejeitos sucroalcooleiro.
Tomara que a riqueza de conhecimento constante neste volume sirva a
todos, investigadores ou não, como referências, mesmo que a partir de situações
difíceis e traumáticas, e um meio de renovação de forças sociais para resistir,
revisar, aprender, recriar espaços e territórios que sejam saudáveis e seguros.
Boa leitura!
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil - primavera de 2020
Hudson Rodrigues Lima
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Resumo: O estudo compreende a sustentabilidade urbana em Vila Velha (ES,
Brasil) com base no conjunto de ações e saberes da memória local em
busca pelas análises das estratégias do ator estatal para o enfrentamento
de riscos. Assim, considerando o papel dos diferentes atores sociais
nos processos de tomada de decisão em ambiente urbano, a pesquisa
buscou analisar o plano da macrodrenagem para as áreas de riscos no
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município, tendo como cenário as inundações recorrentes em Vila
Velha-ES. Conclui-se dos estudos, que a macrodrenagem urbana
não se mostra suficiente para o escoamento superficial da água
das chuvas intensas, e a construção da rede de drenagem do ator
estatal, ainda é insuficiente. Faz sentido, portanto, compreender a
problemática ambiental urbana no município com base na memória
local concomitante ao desenvolvimento do espaço territorial. A
Prefeitura Municipal de Vila Velha - PMVV como responsável (ou
não) para a mitigação de riscos de desastres a eventos de inundação
pode melhorar o mapeamento de seus planos de ação, com relação
aos eventos extremos de pluviosidade que vêm se agravando na região.
Palavras‑chave: Sustentabilidade urbana, memória, Vila Velha (ES).

Abstract: The study concerns urban sustainability in Vila Velha (ES-Brasil)
based on the set of actions and knowledge from local memory,
looking for analyses of the strategies of the state actor to tackle risks.
Thus, considering the role of different social actors in arriving at
decisions in an urban environment, the research sought to analyse
the macro-drainage plan for risk areas in the municipality, against
the backdrop of recurrent flooding in Vila Velha-ES. It is concluded
from the studies that urban macro-drainage cannot handle the surface
runoff of heavy rainfall, and the construction of the drainage network
by the state actor is still inadequate. Therefore, it makes sense to
understand the urban environmental problem within the municipality
based on local memory contemporaneous with the development of
territorial space. The Vila Velha Municipal Government - PMVV
as the authority responsible (or not) for disaster risk mitigation to
flood events can improve the mapping of its action plans regarding
the extreme rainfall events, which are worsening in the region.
Keywords: Urban sustainability, memory, Vila Velha (ES).
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Introdução
Este trabalho tem como objetivo compreender a busca pela sustentabilidade urbana em Vila Velha (ES) a partir de ações locais empreendidas pelo ator estatal no
enfrentamento dos riscos de inundações num cenário de governança ambiental local.
Pretende-se discutir soluções de cunho estrutural para a resolução deste problema que
vem agravando-se pelo aglomerado urbano em associação de eventos extremos de
pluviosidade. A análise que se pretende fazer tem como ponto de partida a memória
local, considerada como sendo o conjunto de saberes e práticas dentro daquele cenário, onde a estratégia do poder público para minimizar os impactos causados pela

crise
ambiental contemporânea é perpassada pelas vulnerabilidades e pelos riscos postos
pela urbanização moderna.
Considerando o papel dos diferentes atores sociais nos processos de tomada de
decisão em ambiente urbano, o estudo tomou como cenário as inundações recorrentes
em Vila Velha (situado na Região Metropolitana da Grande Vitória/RMGV, ES,
Brasil) no intuito de buscar entender como a atuação do poder público, através
de suas ações, tem se organizado para minimizar prejuízos econômicos e riscos às
pessoas. Ou seja, esta comunicação é uma reflexão que se remete à organização e ao
planejamento do território e à cidade sustentável e resiliente. Nesse sentido, busca-se
compreender como o ator estatal contribuiria (ou não) para a mitigação de riscos de
desastres considerando o mapeamento de suas ações e os registros de imagem como
parte do processo de resgate da memória urbana. Em outras palavras, através de suas
ações, esse ator estaria contribuindo para uma sustentabilidade urbana?

Materiais e métodos
A pesquisa buscou levantar: (1) registros imagéticos históricos sobre os eventos de
inundação no período a partir os anos de 1960/70 até os dias de hoje. Kossoy (2012)
cita como fontes históricas do passado, as fotografias, documentos, monumentos e
objetos produzidos pelo homem. Utilizados como sendo parte da memória ambiental
local, eles auxiliaram a compreensão da história ambiental do município; (2) fontes
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documentais sobre o ordenamento territorial (planos diretor e de macrodrenagem)
que apontam para o modo pelo qual o território é apropriado pela cidade,
modificando as suas paisagens naturais originais em decorrência da expansão urbana
moderna; e (3) fontes histórico-bibliográficas sobre o processo de desenvolvimento
do estado do Espírito Santo e de Vila Velha, que se inicia na década de 1960/1970.
Estes procedimentos foram analisados a partir da lente teórica da redução de riscos de
desastres e da sustentabilidade em ambiente urbano.

O município de Vila Velha
Conhecida como antiga Vila do Espírito Santo, Vila Velha foi fundada em 23 de
maio de 1535 e tem no seu contexto histórico a perspectiva da ocupação urbana da
base biogeofísica de seu território, razões pelas quais implica compreender o desastre
socioambiental das inundações, recorrente no município vilavelhense que vem
impactando as populações vulnerabilizadas localizadas em áreas de risco. Tendo uma
população estimada em 486.208 habitantes (IBGE, 2019), a cidade está subdividida
em cinco regiões administrativas (distritos), a saber: Centro, Grande Ibes, Grande
Aribiri, Grande Cobilândia, Grande Jucu. Atualmente o município possui 92 bairros
oficiais, conforme lei n.º 4707, de 10 de setembro de 2008 e ocupa uma área de
208,82 quilômetros quadrados (Km²), sendo que 54,57 Km² estão em perímetro
urbano e os 154,25 Km² restantes constituem a zona rural (PMVV, 2018b).
Em 1995, foi assinado o protocolo de intenções para a criação da RMGV com
objetivo de facilitar aos municípios componentes o enfrentamento de problemas
comuns levando as administrações públicas municipais a buscarem soluções
conjuntas. Inicialmente compuseram a RMGV: Vitória, Vila Velha, Cariacica e
Viana; em 1999 foi incorporada Guarapari e em 2001, Fundão (Moreira e Perrone,
2008). No entanto, a dinâmica populacional evidencia a fragilidade de tal modelo
de desenvolvimento urbano com relação ao combate às desigualdades regionais e as
situações de vulnerabilidade da população.
Vila Velha convizinha com os municípios de Vitória, Cariacica, Viana e
Guarapari, sendo que em sua extensão territorial predomina o relevo plano em
114

média 4 metros acima do nível do mar e clima tropical litorâneo. (PMVV, 2018c).
Dito isto, ao Norte, limita-se com a capital Vitória, ao sul com Guarapari, a leste
com Oceano Atlântico e a oeste com Cariacica e Viana (fig.1).
Localizada no litoral do ES, a cidade de Vila Velha assenta-se sobre planícies
fluviais e litorâneas, cujos locais são de alagadiços, cortados, atualmente, por
diversos canais, parte de uma extensa rede hidrográfica de rios. Pelos estudos do
INCAPER (2019), os canais da região servem de saída de águas pluviais em época
de chuvas, principalmente no verão. No entanto, com a grande urbanização, eles
passaram a servir de escoamento da rede de esgotos de vários bairros. Além disso, o
município possui solos predominantes classificados como uma associação de areias
do período quaternário, em que apresentam baixa fertilidade e pH entre 4,2 e 5,5
(o pH corresponde ao potencial hidrogeniônico de uma solução que varia entre 0 e
14) . O clima é predominantemente quente, com pequena variação de temperatura
durante o ano, sendo o período de outubro a janeiro o de maior concentração de
acumulado de chuvas (INCAPER, 2014).
Em seu perímetro urbano, há 45 quilômetros de canais abertos cortando a
cidade, porém eles apresentam deficiência na drenagem urbana tanto pela sua
pouca declividade do terreno como ainda em função do processo de urbanização
com a disposição irregular de resíduos sólidos em suas margens. Aliado a isso,
existem fatores ligados à característica geológica de uma planície naturalmente
inundável devido à presença de bacias hidrográficas como a do Rio Jucu,
compondo uma rede fluvial importante situada entre o litoral de restinga, dunas
e o interior. Sendo o Jucu o principal rio que banha o município, ele nasce na
região serrana do estado desaguando no Oceano Atlântico cortando a parte sul
do território vilavelhense (PMVV, 2018c). Toda essa rede fluvial foi objeto de
obras de drenagem e infraestrutura ainda nas décadas 1960/70 a fim de viabilizar
a ocupação da maior parte de sua extensão territorial da planície inundável. Para
tanto, foram feitos aterros não só de áreas inundáveis como as de mangue bem
como retificações de rios (D’Alcântara, 2012). Em função da sua localização
geográfica, Vila Velha tem um clima tropical com as chuvas intensas, sobretudo,
no verão. Devido ao uso dado ao solo urbano, tais eventos acabam sendo um dos
fatores contribuintes para o processo de construção de riscos e vulnerabilidades
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Fig. 1 - Vila Velha-ES: 1) Rio Jucu; 2) Grande Cobilândia; 3) Bairro Itapoã;
4) Grande Terra Vermelha; 5) Canal da Costa (EBAP 2); 6) Canal de Guaranhuns (EBAP 1);
7) Rio Marinho; 8) Baía de Vitória; 9) Sítio Batalha (EBAP 3)
(Fonte: Geobases, 2017, adaptado pelas autoras).
Fig. 1 - Vila Velha ES: 1) Jucu River; 2) Greater Cobilândia; 3) Bairro Itapoã; 4) Grande Terra
Vermelha; 5) Canal da Costa (EBAP 2); 6) Canal de Guaranhuns (EBAP 1); 7) Rio Marinho;
8) Baía de Vitória; 9) Sítio Batalha (EBAP 3) (Source: Geobases, 2017, adapted by the authors).
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locais, principalmente, associados ao uso e ocupação do solo relacionados aos
grandes empreendimentos imobiliários que se seguiram aos grandes projetos de
desenvolvimento econômico.

Os tipos de riscos em Vila Velha

Existem diversos riscos na cidade de Vila Velha/ES sendo o tipo abordado
aqui concerne somente às inundações por ser um evento que faz parte da história
ambiental do município. O termo inundação, usualmente em áreas urbanas, se
mistura aos outros problemas como alagamentos, enxurradas, enchentes ou cheias.
Como visto acima, a planície de inundação onde se situa Vila Velha, é também
denominada várzea, área periodicamente atingida pelo transbordamento dos cursos
d’água, constituindo-se, portanto, uma área inadequada à ocupação. Na Classificação
e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade), inundação representa “[…] o
transbordamento das águas de um curso d’água, atingindo a planície de inundação
ou área de várzea”, ou seja, existe a submersão de áreas fora dos limites normais
de um curso de água em zonas que normalmente não se encontram submersas.
Esse transbordamento ocorre de modo gradual, geralmente ocasionado por chuvas
prolongadas em áreas de planície (Brasil, 2018). Os estudos desses condicionantes
naturais permitem compreender a dinâmica do escoamento da água nas bacias
hidrográficas, de acordo com o regime de chuvas conhecido.
Para Amaral e Ribeiro (2012, p. 45), as planícies são condicionantes naturais,
reveladas como por “[...] formas de relevo; características da rede de drenagem e
bacia hidrográfica [...]”. Segundo Deina e Coelho (2013), a complexa relação
dessas bacias faz parte de um conjunto de fatores históricos das inundações em
Vila Velha, por isso é importante identificar quais são as bacias hidrográficas que
drenam o município e, a partir do traçado dos seus cursos d’água, compreender a
complexa relação delas com os frequentes eventos de inundações, evidenciando a
sua importância como ponto de partida para o planejamento urbano ambiental.
Em Vila Velha, por exemplo, existem três bacias suscetíveis a transbordamentos,
são elas: Bacia do rio Santa Maria, ao norte, que drena a porção mais urbanizada
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do município; a Bacia do rio Jucu, na porção centro-sul que é uma região bastante
afetada com as inundações e cheias do rio, cuja urbanização é crescente; e, a Bacia
de Guarapari, cuja drenagem se dirige para a porção sul-sudoeste do município e
menos urbanizada (Deina e Coelho, 2013). Os estudos de Silva (2017) apontam
que uma das principais consequências das obras realizadas no Rio Jucu foi a redução
na vazão das águas que fluía para Rio Marinho pelo Canal dos Jesuítas, que estava
ativo há mais de 200 anos.
No geral, nessa área urbana, a obstrução de vários trechos prejudicou a
drenagem dos canais, entre outros impactos induzidos, sobretudo, devido ao
processo de ocupação desordenada do território na área de abrangência da bacia
hidrográfica do rio Jucu. Isso também vale para a região da Grande Cobilândia
que sofre influência do Rio Marinho, de aproximadamente oito quilômetros de
extensão, que percorre o território no sentido sul-norte, desde o Rio Jucu até
sua foz na Baía de Vitória, delimitando os municípios de Cariacica e Vila Velha
(fig.1). Nos estudos de Silva (2017), este pequeno rio foi de grande importância
para a capital capixaba, desde o século XVIII, numa época em que a ilha de
Vitória necessitava ser abastecida por gêneros agrícolas e água potável.
Com o processo de urbanização, esta dinâmica ecossistêmica foi sofrendo alterações
por conta de alterações. Aterraram-se mangues, ocuparam-se várzeas, retificaramse meandros dos rios para construir a cidade. Silva (2017) revela como consequência
não apenas a degradação ambiental pela ocupação de mangues, várzeas e margens de
rios e córregos, mas também reafirma a desigualdade social, pois essas áreas vêm sendo
ocupadas, em sua maioria, por populações que não possuem acesso à moradia digna.
“Por outro lado, cabe ressaltar que áreas ambientalmente frágeis também são ocupadas por
pessoas de alta renda, em áreas ocupadas irregularmente, ignorando as legislações acerca do
tema em prol de uma bela vista a partir das janelas de suas mansões” (Silva, 2017, p.
14) na percepção do autor a construção da região metropolitana de Vitória e, mais
especificamente, o desprezo ao Rio Marinho, também são caracterizadas por esse
modelo perverso de urbanização.
Sendo os diversos bairros atingidos pelas inundações, o bairro de Cobilândia
vem reafirmando nossa histórica desigualdade social, pois essas áreas vêm sendo
ocupadas, em sua maioria, por populações vulneráveis às áreas ambientalmente
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frágeis, mais especificamente, pelo modelo perverso de urbanização em que se
discute e espera soluções do governo para resolver a situação dos moradores.
Ainda hoje se verifica que as inundações são atribuídas a uma falta de obras de
drenagem e pouco se discute quanto à forma errônea de ocupação do território
às margens de rios e planícies de inundação, como na região banhada pelos rios
Marinho e Jucu (fig. 1).
Sobre os impactos das chuvas nos bairros, a prefeitura trata a política de gestão
municipal das áreas mais afetadas para prevenção e riscos de inundações no Plano
Municipal de Contingência de Vila Velha (de 2013, atualizado em 2016/17).
Esse documento contempla não apenas a gestão da rede de drenagem pluvial,
mas, de modo geral, cria medidas para tentar diminuir o grau de vulnerabilidade
a que a população está sujeita além de reduzir o risco de inundação urbana na
cidade (PMVV, 2018). Em se tratando dos diversos desastres tipificados pela
Cobrade e, do ponto de vista de Pedrosa, Nardin e Danelon (2016), a classificação
das inundações é vista como sendo (1) fluviais quando tem impacto acrescido
sobre as populações que habitam as planícies de inundação dos rios; ou (2)
urbanas quando resulta do avanço da urbanização em um resultado da ocupação
do território e da sua consequente impermeabilização. No entanto, ambas as
classificações se superpõem quando tratadas em ambientes complexos como é o
caso dos ambientes urbanos com a situação de Vila Velha.
Assim, as inundações decorrentes do processo natural em área de planície
de inundação são agravadas pela atividade humana através, especialmente, pelo
processo de ocupação de territórios. Estas ocupações são irregulares por conta de
ocorrerem em Áreas de Preservação Permanente (APPs) que, de acordo com o
Código Florestal (Brasil, 2012) devem ser respeitadas. Alguns dos problemas que
contribuem para as situações de risco em ambientes urbanos podem ser citados
entre eles se destacam em Vila Velha a ocupação de margens de canais, a canalização
e retilinização dos rios como estratégia de “higienização”, o lançamento de resíduos
sólidos e de esgoto sanitário nos corpos hídricos devido à falta de saneamento
adequado, o desmatamento de suas vertentes sem falar no processo de assoreamento
bem como no desconhecimento e desrespeito da lógica ecológica do território e das
suas características biogeofísicas (Da-Silva-Rosa et al., 2018).
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Vila Velha possui diversos canais abertos, que, na realidade, são rios
canalizados, dentre os quais se destacam o Canal da Costa, Canal Bigossi,
Canal Garanhuns e o Rio Congo localizado na Grande Terra Vermelha
(fig.1). Geomorfologicamente falando, a área é de uma planície inundável
devido à presença de bacias hidrográficas diversas compondo uma rede fluvial
importante, situada entre o litoral de restinga, dunas e o interior, tendo
ocorrências de maciços rochosos. Nascendo na Região Serrana (Domingos
Martins) e desaguando no Oceano Atlântico, o rio Jucu é o principal rio que
banha o território vila-velhense, o qual foi objeto de obras de drenagem e
infraestrutura ainda nas décadas 1960/70 a fim de viabilizar a ocupação da
maior parte de sua extensão territorial. No momento de cheia devido a episódios
pluviométricos extremos conjugados à alta da maré, esta situação geográfica
pode fazer com que aqueles transbordem dificultando a macrodrenagem
urbana. Aliado aos problemas citados acima, a conjugação destes fatores
biogeofísicos coloca, consequentemente, toda a população refém ao ponto dela
evitar determinados bairros historicamente mais expostos. Afinal, a intervenção
urbana modificou o cenário natural (D’ Alcântara, 2012), contribuindo para
o processo de construção de riscos e vulnerabilidades territoriais relacionados
aos empreendimentos imobiliários e aos grandes projetos desenvolvimentistas.
As inundações ocorridas nas últimas décadas em função das fortes chuvas de
verão resultaram em desastres, muitas vezes, drásticos para a população, evento este
recorrente desde a conhecida “grande enchente” de 1960 (fot. 1). Com a expansão
urbana desde os anos 1960, Vila Velha ficou suscetível a eventos de chuvas extremas.
Isso pode ser visto pela vista panorâmica da cidade, que mostra o bairro de Itapoã
(fig.1) tomado pela água até a faixa litorânea (fot. 1). Esse impacto acrescido sobre
as populações que habitam as planícies de inundação dos rios resultam do avanço
da urbanização em um resultado da ocupação do território e da sua consequente
impermeabilização e, ainda, da canalização da drenagem em condutores artificiais
como citam Pedrosa, Nardin e Danelon (2016).
Vale lembrar que muitas áreas de Vila Velha foram ocupadas pelas populações
no decorrer do processo de crescimento econômico de caráter periférico e tardio
concomitante ao processo de urbanização iniciados nos anos 1960/1970 (Siqueira, 2009).
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Fot. 1 - Foto panorâmica da enchente de 1960 no bairro Itapuã – Vila Velha
(Fonte: Rabelo; Valle, 2012).
Photo 1 - Panoramic photo of the 1960 flood in the Itapuã neighbourhood – Vila Velha
(Source: Rabelo; Valle, 2012).

Este processo de ocupação acontece com esse pano de fundo, no qual a trajetória
privilegiada pelos governos federal e estadual durante todo esse período até a
contemporaneidade se situa em favor da inserção econômica em nível nacional
e internacional. A implantação de grandes projetos de desenvolvimento à partir
das décadas de 1960/1970 (tais como a Companhia Siderúrgica de Tubarão, hoje,
Arcelor-Mittal; a VALE; a Aracruz Celulose, hoje FIBRIA; o complexo portuário
de Vitória; e, mais recentemente, a exploração offshore de reservas petrolíferas pela
Petrobras) acaba incitando a expansão do mercado imobiliário que se instala na
RMGV como um todo. Aproximadamente nos anos 1970, teve início à operação
dos projetos industriais e da migração de milhares de pessoas, atraídas pelo novo
cenário econômico, acarretando a construção de moradias em áreas inapropriadas
inclusive em Vila Velha. No final desta década, as primeiras ocupações irregulares
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na atual Grande Terra Vermelha (fig. 1) impulsionam o crescimento desordenado
em direção ao sul do Rio Jucu, cuja ocupação em locais de baixa cota altimétrica em
relação ao mar resultou grandes áreas de vulnerabilidade socioambiental tal como a
área de Itapoã ou de Grande Terra Vermelha (fig.1).
Hoje parte da região administrativa cinco, esta última área pertencia à adutora
do rio Marinho, do governo do estado e do loteamento Brunella, onde, em 1988,
famílias ocuparam suas terras (Mattos, 2013). Acionado e atendendo ao pedido de
oito movimentos pela moradia do município, o poder público da época desapropriou
a área e começou a construção das casas (Vila Capixaba, 2019). Em maio de 1988,
teve início a construção das primeiras 235 residências (de um total de 575) e
em 1989, as residências prontas foram entregues aos primeiros moradores. Uma
segunda etapa com mais 235 casas foi inaugurada a 20 de maio de 1990. A terceira
etapa ocorreu, em novembro do mesmo ano, sendo a última etapa, em março de
1991. Este recorte ilustra o processo de expansão urbana para áreas até então não
ocupadas pela cidade, contudo, desconhecendo as características ecossistêmicas de
restingas e áreas inundáveis locais faz com que esta população de baixa renda tenha
que enfrentar problemas como inundações, desvelando, portanto, a segregação
socioespacial que se torna típica deste processo de urbanização (Mattos, 2013).
Com o desenvolvimento das regiões administrativas, num processo crescente a
partir da década de 80 (fot. 2b), a cidade vilavelhense recebeu projetos urbanos para
os bairros como a construção do Parque da Prainha no centro de Vila Velha; e a
construção da Terceira Ponte, obra que permitiu o acesso mais direto à capital Vitória
a partir da Praia da Costa, bairro nobre do município. Esse último investimento
provocou aumento expressivo da especulação imobiliária com um crescimento urbano
que diminuiu o espaço natural do leito do rio da Costa de 15 metros para 2 metros.
A segregação socioespacial começada em meados da década de 1970 aumentou ainda
mais neste processo de ocupação desordenada da área urbana decorrente da falta de
planejamento adequado e do conhecimento da geografia local.
Esta trajetória de desenvolvimento urbano acaba por alinhar os interesses
políticos locais aos interesses do mercado, em especial, do mercado imobiliário
na exploração do solo urbano sem consideração das características da sua base
biogeofísica se revelando em projeto societal de alguns (Da-Silva-Rosa et al., 2018).
122

B

A

Fot. 2 - Ao Convento da Penha, Vila Velha,
décadas de 70 (a) e 80 (b) vista panorâmica
da construção do Parque da Prainha, Vila
Velha (Fonte: Rabelo e Valle, 2012).
Photo 2 - The Penha Convent, Vila Velha,
1970s (a) and 1980s (b) panoramic view of
the construction of Prainha Park, Vila Velha
(Sources: Rabelo e Valle, 2012).

Dessa feita, o que se observa é que os estudos de narrativas dos atores sociais e
de imagens desvelam o modo pelo qual o território vem sendo apropriado por
alguns atores atuando no cenário da governança ambiental local, principalmente,
aqueles de caráter econômico como é o caso daqueles ligados aos empreendimentos
imobiliários. Estes bem como as diversas atividades executadas pelo ser humano
se revelam como contribuintes na construção ou potencialização de ameaças ou
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perigos alimentados pelo próprio desenvolvimento econômico, sustentando pelo
progresso das ciências e de técnicas cada vez mais sofisticadas (Veyret, 2007).
Para Haesbaert e Limonad (2007), o território é uma construção histórica
e, portanto, social a partir de relações de poder, materializando-se, concreta e
simbolicamente, na relação de uso pela sociedade da natureza. Em Vila Velha,
isto pode ser observado no processo de uso dos pequenos córregos e dos rios,
os quais foram sendo modificados por um planejamento urbano que, quando
existente, se revelou inadequado em lidar com as suas dinâmicas ecossistêmicas.
O crescimento rápido e desordenado ocorreu com a ocupação de suas margens
bem como das encostas, dos mangues, das restingas, das dunas, se revelando em
uma história ambiental que se resume às dominações e agressões ao ecossistema
local. Vale lembrar que, para Drummond (1991), a história ambiental seria a
maneira mais provocativa de considerar o tempo histórico na compreensão do
modo pelo qual o território é apropriado ou dominado pelos atores sociais. Além
disso, segundo esse mesmo autor “O tempo no qual se movem as sociedades humanas
é uma construção cultural consciente […]” (Drummond, 1991, p.178). Em outras
palavras, ele se remete a dimensão cultural como elemento desse processo de
construção do urbano.
Ainda hoje, Vila Velha se contrapõe a reformulação ou atualização de políticas
públicas ambientais no sentido de melhorar o escoamento da água em época
de chuva, agravado ainda por conta da infraestrutura precária de valas e canais
por conta de diversos entupimentos em período de fortes chuvas. Esse processo
histórico-ambiental pode contribuir para explicar a dificuldade de escoamento
da água em períodos extremos, agravada ainda por conta dos detritos que se joga
nas ruas e que vai parar nas valas e canais, causando entupimentos, contribuindo
para as inundações, originalmente, fenômenos típicos da planície de várzea que
passam a ser classificados como desastres por colocarem em risco a cidade como
um todo.
No entanto, diante do exposto, fica evidente que as inundações são fenômenos
complexos tecidos pela interseção de diversos fatores, tendo como pano de fundo
uma crise ambiental de outra ordem, a qual vai além do local (Da-Silva-Rosa et
al., 2018). Neste sentido, Leff (2004) reflete criticamente sobre a crise ambiental
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trazendo a esfera da cultura da modernidade dentro de um caráter globalizante,
universalizante, que encontra no desenvolvimento/crescimento econômico
capitalista a forma de se expandir mundialmente.
Sendo assim, é nesta complexidade revelada através de eventos de inundação em
Vila Velha que se tornam fundamentais estudos considerando a multifatorialidade
de tais fenômenos, pois segundo Pedrosa, Nardin e Danelon (2016, p. 311):
“A susceptibilidade de um território ou sociedade, relativamente ao fenômeno
das inundações urbanas é condicionada pela conjugação de um conjunto de
fatores permanentes, que geram condições propícias à sua ocorrência num
determinado local, com fatores desencadeantes, que influenciam a suscitar do
fenômeno num dado momento”.
Fonte histórica do passado (Kossoy, 2012), as narrativas imagéticas de fenômenos
passados de inundações em Vila Velha vêm constatar, ao lado da historicidade dos
mesmos, o seu agravamento, principalmente, nas últimas décadas muito por conta da
variabilidade de padrões de pluviosidade. Assim como Devos (2009) em suas pesquisas,
o registro em imagens das problemáticas vivenciadas das populações, em particular, as
mais pobres que ocupam áreas como matas, mangues, beiras de arroios evidenciam
como esse uso do espaço pelo urbano levou a segregação socioespacial, onde, justamente
essas áreas naturais, passam a ser o lugar da paisagem urbana pré-destinada às populações
vulnerabilizadas pelo processo de crescimento urbano moderno.
Tendo em vista o cenário da governança ambiental local, onde atores de diversos
horizontes se instalam o conjunto de fatores citados anteriormente pode desvelar
o modo pelo qual o território é apropriado por atores sociais, tendo o caráter
econômico como pano de fundo deste cenário. Tais apropriações acabam por
modificar as paisagens dos territórios urbanos como é o caso da cidade estudada.
Esse conjunto de fatores, no sentido do cenário da governança ambiental pode
desvelar o modo pelo qual o território é apropriado por atores na política de caráter
econômico. Com a implantação de grandes projetos de desenvolvimento citados
anteriormente, observou-se um expansão de outras atividades afins levando a
apropriações que acabam por modificar as paisagens dos territórios urbanos como
é o caso de Vila Velha.
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Resultados e Discussão
A relação dos atores com o espaço, as práticas de gestão de organização do
território, está associada às operações de reconstrução de estradas, sendo no
Estado o Departamento Nacional de Obras e Saneamento – DNOS encarregado
das grandes obras nos municípios, mas desde o início dos anos 90, não se viam
grandes obras nos canais de Vila Velha. O investimento começou em 2014 com
recursos conjuntos do governo federal, estaduais e municipais, visando a ação
para mitigar as inundações, melhorando o escoamento das águas pluviais nas
cidades mais afetadas da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). De
pequenas ações de drenagem, surgiu o plano de macrodrenagem com objetivo de
lidar e conter as inundações nos municípios de Vila Velha, Cariacica e Viana, cujo
valor foi estimado em R$ 350 milhões (SEDURB, 2015). Esse plano fez parte
do programa Pró-Moradia do Ministério das Cidades, do governo do Estado e da
prefeitura de Vila Velha.
Tal programa previa atuar no escoamento das águas das chuvas, na desobstrução
de Canais, lidando com seis das doze bacias hidrográficas de Vila Velha, identificadas
como pontos mais críticos de alagamentos: as bacias da Praia da Costa, do Rio Jucu,
de São Torquato e de Aribiri I, II e III. Essa abordagem foi registrada no caderno “Vila
Velha Notícias - Especial Macrodrenagem” (PMVV, 2016). Mesmo com as três Estações
de Bombeamento de Águas Pluviais – EBAPs, sendo a primeira em Guaranhuns, que
funciona no Canal de Guaranhuns; a segunda no Canal da Costa localizada sob a alça
da Terceira Ponte, e a terceira no Sítio Batalha na Avenida Carioca, a prefeitura buscou
investir nas duas últimas EBAPs - Canal da Costa e Sítio Batalha - com investimento
de aproximadamente R$ 15,5 milhões de recursos próprios, beneficiando moradores de
Itapoã, Itaparica, Cocal, Boa Vista I, Boa Vista II, Nova Itaparica, Divino Espírito Santo,
Cristóvão Colombo, Soteco, parte da Praia da Costa e parte do Centro de Vila Velha (A
Gazeta, 2018). Com os problemas apresentados pelos equipamentos na EBAPs 3 (fot. 3),
a prefeitura admitiu fazer novas intervenções para solucionar o problema e, talvez,
construir uma nova estação (Barros, 2018).
Apesar da promessa do órgão público de acabar com as tradicionais enchentes
na cidade, a estação do Sítio Batalha (fot. 3), não funcionou com a forte chuva de
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Fot. 3 - Estação de Bombeamento de Águas Pluviais - EBAP3 Sítio Batalha
(Fotografia de Marcelo Prest, CBN Vitória).
Photo 3 - Rainwater Pumping Station - EBAP3 Sítio Batalha
(Photography by Marcelo Prest,CBN Vitória).

abril de 2018. Vila Velha recebeu 130 milímetros cúbicos de volume de chuva e a
situação piorou com o transbordamento do Canal Bigossi devido à falha no painel
elétrico da estação (A Gazeta, 2018). Com isso, a população ficou prejudicada
em meio a ruas alagadas, bueiros entupidos, que impedia a água chegar até a
estação, além do fluxo intenso de água poluída adentrando as casas, em especial,
da população mais vulnerabilizada. Já em novembro do mesmo ano, a chuva que
atingiu o bairro Cobilândia causou diversos pontos de alagamentos. A maternidade
municipal de pronto atendimento do bairro (fot. 4) permaneceu fechada por conta
da inundação que deixou muita sujeira no local. Em decorrência desse risco, o
município gerenciou o socorro às vítimas, tais como transporte e organização
administrativa do serviço hospitalar no bairro.
A Grande Cobilândia tem como limites os bairros também afetados como:
Alvorada, Jardim Marilândia, Cobilândia e Rio Marinho. O bairro Cobilândia
surgiu no final da década de 50, após loteamento da Fazenda Rio Marinho
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Fot. 4 - Alagamento em Cobilândia (a); Mães e bebês são retirados da maternidade de
Cobilândia(b); (Fotografia de Rafael Gomes, Tribunaonline).
Photo 4 - Flooding in Cobilândia (a); Mothers and babies are removed from the Cobilândia
maternity hospital (b); (Photography by Rafael Gomes, Tribunaonline).

pertencente à tradicional Família Laranja e a ocupação desordenada nas décadas
de 60 e 70 influenciou o curso do rio Marinho, que hoje se encontra assoreado e
poluído. Além de a topografia bairro ser plana e próxima ao nível do mar o que
dificulta o escoamento das águas da chuva.
128

Pensando nas ações dos atores estatais nos processos decisórios em ambiente
urbano, o risco representa maior prejuízo em territórios mais vulneráveis,
sendo ameaça à saúde das pessoas, por exemplo, a situação das mães e bebês de
maternidade pública de Cobilândia (fot. 4, B), situando também, o transporte,
o comércio, a convivência dos moradores e o desenvolvimento de bairros mais
pobres. Diante das incertezas de obras executadas a bacia do Rio Aribiri, que
ainda depende de recursos para concluir o serviço em 2014, a Prefeitura de Vila
Velha (PMVV, 2018a) propôs a repactuação do contrato com um acréscimo de
valor da ordem de R$10 milhões de reais.
Em busca de mais investimentos foi divulgado no sítio eletrônico da PMVV, em
31 de julho de 2018, a viagem do prefeito à Brasília para negociar com o Ministério
das Cidades a liberação de R$ 24 milhões de reais para o Programa Pró-Moradia
e terminar as obras em Vila Velha. “As obras vão interligar a drenagem existente nos
bairros, permitindo recuperar o que já foi feito. Se não completar essas obras, o sistema
perde sua funcionalidade, fica assoreado e corre risco de inutilização pela falta de uso e
manutenção”, destacou o Secretário municipal de planejamento (PMVV, 2018a).
Em virtude da complexidade da gestão pública e a inadequação das políticas
públicas, o plano da macrodrenagem ocorreu de forma superficial, desordenada,
dificultando à melhoria da qualidade de vida dos moradores, notadamente, as ações
nos bairros cortados pelas bacias hidrográficas e, principalmente nos lugares menos
favorecidos. O que se observa é a reprodução, através destas obras estruturais, da
desigualdade socioespacial, a qual se instalou desde o início do processo de ocupação
do solo de Vila Velha nas décadas de 1960/70 (Siqueira, 2009). Esta desigualdade
do território se traduz na injustiça socioambiental na medida em que as populações
mais vulnerabilizadas não foram ainda privilegiadas pelos esforços dos atores estatais
para o enfrentamento das inundações em Vila Velha na medida em que duas, das
três estações de bombeamento em funcionamento em 2019 se situam na porção
litorânea, à leste, onde estão os bairros mais nobres da cidade.
No entanto, os eventos de chuvas intensas no primeiro semestre de 2019
(fevereiro e maio) mostraram que, até mesmo, estes bairros litorâneos sofreram com
as inundações deste período. Talvez, o que esteja em jogo é a eficiência das escolhas
feitas pelos atores estatais privilegiando as obras estruturais em detrimento de uma
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ação envolvendo todos os outros atores sociais da governança ambiental local em
busca de uma colaboração e de uma maior conscientização de que as atitudes nossas
de cada dia são fundamentais na mitigação dos riscos pelo qual toda a população
vilavelhense está exposta. Afinal, o que se viu no dia seguinte do evento extremo de
pluviosidade entre os dias 17/18 de maio foi o que se segue:
“Cento e cinquenta toneladas de lixo foram retiradas dos canais de Vila
Velha e das três estações de bombeamento, na manhã deste domingo (19). Dentre
os resíduos estavam fogões, aparelhos de microondas, máquinas de lavar roupas,
frigobar e até geladeiras. Os resíduos sólidos foram retirados pelas equipes de
limpeza urbana da Prefeitura [...]” (PMVV, 2019).
Desse modo, o lixo resultante da poluição na água e nos solos pode ser fonte
de riscos e de fatores nocivos à saúde, na ocorrência de chuvas fortes, pois, parte
excedente das águas poluídas é lançada nos cursos de água e parte deste risco
ambiental invade residências e espaços públicos. Veyret (2007, p. 69) analisa o
problema das redes únicas pelas quais passam tanto as águas usadas nos domicílios
quanto as águas pluviais “Muitas estações de tratamento têm uma capacidade que
não as permite tratar esse fluxo, que periodicamente se torna muito abundante” em
razão disso representam risco para a população e para o meio ambiente. Embora
o objetivo do Plano Diretor, da lei complementar n. 65 (PMVV, 2018b) seja
de incentivar o desenvolvimento econômico territorial, socialmente justo e
ambientalmente equilibrado, com promoção da saúde pública e a integridade do
meio ambiente, isso ainda é imperceptível no município, devido os problemas
de esgotamento sanitário e outros relacionados ao manejo e destinação final dos
resíduos sólidos e das águas pluviais. Para Veyret (2007) o risco do lixo para a
saúde é percebido como tendo efeitos negativos sobre o indivíduo ou sobre o
grupo social, esses efeitos se traduzem seja pela perda de bens, seja morte, seja
na doença e essas relações entre risco e saúde devem constituir uma reflexão das
análises no passado, das poluições de natureza variadas que foram fontes de doenças.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) associa a qualidade do meio ambiente
e saúde, ainda que a quantificação de elos entre esta e o meio ambiente físico,
biológico e social seja difícil de ser efetuada, seja nos bairros nobres ou vulneráveis.
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Uma maior compreensão do processo de segregação em Vila Velha pode ser
obtida a partir da contextualização do processo de formação da área denominada
Grande Terra Vermelha (Mattos, 2013), que parece com o processo de segregação
de área vulnerável. Essa ampla expansão da periferia no município canela-verde
gerou favelas e ampliou algumas existentes, contribuindo para evidenciar a falta de
infraestrutura da cidade e escassez de serviços urbanos.
Outra variável importante na constituição e na regulação de áreas é o estímulo
de políticas locais no processo de invasão e ocupação irregular. Por isso, grande
parte da política de Educação Ambiental (EA) pode ser apreendida como uma
estratégia de reflexão crítica da sociedade no intuito de buscar valores e/ou (re) criar
uma nova identidade coletiva através da conscientização ambiental de modo a trazer
o paradigma da sustentabilidade como motor das ações dos atores de um dado
território. Esse pensamento vislumbra a atuação dos atores sociais, através de suas
ações e projetos, não apenas como reprodutor ou cumpridor de ordens ou regras,
mas como um motor capaz de contribuir para formação ecologicamente consciente
de cidadãos.
Sobretudo, essa abordagem pode facilitar a conscientização dos atores e cidadãos
para se sentirem parte da problemática ambiental, por outro lado, a possibilidade
de se enxergarem como uma das chaves para a proposição de ações mitigadoras
e transformadoras da insustentabilidade urbana (Da-Silva-Rosa et al., 2018). Os
estudos dos fatores de ocorrência de inundação são, assim, fundamentais para a
compreensão das dinâmicas socioambientais bem como contribuem para a gestão
pública, podendo, consequentemente, vir a evitar consequências mais desastrosas
a nível urbano através de políticas públicas socioambientais que integrem duas
variáveis fundamentais - a Redução de Risco de Desastres - RRD e a sustentabilidade.

Conclusão
Partindo de uma discussão de cunho histórico ambiental sobre o processo
de exploração da base biogeofísica de Vila Velha (ES-Brasil), buscou-se lançar
luz sobre o papel do ator estatal, no caso, a atuação da prefeitura municipal,
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no enfrentamento dos riscos de inundações trazendo, ainda, a perspectiva da
governança ambiental local. Recorrendo a fontes imagéticas e documentais,
procurou-se evidenciar esta atuação acionando uma matriz analítica de leitura
que a compreende como sendo o modo pelo qual um ator se relaciona com
a natureza. Neste sentido, ficou claro a inadequação histórica de atuações do
poder público municipal com a problemática das inundações neste território
em função da implantação de políticas públicas que não consideram princípios
como a RRD ou a sustentabilidade.
Diante do exposto, o plano original de macrodrenagem urbana para Vila
Velha não se mostrou suficiente para o escoamento superficial da água das
chuvas intensas e a construção de rede de drenagem pelo ator estatal. Pelos
estudos da problemática ambiental urbana, a compreensão é necessária para
analisar os fatos. Segundo autores como Pedrosa, Nardin, Danelon (2016) e
Da-Silva-Rosa et al. (2018), é importante entender as características geográficas
na perspectiva na parte da morfologia, tais como: declive, litologia, tipo
de cobertura vegetal, usos da terra, taxa de impermeabilização, processos e
condicionantes da drenagem natural, características da rede hidrográfica e
modificações topográficas de origem antrópica, além das características da
rede de drenagem de águas pluviais, tais como: manutenção da rede – limpeza
e conservação, dimensionamento dos bueiros e condutores, existência de
afunilamento na rede.
A compreensão das políticas públicas é uma forma indiscutível para a
inter-relação e interconexões de pessoas no processo mútuo de enfrentamento
dos desastres naturais, e por meio de representantes sociais, dos sujeitos, da
memória local, dos recordadores, a mudança pode acontecer no quadro das
relações natureza/sociedade fundamentada em uma abordagem ambiental. Os
riscos ambientais impõem a percepção da análise que certos atores têm sobre os
mesmos, que, em alguns casos, atribui ao meio ambiente uma responsabilidade
que não é dele. Afinal, cabe aos atores evitar os desastres pelas diversas formas
e ações possíveis a serem empreendidas que, nem sempre, passam por medidas
estruturais, mas, também, pelo processo de conscientização dos cidadãos graças
à educação para a RRD nas suas diferentes modalidades.
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