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RESUMO
O presente trabalho procura identificar os principais impactos ambientais ocorridos na bacia
hidrográfica do córrego Barro Branco, tema central desta pesquisa. Esses impactos refletem o avanço
urbano evidenciado na bacia ao longo das décadas. Diante desse cenário, o objetivo geral desse
trabalho é avaliar as alterações antrópicas, a partir da década de 1970, promovidas sobre a bacia e o
canal fluvial do córrego Barro Branco no município de Serra - ES. Além de analisar como ocorreram
as mudanças no Uso e Cobertura da Terra associadas ao crescimento urbano na bacia e como este
crescimento tem interferido em sua hidrodinâmica ao longo dos anos, identificando ainda as principais
transformações ocorridas no mesmo. Para a realização desse trabalho, buscou-se identificar através
das imagens históricas dos anos de 1978, 1998 e 2012, pesquisa bibliográfica e trabalhos de campo,
como ocorreram essas alterações na área urbana da bacia e as consequências geradas por elas. A
análise da área em estudo compreendeu seu processo evolutivo até os dias atuais, apresentando os
“momentos-chave” que colaboraram para a nova configuração da paisagem que se tem hoje. Durante
a realização dos trabalhos de campo, observou-se a presença de inúmeros tensores ambientais,
destacando-se as Estações de Tratamento de Esgotos – ETE’s e o represamento parcial do córrego
Barro Branco, além de outros fatores de degradação ambiental. O uso de técnicas de classificação
em ambiente SIG proporcionaram resultados satisfatórios na análise do uso e cobertura da terra,
possibilitando uma abordagem mais detalhada dos avanços da urbanização e dos tipos de impactos
ambientais gerados. Constatou-se que as alterações promovidas no ambiente da bacia apresentam
correlação com a intensificação do processo de urbanização promovido na mesma, e que se faz
necessário a adoção de medidas que se pautem em uma visão sistêmica e integrada da bacia de
drenagem.
PALAVRAS-CHAVE: Bacia hidrográfica, impacto ambiental, urbanização, geotecnologias.

ABSTRACT
The present work tries to identify the main environmental impacts occurred in the hydrographic basin
of the Barro Branco stream, central theme of this research. These impacts reflect the urban advance
evidenced in the basin over the decades. In view of this scenario, the general objective of this work is
to evaluate the anthropic alterations from the 1970 's promoted on the basin and the fluvial channel of
the Barro Branco stream in the municipality of Serra - ES. In addition to analyzing how the changes in
land use and coverage associated with urban growth in the basin occurred, and how this growth has
interfered in its hydrodynamics over the years, also identifying the main transformations that occurred
in it. In order to carry out this work, it was sought to identify, through the historical images of the years
1978, 1998 and 2012, bibliographical research and fieldwork, how these changes occurred in the
urban area of the basin and the consequences generated by them. The analysis of the area under
study its evolutionary process up to the present day, presenting the "key moments" that contributed to
the new configuration of the landscape that we have today. During the accomplishment of the field
work, it was observed the presence of innumerable environmental tensors, especially the Sewage
Treatment Plants - ETE's and the partial impoundment of the Barro Branco stream, in addition to other
factors of environmental degradation. The use of GIS classification techniques provided satisfactory
results in the analysis of land use and land cover, allowing a more detailed approach to urbanization
advances and the types of environmental impacts generated. It was found that the changes promoted
in the basin environment correlate with the intensification of the urbanization process promoted in the
same, and that it is necessary to adopt measures that are based on a systemic and integrated view of
the drainage basin.
KEY WORDS: Hydrographic basin, environmental impact, urbanization, geotechnologies.
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INTRODUÇÃO
A

ocupação

urbana

no

espaço

geográfico

tem

despertado

sérios

questionamentos por parte da comunidade acadêmica, pois os riscos ambientais
gerados pela ação antrópica atingem inúmeras esferas e as soluções desenvolvidas
para resolver os problemas em sua maioria são insuficientes ou até mesmo
inexistentes.
A urbanização no Brasil é relativamente recente, teve seu início no final dos
anos de 1960 e se intensificou a partir da década de 1970 quando houve fluxo
considerável de migrações de pessoas do campo para a cidade. Santos (1996)
afirma que o processo de urbanização no Brasil gerou uma ocupação acelerada dos
centros urbanos, os quais não possuíam um planejamento e, sendo assim, as
questões ambientais também não se tornaram uma preocupação.
O que resultou em um crescimento rápido, espontâneo e desordenado
presente na maioria das grandes e médias cidades e não obedece aos
condicionamentos biofísicos do lugar original de implantação. Onde muitas áreas
consideradas

impróprias

para

edificações,

acabam

por

serem

ocupadas,

aumentando assim, a vulnerabilidade e degradação ambiental das áreas já
naturalmente frágeis (OLIVEIRA JORGE, 2011).
A partir deste crescimento, tornaram-se nítidas as transformações na
paisagem urbana, especialmente em grandes metrópoles, onde se observa um
desequilíbrio ambiental mais intenso.
As cidades são estruturas frágeis, suas topografias são constantemente
modificadas, elevações niveladas, baixadas aterradas, os cursos de água
tubulados ou retificados, os edifícios criam uma nova topografia, a
pavimentação uma nova superfície do terreno, orifícios são perfurados para
poços, fundações e túneis fazem uma nova conexão entre a superfície do
solo e o substrato rochoso (GASCHO, 2006, p.15).

O processo de urbanização tem sido um fator relevante quando se refere aos
impactos ocasionados aos recursos hídricos e ao meio ambiente como um todo,
pois, a expansão da área urbana se deu a partir das zonas mais baixas, próximas às
várzeas dos rios ou à beira-mar, em direção às colinas e morros, em face da
necessária interação da população com os corpos hídricos, com isso houve uma
grande impermeabilização do solo e consequente canalização do escoamento,
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resultando em uma série de conflitos com o suporte natural, que limitava em certa
medida as áreas passíveis de urbanização e as formas de ocupação (TUCCI, 1999;
TRAVASSOS, 2004; CANHOLI, 2005).
Um reflexo disto é o município de Serra no Espírito Santo que se tornou uma
área importante por constituir um polo industrial na Região Metropolitana de Vitória e
devido a isso sofreu uma ocupação acelerada em meados das décadas de 1970 e
1980, passando a possuir uma densidade populacional expressiva em poucos anos.
A acomodação e distribuição de novos habitantes pelo território do município
resultaram em um intenso processo de degradação ambiental.
Segundo Ferraz (2011), em nossas cidades, para crescer, poluíram as águas;
sufocaram os rios transformando-os ora em canais fechados com vazão limitada, ora
em esgotos a céu aberto ou carreadores de lixo; eliminaram as várzeas – piscinões
naturais reguladores das cheias; construíram vias automotivas marginais ou mesmo
sobre os rios; enfim, trataram um de nossos mais preciosos bens – a água – como
matéria descartável e de segunda importância, como se fosse inesgotável.
Essa realidade atinge grande parte das bacias hidrográficas brasileiras, como
o exemplo da bacia hidrográfica do Córrego Barro Branco (figura 1), localizada no
município de Serra, a mesma possui uma área de 14,94 km² e compreende um
desses ambientes onde a ação do homem, como agente modelador da paisagem,
alterou o equilíbrio natural através do processo de urbanização, que por inúmeras
vezes, instalou-se em ambientes impróprios para moradia, além de modificar os
elementos naturais ali presentes.
Diante deste cenário, tornam-se relevantes os estudos que visem relacionar o
vínculo estabelecido entre o homem e o meio, de modo a compreender de que
forma a ocupação e distribuição da população sobre o espaço geográfico interfere
na dinâmica dos recursos naturais, uma vez que “[...] a tendência atual do limitado
planejamento urbano integrado está levando as cidades a um caos ambiental urbano
com custo extremamente alto para a sociedade” (TUCCI, 2013, p.17).
Cabe salientar que este trabalho tem como:

13

Objetivo geral
◦

Avaliar as alterações antrópicas, a partir da década de 1970,
promovidas sobre a bacia e o canal fluvial do córrego Barro Branco no
município de Serra – ES.

Objetivos específicos
◦

Analisar como ocorreram as mudanças no Uso e Cobertura da Terra
associadas ao crescimento urbano na bacia;

◦

Estudar como este crescimento tem interferido em sua hidrodinâmica
ao longo dos anos;

◦

Identificar as principais transformações ocorridas no córrego Barro
Branco.

◦

Quantificar as áreas de conflitos ambientais presentes no interior da
bacia.

Em suma, a elaboração desse trabalho permitirá o uso do mesmo como
ferramenta de planejamento para os gestores públicos do município de Serra,
abordando principalmente os bairros situados na área do córrego, pois evidenciará
problemáticas e questões locais, bem como oferecerá medidas mitigadoras para um
dos problemas ambientais mais notórios como a degradação dos cursos hídricos.
Reiterando que tais problemas ambientais não afetam somente os bairros da área
de estudo, mas, toda a bacia hidrográfica de maior escala na qual o córrego se
encontra incluído.
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Figura 1 - Localização da área de estudo bacia do Córrego Barro Branco
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1. SÍNTESE DOS CONHECIMENTOS PRÉ-EXISTENTES
O intuito desse capítulo é fornecer uma breve revisão acerca dos conceitos,
das abordagens e das metodologias que englobam o tema escolhido, detalhando os
principais assuntos que conduzem essa monografia.

1.1. Bacia Hidrográfica
Apesar do recorte espacial se referir ao Córrego Barro Branco e adjacências,
a abordagem teórica e conceitual contempla a totalidade de sua bacia.
Existem diversos conceitos para o termo bacia hidrográfica, tais definições
foram desenvolvidas com o passar do tempo. Dentre as inúmeras interpretações,
percebe-se uma grande semelhança e consideração dos autores em relação a este
recorte espacial, baseado na área de concentração de determinada rede de
drenagem (TEODORO et al., 2003).
Atualmente, o conceito de Bacia Hidrográfica tem sido cada vez mais
ampliado e utilizado na área de planejamento ambiental. Na perspectiva de um
estudo hidrológico, o conceito de bacia hidrográfica envolve o conjunto de terras
drenadas por um corpo d’água principal e seus afluentes. Do ponto de vista do
planejador direcionado à conservação dos recursos naturais, o conceito tem sido
ampliado, com uma abrangência além dos aspectos hidrológicos, envolvendo o
conhecimento da estrutura biofísica da bacia, bem como das mudanças nos padrões
de uso da terra e suas implicações ambientais (PIRES; SANTOS; DEL PRETTE,
2002).
Para a Agência Nacional das Águas – ANA (2014), bacia hidrográfica
corresponde ao espaço geográfico delimitado pelo respectivo divisor de águas cujo
escoamento superficial converge para seu interior sendo captado pela rede de
drenagem que lhe concerne.
Conforme a Política Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo, Lei nº
5.818, entende-se, para fins desta lei, bacia hidrográfica como sendo uma unidade
físico-territorial de planejamento, gerenciamento e enquadramento das águas,

16

considerando as influências do meio físico, antrópico e biótico, das regiões limítrofes
e das camadas subjacentes do solo sobre esta (ESPIRITO SANTO, 1998).
Segundo Guerra (2008), bacia hidrográfica é um conjunto de terras drenadas
por um rio principal e seus afluentes, sendo que em todas as bacias hidrográficas
deve existir uma hierarquização na rede. Deve incluir também uma noção de
dinamismo, por causa de modificações que ocorrem nas linhas divisoras de água
sob o efeito dos agentes erosivos, alargando ou diminuindo a área da bacia.
Podendo ainda ser uma bacia hidrográfica principal, secundária ou terciária, quando
é constituída de cursos de água de menor importância.
Para Tucci e Mendes (2006), para cada seção de um rio existirá uma bacia
hidrográfica. Considerando esta seção, a bacia é toda a área que contribui por
gravidade para os rios até chegar a seção que define a bacia, sendo que, esta área
é definida pela topografia da superfície. As principais características de uma da
bacia hidrográfica são a área de drenagem, o comprimento do rio principal, a
declividade do rio e a declividade da bacia.
Christofoletti (1980) considera que a drenagem fluvial é composta por um
conjunto de canais de escoamento que se inter-relacionam para formar a bacia de
drenagem, sendo esta, definida como uma área drenada por um determinado rio ou
sistema fluvial.
Para Cunha (2006), as bacias hidrográficas, importantes unidades de
planejamento e gestão, são consideradas como territórios sistêmicos nos quais a
cidade participa como um dos elementos integradores do sistema ou como uma das
unidades geoambientais. Desta forma, os rios, em particular os situados em áreas
urbanas, vistos no contexto geoambiental, espelham a interação entre os
geossistemas existentes na bacia hidrográfica, com seus respectivos estados de
equilíbrio e degradação.
1.2. Bacias Urbanas
Em termos gerais, a bacia urbana, perante qualquer ecossistema, é um
importante suporte para a vida urbana, por ser uma fonte de bens e serviços
essenciais. Diante disto, temos que as bacias urbanas são exemplos representativos
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da relação estabelecida entre as sociedades e os cursos d’água com o passar dos
tempos.
O caráter urbano que lhes é conferido se refere ao processo de
transformação das suas características naturais em urbanas, o que remete à
inserção destas bacias em um processo social e histórico, a urbanização. Por serem
urbanas, tais bacias continuam a se relacionar com esse processo no contexto atual,
se moldando a partir das dinâmicas existentes, o que acentua ainda mais a sua
dimensão social.
Para Cardona (2013), a partir de análises de aspectos tais como registros
meteorológicos, cartografia, vegetação, recursos hídricos, mobilidade e tecnologia,
pode-se definir, de forma mais ampla, bacias urbanas como unidades territoriais
para a sustentabilidade de modo que desempenhem um papel fundamental na
construção de planos de ordenamento territorial.
Cardona (2013) ressalta ainda que a bacia urbana é uma bacia hidrográfica
na qual se originam os processos de urbanização, junto às atividades sociais,
econômicas políticas e culturais, apoiadas em sistemas tecnológicos artificiais que
se desenvolvem à custa do sistema natural.
Uma bacia urbana pode ser compreendida, segundo Finkler (2012), como
determinada bacia que sofreu processo de urbanização tendo suas características
naturais alteradas, uma vez que os impactos gerados pelo desenvolvimento urbano
sobre os recursos hídricos ocorrem tanto no aspecto qualitativo (pela alteração da
qualidade da água), quanto no quantitativo (com mudanças nos padrões de fluxo e
quantidade da água). Ressalta-se, ainda, que tais impactos ocorrem de forma
indissociável, simultaneamente dentro do meio urbano.
Muitas vezes uma bacia, ou até mesmo um pequeno rio, está presente em
mais de um território. Tucci e Mendes (2006) relatam que em regiões metropolitanas
grande parte das cidades possuem alguma bacia hidrográfica em comum com
outros municípios, sendo comum haver uma grande predominância urbana que
atravessa mais de uma cidade, na qual a transferência de impacto entre elas é muito
grande.
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As bacias hidrográficas inseridas no meio urbano desempenham um
importante papel pouco reconhecido pela sociedade,
Por sua importância histórica e também pelo fato de hoje constituírem áreas
de intensa ocupação urbana, as bacias hidrográficas presentes no meio
urbano constituem um recorte espacial de importância fundamental para o
planejamento urbano. Quase sempre, seu processo de uso e ocupação do
solo, é desenvolvido de modo espontâneo, raramente fundamentado nas
questões ambientais (SEBUSIANI E BETTINE, 2011 p. 260).

As mudanças em uma bacia hidrográfica ou em um canal podem variar sob
influência do processo de urbanização, estabelecendo-se novas condições de
equilíbrio. Tendo em vista que a principal característica das bacias urbanas é
representada pelo aumento da impermeabilização e consequente redução da
infiltração devido às superfícies de revestimento, como resultado da construção de
novos edifícios, calçadas de pavimentação, ruas e avenidas, além da remoção da
cobertura vegetal. Essas mudanças registram-se de acordo com a escala temporal,
podendo ocorrer ao longo do tempo geológico ou em um curto prazo (WOLMAN,
1967 apud LUCAS e CUNHA, 2007, GUTIERREZ e AYALA, 1999).
Dessa forma, as bacias hidrográficas urbanas são marcadas pela diminuição
do tempo de concentração de suas águas e pelo aumento dos picos de cheias,
quando comparadas às condições anteriores à urbanização (BOTELHO, 2011,
p.73).
Cardona (2013) assegura que a bacia urbana pretende ser a unidade
territorial básica integrando as dimensões sociais, políticas, ambientais, econômicas
e físicas, permitindo a sustentabilidade da cidade, desde o apoio na utilização de
fontes de energia e patrimônio natural, água e biodiversidade, evitando a
perversidade atual da população urbana e garantindo a qualidade de vida para as
gerações futuras.
1.3. Intervenções Antrópicas nos Cursos D’Água
O impacto ambiental provocado pelo aumento da população em determinados
pontos do espaço geográfico, seja nos centros urbanos ou nas periferias, não se
reduz exclusivamente à escala do local ou ao sítio urbano propriamente dito. O
mesmo é o resultado do processo de mudanças sociais e ecológicas causado por
perturbações no ambiente (PORTO – GONÇALVES, 2012).
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O desenvolvimento urbano se acelerou na segunda metade do século XX
devido à concentração da população em um espaço reduzido, produzindo grande
competição pelos mesmos recursos naturais (solo e água), destruindo parte da
biodiversidade natural. Portanto, isto acarreta na degradação da qualidade ambiental
urbana, tornando-se cada vez mais presente e visível no cotidiano das cidades
brasileiras (TUCCI, 2008).
O processo de urbanização afeta muitos recursos e componentes do meio
ambiente em áreas urbanas e além das mesmas. A alteração não se limita apenas a
paisagem, mas aos outros compartimentos ambientais que interagem com o meio
como a atmosfera, as águas superficiais e subterrâneas, os solos e a biota.
Ressalta-se a devida importância para a problemática da água urbana, tendo
em vista a ocorrência de alteração nos fluxos de materiais e energia, no escoamento
superficial, entre outros. Essas consequências são particularmente importantes no
que se refere as características da urbanização no meio hídrico (MARSALEK et al.,
2006).
Os recursos hídricos, em especial os rios e os córregos, são alvos de
agressões intensas nas áreas urbanas. Os rios brasileiros recebem uma grande
carga de poluentes vindos de seus afluentes, isso ocorre porque os dejetos que são
produzidos pelas cidades são lançados diretamente nos córregos, percorrendo o
perímetro urbano e contaminando a água, deixando-a imprópria para o consumo.
Uma vez que os lençóis de água são contaminados torna-se extremamente difícil e
oneroso a correção desse problema (REIS et al., 2008).
Nas áreas urbanas, novos elementos são introduzidos ao meio pelo homem,
como edificações, pavimentação, canalização e retificação dos rios, acarretando em
mudanças expressivas no ciclo natural da água, como a redução significativa da
infiltração que favorece o escoamento das águas, que em grande maioria está
associado as enchentes (BOTELHO, 2011).
Segundo Ross (2005), apesar de inicialmente serem pensadas para promover
seu bem-estar, muitas das ações humanas acabam por desencadear problemas no
meio ambiente, que mesmo diante das técnicas de controle de impacto ambiental,
não são suficientes para que a natureza consiga retornar ao seu estado original.
Mesmo na atual fase do conhecimento técnico-científico existem perguntas cujas
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respostas não são seguras o suficiente e, portanto, a melhor escolha seria adotar
uma postura preventiva e protetiva.
São diversos os benefícios econômicos e sociais que explicam a
interferência humana nos ciclos hidrológicos, além de ser relativamente
simples realizar modificações de grande porte que afetem imensamente o
funcionamento do sistema como um todo (BASTOS E FREITAS, 2012
p.24).

Park (1981 apud CAMPOS, 2006) aborda dois tipos de mudanças fluviais
provocadas pela interferência antrópica. O primeiro trata das mudanças diretas,
onde ações humanas ocorrem de forma intencional sobre o canal ou bacia fluvial.
São exemplos as obras de engenharia que objetivam controlar as vazões, diminuir
os impactos das enchentes, melhorar a navegação, regularizar o fornecimento de
água, controlar a erosão e o depósito de sedimentos.
O segundo tipo de mudança é a indireta e ocorre em função dos efeitos de
atividades humanas, tais como, desmatamento, urbanização, práticas agrícolas
inadequadas que, apesar de realizadas fora da área do canal fluvial, modificam as
descargas e os sedimentos do rio, provocando alterações na morfologia do canal e
consequentes ajustes para o novo equilíbrio.
Em ambos os tipos de mudança fluvial (direta ou indireta), os efeitos podem
ser transmitidos a longas distâncias. Existem maneiras distintas de se identificar as
mudanças fluviais induzidas pelo homem. O método ideal é aquele que se apoia no
monitoramento das mudanças do canal em locais-marco. Esse método requer dados
coletados durante algum tempo e são necessárias observações anteriores às
modificações, muitas vezes obtidas em fotos aéreas (CUNHA, 2001).
Vieira e Cunha (2008) elencam alguns problemas gerados pela ocupação
urbana, como o agravamento dos problemas de drenagem, aumento do
assoreamento e o represamento das águas, relacionados geralmente à presença do
lixo. O meio encontrado para reduzir ou minimizar esses problemas, tem sido a
realização de obras no canal que, muitas vezes, são insuficientes para dar vazão ao
volume de água e sedimentos que transporta, gerando maiores inundações, que têm
contribuído para a degradação da qualidade de vida da população.
Além dessas questões, Tucci (2008) aponta a falta de tratamento de esgoto,
cujos efluentes podem ser lançados diretamente nos cursos hídricos; a ocupação do
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leito de inundação ribeirinha, que se torna suscetível a frequentes inundações; a
impermeabilização e canalização dos rios urbanos, que sofrem aumento da vazão
de cheia; a deterioração da qualidade da água por falta de tratamento dos efluentes,
pois, em áreas em que o recurso hídrico apresenta-se eutrofizado há grandes
probabilidades de se produzir riscos à saúde da população.
Diante dos inúmeros problemas gerados, tem-se que as normas de usos e
ocupação de bacias hidrográficas no meio urbano restringem-se aos zoneamentos
urbanos e delineiam-se segundo tendências político-administrativas de expansão
territorial. Este fato ocasiona conflitos de ordem ambiental e, em muitos casos, a
ocupação ocorre de modo desordenado (SEBUSIANI E BETTINE, 2011).
Ferraz (2011) destaca que são poucas as cidades brasileiras que conservam
uma relação saudável com seus rios. Seja qual for o porte, pequena, média ou
grande, toda cidade possui inserido em seu meio, seu rio, ribeirão, córrego, açude
ou lagoa.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia adotada para a realização deste trabalho se divide em fases
essenciais visando alcançar os objetivos acima explicitados. A mesma tem início
com uma pesquisa bibliográfica acerca de diversos temas, como o processo de
urbanização brasileira, a urbanização no estado do Espírito Santo, a organização
territorial, a aplicabilidade de ferramentas Sistema de Informação Geográfica - SIG
para o planejamento urbano e para as questões ambientais. O levantamento
bibliográfico também foi feito através de leitura de dissertações, teses, monografias,
livros, periódicos, jornais e outros.
Prossegue com um resgate histórico e documental acerca do processo de
ocupação/evolução urbana do município de Serra, em especial sobre a área a ser
estudada. Neste momento, a pesquisa direciona-se ao levantamento dos
documentos conservados nos órgãos públicos e privados acerca do assunto
abordado (Tabela 1).
Como o objetivo da pesquisa consiste em avaliar as transformações que
ocorreram no córrego através das ações antrópicas, torna-se necessário a
interpretação de imagens, pois, como salientado por Jensen (2009) e Florenzano
(2002), as imagens obtidas através do sensoriamento remoto proporcionam uma
visão de conjunto multitemporal de extensas áreas da superfície terrestre,
possibilitando estudos regionais e integrados envolvendo vários campos do
conhecimento. As imagens mostram os ambientes e suas transformações, destacam
os impactos causados por fenômenos naturais e antrópicos, como a expansão
urbana, ou outras alterações do uso e da ocupação da terra. Com isso, foi
necessária a aquisição de dados cartográficos no formato matricial (imagens).
Além da análise de imagens, o presente trabalho envolve mapas temáticos
elaborados em ambiente SIG com o auxílio do software ArcGIS™ 10.5. no
Laboratório de Cartografia Geográfica e Geotecnologias vinculado ao departamento
de Geografia da UFES. Para a realização dos mesmos foi necessária a aquisição de
materiais cartográficos em formato vetorial.
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Tabela 1 - Base de Dados Geográficos / Planos de Informação
Dado
Limite municipal
Eixo viário
Limite de bairro
Geomorfologia
Hidrografia
Massa d’água
Sub-bacia
Zona de proteção ambiental
SRTM
Ortofotomosaico
Fotografia aérea

Fonte

Ano

IJSN
IJSN
IJSN
IJSN
IJSN
IJSN
IJSN
PMS
IJSN
IEMA

2013
2013
2016
2012
2003
2011
2003
2015
2008
2012

VERACIDADE

1978 e 1998

Organizado pelo autor.

A seguir é apresentado o fluxograma (Figura 2) com a síntese das principais
etapas da pesquisa, seguido das discussões acerca das principais etapas realizadas
na metodologia.
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Figura 2 - Fluxograma com a síntese das principais etapas da pesquisa.
Análise do Impacto da Evolução Urbana sobre a Bacia do Córrego
Barro Branco

Referencial Teórico
 Bacia Hidrográfica
 Bacias Urbanas
 Intervenções
Antrópicas

Levantamento de Dados
 Dados Vetoriais e
Matriciais
 Ortofotos 1978/1998/2012

Formulação da Base Teórica
Processamento em ambiente
SIG
 Delimitação da bacia de
drenagem
 Criação de mapas
 Classificação do uso e
cobertura da terra

Bacia do Córrego Barro Branco

Caracterização da Área de Estudo
 Relevo
 Recursos hídricos
 Processo de Urbanização do
município de Serra
 Ocupação da Bacia do Córrego
Barro Branco

Trabalho de Campo
 Reconhecimento em campo
da área de estudo
 Registro fotográfico

Fonte: Organizador pelo autor.
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2.1. Limite da Bacia e Declividade
O limite da bacia foi delimitado a partir do método Hydrology do software
ArcGIS 10.5 no qual se utilizou a imagem Shuttle Radar Topography Mission - SRTM
obtida através do IJSN.
A missão SRTM teve como objetivo o mapeamento do relevo terrestre,
desenvolvido pela NASA (National Aeronautics and Space Administration) dos
Estados Unidos no ano 2000. Embora as imagens geradas tenham uma resolução
original de 30 metros, as imagens referentes à América do Sul foram
disponibilizadas pela NASA em resolução de 90 metros.
Durante as etapas de execução do Hydrology foi estabelecido um ponto para
que, a partir do mesmo, fosse delimitado o perímetro da bacia objeto de estudo.
Ressalta-se que a inserção deste ponto levou em consideração a altitude mais baixa
que foi obtida através de dados sobre a declividade do terreno.
Para a elaboração do mapa de Declividade foi utilizada, novamente, a
imagem SRTM e a extensão Spatial Analyst, com uso das ferramentas Slope e
Reclassify. A SRTM foi utilizada como um dado de base, já a classificação adotada
para a declividade das formas de relevo utilizou como referência o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
– EMBRAPA, caracterizando tais classes de relevo como: Plano 0 a 3%, Suave
ondulado 3 a 8%, Ondulado 8 a 20%, Forte ondulado 20 a 45%, Montanhoso 45 a
75% e Escarpado > 75%.
2.2. Recorte Espacial dos Bairros da Bacia
Visando compreender como a problemática da urbanização influencia em
áreas suscetíveis à alteração da dinâmica fluvial, como é o caso da bacia em
estudo, adotou-se uma metodologia de análise que abordasse a forma como se deu
o uso e a cobertura da terra em diferentes períodos da escala temporal, observando
a evolução destes processos na bacia.
Devido ao intenso processo de expansão da área urbana associado ao
aumento populacional nos limites onde se encontra a bacia buscou-se analisar como
esses processos influenciaram na atual característica do recurso hídrico. Para tal, foi
elaborado um mapa com os bairros e suas respectivas datas de implantação e a
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partir da espacialização e identificação dos bairros definiu-se anos (19781, 1998 e
2012) para que se fossem analisados como a introdução dos mesmos afetou direta
ou indiretamente o curso d’água em questão.
2.3. Classificação do Uso e Cobertura da Terra
Com o limite da bacia estabelecido, foi possível realizar o processo de
classificação do uso e cobertura da terra dos anos de 1978, 1998 e 2012 (figura 3).
Figura 3 - Imagens utilizadas para caracterização do Uso e Cobertura da Terra.

Fonte: IJSN, Veracidade.

Para um estudo mais detalhado do uso e cobertura da terra na área da bacia,
adotou-se o processo de classificação supervisionada e interpretação visual das
imagens e a partir dos níveis de urbanização nos anos foi possível analisar como
ocorreu o processo de alteração das características naturais da bacia do córrego
Barro Branco.
A extração de informações em imagens pode ser realizada através de
técnicas de interpretação visual ou por meio de técnicas de classificação
supervisionada e não supervisionada. Os dois métodos são muito utilizados e às
vezes são até complementares (ROSA 2009).
Ainda segundo Rosa (2009), a classificação supervisionada é utilizada
quando se tem algum conhecimento sobre as classes da imagem, quanto ao seu
número e ponto (na imagem) representativos destas classes. Desta forma
identificamos os exemplos de classes de informação presentes na imagem, que
foram denominadas pelo autor, como “áreas de treinamento”.
1

Devido à baixa qualidade na resolução da imagem de 1970, optou-se por trabalhar com a imagem
de 1978 para a área em estudo.
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Para a classificação supervisionada foram estabelecidas 05 classes (urbana,
vegetação, água, brejo e outras áreas) definidas com base no Manual Técnico de
Uso da Terra do IBGE 3ª edição.
Por áreas urbanizadas, foram consideradas as áreas correspondentes às
cidades, às vilas e às áreas urbanas isoladas conforme classificação do IBGE.
Compreendem áreas de uso intensivo, estruturadas por edificações e sistema viário,
onde predominam as superfícies artificiais não agrícolas. As áreas urbanizadas
podem ser contínuas, onde as áreas não lineares de vegetação são excepcionais,
ou descontínuas, onde as áreas vegetadas ocupam superfícies mais significativas.
(CENSO DEMOGRÁFICO 2010, 2011 apud MANUAL TÉCNICO DE USO, 2013).
Conforme o sistema de classificação adotado, a vegetação natural
compreende um conjunto de estruturas florestais e campestres, abrangendo desde
florestas e campos originais (primários) e alterados até formações florestais
espontâneas secundárias, arbustivas, herbáceas e/ou gramíneo-lenhosas, em
diversos estágios sucessionais de desenvolvimento, distribuídos por diferentes
ambientes e situações geográficas.
Águas incluem todas as classes de águas interiores e costeiras, como cursos
de água e canais (rios, riachos, canais e outros corpos de água lineares), corpos
d’água naturalmente fechados, sem movimento (lagos naturais regulados) e
reservatórios artificiais (represamentos artificiais d’água construídos para irrigação,
controle de enchentes, fornecimento de água e geração de energia elétrica), além
das lagoas costeiras ou lagunas, estuários e baías.

Por outras áreas, referem-se tanto a ambientes naturais, como rochas
desnudas ou praias, quanto a ambientes antrópicos, decorrentes da degradação
provocada pelas atividades humanas, como áreas abandonadas e sem cobertura
vegetal, além de outras categorias ainda não classificadas.
Para brejos a definição foi um pouco mais complexa, tendo em vista que o
manual utilizado como base não classifica a área em questão, durante a pesquisa, o
que se encontrou, foram variações regionais nas terminologias que se referem a
áreas alagadas. Conforme Soffiati; Moore, (1996; 2006 apud VILAÇA 2011),
descrevem brejo como sendo uma “área úmida, dominada por plantas aquáticas
emergentes, tais como juncos, caniços e taboas que acabam por ocultar seu
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espelho d’água”. Sofiatti, reitera que existem dois tipos distintos de brejos, de acordo
com sua gênese:
1) Brejo que pode ter sido uma lagoa ou um banhado e, por ação natural ou
antrópica, ter se transformado num brejo. No entanto, uma adução de água
vertical ou horizontal, ou ambas, pode mostrar novamente a face da antiga
lagoa.
2) Brejo pode ser uma depressão que acumula água em pouca quantidade
e profundidade, alimentando o crescimento de plantas aquáticas
(SOFFIATI, 2010 apud VILAÇA, 2011, p 152).

Anteriormente ao início do processo de classificação supervisionada, foram
criados arquivos do tipo vetores no formato de polígonos para cada imagem
referente aos anos estudados. O objetivo destes vetores era editar amostras de
cada tipo de classe estabelecido, com intuito de coletar o maior número possível das
mesmas. Na tabela de atributos do shapefiles criados atribuiu-se um novo campo
denominado “Classe” para cada conjunto de amostras. Além disso, no campo “Id”
foram designados valores de 1 a 5.
Posteriormente às coletas e à estruturação da tabela de atributos, foi utilizada
a ferramenta Create Signatures presente no ArcToolBox, transformando assim os
vetores em estatísticas para classificação.
Após a finalização do processo, ainda na ArcToolBox, utilizou-se a ferramenta
Maximum Likelihood.
Finalizado todo esse processo, foi necessário transformar os arquivos raster
em arquivos vetoriais, para isso foi utilizada a ferramenta Raster to Polygon, também
encontrada no ArcToolBox. Com esses vetores, foi possível uma melhor análise e
consequentemente um melhor resultado, pois algumas informações geradas não
condiziam com a real situação do local, necessitando de correção manual. Dessa
forma, houve uma interpretação visual mais detalhada visando um melhor resultado
no estudo proposto.
Após o processo final de interpretação das imagens, realizou-se um Clip do
plano de informação de Bairros (IJSN) com o plano de informação que continha as
classes de uso do solo, gerando assim um recorte referente a área estudada.
A partir dos shapefiles obtidos, os mesmos foram concatenados em um
geodatabase e utilizados para os cálculos da área, em metros quadrados, e para o
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cálculo da porcentagem das classes finais empregadas nas classificações. Tais
dados serviram de base para a observação da tendência da dinâmica de uso na
bacia por meio de um gráfico comparativo e de análises espaciais.
2.4. Classificação do Padrão de Urbanização no Interior da Bacia
Para o estudo da evolução área urbana na bacia foi adotado um processo de
classificação e comparação de imagens, a partir de diferentes níveis de urbanização,
no qual a principal ferramenta de análise foi a fotografia.
A metodologia adotada se baseou no estudo de caso trabalhado Renata
Galvão, doutora pela Universidade Federal Fluminense, em sua tese “Gestão de
Bacias Hidrográficas Urbanas: Niterói (RJ) ”, adaptando-se às especificidades
encontradas na bacia em estudo.
A metodologia consiste em uma análise qualitativa das imagens aéreas e
ortofotos da área estudada a fim de classificar o processo de urbanização em três
níveis. Além destes três níveis, foi estabelecida para a área de estudo outra classe
chamada “Industrial” que correspondente as áreas onde não se observa presença
de elementos urbanos residenciais.
A observação foi realizada em imagens dos anos de 1978, 1998 e 2012, da
área que compreende a bacia hidrográfica do córrego Barro Branco, e serviu para
analisar a influência das ações humanas sobre a paisagem dessa bacia, sendo que
a mesma foi muito importante para a compreensão da história da ocupação no
município de Serra, bem como da relação dela com as áreas ambientais.
O processo de comparação e classificação dos níveis de urbanização dos
anos de 1978, 1998 e 2012 levou em consideração as seguintes chaves para
classificação dos respectivos anos: Área Urbana Densa, Área Urbana Média, Área
Urbana Esparsa e Área Urbana Industrial.


Área Urbana Densa: Área com maiores níveis de aglomeração e
grande quantidade de construções e vias pavimentadas. Caracterizam
áreas de ocupação mais antigas e consolidadas.



Área Urbana Média: Área com presença de ocupação, porém com a
presença de terrenos vazios e ruas sem asfaltamento, o que
caracteriza uma ocupação intermediária.
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Área Urbana Esparsa: Áreas com baixa aglomeração e grandes
espaços entre construções e presença de terrenos vazios e ruas sem
asfaltamento. Ocupação recente, que podem ser consideradas os
vetores de expansão da bacia hidrográfica.



Área Urbana Industrial: Área sem a presença de elementos urbanos
residenciais, destinada a atividades de produção e transformação
industrial.
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3. USO E COBERTURA, CRESCIMENTO URBANO E IMAPCTOS AMBIENTAIS
NO INTERIOR DA BACIA
Para que seja possível avaliar as transformações urbanas que ocorreram na
paisagem estudada, é necessário realizar um estudo mais amplo com o resgate da
história para que se possa elaborar um panorama desse espaço anterior às
alterações ocorridas. Neste capítulo, será feita uma caracterização econômica e
fisiográfica sobre a paisagem do município de Serra, bem como uma análise de
sua evolução urbana entre os anos de 1960, 1970 e 1980, para que se possa
entender como ocorreram às modificações e os impactos recebidos nesse território
a partir da implantação dos grandes projetos industriais e dos conjuntos
habitacionais.
Em um contexto mais detalhado, visando entender como as transformações
decorrentes do processo de urbanização influenciam nas dinâmicas das bacias
hidrográficas, o capítulo também apresenta uma avaliação geral das características
da bacia do Córrego Barro Branco, trazendo os aspectos físicos como hidrologia,
vegetação, geomorfologia e pedologia, tipos de uso e cobertura praticados e
impactos ambientais decorrentes do crescimento urbano. Pois, entender como as
modificações na paisagem ocorrem é essencial para os gestores e planejadores do
espaço geográfico, seja ele, urbano ou rural, para que seja possível pensar em
melhorias e adaptações para o convívio da sociedade em harmonia com o meio.
3.1. Transformações na paisagem do município de Serra e na bacia do
Córrego Barro Branco
O início da urbanização se estabelece a partir do conjunto de mudanças
ocorridas na economia brasileira, principalmente no setor agrícola da década 1960
onde, entre os anos de 1962 e 1967, houve a erradicação dos cafezais por ordem do
governo federal em todo território brasileiro.
Tais mudanças vieram a afetar a dinâmica econômica e social do Espírito
Santo, pois, o mesmo foi o estado mais atingido tendo 53,8% dos cafeeiros
erradicados e 71,0% da área plantada liberada para reocupação de novas culturas
(ROCHA e MORANDI, 2012).
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Diante deste novo cenário no Estado, houve um aumento da população entre
os anos de 1960, 1970 e 1980, que residia na região da Grande Vitória (tabela 2),
como afirma o Plano Emergencial de Habitação Grande Vitória:
O grande fluxo, migratório de trabalhadores do interior do Estado e de
outros estados em direção à Grande Vitória, aproximadamente 120 mil
pessoas, ao mesmo tempo expulsos do campo e atraídos pela cidade,
formaram um contingente de mão de obra pouco qualificados. (IJSN, p.10,
1987).

Para Siqueira (2001), o processo de erradicação dos cafezais culminou com o
início da modernização da economia capixaba. O Estado se distanciava da
economia agrário-mercantil e se aproximava de uma economia urbano-industrial:
“O processo de modernização ocorrido na economia do Espírito Santo,
configurou-se de forma brusca, tendo sido originado da desestruturação de
sua base econômica, o setor agrário, e de sua reestruturação, a partir de
uma nova ótica de acumulação do capital, a industrialização. [...]” (p. 87).

Tabela 2 - Evolução da população dos municípios na Grande Vitória: 1960 – 1980
1960

1970

1980

Municípios

Pop. Tot.

Pop. Urb.

Pop. Tot.

Pop. Urb.

Pop. Tot.

Pop. Urb.

Cariacica

39.608

23.816

101.422

69.200

189.099

185.298

Serra

9.192

3.345

17.286

7.967

82.568

80.300

Viana

6.571

611

10.529

1.620

23.440

18.631

Vila Velha

55.589

54.590

123.742

121.850

203.401

202.375

Vitória

83.351

82.500

133.019

132.036

207.736

207.736

GV
194.311
164.862
Fonte: IBGE, 1960, 1970 e 1980.
Organizado pela autora.

385.998

332.673

706.244

694.340

Com isso, surgiu a necessidade de expansão de áreas para uma melhor
acomodação de moradias, comércio e indústrias. Igualmente a outras localidades, o
município de Serra também atraiu um grande contingente populacional entre as
décadas de 1960 e 1970.

O mesmo que possuía uma estrutura pautada na

pequena e média propriedade passou a ser um modelo de grandes propriedades,
período em que grandes extensões de terras foram adquiridas para serem reservas
de valor para especulação imobiliária, na expectativa de obtenção de lucro com a
expansão urbana, por exemplo, para a implantação de loteamentos e conjuntos
habitacionais (ESPÍRITO SANTO, 1988).
Além dos incentivos para o meio habitacional, o município recebeu grandes
investimentos de ordem industrial como o início da construção do Porto de Tubarão
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(1963), a implantação do Centro Industrial de Vitória - CIVIT I (1969) e a construção
da Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST (1976).
Deu-se assim o início do processo de ocupação do território do município que,
associado a vários fatores condicionantes como o relevo, a hidrografia, a localização
e as políticas de incentivo habitacional trouxe consigo inúmeras transformações
tanto no âmbito econômico, social e ambiental.
Segundo Campus Júnior e Gonçalves, 2009, p. 69 e 70,
Historicamente, a dinâmica urbana de Serra esteve associada à expansão
periférica da metrópole da Grande Vitória, com a consolidação do processo
de industrialização a partir da segunda metade da década de 1970. Assim,
parte do território do município, de um lado, foi utilizada como suporte para
a atividade industrial e, por outro, como lócus para a reprodução da
população com menos rendimento, que chegava aos milhares à Grande
Vitória nos anos 1970 e 1980.

O crescimento populacional do município de Serra se intensificou após a
década de 1970, como pode ser observado no gráfico 1. O município desempenhou
um papel importante na Região da Grande Vitoria, abrigando grande parte dos
imigrantes, que em sua maioria possuíam menor renda e escolaridade.
Gráfico 1 - Evolução da população de Serra 1960 – 2015*

Fonte: IBGE 1960, 1970, 1980, 1991, 1996, 2000, 2010 e 2015*. * Estimativa para ano 2015.
Organizado pela autora.
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Diante desse novo cenário que se configurava na paisagem do município,
muitas foram as transformações que ocorreram para que fosse possível abrigar os
moradores já existentes e aqueles que ali estavam por residir. A busca por espaços
que se destinassem a moradia foi imediata e, nesse momento, qualquer espaço livre
ou vazio em meio à mancha urbana existente seria promissor para ocupação, mas
trazendo como consequências inúmeros impactos.
Buscando atender aos novos moradores, que em sua maioria era composta
por pessoas de classe média e baixa, foram realizados investimentos públicos em
habitação. Por meio da Companhia de Habitação do Espírito Santo (COHAB-ES) e
do Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais no Espírito Santo
(INOCOOP-ES) foram construídos vários conjuntos habitacionais nos municípios
vizinhos da capital, em especial no município de Serra que com isso desempenhou
um importante papel na configuração do território metropolitano.
É clara a distinção de proximidade em relação aos locais de trabalho entre os
empreendimentos do INOCOOP-ES, que se localizaram mais próximos das áreas
industriais dos CIVIT I e II, e os da COHAB-ES, destinados à parcela da população
de baixa renda com acesso mais difícil aos postos de trabalho e vias de circulação
principais (figura 4). A localização dos conjuntos habitacionais em áreas
descontínuas à malha urbana consolidada fez com que as redes de infraestrutura
básica se estendessem até as regiões mais extremas do território metropolitano,
deixando as áreas mais centrais, já servidas de infraestrutura, disponíveis para o
mercado imobiliário (NOVAS, 2009; CAMPOS JÚNIOR, 2008).
Dentre os municípios que compõem o Estado, o de Serra se destaca por ter
sido implantado o maior número de Conjuntos Habitacionais: 34, abrangendo 25.980
unidades entre casas, apartamentos e embriões (IJSN, 1987).
Segundo a Lei Municipal 1944/1996 revogada pela Lei 2100/1998:
Tal processo de urbanização promove no Município transformações
significativas no modo de vida, na cultura, no ambiente natural e na forma
de ocupação do solo. Surgem conjuntos habitacionais, loteamentos,
invasões, ocupações irregulares, todos induzidos pelos novos agentes
produtores do espaço urbano, demandando, cada vez mais, investimentos
em infraestrutura urbana e social.
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Figura 4 - Localização dos conjuntos produzidos pelo Inocoopes - ES.

Legenda: Os bairros, Laranjeiras, Valparaíso, Barcelona, Porto Canoa, Serra Dourada I, II e III foram
instalados próximos dos Civits. Fonte: Thalismar M. Gonçalves (2007).

Além de fatores de ordem econômica e social, os aspectos fisiográficos
encontrados no município de Serra foram essenciais para que o processo de
urbanização vigente se consolidasse no município, dentre esses fatores de ordem
natural, destaca-se o relevo, pois as características do mesmo possibilitaram a
expansão de projetos de moradias, estabelecimentos produtivos, nova vias, entre
outros.
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Segundo Girão e Corrêa, 2004, p. 39:
A apropriação do espaço pela sociedade evidencia a importância do relevo
como fator de natureza antagônica, ora favorável à ocupação, ora
apresentando feições e processos que desencorajam o mecanismo de
ocupação por grupos humanos. Entretanto, é inegável que o relevo
constitui-se em um elemento basilar para a expansão da humanidade, pois
se apresenta como forma de suprir as necessidades primordiais de
ocupação ou exploração de recursos de determinada área que,
invariavelmente, acarretam alterações no estado original da mesma.

Conforme Ross, 2009, p. 61:
[...] o relevo funciona como variável importante, indicador dos diferentes
ambientes que favorecem ou dificultam as práticas econômicas,
responsáveis pelos arranjos espaciais e pelo processo de produção dos
espaços.

O espaço urbano do município de Serra se desenvolveu sobre uma geografia
composta pela Unidade dos Tabuleiros Costeiros (figura 5) que se constituem em
formas tabulares (topos planos) com a altimetria variando de 15 a 40 metros em
relação ao nível do mar. Possuem sedimentos cenozoicos do Grupo Barreiras,
constituídos de areias e argilas variegadas com eventuais linhas de pedra, dispostos
em camadas com espessura variada. São divididos pelos fundos dos vales fluviais
que deságuam nas lagoas (Jacuném e Juara) ou em rios de maior importância
(Gonçalves, 2010; IJSN, 2012).
Segundo Pereira e Teixeira, 2008, p. 8:
As planícies e tabuleiros costeiros são as regiões mais sensíveis e também
as mais impactadas. Tomadas pelo perímetro urbano, sofrem pressão pela
ocupação urbano-industrial e pela implantação de toda infraestrutura pública
necessária ao convívio humano nesse espaço. Os loteamentos
habitacionais e as indústrias estão, em boa parte, sobre as áreas de
tabuleiros, alcançando o limite com as áreas de planícies que demandam
especial atenção.

Ross (2009) afirma que as populações preferem se estabelecer em áreas
com terrenos mais planos, ou pouco inclinados, para assim, desenvolver suas
atividades econômicas como, por exemplo, a agricultura ou para construir cidades.
Também é importante considerar as características do relevo, pois as
mesmas são responsáveis pela definição dos traçados das rodovias, ferrovias,
implantação de cidades, construção de aeroportos, de distritos industriais, além de
indicar as áreas de maior interesse para preservação e conservação dos bens
ambientais de valor ecológico (ROSS, 2009).
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Conforme Schaeffer, 2013 p. 25
Essencialmente o território do município de Serra é composto por planaltos
recortados pelos fundos de vales, os quais ainda guardam resquícios das
matas ciliares. É importante ressaltar que, a mancha urbana se espalha
pelos planaltos, o que acaba por criar uma mancha urbana desconectada.

Figura 5 - Características geológicas do município de Serra.

Fatores naturais como topografia plana e descontinuidade natural do revelo,
foram essenciais para que o processo de urbanização se estabelecesse no
município, porém, não são os únicos responsáveis pela característica geográfica do
espaço urbano do mesmo.

Segundo Gonçalves, 2007, p.46
[...] não se pode considerar que os aspectos fisiográficos sejam os únicos
responsáveis pelo aspecto fragmentado do espaço urbano desse município,
e sim, um fator condicionante dessa forma urbana. Segundo Serra (1987),
as características do espaço natural constituem-se em fatores que podem
influir na forma do espaço urbano [...].

O relevo é, portanto, produto e recurso nas relações estabelecidas entre o
meio natural e a sociedade no processo de urbanização. A ele são atribuídas
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inúmeras funções, desde facilitador para o processo de ocupação ao de limitador da
ocupação em determinados casos.
Outra característica importante encontrada no município de Serra é a
hidrografia distribuída ao longo dos seus 547.44 Km² de extensão, pois, distribui-se
uma ampla rede hidrográfica que se encontra tanto na área rural quanto na urbana.
A mesma é constituída pelas bacias do Rio Reis Magos, Rio Jacaraípe e Santa
Maria da Vitória, por pequenos córregos e nascentes que formam micro bacias
litorâneas, além de lagoas que estão distribuídas na área de drenagem dessas
bacias (CAMPOS JÚNIOR, 2008; PMS, 2012).
A distribuição da rede hidrográfica no município se configura da seguinte
forma: mais ao leste do município encontram-se os córregos que formam pequenas
bacias litorâneas; os da porção central formam a bacia do rio Jacaraípe; os córregos
localizados mais ao norte são contribuintes da bacia do rio Reis Magos e os das
porções sul e oeste são contribuintes da bacia do rio Santa Maria da Vitória e da
sub-bacia da baía de Vitória (figura 6) (PEREIRA e TEIXEIRA, 2008).
A bacia do rio Santa Maria da Vitória é responsável por aproximadamente
80% de toda a disponibilidade hídrica do município, o que torna o município de Serra
o mais dependente da qualidade de suas águas. Além de Serra, o rio ainda banha
outros municípios como Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Cariacica e
Vitória. Portanto, a qualidade das águas provenientes dos cursos d’água pode ter
reflexo direto na qualidade das praias do litoral do município onde o mesmo
deságua. (PEREIRA e TEIXEIRA, 2008).
Apesar de sua importância para os municípios que necessitam de suas
águas, a situação do rio Santa Maria da Vitória vem se distanciando há tempos
quando se refere ao quesito preservação. Apresentando graves problemas
relacionados ao assoreamento, contaminação entre outros, problemas estes que
estão diretamente relacionados ao seu uso inadequado devido às negligências
ocorridas no processo de urbanização (MIRANDA, 2009).
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Figura 6 - Composição da rede hidrográfica do município de Serra/ES.

A bacia hidrográfica do rio Reis Magos deságua no distrito de Nova Almeida e
seu curso principal coincide com o limite norte do município, divisa com Fundão. A
bacia dos Reis Magos banha, além dos municípios da Serra e Fundão, os
municípios de Santa Teresa, Aracruz e Ibiraçu, tendo 914 km² de área de drenagem.
É a bacia que corta o município que apresenta a maior concentração da precipitação
anual, chegando a atingir aproximadamente 2.500 mm com média anual de 1722
mm, tendo vazão média na foz de 19,35 m³/s (ANA, 2005; PEREIRA e TEIXEIRA,
2008).
Os

principais

impactos

desta

bacia

hidrográfica

estão

diretamente

relacionados ao uso e ocupação desordenada do solo (uso agrícola com a cultura do
café), perda da cobertura florestal, poluição, lançamento de efluentes domésticos e
industriais, além da contaminação por uso de agrotóxicos (ANA, 2005).
Dentre as bacias hidrográficas, destaca-se a bacia do Rio Jacaraípe toda
inserida nos limites do município, cujos afluentes alimentam as duas principais
lagoas de Serra (Juara e Jacuném). Com área de drenagem de 221,4 km², abrange
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80% da malha urbana e representa 40% da área total do município (PEREIRA e
TEIXEIRA, 2008).
Conforme Esteves Junior (2004), apesar da expressão do rio Jacaraípe e das
lagoas Juara e Jacuném, a qualidade das águas de todo o sistema hídrico está
comprometida, ou já danificada devido: a falta de controle no desenvolvimento das
áreas de ocupação urbana; a ausência de sistematização dos efluentes; a
inexistência de rede para coleta e tratamento de esgoto em mais da metade do
território e a inadequada disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e
hospitalares. Com isso, as condições de uso da bacia comprometem as águas
interiores e, por conseguinte, a qualidade da água da longa faixa litorânea de 23 km
existentes no município.
Trazendo a problemática das transformações da paisagem para um recorte
de menor abrangência, que neste caso compreende a bacia do córrego Barro
Branco, temos uma área com cerca de 14, 94 km² e que compreende 37,04 Km de
extensão de corpos d’água, sendo que destes, 8,78 km corresponde ao Córrego
Barro Branco (figura 7) que devido ao intenso adensamento populacional ao seu
entorno apresenta inúmeros problemas ambientais.
O córrego Barro Branco, está inserido nas delimitações da Bacia da Lagoa
Jacuném, que possui uma rede de drenagem composta por mais dois córregos, o
Jacuném e Vener (figura 8).
O canal fluvial de maior ordem da bacia, o córrego Barro Branco, está
localizado justamente em frente ao exutório da lagoa. O córrego Barro
Branco apresenta um maior potencial de drenagem, visto que apresenta a
maior ordem fluvial da bacia (4a ordem fluvial – hierarquização por Horton).
Esse córrego drena 46 % da área total da bacia; uma área altamente
urbanizada que potencialmente contribui para a entrada de poluentes
orgânicos e inorgânicos para a lagoa Jacuném (LELLIS, p. 68 e 72, 2006).
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Figura 7- Bacia do córrego Barro Branco.
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Figura 8 - Lagoa Jacuném e seus principais córregos - Serra/ES.

As características pedológicas encontradas na área de estudo estão
diretamente relacionadas com a geologia e com as formas de relevo presentes no
local. Dos solos encontrados na microbacia, verificou-se a ocorrência de três tipos
distintos. São eles: Gleisolo Melânico, Latossolo Vermelho-Amarelo e Neossolo
Quartzarênico.
Dentre esses três tipos há predominância do Latossolo Vermelho – Amarelo
com cerca de 88,71 % de toda a área da microbacia. O mesmo é um solo que ocorre
em ambientes bem drenados, sendo muito profundos com uma sequência de
horizontes A, B e C e com transições entre os sub-horizontes, além da uniformidade
em características de cor, textura argilosa e estrutura em profundidade. Este tipo de
solo está relacionado a relevos com declividade variando entre plano, suave e
ondulado (RADAMBRASIL, 1983, EMBRAPA, 2001).
A vegetação característica deste tipo de solo é a Floresta Subperenifólia que
está associada aos solos com altos teores de matéria orgânica. Porém, ressalta-se
que nesses ambientes, a intensa ação do homem praticamente substituiu a
43

cobertura vegetal original por pastagens, agricultura e vegetação secundária. Os
agrupamentos remanescentes mais expressivos desta formação são encontrados
recobrindo os tabuleiros costeiros terciários do Grupo Barreiras e atualmente se
encontram em locais de difícil acesso ou protegidas por leis (RADAMBRASIL, 1983).
Compreendendo

7,05%

da

área

total

da

microbacia,

o

Neossolo

Quartzarênico, é caracterizado pela presença de lençol freático elevado durante
grande parte do ano, que ocorre em relevos suavizados, porém por apresentar muito
baixa coesão, sua susceptibilidade à erosão é elevada. Esta condição, em
associação com sua elevada permeabilidade e muito baixa retenção de água e de
nutrientes, confere elevada fragilidade ao mesmo, que necessita de práticas
conservacionistas específicas para se manterem produtivos (EMBRAPA, 2013).
Como vegetação característica, temos a Floresta subperenifólia de restinga
que se constitui em uma floresta aberta com árvores que alcançam em média 20
metros de altura, sub-bosque ralo e caracterizado pela predominância de
bromeliáceas, aráceas e marantáceas, sendo o estrato inferior herbáceo constituído
de poucos indivíduos (EMBRAPA, 1978).
Em relação à declividade do relevo, que é a medida da inclinação (em graus
ou percentual) maior ou menor do relevo em relação ao horizonte onde se observa
na representação em curvas de nível, que quanto maior for a inclinação tanto mais
próxima se encontram as curvas de nível e inversamente, elas serão tanto mais
afastadas quanto mais suave for o declive (GUERRA, 2008).
Mais de 80% da área estudada da bacia (13,18 Km²) possui declividade
inferior a 8%. Esta região inclui áreas de relevo plano (0 a 3% de declividade) e
suave ondulado (3% a 8%). O restante da área, cerca de 1,76 km², possui
declividade entre 8% a 20%, que corresponde às áreas de relevo ondulado.
Essas características do relevo atribuíram a região aptidão para a ocupação,
pois, a declividade do terreno está entre os fatores principais na tomada de decisão
para aprovação e instalação de novo projetos que visem o uso e ocupação da terra.
Como o intervalo da declividade predominante na área de estudo é inferior a 8%, o
que caracteriza a área como plana a suavemente ondulado, fica evidente a relação
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entre declividade e uso da terra neste caso destinado a ocupação urbana,
mostrando como as ações do homem interagem e dependem do meio físico.
3.2 Processo de Urbanização e Impactos na Bacia
A bacia do córrego Barro Branco está localizada em uma área em constante
dinâmica urbana, onde atualmente se encontram 15 bairros que, juntos, possuem
uma população de cerca de 58.8662 habitantes (IBGE, 2010).
Esta população promoveu e ainda promove inúmeras transformações na
paisagem, criando diversas formas de uso e cobertura da terra, com isso, tornou-se
necessário classificar e quantificar quais são as formas e tipos de uso e cobertura
praticados na área da bacia, para que assim, possa se entender e analisar melhor
qual o comportamento da população no decorrer dos anos analisados.
Conforme apresentado na seção 2.3 Classificação do Uso e Cobertura da
Terra, a partir das imagens selecionadas para os anos de 1978, 1998 e 2012, foram
mapeados os tipos de uso e cobertura da terra para a área de estudo em questão
(gráfico 2).
Gráfico 2 - Uso e cobertura do solo.

Legenda: Comparativo entre as áreas em porcentagem em relação à área da bacia (vertical) e às
classes (horizontal) nos anos 1978, 1998 e 2012.

2

O bairro Porto Dourado não está contabilizado pelo Censo 2010, pois o mesmo só foi oficializado
como bairro pela Prefeitura Municipal da Serra, a partir da Lei 4.514/2016 que regulamenta a
organização do município em bairros.
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Com isso, pode-se analisar as transformações de uso e cobertura ocorrida na
área da bacia hidrográfica como consequência do processo de crescimento urbano e
consequente adensamento populacional. Essa análise é importante para entender
como essas transformações podem estar associadas à degradação ambiental do
curso d’água principal, no caso, o córrego Barro Branco.
Também na seção 2.3 Classificação do Uso e Cobertura da Terra são
definidas as cinco classes apresentadas no gráfico 2: Água, Área Urbana, Brejo,
Outras Áreas e Vegetação. É possível notar que a área classificada como Água, que
inclui cursos de água, canais, lagos naturais e reservatórios artificiais, entre outros,
constitui menos de 10% da área total da bacia e foi reduzida de forma consistente. A
redução da área observada para essa classe no período entre 1978 e 2012 foi de
23%, enquanto ocorreu um aumento de 11% da área classificada como Brejo. Parte
dessas transformações podem representar degradação de corpos d’água originais,
com piora da qualidade de reservatórios de recursos hídricos relacionados ao
processo de urbanização da bacia.
No início dessa série histórica, observa-se a classe Outras Áreas, que se
refere destacadamente aos ambientes naturais ou áreas abandonadas e sem
cobertura vegetal, como classificação predominante. A diminuição acentuada dessa
classe é inversamente proporcional ao crescimento urbano no interior da bacia,
representado pela classe Área Urbana, que aumentou cerca de 10 vezes nesse
período.
Essa transformação da paisagem ilustrada no gráfico 2, principalmente pelo
avanço da Área Urbana, evolui mais lentamente a partir de 1998, quando essa
classe já representava mais de 40% da área da bacia. A desaceleração do
crescimento urbano, possivelmente associada a fatores geopolíticos e climáticos,
favoreceu a recuperação de parte da área classificada como Vegetação, que havia
regredido cerca de 30% entre 1978 e 1998 e cresceu 13% entre 1998 e 2012. Ainda
assim, considerando todo o período estudado, a vegetação natural ocupa uma área
20% menor, ou seja, sofreu redução semelhante à observada para a classe Água.
A forma mais expressiva de ocupação na bacia do Córrego Barro Branco se
deu através dos conjuntos habitacionais e a partir dos mesmos foram surgindo
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outros tipos de urbanização que acabaram por desencadear as transformações que
resultam na intensa degradação do córrego Barro Branco.
As implantações dos inúmeros empreendimentos imobiliários no município de
Serra tiveram início a partir da década de 1970, mais precisamente no ano de 1974,
quando houve a implantação dos bairros Barro Branco com 11 quadras e 99 lotes e
Civit I com 14 quadras e 143 lotes (FIOROTTI, 2014).
No ano de 1978 foi implantado o conjunto habitacional Fazenda Cacu Mata
da Serra (figura 9), atual bairro Mata da Serra com 26 quadras e 143 lotes
(FIOROTTI, 2014).
Figura 9 - Bairro Mata da Serra e Civit no ano de 1978.

Fonte. Vercidade.

Na figura 10, para o ano de 1978 observam-se três padrões de urbanização.
Mais próximo a BR – 101, no bairro Barro Branco uma urbanização média, com
ocupação residencial e presença de terrenos vazios, além de pequenas porções de
vegetação. Em direção ao leste da bacia, temos o bairro Mata da Serra, que
apresenta uma urbanização densa, com presença de um padrão estruturado das
moradias, vias largas e asfaltadas, padrão característico de conjuntos habitacionais,
observa-se a ausência de vegetação.
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Ainda para o ano de 1978, no sentindo sudeste da lagoa, observa-se a
presença de uma área destinada a empreendimentos industriais, que neste caso se
refere ao Civit I, apesar de apenas uma pequena parcela do mesmo se encontrar no
interior da bacia, as modificações da paisagem geradas a partir da implantação do
mesmo são de influência relevantes. Para este período, haviam poucas indústrias
estabelecidas no local, além da introdução da primeira Estação de Tratamento de
Esgoto – ETE nos limites da bacia.
Figura 10 - Padrão de urbanização no ano de 1978 no interior da bacia.

Legenda: Limite dos bairros da bacia em amarelo. 1. Bairro Mata da Serra; 2. Bairro Barro Branco e
Civit I, tracejado laranja.
Fonte: Veracidade.

Durante o final da década de 1970, a região da bacia do Córrego Barro
Branco recebeu dois grandes empreendimentos, os conjuntos habitacionais Nova
Carapina3 e Serra Dourada, que deram origem aos bairros Serra Dourada I, Serra
Dourada II e Serra Dourada III, juntos totalizaram em 7.587 lotes e 150 quadras
(FIOROTTI, 2014).
O conjunto habitacional Serra Dourada foi um dos maiores empreendimentos
habitacionais

da

época

com

aproximadamente

5,19

km²,

este

foi

um

empreendimento de grande porte que acompanhou o crescimento urbano que se
instalou no município de Serra (figura 11 e 12).
3

A partir do loteamento Nova Carapina, a Prefeitura Municipal de Serra pela Lei 2.219/1999 cria os
bairros Nova Carapina I e Nova Carapina II.
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A década de 1970 foi marcada pela instalação de vários conjuntos
habitacionais no município de Serra, essa tendência se intensificou por várias
cidades brasileiras.
Vale lembrar também que o modelo de urbanização implantado no
município guarda semelhanças com o da urbanização das cidades
brasileiras, como já foi apresentado anteriormente, em que as áreas
centrais e com adequada disponibilidade de infraestrutura (e por isso de
preço mais elevado) ficam em poder das classes mais privilegiadas,
enquanto a maioria dos trabalhadores assalariados tem que buscar opções
mais baratas nas periferias, nos conjuntos habitacionais populares e no
entorno das capitais, em loteamentos distantes, sem infraestrutura urbana e
sem disponibilidade de equipamentos públicos de educação e saúde, como
os conjuntos implantados no local estudado a partir do final da década de
1970 (FIOROTTI, p. 120 e 121, 2014).

Figura 11 - Parte do conjunto habitacional Serra Dourada no início da década
de 1980.

Fonte: Campos Jr. e Neves (1998).

Figura 12 - Parte do conjunto habitacional Serra Dourada no ano de 2015.

Fonte: Google Earth.
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Nos anos seguintes, a implantação de novos conjuntos habitacionais
continuou na bacia do Córrego Barro Branco, como por exemplo, o bairro Novo
Porto Canoa que foi aprovado no ano de 1982 com 69 quadras e 1375 lotes. Na
década de 1990, houve a implantação de mais dois conjuntos habitacionais, Cidade
Pomar em 1997 e Planície da Serra em 1999 (FIOROTTI, 2014).
Durante o intervalo de tempo entre o início das instalações habitacionais
durante a década de 1970 até meados da década de 1990 nota-se uma mudança
considerável na bacia, onde passam a surgir novos padrões de moradia que
acentuam as diferenças entre os níveis de urbanização.
Na figura 13, que se refere ao ano de 1998, a paisagem da bacia se
apresenta de forma mais heterogênea, constam neste período 13 bairros, o que
proporciona a presença de quatro tipos distintos de urbanização.
Figura 13 - Padrão de urbanização no ano de 1998 no interior da bacia.

Legenda: Limite em dos bairros em amarelo.
Fonte: Veracidade.

No sentido oeste da bacia, onde se localizam os bairros Nova Carapina I e II,
Parque Residencial Mestre Álvaro e Barro Branco, o padrão de urbanização
predominante é médio com presença de construções e terrenos vazios e vias em
sua maioria sem asfaltamento. Observa-se ainda a presença de vegetação nas
bordas dos fundos de vale, porém, constata-se o avanço das construções sobre os
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mesmos, sendo que durante esses 20 anos, essa foi a região da bacia que mais
ocupou área de fundos de vale (figura 14).
Figura 14 - Ocupação de fundo de vale

Fonte: Veracidade.
Estes vales, apesar de em muitos casos terem se estabelecido como
verdadeiras barreiras entre as ocupações, acentuada pela presença de
recursos hídricos, também estiveram e estão sujeitos à ocupação, seja ela
informal ou formal. No caso das ocupações formais, cita-se o caso de
alguns loteamentos regularizados que se estabeleceram na área, como foi o
caso do bairro Nova Carapina I, que teve seu projeto de loteamento
aprovado com vias passando exatamente no fundo de vale, onde também
passa um córrego (ALBUQUERQUE, 2010, p. 160).

Quando se analisa a figura 13 para a região mais ao centro da bacia, onde se
encontram bairros como Eldorado, Porto Canoa, Mata da Serra e Serra Dourada II, o
padrão de urbanização é denso, apresentando uma homogeneidade no padrão das
construções, sendo estes bairros em sua maioria originados a partir de conjuntos
habitacionais das décadas de 1970 e 1980. Os fundos de vale que se localizam
próximos a esses bairros se encontram melhor preservados em relação aos bairros
mais a oeste da bacia (figura 15).
Dentre todos os bairros da bacia o Parque Residencial Tubarão e uma
parcela do bairro Novo Porto Canoa possuem uma urbanização mais esparsa, com
poucas construções e ausência de pavimento em grande parte das vias. Em relação
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à área industrial, o aumento de empreendimentos que se enquadram nesta
categoria foi moderado quando se comparado à imagem de 1978.
Figura 15 - Degradação x preservação de fundo de vale na bacia

Fonte: Veracidade.

Analisando a figura 16 para o ano de 2012, temos um padrão de urbanização
já estabelecido e com alterações pontuais. Ressalta-se que não houve para área da
bacia novos investimentos no setor habitacional, porém, a dinâmica da urbanização
no interior da mesma se manteve forte.
Figura 16 - Padrão de urbanização no ano de 2012 no interior da bacia

Fonte: IEMA.

52

Quando se analisa os bairros localizados nas proximidades da rodovia BR –
101, temos uma mudança acentuada no padrão de urbanização, que agora passa a
ter características de uma urbanização densa, na qual um aglomerado de
residências divide o espaço com pequenos resquícios de vegetação, sendo notável
o agressivo avanço de moradias para áreas de fundos de vale, além da abertura de
vias de acesso totalmente inseridas em áreas que por legislação são protegidas
(figura 17).
As áreas ambientais que mais sofreram prejuízo no território serrano com a
ocupação urbana foram os fundos de vale. Estes elementos estão
presentes em todo o município, compondo uma das principais
características de seu relevo, no caso, os tabuleiros costeiros.
Os fundos de vale permeiam grande parte dos bairros e determinam um
traçado de configuração descontínua. Além disso, são cortados por
córregos e riachos que deságuam nas lagoas ou ainda em outro rio.
(ALBUQUERQUE, 2010, p. 198).

Figura 17 - Ocupação de fundo de vale

Fonte: Veracidade e IEMA.

Considerando a área urbana industrial para o ano de 2012, temos um
aumento expressivo no número de empresas instaladas no interior da bacia.
Diferente dos anos anteriores, as instalações industriais já ocupam quase toda área
do Civit I, sendo que em alguns casos, a implantação das empresas foi realizada
nas bordas dos tabuleiros costeiros que são predominantes na área de estudo
(figura 18).
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Figura 18 - Evolução da área industrial

Fonte: Veracidade e IEMA.

Prosseguindo com a análise da figura 16, observa-se que áreas antes
classificadas como médias e esparsas foram reduzidas consideravelmente, sendo
encontradas em apenas três bairros, Planície da Serra, mais ao centro da bacia e na
porção leste de Serra Dourada I e II. Para o bairro Planície da Serra a urbanização
possui características de área urbana média, com presença de ocupação, porém
com a presença de terrenos vazios, isto pode estar associado ao fato de o mesmo
ter sido estabelecido no ano de 1999, conferindo um caráter intermediário ao
processo de ocupação.
Outro fator que se destaca durante a análise da imagem de 2012 é o
crescente processo de urbanização na porção leste da bacia, mais precisamente
nos bairros Serra Dourada I e II que apesar de possuírem uma urbanização densa e
um padrão de moradias estruturado, devido aos mesmos serem conjuntos
habitacionais

antigos,

contam

recentemente

com

construções

que

estão

direcionando o crescimento urbano para áreas bem próximas da rodovia Audifax
Barcellos Neves, atribuindo assim, uma nova configuração a paisagem dos bairros.
Essa urbanização apresenta-se de forma esparsa sobre o território e tende a
produzir um novo padrão, já que grande parte das construções que se estabelecem
ao longo da rodovia são pequenos sítios (figura 19).
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Figura 19 - Novo padrão de urbanização a partir dos bairros Serra Dourada I e II no
ano de 2012

Fonte: Veracidade e IEMA.

Separando-os por décadas, constata-se que, na década de 1970, foram
aprovados onze loteamentos na região onde se encontra a microbacia. Na década
de 1980 houve apenas um loteamento aprovado. No período seguinte, 1990, foram
aprovados dois novos loteamentos. E mais recentemente, na década de 2010, mais
um loteamento. Assim, pode-se reconhecer o incremento considerável que houve na
década de 1970 devido à grande quantidade de conjuntos habitacionais instalados
na área de estudo. Nas décadas seguintes, 1980, 1990 e 2010, houve a
desaceleração no número de parcelamentos aprovados, totalizando quatro novos
loteamentos.
Pode-se apurar, conforme a Tabela 3 e figura 14, os loteamentos aprovados
na área de estudo por anos de implantação.

Tabela 3 - Loteamentos aprovados na área da bacia do Córrego Barro Branco
Loteamento

Tipo

Barro Branco
Mata da Serra
Nova Carapina
Parque Residencial
Mestre Álvaro
Parque Residencial
Tubarão

LR
CH
LR
LR
LRC

Nº de quadras, lotes e
chácaras
11 quadras 99 lotes
26 quadras 620
150 quadras 4152 lotes
26 quadras 486 lotes

Nº. do decreto e data de
aprovação
430/1974
643/1977
012/1978
059/1978

26 quadras 590 lotes 53
chácaras

039/1979
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Serra Dourada
CH
3435 lotes
012/1979
Porto Canoa
CH
48 quadras 848 lotes
076/1979
Conjunto Calabouço*
CH
67 quadras 1288 lotes
101/1979
Novo Porto Canoa
LR
69 quadras 1375 lotes
216/1982
Civit I**
LI
14 quadras 143 lotes
322/1983
Cidade Pomar
CH
95 quadras 1494 lotes
9.645/1997
Planície da Serra
LR
11 quadras 255 lotes
10.966/1999
Porto Dourado
LR
4.514/2016
Legenda: LR – Loteamento Residencial; LRC – Loteamento Residencial e de chácaras;
CH – Conjunto Habitacional; LI – Loteamento Industrial.
*Atual bairro Eldorado.
** Loteamento Civit I implantado na década de 1970 e aprovado oficialmente em 1983.
Fonte: Fiorotti (2014).

Figura 20 - Evolução dos bairros por ano na bacia do córrego Barro Branco.

Diante do expressivo crescimento apresentado no município, o mesmo
passou a sofrer com a instalação de moradias irregulares a partir de bairros já
regularizados, ocasionando maiores danos nas áreas que não são destinadas à
ocupação, transformando o crescimento urbano sobre áreas de interesse ambiental
em um dos pontos mais negativos do município. A área de estudo em questão
também sofreu com esse processo onde bairros regularizados como, por exemplo,
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Serra Dourada I e II, Novo Porto Canoa, Eldorado, Cidade Pomar e Parque
Residencial Tubarão passaram a possuir moradias irregulares (figuras 12 e 13).
Figura 21 - Avanço de ocupação irregular no bairro Eldorado - Serra/ES.

Legenda: Avanço de ocupação irregular a partir do bairro Eldorado sobre fundo de vale e às
margens do córrego Barro Branco (seta vermelha).
Foto: Rubyana Vieira.

Figura 22 - Avanço de ocupação irregular no bairro Serra Dourada I - Serra/ES.

Legenda: Avanço de ocupação irregular a partir do bairro Serra Dourada I sobre fundo de vale.
Foto: Rubyana Vieira.
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Assim como muitas cidades que ao buscar a expansão da mancha urbana
sobre o território acabam por deixar algumas problemáticas ambientais em
segundo plano, muitas das implantações habitacionais no município de Serra não
estavam totalmente de acordo com a legislação ambiental e acabaram por
ocasionar inúmeros impactos ambientais.
Entre os principais impactos ambientais negativos4 causados pelo processo
de urbanização, destaca-se, o problema da qualidade da água, pois, essa relação
extremamente conflituosa tem levado à degradação dos recursos hídricos e
proporcionado consideráveis desafios à gestão urbana (LOPES e MENDONÇA,
2010).
A partir do intenso processo de urbanização é que se dá início às graves
transformações na bacia do córrego Barro Branco, desde a formação de uma lagoa
a partir de um represamento, instalações de estações de tratamento de esgoto na
área de abrangência do curso d’água, novas moradias cada vez mais próximas de
áreas de fundo de vale, além dos inúmeros tipos de degradação que ocorrem por
meio da ocupação, que com o passar dos anos foi prejudicando diretamente esse
corpo hídrico tão importante para o abastecimento e renovação hídrica da lagoa
Jacuném.
Na evolução da ocupação serrana acima apresentada percebe-se que a
grande maioria da dinâmica ocupacional ocorrida está localizada próximo aos
recursos hídricos do município. Destacam-se nesta região a presença dos CIVITs e
da ocupação dada tanto por loteamentos quanto por conjuntos habitacionais de
baixa e média renda, além de loteamentos espontâneos ou irregulares que foram
surgindo com o passar dos anos.
A bacia do córrego Barro Branco, assim como várias bacias hidrográficas
inseridas no meio urbano, apresenta os impactos negativos gerados pela
ocupação. Para uma análise mais detalhada da situação ambiental da bacia
hidrográfica estudada, foram elencados dois exemplos de degradação ambiental
que foram identificados durante a realização do trabalho de campo.

4

O impacto ambiental negativo é o mais conhecido e com maior repercussão. É aquele que causa
danos ao meio ambiente em função da atividade humana, e não uma simples mudança que pode
ser compensada mais a frente.
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Ficou nítido, durante a realização do trabalho de campo, que a bacia do
Córrego Barro Branco sofreu e ainda sofre com as alterações significativas ao
longo de toda a área analisada, fazendo-se notória a necessidade de uma
conscientização ambiental da população, além do desenvolvimento e da melhoria
das políticas voltadas às questões ambientais e o constante monitoramento destas
políticas por parte do poder público.
Com o auxílio do mosaico das imagens da bacia do Córrego Barro Branco,
foram identificados os principais tipos de tensores antrópicos (represamento e
Estações de Tratamento de Esgotos – ETE). Já com as áreas impactadas
identificadas, iniciou-se a confecção de mapas comparativos nos quais o principal
objetivo foi analisar como se configuraram e se comportaram, no decorrer dos
anos, os impactos gerados.
Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s
Ao planejar e ordenar um território, inúmeros são os pontos que devem ser
considerados, como o padrão das moradias, a disposição das vias, a infraestrutura,
os equipamentos, entre outros. Dentre todos os fatores, merece atenção redobrada
aquele que se refere à destinação final de todo lixo gerado (desde o resíduo sólido
ao efluente).
Na área de estudo existem cinco Estações de Tratamento de Esgotos – ETE
(figura 23) destinadas ao tratamento dos efluentes líquidos (sanitários ou
industriais) gerados por determinados5 bairros pertencentes a bacia. Sendo que
todas lançam os efluentes tratados no córrego Barro Branco ou em seus afluentes.
O loteamento Civit I foi o primeiro a receber uma estação de tratamento de
esgoto. Implantada no ano de 1976, era destinada aos efluentes industriais
gerados pelas empresas que começaram a se instalar no local. Atualmente, a
mesma recebe também o esgotamento sanitário do bairro Solar do Porto.
Com o crescimento urbano se intensificando, principalmente no final da
década de 70 relacionado à implantação de grandes conjuntos habitacionais, a
região necessitava de novos mecanismos para tratar seus resíduos gerados, com

5

Apesar dos bairros Serra Dourada I e Serra Dourada II estarem inclusos dentro do limite da bacia
hidrográfica, seus efluentes líquidos são lançados no Córrego Dr. Robson.
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isso, foi implantada a segunda (ETE) em 1979, localizada no bairro Mata da Serra,
que foi destinada a receber os efluentes dos habitantes do conjunto habitacional do
bairro.
Devido à nova configuração urbana que se estabelecia no interior da bacia,
trazendo uma configuração mais adensada no ano de 1988, foi instalado o sistema
de esgotamento sanitário de Eldorado que a princípio era destino dos efluentes do
bairro Eldorado, mas que atualmente atende aos habitantes dos bairros, Novo
Porto Canoa, Cidade Pomar, e também o setor Oeste do Conjunto Porto Canoa.
No ano de 1992 é instalada a ETE Porto Canoa, que estava destinada a
receber o esgotamento sanitário do bairro em questão, hoje em dia também recebe
parte do bairro Planície de Serra.
A ETE mais recente a ser implantada nos limites da bacia foi o sistema de
esgotamento sanitário Nova Carapina, no ano de 1998, que atende os habitantes
dos bairros Nova Carapina e Nova Carapina II.
Observou-se que, na área estudada, as ETE’s já existentes passaram a
receber parte dos efluentes gerados de acordo com o surgimento de novos bairros.
Uma ETE, que geralmente é projetada para atender a uma demanda
populacional baseada em um consumo per capita médio, pode sofrer
alterações significativas ao longo de sua vida útil, a depender da evolução
da população atendida. Em consequência, há também expressivas
variações nas características do esgoto afluente à ETE, o que dificulta a
adoção de padrões (Gutierrez, 2014, p. 21).

Porém, ainda há bairros que não possuem rede coletora de esgoto, como o
caso de Parque Residencial Tubarão, Parque Residencial Mestre Álvaro e Barro
Branco. Segundo relatos de moradores do Parque Residencial Tubarão, grande
parte da população residente no bairro realiza uma ligação na rede pluvial e os
efluentes são direcionados para lagoa Jacuném.
Nesses locais, e em outros da mesma bacia hidrográfica, as residências
construídas nas encostas muitas vezes estão em uma cota inferior à rede
de coleta de esgoto, lançando seus dejetos diretamente no talude que, na
sequência, rumam para os cursos d’água (BARBOSA, 2011, p.86).
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Figura 23 - Estação de Tratamento de Esgoto por ano de instalação.
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Apesar de serem vistas como solução para o tratamento dos efluentes
gerados no meio urbano, as Estações de Tratamento de Esgoto trazem consigo
inúmeros problemas de ordem ambiental, que vão desde a poluição dos recursos
hídricos até a poluição do ar por meio de produtos químicos utilizados nos
processos de tratamento.
Durante pesquisa de campo foram realizadas algumas abordagens a
moradores próximos a ETE Eldorado (figura 24), de maneira informal. Foram
questionados o que eles achavam sobre residir próximos a uma estação de
tratamento de esgoto, dentre as respostas, observa-se que uma das maiores
reclamações se refere ao odor gerado pela ETE Eldorado, principalmente em dias
mais quentes, também foram relatados o aumento na proliferação de animais como
ratos, o aumento de mosquitos, o uso de drogas nas dependências da ETE, além
da desvalorização imobiliária das moradias foram apontadas pelos moradores.
Constate-se que, embora os impactos da ETE sejam positivos, como uma
ferramenta de proteção ambiental, é muito comum que a população vizinha se
posicione contra a construção da ETE (LINS, 2010, p.94).
Figura 24 - ETE Eldorado.

Foto: Rubyana Vieira

Quando se analisa o impacto das ETE’s para os recursos hídricos que estão
diretamente ligados à dinâmica do córrego Barro Branco, temos que dentre os
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principais córregos que deságuam na lagoa Jacuném, o Barro Branco concentra a
maior quantidade de ETE’s por área, sendo que das sete ETE’s que se localizam
dentro dos limites da lagoa, cinco lançam seus efluentes nas águas do córrego
Barro Branco. Com isso, conclui-se que o volume de aporte de efluentes gera uma
sobrecarga sobre o mesmo.
Os efluentes lançados no meio após passarem pelas Estações de
Tratamento de Esgoto (ETE’s) apresentam relativa eficiência na redução da
demanda bioquímica de oxigênio, contudo, o tratamento não proporciona a mesma
eficácia na remoção de nutrientes e agentes patogênicos, o que leva, portanto, a
convergência para eutrofização artificial e degradação sanitária. A descarga de
efluentes em corpos aquáticos é um dos maiores problemas ambientais no Brasil,
onde uma pequena parcela da população tem algum tipo de tratamento de esgotos
(LÉLLIS, 2006).
No ano de 2014 foi firmado um contrato entre o governo do Estado do
Espírito Santo e a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN,
visando a realização de várias obras de melhoria para o sistema de esgotamento
sanitário no município de Serra. Para esse estudo foi realizada a projeção
populacional para determinados anos e qual a parcela desta população será
atendida pelo sistema. Durante a análise dos dados, nota-se que o sistema
alcançará sua maior eficiência no ano de 2040, quando atenderá, segundo a
projeção da empresa, cerca de 77% de toda a população do município de Serra
(tabela 4).
Tabela 4 - População urbana total e população de projeto por subsistema de
contribuição - Serra/ES na bacia do córrego Barro Branco
População (hab.)
2020

Subsistema
- ETE
Civit I
Eldorado
Mata da Serra
Nova Carapina
Porto Canoa
Total Bacia
Córrego Barro
Branco

2025

Urbana
total
5.526
18.280
2.999
27.740
3.140

Projeto

Projeto

4.458
13.353
2.420
19.824
2.399

Urbana
total
5.823
19.263
3.160
29.230
3.308

57.685

42.454

60.784

2030

Projeto

4.774
14.823
2.567
22.493
2.552

Urbana
total
6.027
19.935
3.271
30.255
3.424

47.209

62.912

2035

Projeto

4.942
15.343
2.657
23.282
2.641

Urbana
total
6.149
20.341
3.337
30.867
3.494

48.865

64.188

2040

Projeto

5.042
15.653
2.710
23.752
2.694

Urbana
total
6.236
20.628
3.384
31.303
3.543

49.851

65.094

50.555

5.113
15.874
2.749
24.087
2.732

Fonte: CESAN, 2014.
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Ainda segundo este contrato, serão desativadas todas as Estações de
Tratamento de Esgotos localizadas na região do Civit I, isso inclui, todas as ETE’s
que se encontram localizadas dentro dos limites da bacia hidrográfica do córrego
Barro Branco, com isso, todo o efluente líquido gerado será redirecionado para
uma nova ETE que será instalada no Civit I.
O sistema CIVIT I de tratamento de esgotos atualmente é constituído de
oito unidades, sendo cinco sistemas australianos (lagoas Civit I, Maringá,
Mata da Serra, Nova Carapina e Porto Canoa), dois processos UASB
seguido de lagoa (Barcelona e Eldorado) e um sistema de bioareção em
cascata (Serra Dourada). Todas as ETEs serão desativadas e seus
esgotos encaminhados para a futura ETE Civit I, a ser implantada na
mesma área da atual Lagoa Civit I (CESAN, 2014, p.16).

Apesar dos impactos negativos causados pelas ETE’s, os mesmos são
passíveis de mitigação, isto é, os efeitos negativos podem cessar ou ser mitigados
mediante a manutenção adequada nas atividades, enquanto os impactos positivos
são permanentes com a operação do sistema ou podem ser potencializados com
monitoramento no decorrer dessa operação.
Represamento e Lagoa Serra Dourada
Como explicitado acima, o crescimento populacional e industrial na bacia do
córrego Barro Branco intensificou-se de fato a partir do final da década de 1970
com a crescente instalação de empresas de peso socioeconômico no município de
Serra (CIVIT I) e por loteamentos, sendo esse acréscimo populacional acelerado
nesse período.
A maior parte dos loteamentos e conjuntos habitacionais foram instalados
no distrito de Carapina devido a sua proximidade com os grandes projetos do
Centro Industrial da Grande Vitória – Civit. Em muitos casos, a proximidade com as
vias de acesso também foram fatores decisivos na localização, tanto das indústrias
quanto das moradias. Temos como exemplos os primeiros bairros a serem
implantados na área da bacia do Córrego Barro Branco (bairro Barro Branco, 1974
e Mata da Serra, 1978) localizados próximos as rodovias BR – 101 e Norte - Sul,
importantes vias de acesso do município.
Diante disso, pode-se afirmar que a presença de vias de acesso são fatores
de extrema importância no que se refere a ocupação do espaço, Villaça (2001,
apud NOVAES, 2010) vai mais além, quando analisa o processo de ocupação e
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estruturação do espaço urbano quando diz que “As vias regionais de transporte
constituem o mais poderoso elemento na atração da expansão urbana”, porém,
nem sempre a construção de vias está associada a preservação ambiental.
Como é o caso da lagoa (figura 25) localizada entre os bairros Porto Canoa,
Novo Porto Canoa, Parque Residencial Tubarão e Serra Dourada II que não possui
origem em formação natural. Ela foi originada a partir do represamento parcial do
curso do Córrego Barro Branco (em uma região de alagados) pela construção da
Av. Brasília na década de 1970. Esta avenida propiciou a ocupação da porção mais
ao leste da região Civit I, sendo o principal meio de acesso entre os bairros que se
localizavam depois de Mata da Serra.
Figura 25 - Av. Brasília e Lagoa Serra Dourada no ano de 1986.

Legenda: Lagoa Serra Dourada (contorno vermelho), em fotografia aérea no ano de 1986.
Fonte: IJSN.

Assim como o Córrego Barro Branco, a lagoa que se formou a partir do
represamento do mesmo atualmente apresenta-se bem degradada (figuras 26 e
27).
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Figura 26 - Espelho d'água e presença de lixo na lagoa em Serra Dourada II.

Foto: Rubyana Vieira 24 de maio de 2017.

Figura 27 - Lagoa em Serra Dourada II coberta por vegetação.

Foto: Rubyana Vieira 24 de maio de 2017.
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Pois, até o local do represamento, o curso d’água principal percorre áreas
altamente urbanizadas, onde parte dos efluentes são lançados diretamente in
natura no corpo hídrico em casos de moradias irregulares ou alguns bairros
oficializados que não possuem rede de tratamento de esgoto, como já mencionado
no item anterior, além da recepção dos efluentes gerados por duas estações de
tratamento de esgoto, para só depois desaguar na lagoa Jacuném.
Com auxílio das imagens de 1978 (ainda sem o represamento/lagoa), 1998
e 2012 (figura 28) foi possível visualizar como a poluição impactou a lagoa. É nítida
a redução do espelho d’água, o que pode levar a total eutrofização da mesma.
A eutrofização pode ocorrer tanto de forma natural quanto antrópica, sendo
que a forma natural é um processo demorado que tem relação com o tempo de
evolução dos ecossistemas. Quando atua nos corpos aquáticos, consiste no
crescimento excessivo de algas e plantas na lâmina d’água, impedindo a
passagem de luz, acarretando significativo consumo de oxigênio dissolvido. A
eutrofização é causada principalmente pela presença excessiva de nitrogênio e
fósforo. Quando a eutrofização está associada às atividades humanas tem sido
denominada eutrofização artificial (LINS 2010; BARBOSA, 2011)
As causas da eutrofização artificial, a exemplo das causas naturais do
fenômeno, se relacionam com o aporte de nutrientes para o lago. As
entradas de efluentes não tratados de atividades industriais, lançamentos
de esgoto in natura, drenagem superficial, a contribuição de águas
subterrâneas e de fertilizantes utilizados na agricultura, erosão do solo,
aporte de detergentes não biodegradáveis são causas da eutrofização
artificial. O processo de eutrofização artificial no seu estágio inicial
favorece o crescimento de diferentes grupos ecológicos de macrófitas
aquáticas (BARBOSA, 2011, p 42).

Na figura 28, para o ano de 1998, observa-se que o espelho d’água era
visível em grande parte da lagoa, havendo, em locais isolados, a formação de
natas e/ou vegetações aquáticas, neste período o espelho d’água da lagoa era
cerca de 52.486,01 m².
Analisando a mesma imagem (figura 28), para o ano de 2012, o cenário para
a lagoa apresenta-se crítico, no qual é possível observar a redução drástica do
espelho d’água e o aumento considerável de vegetações aquáticas, para esse ano,
o espelho d’água era de aproximadamente 14. 709,92 m², uma redução de 72% em
relação ao ano de 1998.
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Figura 28 - Represamento, formação da lagoa e redução do espelho d'água entre os anos 1978, 1998 e 2012.
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Esses represamentos podem estar contribuindo significativamente para
deterioração da qualidade da água da lagoa, visto que constituem corpos
d’água rasos, que recebem grande quantidade de poluentes orgânicos
evidenciados pelo alto grau de eutrofização percebidos pelo aspecto
bastante esverdeado, chegando a formar natas e/ou espumas na
superfície oriundas do crescimento exacerbado de fitoplâncton e/ou
macrófitas (LÈLLIS, 2010, p. 72 e 73)

Logo abaixo do local do represamento, em uma galeria (figura 29) por onde
o córrego Barro Branco segue seu curso até desaguar na lagoa Jacuném, é
possível ver vários blocos de espuma no mesmo, com odor característico bem
forte.
Figura 29 - Espumas no córrego Barro Branco.

Foto: Rubyana Vieira.

Nos pontos de represamento podem ser vistas natas e espumas de aspecto
insalubre, formando um ambiente bastante propício para a degradação anaeróbica
(sem oxigênio, principalmente no fundo), com formação de gases tóxicos como
metano (CH4) e gás sulfídrico (H2S) (LÉLLIS, 2006).
Ressalta-se que o represamento dos cursos fluviais por estradas não
constitui um impacto adverso exclusivo da bacia do córrego Barro Branco, sendo
também evidenciado na bacia do rio Jacaraípe a qual pertence o córrego em tema,
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como também na bacia do córrego Maringá (LORENÇÃO, 1997 apud LÉLLIS,
2006).
É importante destacar que as áreas onde se localizam os principais impactos
ambientais na bacia, estão situadas em Zonas de Proteção Ambiental – ZPA,
estabelecidas a partir do Plano Diretor Municipal pela Prefeitura de Serra, a partir
da Lei nº. 4.459/2016, que dispõe sobre a organização do espaço territorial do
município de Serra. Ressalta-se ainda, que toda a porção leste da bacia está
inserida nos limites da Área de Proteção Ambiental (APA) da lagoa Jacuném,
criada conforme a Lei municipal n° 2.135/1998, que tem como objetivo principal a
proteção da lagoa e seus contribuintes, fauna aquática e corredores ecológicos;
preservação

da

vegetação

e

remanescentes

florestais

considerados

de

preservação permanente; desenvolvimento de programas setoriais incluindo
agricultura, turismo (paisagens e beleza cênica), urbanismo, educação, fiscalização
e monitoramento; incentivo a projetos de preservação, conservação, recuperação
de biodiversidade e dos recursos hídricos e implantação de equipamentos e
serviços públicos nas comunidades do seu entorno.
Embora entendamos que os dispositivos legais no Município de Serra
apresentam-se bem estruturados, assim como os nacionais, a realidade percebida
durante a pesquisa de campo difere significativamente dos preceitos aqui descritos.
Durante as visitas de reconhecimento da área em estudo, foi possível identificar a
existência de inúmeros impactos ambientais (lixão, moradias irregulares, ferro
velho, acúmulo de espumas no córrego, entre outros) na bacia do córrego Barro
Branco, que caso não tenham a atenção merecida tendem a agravar mais os
impactos negativos causados pelo processo de urbanização na bacia (figura 30).
A partir da identificação destes impactos, buscou-se quantificar as áreas de
conflitos ambientais6 presentes no interior da bacia. Foi elaborado um mapa a partir
da sobreposição do shapefile de Zonas de Proteção Ambiental – ZPA com
shapefile de Uso e cobertura da terra, para o ano de 2012 (figura 31).

6

Áreas com a presença de conflitos ambientais, muitas vezes são constituídas por ecossistemas
naturais, fragmentados e/ou envolvidos por espaços modificados pela ocupação humana, estando,
portanto, sujeitos a forte pressão de degradação e que, portanto, devem ser protegidos (Fernandes;
Cestaro; Ataíde, 2014).
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Figura 30 - Impactos ambientais encontrados na bacia no ano de 2017

Legenda: A – ETE Eldorado; B – Moradia irregular no bairro Eldorado; C – Lixão no bairro Novo Porto Canoa; D – Moradia irregular as margens do córrego barro Branco no bairro Eldorado; E – Moradia irregular em fundo de
vale no bairro Porto Canoa; F – Represamento córrego Barro Branco e predomínio de vegetação aquática; G – Espumas no córrego Barro Branco; H – Ferro velho nas bordas do fundo de vale no bairro Porto Canoa.
Fonte: Rubyana Vieira/2017.
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Figura 31 - Áreas de conflitos ambientais encontrados na bacia no ano de 2017
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A partir da sobreposição dos shapefiles acima mencionados, temos para a
área em estudo, cerca de 4,64 km² delimitados como Zonas de Proteção
Ambiental, grande parte é constituída pela classe de Vegetação, com mais de 50%
do total, a Áreas Urbanas, que possui cerca de 14,34 %, Brejo com 12,32%, Água
com aproximadamente 8% e pôr fim, a classe Outras áreas, com cerca de 7,29 %.
Com base na figura 31, é possível observar que as áreas de conflitos se
localizam em sua maioria, nas bordas das Zonas de Proteção Ambiental – ZPA,
que são marcadas pela transição das áreas urbanas com outras que não se
destinam a implantação de moradias. Porém, as práticas evidenciadas no interior
da bacia, estão relacionadas ao avanço crescente de moradias irregulares em
áreas de fundo de vale, o que resulta no aumento dos impactos ambientais.
Observa-se ainda que, grande parte das áreas de conflitos se estabeleceram
em bairros que foram planejados como é o caso de Porto Canoa, Eldorado, Novo
Porto Canoa e algumas partes de Porto Dourado, que já eram urbanizadas por
estarem inseridas nos limites dos bairros Serra Dourada I e II, antes mesmo de sua
formação. Diante disto, temos que a transformação da paisagem e os impactos
ambientais negativos gerados por ações antrópicas sobre os ecossistemas naturais
resultam em uma situação de baixa qualidade ambiental para a população humana,
podendo ser atribuído à mesma, os possíveis danos socioambientais gerados
(SIMON, 2004 apud ARCE et al. 2014).
Ressalta-se que as constantes modificações no interior da bacia não têm
previsão de cessar já que um novo padrão de urbanização está se estabelecendo
na mesma, o que traz consigo novos e acentuados impactos. O que cabe colocar
em prática é o desenvolvimento de novos modos de ocupação, novas leis,
estabelecendo novas relações de uso do espaço urbano. Uma vez que a ideia de
“desconstruir” cidades é inconcebível e ilusória, pois não podemos deixar de
construir moradias, asfaltar ruas, erguer centros empresariais, etc., é preciso criar
mecanismos alternativos que possam substituir o processo hidrológico fundamental
de infiltração expandindo e diversificando o tempo de chegada das águas ao final
de cada sistema hidrográfico (BOTELHO, 2011).
Levando os impactos causados na bacia do córrego barro Branco a um
contexto mais amplo, em relação aos recursos hídricos no município de Serra,
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temos como exemplo a bacia hidrográfica do rio Jacaraípe, a qual pertencem os
córregos Jacuném, Veneer e Barro Branco, que atualmente se encontra bastante
comprometida qualitativamente e quantitativamente. O córrego que mais contribui
para esta situação é o tema deste estudo, pois, o mesmo se encontra na porção da
bacia que apresenta maior comprometimento e impedimento à resolução dos
problemas ambientais, cujas margens estão densamente ocupadas, a vegetação é
praticamente inexistente e os lançamentos de esgoto no córrego se generalizam
(BARBOSA, 2011).
Com isso, conclui-se que todo impacto gerado, seja ele de pequena, média
ou grande escala, nunca está restrito a apenas um ambiente, mas a um sistema
como um todo, pois, ao se considerar a natureza enquanto um sistema e nesta
percepção, as partes que formam a sua estrutura são totalmente interagentes
direta

ou

indiretamente,

ou

seja,

“significa

um

conjunto

de

elementos

interdependentes, inter-relacionados e interatuantes, coordenados entre si e que
funcionam como um todo complexo, uma estrutura organizada” (CUNHA, 2006).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta da pesquisa aqui realizada se baseia primeiramente no processo
de urbanização brasileiro, trazendo o enfoque do mesmo para o município de Serra
até chegarmos no recorte espacial a ser estudado, que para esta pesquisa foi a
bacia hidrográfica do córrego Barro Branco. A pesquisa consistiu na investigação e
na análise do processo de urbanização da bacia do córrego Barro Branco, onde se
observou a evolução do crescimento urbano em relação aos problemas ambientais
comumente encontrados em bacias inseridas em meio urbano.
O momento inicial da ocupação da bacia do córrego Barro Branco ocorre em
meados dos anos de 1978, onde as intervenções antrópicas eram singulares,
sendo possível identificar as mesmas através das fotos aéreas de 1978, que
mostram o surgimento dos bairros Mata da Serra e Barro Branco, além das
instalações das primeiras empresas no polo industrial Civit I. A vegetação tinha
predominância em grande parte do território, neste caso destaca-se a vegetação
ciliar que cobria os fundos de vale, caracterizando uma cobertura vegetal em
harmonia com o território.
Com o passar do tempo, as intervenções relacionadas ao surgimento dos
complexos industriais e moradias passaram a promover inúmeras modificações na
paisagem, diminuindo gradativamente a cobertura vegetal e aumentando as áreas
em que se predominava o processo de urbanização. Neste período os impactos
ambientais negativos começam a se acentuar na bacia, agindo severamente sobre
os cursos d´água disponíveis na região, que, neste caso, comtempla o córrego
Barro Branco.
A degradação da paisagem ambiental de Serra, semelhante à de outras
cidades brasileiras, ocorreu em função do crescimento acelerado e
desordenado; da intensa especulação imobiliária; do modelo de ocupação
disperso; dos atrativos industriais e viários implantados sem desacordo
com a legislação urbano-ambiental; da carência municipal em relação à
fiscalização, entre outros fatores (ALBUQUERQUE, 2010, p. 242).

Cabe ressaltar que à medida que a urbanização na bacia se intensificou, os
problemas socioambientais ficaram mais evidentes e as legislações federal e
municipal tentaram dar soluções para as problemáticas ambientais surgidas.
Porém, mesmo todo o aparato legislativo não foi suficiente para que os problemas
ambientais instaurados na bacia fossem eliminados.
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Como o processo de urbanização é algo dinâmico, as transformações na
paisagem da bacia continuam a ocorrer mesmo após uma configuração urbana já
estabelecida, fato que ocorreu em meados da década de 1990, sendo ainda
possível verificar novos padrões de urbanização surgindo no interior da mesma,
visando atender as necessidades sociais, econômicas e ambientais ali instauradas.
Durante a pesquisa, inúmeros foram os impactos ambientais negativos
presentes na área de estudo e como vimos, tais impactos agem diretamente nos
elementos hídricos, sobretudo dos corpos cuja capacidade de regeneração é
reduzida. Este é o caso do córrego Barro Branco e seus tributários, que devido à
redução ou eliminação da vegetação de seu entorno, lançamento de efluentes
líquidos a partir de estações de tratamento de esgoto, represamento, entre outros
fatores, evidenciam que o rompimento do equilíbrio ambiental acarreta um
progressivo desgaste das relações estabelecidas entre homem e natureza,
acentuando o grau de vulnerabilidade do ambiente.
Atualmente, o córrego Barro Branco é um dos principais afluentes que
contribui intensamente com a poluição da lagoa Jacuném, tendo em vista que o
mesmo é o córrego que mais sofre com o processo de urbanização. Esse cenário é
preocupante e pode se agravar no futuro, visto que existe a tendência do
acentuado e contínuo declínio da qualidade das águas em todas as bacias
inseridas no meio urbano.
Fica nítido que se faz indispensável a adoção de medidas mitigadoras para
amenizar os impactos e até mesmo solucionar tais problemas, como elaborar
planos de educação ambiental para que a população circunvizinha do córrego
saiba preservar os recursos hídricos, contribuindo com o monitoramento ambiental.
Fazendo valer seus deveres e seus direitos no processo de conscientização de sua
função social e ambiental. Além disso, é necessário o comprometimento do poder
público no cumprimento de sua legislação, com maior rigor, na implementação e no
monitoramento de ações que efetivamente impeçam os impactos ambientais.
Por fim, deve-se destacar que o recorte está inserido num contexto maior, o
de uma bacia hidrográfica que representa uma grande importância para o
município de Serra, como é o caso da bacia da lagoa Jacuném, o que, portanto,
reforça a adoção de medidas de recuperação ambiental que visem a preservação,
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a mitigação ou ainda, a eliminação dos impactos, a fim de evitar novas
problemáticas que estejam em desacordo com as áreas de proteção ambiental do
município, bem como de outras cidades.
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