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Resumo 

Trata-se de um estudo da ocupação da Região 5 (Grande Terra Vermelha) no município de 

Vila Velha – ES, situada às margens da Rodovia do Sol e que se deu de forma rápida e 

recente. 

De que forma a ocupação espacial repercutil para os impactos sócio-ambientais e 

configuração espacial. Qual a atuação das instituições públicas frente à falta de um 

planejamento urbano mínimo e que é reflexo de uma desordenada ocupação em locais 

inapropriados. 

Propõe-se um estudo geomorfológico detalhado da área a fim de controlar a situações como 

a retirada das colinas de Formação Barreira que além de desarticular um ecossistema 

possibilitará a desestruturação de todo um território. 

Também é de fundamental importância ressaltar que os dados qualitativos da região ainda 

estão em processo de avaliação e que estão sujeitos a posteriores alterações. Não foi 

objetivo deste projeto utilizar-se puro e simplesmente de autores ou se basear em 

experiências preconcebidas, antes de tudo tenta-se fazer uma análise sem levar nenhum 

modelo pronto de observação e a partir das análises traçar um perfil da Geografia e da 

transformação espacial que já sofreu e que poderá vir a sofrer a Região mesmo que todas 

as nossas hipóteses venham a ser falseadas porque sabemos que é assim que a ciência 

cresce. 

Introdução 

O presente trabalho parte de observações de Leis e Artigos da constituição Nacional e Local 

com o objetivo de adequar aquilo que foi proposto por este aquilo que é Direito por lei não 

passando apenas de meras aspirações utópicas sem utilidade prática. 

Projeto de lei Zoneamento do Solo – Janeiro de 1977. 

                                                 
1 Trabalho realizado como uma pesquisa voluntária a partir da observação anterior realizada para a 
produção de trabalho da disciplina introdução à pesquisa científica orientada pelo professor Cláudio 
Luiz Zanotelli no decorrer do 5º período na Universidade Federal do Espírito Santo. 
2 Orientador: Cláudio Luiz Zanotelli. Universidade Federal do Espírito Santo 
Centro de Ciências Humanas e Naturais 
Departamento de Geografia 
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Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo no município de 

_____________ , tendo em vista os seguintes objetivos: 

I- Estimular e orientar o desenvolvimento urbano, em conformidade com o plano de 

estruturação do Espaço da Aglomeração Urbana da Grande Vitória. 

II- Assegurar a concentração equilibrada de atividades e de pessoas no território, 

mediante controle do uso e aproveitamento do solo; 

III- Assegurar a reserva dos espaços necessários, em localizações adequadas ao 

desenvolvimento de diferentes atividades urbanas. 

Tendo em vista as afirmações descritas em lei parte -se do princípio de que a área em 

estudo está em condições de desequilíbrio devido ao seu rápido crescimento (ver tabela 

I em anexo) e ocupação em locais inadequados ao desenvolvimento além de não 

possuir quase nenhum acompanhamento de instituições públicas. 

Capítulo I 

Quanto aos procedimentos: 

A partir de um trabalho empírico, propiciado por diversas idas a campo, foi possível 

compreender que a Região da Grande Terra Vermelha era compartimentada, fala-se em 

Formação Barreiras, depósitos de Areia Quartzosa e outros na mesma área, em diversos 

ambientes de características naturais distintas e que, quando se permitiu o loteamento, não 

se levou em consideração esta disparidade. 

Assim, tendo em vista que o terreno não era homogêneo fez-se necessário uma análise 

diversificada, particularizando cada situação. Teve-se que pensar que toda a área 

praticamente foi aterrada, mas que o solo não é o mesmo em toda a região, houve a 

necessidade de se conhecer o que havia por debaixo daquele solo rosado e como se deu a 

apropriação daquele chão. Viu-se que em cada lugar da região há um tipo de problema 

devido á forma que se realizou o aterro, mas que não é a proposta deste trabalho detalhar 

este assunto. O enfoque do trabalho está em reconhecer os riscos ambientais e sociais que 

cercam a retirada deste sedimento e a transformação daquele espaço com a retirada do 

material. 

Desta forma, houve a necessidade de não somente ir á campo, mas localizar publicações da 

época e dissertações a respeito da ocupação do local que respondessem a alguns dos 

questionamentos que não poderiam ser respondidos somente com visitas a campo como o 

porquê das construções serem tão improvisadas, e ainda, como ocorre e ocorreu a 
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apropriação dos lotes pelos proprietários e o que influenciou a configuração daquele 

Espaço? 

Estas perguntas foram respondidas pouco a pouco a partir do confronto de idéias que foram 

surgindo de entrevistas com os precursores da ocupação e leitura de trabalhos realizados 

na região. 

 Quanto às entrevistas foram subjetivas, informais e visavam a concepção da área sob a 

ótica do morador. Com isso, foi possível conhecer o COMASSES (Comissão de 

Assentamento) administrado por moradores. Nesta “instituição” descobriu-se que em bairros 

como João Goulart, Morada da Barra, e outros que não foi possível confirmar a validade dos 

dados, a divisão dos lotes foi feita apenas com o lápis e um de papel e de acordo com o 

terreno à disposição. Numeravam-se os lotes e estes eram cedidos por um valor irrisório por 

ordem de pedido. A única exigência era que a construção deveria ser iniciada em até dois 

meses caso contrário o proprietário perderia seu lote para outro. 

Com isso um dos questionamentos foi respondido: as casas têm aspecto improvisado 

porque foi justamente fruto de um improviso a fim de garantir o direito sobre a propriedade. 

Como os futuros moradores não dispunham de grande quantia de dinheiro edificavam suas 

moradias segundo suas condições o que gerou um ar de casas improvisadas e que 

permanece até os dias de hoje. 

Retomado a questão das entrevistas, estas eram realizadas a fim de induzir o entrevistando 

a explicitar sua visão frente às dificuldades encontradas na Região devido à falta de 

planejamento urbano, que de certa forma foi causado por eles mesmos e o que tem a propor 

para uma qualidade de vida melhor. O surpreendente é que a maioria, senão todos os 

entrevistados, têm esta consciência de que na verdade são os causadores, ou por assim 

dizer grandes contribuintes, do caos urbano em que se encontra o local onde moram. 

Assim ao término do período de entrevistas mais um dos objetivos foi alcançado o de 

conhecer a história da ocupação da área sob a ótica do morador. Frente à vulnerabilidade 

social, ambiental que está vivenciando e que não se encontra escrito em livros somente a 

experiência de campo pôde proporcionar. 

Concomitante ao trabalho de observação e entrevistas foi feito o de leitura de dissertações, 

jornais da época em que se deu o ápice da ocupação, década de 1990.Também foram 

realizadas visitas a órgãos municipais como as Secretarias Municipal do Desenvolvimento e 

Ambiental, como por exemplo, com a finalidade de conhecer o que tem sido feito pelo local 

até então e o que ainda se pretende fazer. Foi quando que se obteve acesso ao projeto 

“Nossa Terra” que está em andamento e apoiada pelo Governo Federal e se tornou alvo da 

discussão deste trabalho. 
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Também foi através do contato com as unidades administrativas municipais que 

identificamos que o grande boom de loteamentos no distrito da Barra do Jucu ( atual Região 

da Grande Terra Vermelha ), situado às margens da Rodovia do Sol , ocorreu na segunda 

metade da década de 1970 . Um forte indicativo desse fato é que no ano de 1976, dos 14 

loteamentos aprovados pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, 8 estavam no distrito da 

Barra do Jucu. A interrupção das obras na 3ª ponte em 1978 teve um efeito negativo no 

mercado de lotes, sendo reativado a partir da retomada de sua construção em 1985. 

(PMVV, 1994). 

Com isso, é possível perceber que Vila Velha vem sofrendo um forte processo de 

urbanização nas últimas décadas e quem vem ganhando em população são as áreas 

periféricas como a Região em estudo. A população do município que em 1970 era de 

123.742 habitantes é hoje segundo dados do IBGE pela estimativa do senso 2000 de 

346.878 (ver tabela II em anexo). Neste momento, reconheceram-se algumas incoerências 

como a falta de um diálogo entre a Secretaria Ambiental e a de Desenvolvimento na 

elaboração do projeto. O projeto é audacioso, todavia, não foi possível saber se há um 

planejamento personalizado para a Região Cinco ou se é mais um pacote fechado de 

desenvolvimento daí usar a Geografia para entender algumas questões porque é a 

Geografia que consegue unificar os dois pontos de vista. Por exemplo, avaliar se houve uma 

visão sistêmica ao olhar aquele meio e planejar não só viabilizando o desenvolvimento 

econômico da Região, mas levando em consideração que em certos locais há a 

necessidade de um planejamento diferenciado do restante do território. Muitas áreas têm 

potencial preservacionista e isso tem que ser levado em consideração, o solo possui 

características diferenciadas, tiveram aterros diferenciados, possuem infiltração e 

escoamento diferenciados, etc. Com isso as soluções teriam que vir como um quebra-

cabeça e não num modelo padrão. Entretanto, as informações a respeito do projeto não 

foram cedidas com relação a estudos ambientais, o que se sabe é que foi elaborado por 

uma equipe de engenheiros e arquitetos e a Secretaria do Meio Ambiente teve participação 

no que diz respeito à reserva de Jacarenema que se encontra dentro da Região. O que foi 

visto no campo foi que existem caminhões da prefeitura por toda parte retirando material das 

colinas para fazer aterros para a construção de novas casas e os funcionários da Secretaria 

de Meio Ambiente nem costumam passar por estas áreas. 

Após alguns meses de pesquisa chegou-se à resposta de mais um dos questionamentos: o 

que direcionou a configuração daquele espaço? 

Hoje é notável o descaso da prefeitura com a região no que diz respeito a preocupação com 

o futuro e não somente com o presente. A princípio não sabia que esta era a chave para 

responder todos os demais questionamentos e que consiste no velho “interesse político”. Foi 

o interesse político que fomentou a ocupação do lugar e hoje tenta mascarar o caos que 
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vive a região com obras que maquiam problemas que estão sujeitos a virarem uma “bola de 

neve”. 

Ao visualizar documentos que se encontravam no COMASSES, relatórios, registros de lotes 

desenhados, percebeu-se que houve sim um planejamento para o bairro que deu origem ao 

nome da região que hoje é o Bairro Terra Vermelha, o próprio estilo de casas, moduladas 

com placas de cimento, de conjunto habitacional, refletem esta realidade, todavia, a grande 

maioria dos loteamentos é fruto de invasões e alvo de estratégias políticas. Segundo 

moradores algumas áreas foram expropriadas e quando era formalizada ou até mesmo 

antes que ocorresse a expropriação, indivíduos, que exerciam influências no cenário político 

vilavelhense, fomentavam o interesse pela Região oferecendo lotes gratuitamente ou com 

valor irrisório (dados fornecidos pelos antigos moradores). Este fato pode ser argumentado 

ao mencionar o que M, Padovani, 2000 relata quando diz que 38% do fluxo migratório 

adivinham de periferias da Grande Vitória, ou seja, visando garantir votos, estas 

personalidades visitavam as grandes periferias oferecendo lugar melhor para morar. Ao 

percorrer a Região basta “perguntar quem os ajudou a conseguir chegar lá” e quase 

unanimemente houve-se falar: Vasco Alves, candidato eleito diversas vezes no município de 

Vila Velha. É desse processo de ocupação aleatória, a medida que surgiam terras 

disponíveis, e sem planejamento, que se configura aquele espaço e por isso colocou-se o 

interesse político como explicação da problemática do caos urbano decorrente da 

desorganização. 

Foi sim o interesse de particulares, em garantir uma massa de eleitores que estariam presos 

a eles por gratidão, que instigaram a ocupação do local, isso sem falar na questão da 

extração de areia que é uma atividade intensa e que parou de ser alvo de discussão depois 

da ocupação do lugar. Várias empresas que estão localizadas na região se escondem atrás 

da miséria que hoje está em evidência, mas que no passado levou até mesmo o biólogo 

Paulo Vinha à morte. Mais uma vez está provado que tudo não passa de estratégia política. 

Portanto o presente trabalho discutirá justamente a postura da prefeitura Municipal de Vela 

Velha frente á esta ocupação descrita nas linhas anteriores. De fato é possível perceber 

vários impactos de cunho ambiental, porém a tentativa deste trabalho é de que na questão 

da configuração espacial provar que há um agravante que não está sendo levado em 

consideração que é a retirada das Colinas de Formação Barreira que por incrível que pareça 

pode mudar as relações espaciais dentro do próprio Município e que será explicado no 

capítulo a seguir. 

Capítulo II 

1.1 Quanto ao estudo geomorfológico. 
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A princípio é necessário lembrar que este não é um estudo acabado e o que se faz aqui são 

possíveis considerações que podem ser alteradas no decorrer da pesquisa. O que se 

propõe analisar é que prejuízos podem sofrer uma comunidade ao modificar um 

ecossistema e como um estudo geográfico pode contribuir para que esta comunidade não 

venha sofrer os impactos decorrentes de um mau planejamento urbano. Fala-se todo tempo 

no termo “Região”, esta classificação é a fornecida pela Prefeitura Municipal de Vila Velha 

quanto a subdivisão do município. 

A Região da Grande Terra Vermelha não possui este nome por acaso. Está localizada numa 

área costeira no município de Vila Velha no Estado do Espírito Santo e é um local que 

possui uma superfície diversificada com áreas onde há o predomínio de Formação Barreira, 

áreas de deposição de areia quartzosa é drenada pelo Rio Jucu e Córrego do Congo e o 

sugestivo nome Terra vermelha é o grande alvo deste trabalho. O nome “Terra Vermelha” se 

explica devido à retirada das colinas de Formação Barreira que fazem parte dos diversos 

”compartimentos” que a Região possui, ele também traz consigo uma história de destruição 

que o local vem sofrendo desde a sua ocupação. Tendo em vista que é uma área costeira 

argumenta-se que deveria ser protegida e se tivesse sido preservada ou tivesse um 

planejamento antes de sua ocupação, muitas situações como os aterros “despreparados” 

seriam evitadas. Fala-se em aterros despreparados porque se tivesse havido o impedimento 

da retirada do material, os aterros sobre Turfa, que hoje são responsáveis pelo 

desabamento de casas não teriam acontecido. É importante lembrar que a turfa é 

decorrente do terreno de alagado típico da Região. Em uma outra situação tem-se a retirada 

da areia para a comercialização e quando todo material comercializado é extraído resta 

apenas um solo danificado que será posteriormente aplainado novamente com o material do 

Barreira (foto IV em anexo). 

Segundo a nova Legislação Ambiental Brasileira art. 225 § 4º “A Floresta Amazônica 

Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira 

são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 

assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 

naturais”. 

Ao mencionar a história da ocupação da área faz-se referência da maneira que se deu o 

processo de loteamento que nas mais diversas formas utilizou-se do material do “Barreira” 

indiscriminadamente para promover os loteamentos. Mais do que cartas ou documentos, o 

próprio nome dado à região explica que quase, senão, todo solo da área que abriga 38.961 

habitantes (fonte: senso 2000, IBGE) foi aterrado com este material e uma área que abriga 

esta quantidade de habitantes dá para se imaginar o quanto foi danificada (ver quadro da 

população de Vila Velha em anexo tabela III.) 
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Quando se fala em “todo solo da região” refere-se até mesmo às áreas de solo arenoso. Em 

campo pôde-se notar que o local assemelha-se a um “depósito artificial de sedimentos”, 

Pellagia, 2000. Seria leviano fazer algumas afirmações a respeito de gênese ou processos 

sem um embasamento científico, e ainda, parafrasear algum autor sem conhecer a fundo 

suas idéias que ainda estão em discussão na sociedade científica, entretanto, o que se faz 

visível é que, a princípio, a referida remoção de material ocorreu a fim de promover aterros 

para a construção de casas em terreno de alagadiços que compreendiam grande parte da 

Região. Em outra situação têm-se locais onde o solo é arenoso e os proprietários dos 

terrenos comercializavam a areia ou até mesmo utilizava para a construção da própria 

moradia. Com a retirada da areia, a área fica irregular, novamente usa-se material das 

colinas para promover o aplainamento e por isso a coloração rosada do solo que dá nome a 

toda região. 

1.2 Conseqüências devido à retirada das colinas. 

A discussão levantada a respeito da retirada do material em questão gira em torno de 

questões sociais, ambientais, políticas e econômicas que ainda devem ser amadurecidas, 

mas que já foram analisadas dentro de uma visão geográfica e que exigem análises mais 

aprofundadas. Análise esta que se iniciou há alguns meses e que se seguirá por mais uns 

anos ou até que seja possível fazer considerações relevantes com argumentos que possam 

mobilizar as estratégias políticas mesmo que impositivamente, diz-se impositivamente 

quando se refere à exigência da população ao ser conscientizada ambientalmente, tem-se 

como meta oferecer prognóstico e não somente diagnóstico. 

Entende-se que a questão discutida não é uma questão puramente ambiental, compreende-

se que a ocupação do local implica desigualdade espacial e que tem seu cerne estabelecido 

nas relações capitalistas que se desenvolvem em locais de atrativo e com potencial 

econômico, o que não é o caso da área em discussão. Desta forma, a população ali 

existente nada mais é que reflexo das desigualdades impostas pelo Sistema Capitalista e 

que estão marginalizadas dos centros urbanos, distantes dos seus locais de serviços e por 

isso as questões ambientais ali existentes devem ser analisadas de forma particular tendo 

em vista a forma da configuração espacial que se deu na Grande Vitória em função da 

Capital onde se desenvolvem as principais relações comerciais. 

O descaso das instituições públicas com o local, perceptível sem maiores dificuldades, 

mostra que apesar de se estar em área urbana não se possui critérios mínimos necessários 

para se caracterizar como tal a citar iluminação pública que em determinados Bairros como 

Riviera da Barra é feita pelas próprias casas. O que se tem a propor tendo em vista estas 

considerações é que se foi permitida a ocupação como área urbana que se desenvolva 

planejamentos para área urbana já que é dever do Estado e direito da população. 
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Em D, Figueiredo, 1977 usa-se o artigo 160 III do Direito Ecológico e Urbanístico combinado 

com o art. 8º, XVII, c, que entre outros aspectos diz ”... assegurando condições para 

manutenção de proporções satisfatórias, habitante por metro quadrado da área urbana, 

atende-se à salubridade das cidades e,- porque não?- à estética, valor cultural cujo amparo 

é dever do Estado ( art. 180, caput)”. 

Todas as questões mencionadas acima nem chegaram a mencionar a questão estética que 

já é alarmante ali. 

Questões políticas à parte, um questionamento que é intrigante é: o que acontecerá com a 

Região depois que todas as colinas que ainda restam forem retiradas? 

 Existem suposições para todas as áreas de pesquisas que podem responder a este 

questionamento, todavia nem por isso a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que tem 

por principal finalidade amparar questões de cunho ambiental, impede a retirada de material 

das colinas sem um prévio estudo de risco o que provoca além de um grande choque 

estético ao tornar comum áreas com solo exposto (Ver foto I e II em anexo) a agressão 

visual. 

Uma suposição já arriscada é que com a retirada da vegetação a incidência solar sobre o 

solo exposto trará a modificação da temperatura trazendo um desconforto térmico e 

conseqüentemente colocando ainda mais em risco a qualidade de vida da comunidade que 

já está tão comprometida. Talvez uma das poucas saídas seria manter as colinas ainda 

preservadas com a vegetação nativa ali existente. 

Outra questão que não pode ser ignorada é a do escoamento das águas superficiais. Por 

ser uma área plana e em determinados trechos estar abaixo do nível do mar normalmente 

sofre com enchentes em períodos chuvosos, possui uma rede de drenagem deficitária com 

poucos canais de escoamento que em muitas situações foram feitas pelos moradores. Estes 

canais são estreitos o que dificulta o escoamento quando há chuvas um pouco mais fortes. 

Aí vem a pergunta: qual a relação do escoamento das águas com as Colinas em questão? A 

área já possui um agravante que é estar próxima às margens do Rio Jucu se retirar as áreas 

de absorção natural que ainda restam a situação pode se complicar ainda mais. 

Audaciosamente, já se menciona neste trabalho a possibilidade de uma reconfiguração 

espacial a partir da retirada das colinas que servem de barreira natural dificultando o contato 

com os municípios que as margeiam (Municípios de Viana e Cariacica). As Barrreiras não 

possuem somente potencial preservacionista, recebem uma conotação política e 

econômica. Muito além de perder a biodiversidade é possível dizer que a ampliação de sua 

área alterará a circulação no Município de Vila Velha, a dependência em relação à sede, o 

tipo de comércio que se desenvolverá, pode-se dizer que ocorrerá transformação no cenário 
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político-administrativo, etc. Frente á estas transformações compreende-se que em vez de 

permitir e ao mesmo tempo promover uma ocupação faz-se necessário a mensuração das 

transformações possíveis que podem ocorrer com a remoção das Colinas. Uma outra 

questão é que propiciando áreas livres para a ocupação pode haver novo movimento 

migratório como nas décadas passadas que demandará novos investimentos de 

infraestrutura e o local já sofre com a escassez destes recursos. Sendo assim, a prefeitura 

necessitará ampliar a arrecadação, lembrando que muitos Bairros não são reconhecidos 

como tal por ter sido fruto de invasões e conseqüentemente não são contribuintes, desta 

forma não haverá como promover “situações de salubridade“ dita anteriormente acentuando 

o que Bergmann, 1996 chama de guetização quanto ao surgimento de novos bairros em Vila 

Velha. 

 “... a urbanização de Vila Velha realiza-se num quadro alarmante, com tendências a uma 

“guetização“, refletindo as contradições do sistema econômico capitalista, em que as 

classes privilegiadas ocupam os terrenos da orla marítima, de maior valorização comercial, 

enquanto as classes populares são excluídas dos benefícios urbanos, sendo transferidas 

para as periferias, afastadas dos seus lugares de trabalho. Outras, vivendo o drama de toda 

ordem de carência, originadas pelo sub-emprego e desemprego, invadem terrenos, numa 

configuração que atingem o extremo da segregação espacial”. 

(BERGMANN, 1996, p: 37). 

Todas as questões levantadas partem do ponto de vista que todas as modificações 

brevemente descritas podem trazer um retorno negativo para a Grande Vitória gerando 

novas questões de ordem social, por isso justifica-se neste projeto a existência de um 

planejamento urbano para que as instituições públicas não venham a perder o controle da 

situação posteriormente. 

Capítulo III 

1.1 Quanto ao projeto pedagógico. 

Tendo em vista a inviabilidade descrita anteriormente de se entregar um projeto que 

contestasse a postura da prefeitura, pois, no município de Vila Velha acima do bem estar da 

população está o interesse político, pensou-se em fazer concomitante ao trabalho científico 

de análise geomorfológica o de atuação indireta de instigar a comunidade local a reconhecer 

que se não houver um planejamento urbano tendo em vista os aspectos naturais da Região, 

a população irá sofrer danos posteriores e que se providência for tardia demandará custos 

exorbitantes distante da realidade de arrecadação da Prefeitura Municipal. 

 Foram estrategicamente utilizadas as Unidades de Ensino Fundamental porque estas 

recebem anualmente um número aproximado de 1500 (mil e quinhentos) alunos e com os 
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programas sociais que são desenvolvidos nestas unidades a possibilidade das informações 

chegarem a um grande número de pessoas é maior. Da mesma forma, entende-se que se 

fosse convocada a população para reuniões enfadonhas, técnicas, que tirassem o momento 

de lazer da população, se recusariam a participar. Um programa que proporciona momentos 

de lazer consiste num atrativo para a comunidade. 

A aplicação de parte do projeto se iniciou no segundo semestre deste ano e a primeira 

unidade a se aplicar foi a Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Alger Ribeiro Bossóis” 

situada no Bairro Cidade da Barra. 

É de suma importância lembrar que o trabalho não representa um recurso paliativo a fim de 

mascarar a realidade vivida na Região, antes de tudo tenta-se ganhar tempo para se fazer 

um estudo geomorfológico intensificado para que quando este for apresentado às instâncias 

Municipais a comunidade local já possa estar conscientizada e comece a reinvidicar um 

melhor planejamento urbano para a Região. 

1.2 Etapas do projeto pedagógico. 

O projeto pedagógico foi multidisciplinar e se deu em três etapas que serão descritas 

abaixo. 

1ª etapa: 

A primeira etapa foi a de sequenciar idéias da Evolução Histórica, Econômica, Cultural e 

Ambiental da Região 5 ( Grande Terra Vermelha ) através da construção de uma linha do 

tempo. Reconhecer a dinâmica de transformação que se deu na ocupação daquele espaço 

ressaltando nesta linha de raciocínio pontos como a urbanização, modificação do espaço 

frente à mudança da sociedade de rural para urbana, a responsabilidade do homem como 

agente transformador do espaço através da técnica, movimento migratório, e impactos 

ambientais decorrentes da ocupação irregular, desta forma o aluno pode construir suas 

primeiras informações através de um trabalho de entrevistas realizadas com vizinhos e 

familiares. 

2ª etapa: 

Nesta etapa através de uma ida á campo percorrendo a Região e a visualizando de cima do 

“Morro da Concha” (Foz do Rio Jucu - Vila Velha –ES) puderam reconhecer as questões 

ambientais e sociais discutidas em sala e sem muito esforço notar também o solo exposto 

das colinas de Formação Barreira enfoque deste projeto, eles observaram o contraste social 

quando se viu de um lado a miséria, pobreza e não muito distante um litoral rico 

desenvolvido, com toda infraestrutura que a Grande Terra Vermelha não tem. 
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3ª etapa : 

A última etapa culminou com uma feira de exposição dos trabalhos desenvolvidos ao longo 

da aplicação do projeto, maquetes, cartazes, textos, murais com exposição de arte etc. O 

objetivo desta etapa era de ter primeiro contato com a comunidade e que neste dia mais que 

olhar os trabalhos realizados, a comunidade pudessem ver sob um parecer crítico aquilo 

que faz parte do seu cotidiano. 

Além disso, seriam distribuídas mudas da vegetação nativa, e ousadamente propor um 

reflorestamento na medida do possível em um ambiente quase que totalmente desmatado. 

Considerações finais. 

É importante ressaltar que o trabalho realizado está em andamento podendo assim tomar 

novos direcionamentos, partir para outras metodologias dependendo dos resultados 

alcançados após as análises. Também que o projeto pedagógico é flexível não está 

engessado podendo se adaptar a cada escola que o aplicar permanecendo apenas a idéia 

de conscientização ambiental. 

Dentro de uma realidade da não aquisição de todos os dados necessários para a 

elaboração deste trabalho pode haver algumas contradições ao longo do projeto porque a 

Prefeitura Municipal de Vila Velha não disponibiliza o acesso aos seus projetos junto às 

Secretarias, sendo assim os dados foram adquiridos e ainda estão sendo pouco a pouco 

dependendo da boa vontade de alguns funcionários da Rede Municipal que vêm 

contribuindo há meses com nosso projeto. 
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ANEXOS 

 

 

 
 
Tabela I. Crescimento do município de Vila Velha em função da rápida ocupação da 
Região da grande Terra Vermelha com grande expressão nas décadas de 
1980e1990. 
 
 

 
Década Nº Ocupação % Nº Pessoas % 

1970 05 21.8 3.750 6.2 
1980 10 43.4 25.740 42.2 
1990 08 34.8 30.970 51.3 

Total 23 100 60.460 100% 
Fonte: IJSN (Instituto Jones dos Santos Neves), 1994. 

 
 

Tabela II. Demonstração do crescimento populacional do município de Vila Velha em 
relação aos demais municípios da Grade Vitória. 
 
 
 

Município 1950 1960 1970 1980 1991 1996 
Cariacica 21.741 39.608 101.422 189.089 274.532 301.183 

Serra 9.245 9.192 17.286 82.591 122.158 270.373 
Viana 5.896 6.571 10.529 23.440 43.866 47.494 

Vila Velha 23.127 55.589 123.742 203.406 265.586 297.430 
Vitória 50.922 83.351 133.019 207.747 258.777 265.874 

Grande Vitória 110.931 194.311 385.998 706.263 1.064.919 1.182.354
Espírito Santo 861.562 1.169.553 1.599.333 2.023.34 2.600.618 2.802.707

GV/ES % 12,87 16,61 24,13 34,9 40,94 41,91 
Fonte: IBGE – DEPIS /IJSN, 1997. 
Tabela III: Distribuição da população do Município de Vila Velha com divisão por 
Micro Regiões. 
        
 
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
Dados preliminares IBGE Censo 2000. 
 

 
Anexo II 

 11173



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Foto I:  A área fotografada mostra um dos trechos em que houve a extração  de 
material de uma das Colinas de formação Barreira no bairro de Ulisses Guimarães 
na Região da Grande Terra Vermelha. 
 

 
           Julho/2004 

 
Foto II: Vista da colina anterior de outro ângulo, cobertura vegetal ainda sendo 
retirada. 

 

          
          Setembro/2004 
 
Foto III: Vista do alto da estação de tratamento de esgoto. Ao fundo um corte  de 
Colina  realizado pela Prefeitura. À esquerda Unidade Municipal de Ensino Municipal 
Brunellas II. 
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               Agosto/2004 
 
Foto IV: À esquerda extração de areia com vegetação nativa  no Bairro João 
Goulart, à direita no mesmo bairro afloramento do lençol freático devido à retirada de 
areia (Agosto de 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A

nexo III 
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Anexo IV 

 
Foto I: Início da ocupação da região 
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Fonte: IPES – Levantamento Aerofotogamétrico, Maplan 1986.   
 
 
 
 
 
Foto II: Vista aérea do bairro Terra Vermelha e adjacentes. 
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Fonte: IPES – Levantamento Aerofotogamétrico, Maplan 2001. 
 
 
 
 
Foto III: Foto dos bairros um pouco mais distantes do Terra Vermelha, também 
frutos de ocupação rápida e desordenada. 
 

 11178 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 
Fonte: IPES – Levantamento Aerofotogamétrico, Maplan 2001. 
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