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Identificação e descrição dos problemas de ordem climática 

observados em Colatina-ES 

1. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

A atualidade oferece uma chance histórica para que a sociedade repense 
onde e como vive, trabalha, se diverte e compra (FARR, 2013). Como alternativa 
de transformação, os princípios do Urbanismo Sustentável vêm contribuindo com 
princípios de um crescimento urbano inteligente. Um “[...]contexto desse estilo 
de vida é o urbanismo sustentável, a criação e a sustentação de comunidades 
cujo projeto é tão bem direcionado a uma vida de alta qualidade [...]” (FARR, 
2013, p. 27). 

De acordo com Leite e Awad (2012), o conceito de Urbanismo Sustentável 
tem de incorporar os parâmetros de sustentabilidade no desenvolvimento urbano 
público e privado. Para os autores (2012), o conceito reconhece que a cidade 
necessita satisfazer aos objetivos sociais, ambientais, políticos e culturais, e 
também aos objetivos econômicos e físicos de seus cidadãos. Pois trata-se de 
um organismo dinâmico tão complexo quanto a própria sociedade e capaz para 
reagir com rapidez às suas transformações que, num cenário ideal, teria que 
operar em ciclo de vida contínuo (cradle to cradle) (LEITE e AWAD, 2012). 

A maneira como as cidades são planejadas e governadas tem relação 
direta com os impactos sobre a sustentabilidade e resiliência, e suas 
características refletem consequentemente na vulnerabilidade aos impactos 
adversos das mudanças climáticas. Sendo assim, as cidades tem que se 
preparar para enfrentar situações de calamidade pública, provenientes de 
frequentes eventos climáticos extremos (NEDER, 2019). 

Esses eventos deverão estimular que a capacidade de adaptação de sua 
população seja ampliada com o intuito de possibilitar que os gestores tomem 
decisões afim de reduzir a vulnerabilidade socioambiental e climática dos 
habitantes (NEDER, 2019).  

“A adaptação é o conjunto de ações que a sociedade pode realizar para 
minimizar os impactos, ou se aproveitar dos benefícios, relacionados às 
condições climáticas atuais ou previstas para o futuro” (NEDER, 2019, p.16). 
Portanto, a capacidade de se adaptar de um sistema está diretamente ligado ao 
quanto ele está pronto para lidar com os efeitos das mudanças climáticas, que 
pode ser ampliada ou reduzida por meio de ações individuais ou por políticas 
públicas. Este sistema será considerado como um resiliente se conseguir 
dominar estas mudanças e manter o seu funcionamento original, (NEDER, 
2019). 

Colatina se desenvolveu sem um planejamento urbano adequado, fato 
agravado pela ausência de um planejamento que contemple sistemicamente 
ações e diretrizes capazes de promover melhorias na qualidade urbana, que 
intensificam o conflito entre o natural e o construído (OLIVEIRA, 2020). 

As atividades antrópicas têm modificado o clima do planeta de modo a 
aumentar os riscos em cidades, e os efeitos serão cada vez mais devastadores, 
apresentando correlação com a produção de ilhas de calor, redução da 
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qualidade do ar e a aceleração do escoamento superficial das águas pluviais 
(NEDER, 2019). 

Muitas cidades lutam para desenvolver abordagens baseadas em 
evidências para avaliar sua capacidade atual e futura de lidar com os impactos 
climáticos e informar a formulação de políticas para responder a curto / longo 
prazo.  

Nesse contexto, Colatina enfrenta diversos problemas urbanos 
relacionados às mudanças climáticas, como alagamentos, ilhas de calor, 
deslizamentos de terra, dentre outros. Sendo assim, este trabalho visa tratar de 
questões relacionadas às mudanças climáticas, e tem como objetivo identificar 
e descrever os problemas dessa ordem observados em Colatina-ES. 

2. MUDANÇAS CLIMÁTICAS – ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO 
EM NÍVEL GLOBAL E NACIONAL 

2.1 MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

2.1.1 Panorama geral à nível global 

Em 1988 foi criado o Painel Intergovernamental sobre a Mudança do 
Clima – IPCC (Intergomernmental Panel on Climate Change), que a nível 
mundial é uma das mais importantes instituições, onde são organizadas as 
bases científicas para a criação de políticas relacionadas às mudanças 
climáticas. O IPCC regularmente produz relatórios acerca das mais recentes 
descobertas sobre as mudanças climáticas, seus impactos, riscos futuros e 
opções de adaptação e mitigação. O IPCC realiza a avaliação das publicações 
mais consistentes acerca das temáticas abordadas no naquele momento com a 
colaboração de diversos pesquisadores e revisores. A instituição atualmente é 
composta por três grupos de trabalho, os WGI, WGII e WGIII, sendo que o 
primeiro avalia as bases científicas das mudanças climáticas, o segundo 
comtempla os impactos, a adaptação e a vulnerabilidade, e o terceiro avalia as 
formas de mitigação necessárias para reverter o avanço da mudança do clima. 
Além disso, o IPCC realiza a definição de metodologias para o cálculo e 
informação de emissões a serem utilizadas nos documentos oficiais de gases de 
efeito estufa, por meio da colaboração de uma força tarefa (NEDER, 2019). 

Os relatórios elaborados foram de extrema relevância e serviram de base 
teórica para a criação de diversos instrumentos e acordos internacionais, 
empregados para o enfrentamento às mudanças climáticas ao longo dos anos 
no mundo inteiro. O primeiro relatório de avaliação (AR1) foi elaborado em 1990, 
o segundo (AR2) em 1995, o terceiro (AR3) em 2001, o quarto relatório (AR4) 
em 2007, o quinto e último foi publicado pelo IPCC em 2014 e atualmente está 
sendo elaborado o sexto, o qual deve ser finalizado em 2022 (NEDER, 2019). 

Para tanto, o (AR1) apresentava a importância global da temática das 
mudanças climáticas e da cooperação internacional ao abordar o tema e foi 
decisivo para formalizar a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (UNFCCC, em inglês) (NEDER, 2019). 

Tal formalização ocorreu no Rio de Janeiro em 1992, durante a realização 
da Eco-92 (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento) assinada inicialmente por 166 países e que finalmente entrou 
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em vigor no dia 21 de março de 1994. Foi ratificada por 197 países, onde foram 
definidos compromissos e obrigações a todos os países participantes (Partes). 
A partir do ano de 1995 a UNFCCC passou a realizar as Conferências das Partes 
(COP) com periodicidade anual (NEDER, 2019) (IBERDROLA, 2021).  

Ao longo das COP’s foram inseridos novos elementos nas negociações 
acerca das mudanças climáticas. Tais elementos que possibilitaram enfrentar 
desafios, como financiamento da mitigação e adaptação às mudanças climáticas 
ou a transferência tecnológica. Houve grandes marcos no processo negociador:  

O objetivo estabelecido para os países desenvolvidos de doar 100 

bilhões de dólares para projetos de financiamento climático em países 
em vias de desenvolvimento. 

A formalização do objetivo de limitar o aumento da temperatura global 
abaixo de 2ºC em relação ao nível da era pré-industrial. 

O lançamento do grupo de trabalho da Plataforma de Durban (Ad Hoc 
Working Group on the Durban Platform) e suas duas formas de 
trabalho: Workstream 1, cujo objetivo é chegar a um acordo climático 
vinculativo e global para o período posterior a 2020 e Workstream 
2, que se destina a aumentar o nível de ambição climática antes de 
2020. 

O segundo período de compromisso derivado do Protocolo de Quioto 
que se estende até 2020 através da conhecida como Emenda de 
Doha (COP18). 

O lançamento da Parceria de Marrakech para a Ação Climática 
Global como plataforma que visa engajar a sociedade civil e reforçar 
seu papel no processo de ação climática mundial (IBERDROLA, 2021,  
https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/acordos-climaticos-
internacionais). 

A Figura 1 mostra as principais cúpulas climáticas criadas nesses 
eventos, dentre eles estão alguns acordos sobre mudanças climáticas: 
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Figura 1 – Principais cúpulas climáticas   

 

Fonte: IBERDROLA (2021). 

2.1.2 Acordos/tratados em nível global 

O Protocolo de Quioto foi assinado em 16 de março de 1998, entretanto, 
entrou em vigor apenas em 16 de fevereiro de 2005, e pode ser definido como a 
implementação da UNFCCC. Para tentar frear as emissões responsáveis 
pelo aquecimento global, o protocolo representou o primeiro compromisso em 
âmbito internacional e reforçou as bases para futuros acordos globais acerca das 
mudanças climáticas (NEDER, 2019 e IBERDROLA, 2021).  

O Acordo de Paris foi aprovado no dia 12 de dezembro de 2015, tratava-
se de um pacto com potência legal, onde se encontravam elementos essenciais 
para desenvolver uma estratégia mundial de enfrentamento as mudanças 
climáticas para o período pós-2020. o período anterior a 2020 foi coberto pela 
segunda fase do Protocolo de Quioto (Emenda de Doha) (NEDER, 2019 e 
IBERDROLA, 2021).  

Objetivos de longo prazo 

Como objetivo foi estipulado limitar, até o final do século, o aumento 
global da temperatura abaixo de 2ºC em relação aos níveis pré-
industriais [...]. 

Contribuições nacionais 
Obriga que todos os países signatários apresentem Contribuições 
Climáticas Nacionais que deverão ser atualizadas periodicamente [...]. 
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Intercâmbio de reduções de emissões entre países e sinal de preço do 
CO2 
Inclui disposições que deixam margem tanto para o intercâmbio de 
emissões quanto para os avanços no tocante ao desenvolvimento 
de esquemas de preço do carbono [...].  

Financiamento 
Mantém a obrigação dos países desenvolvidos continuarem liderando 
as contribuições financeiras, porém, pela primeira vez, foi feita uma 
chamada a “outras partes” para que prestem apoio financeiro de forma 
voluntária [...]. 

Monitoramento, relatório e verificação (MRV) das atuações realizadas 
Inclui um âmbito de transparência que não será intrusivo nem punitivo, 
mas que deverá servir para gerar confiança entre os diferentes 
agentes. Também se estabelece que a partir de 2023 a Organização 
das Nações Unidas (ONU) fará, a cada cinco anos, um balanço (global 
stocktaking) da implementação do acordo e dos avanços, tais como o 
impacto das contribuições climáticas, mobilização dos recursos 
financeiros e tecnológicos, previsão de temperatura do planeta, etc. 

Transferência de tecnologia 
Foi reconhecida a necessidade de acelerar a transferência tecnológica 
para países em desenvolvimento, indicando que serão utilizados os 
mecanismos técnicos e financeiros disponíveis [...].  

Adaptação 
Às partes foi exigida a realização de um planejamento adequado e a 
implementação de medidas que determinem, no caso dos países em 
desenvolvimento, a necessidade de apoio financeiro e técnico para 
poder realizá-lo. 

A implementação do Acordo de Paris foi sendo realizada ao longo dos 
últimos anos, tendo como um dos principais marcos a aprovação do 
Livro de Regras do Acordo de Paris (Katowice Rulebook) durante a 
Cúpula do Clima de Katowice (COP 24). Este documento permite, 
entre outras coisas, tornar operacionais e comparáveis, em termos 
homogêneos, as diferentes informações e compromissos; estabelecer 
a governança de cumprimento do Acordo; desenvolver a metodologia 
de diagnóstico global; reforçar a adaptação e a transferência de 
tecnologias e promover negociações com o objetivo de conseguir 
financiamento climático para 2025 (IBERDROLA, 2021, 
https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/acordos-climaticos-
internacionais). 

2.1.3 Acordos/tratados em nível nacional 

Após sediar a Eco-92 (Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento) em 1992, foi possível perceber o descaso do país 
perante a institucionalização do tema das mudanças climáticas, somente a partir 
do ano 2000 o país começou a criar iniciativa acerca do tema, como resume o 
Quadro 1 (NEDER, 2019). 
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Quadro 1 – Iniciativas adotadas pelo país em relação à Mudanças Climáticas 

Ano Iniciativa Objetivo 

2000 

Fórum Brasileiro de Mudança 
Climáticas (Decreto 3.515/2000 - 

recentemente atualizado pelo 
Decreto 9.082 de junho de 2017), 

um espaço para a discussão sobre 
as questões climáticas 

2006 

Proposta de incentivos para a 
redução de emissões de 

desmatamento 
COP 12 

2007 

Secretaria de Mudanças 
Climáticas e Qualidade Ambiental 

(SMCQA – Decreto 6.101 - 
revogado pelo Decreto nº 8.975, 

de 24/1/2017), 

Coordenar as ações do Ministério do 
Meio Ambiente relacionadas às 

questões climáticas e desenvolver 
políticas e estratégias relacionadas à 

mitigação e adaptação 

  

Comitê Interministerial dobre 
Mudanças do Clima (CIM – 

Decreto 6.263)  

Delinear as diretrizes da política do 
clima no país e orientar a elaboração 
do Plano Nacional sobre Mudança do 

Clima 

2008 
Plano Nacional sobre Mudança do 

Clima  

Identificar, planejar e coordenar as 
ações e medidas de mitigação e 

adaptação no país 

2009 

A Política Nacional sobre a 
Mudança do Clima (PNMC - lei 

n°12.187/2009) foi regulamentada 
inicialmente pelo Decreto n° 

7.390/2010, o qual foi substituído 
no final do ano de 2018 pelo 

Decreto n° 9.578(BRASIL, 2018).  

ficaram definidas pela PNMC, como 
um compromisso nacional voluntário, 
as ações de mitigação das emissões 

de GEE com o objetivo de reduzir 
entre 36,1% e 38,9% as emissões 
nacionais previstas para o ano de 

2020 

2011 
Centro Nacional de Monitoramento 

e Alertas de Desastres Naturais 
(CEMADEN) 

Promover o desenvolvimento 
científico e tecnológico para a 

prevenção e mitigação de desastres 
e ampliar a confiabilidade de 

sistemas de alerta 

2016 
Plano Nacional de Adaptação à 

Mudança do Clima - PNA 

Apresentar as principais 
vulnerabilidades e propor diretrizes a 
serem adotadas para a ampliação da 

resiliência climática no país.  

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Neder (2019). 
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Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, foi adotada em 
setembro de 2015 por 193 Estados Membros da ONU, no qual, foi resultado de 
um processo global participativo no qual governos, sociedade civil, iniciativa 
privada e instituições de pesquisa contribuíram. Foi implementada em 2016. 
Contempla importantes e urgentes temas, como o desenvolvimento econômico, 
a erradicação da pobreza, da miséria e da fome, a inclusão social, a 
sustentabilidade ambiental e a boa governança em todos os níveis, incluindo paz 
e segurança (ODS BBRASIL, 2021). 

É um Plano de Ação universal, integrado e composto de quatro partes 
principais: 

• Declaração 

Inclui a visão, os princípios e os compromissos da Agenda 2030.  

A visão espera por um mundo livre dos problemas atuais, como pobreza, 
miséria, fome, doença, violência, desigualdades, desemprego, degradação 
ambiental, esgotamento dos recursos naturais, entre outros. Os princípios 
principais visam uma evolução integrada, que seja consistente com os anseios 
nacionais e a visão global, onde ninguém fique para trás, o que significa que 
todos os países e em todos os segmentos da sociedade devem cumprir os 
objetivos e as metas. Nos objetivos e metas estão presentes os compromissos, 
que devem ser compartilhados internacionalmente. Reafirmando as 
responsabilidades com os direitos humanos (incluindo o direito ao 
desenvolvimento) e o direito internacional (ODS BBRASIL, 2021). 

• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Para serem alcançados até 2030, como mostra a Figura 2, existem 17 
objetivos e 169 metas de ação global, majoritariamente, abrangendo as 
dimensões ambiental, econômica e social do desenvolvimento sustentável, de 
maneira integrada e inter-relacionada. Por meio das metas globais, anseia-se 
que os países estabeleçam as suas metas nacionais, conforme as suas 
circunstâncias, e as integrem em suas políticas, programas e planos 
governamentais (ODS BRASIL, 2021). Listados abaixo estão os objetivos que 
possuem maiores relação com o foco e objeto dessa pesquisa: 

02 – Fome zero e agricultura sustentável: acabar com a fome, alcançar 

a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 
sustentável. 

06 – Água limpa e saneamento: garantir disponibilidade e manejo 
sustentável da água e saneamento para todos. 

07 – Energia limpa e acessível: garantir acesso à energia barata, 
confiável, sustentável e renovável para todos. 

09 – Inovação infraestrutura: construir infraestrutura resiliente, 
promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a 
inovação. 

11 – Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis. 
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12 – Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de 
produção e de consumo sustentáveis. 

13 – Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes 
para combater a mudança climática e seus impactos (*). 

14 – Vida na água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos 
mares, e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

15 – Vida terrestre: proteger, recuperar e promover o uso sustentável 
dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e 
deter a perda da biodiversidade. 

17 – Parcerias e meios de implementação: fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável (ESTRATEGIA ODS, 2021, 
https://www.estrategiaods.org.br/o-que-sao-os-ods/). 

Figura 2 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: ESTRATEGIA ODS (2021). 

• Acompanhamento e Avaliação da Agenda 2030 

Para a sua implementação, o acompanhamento e avaliação da Agenda 
2030 são fundamentais e deverão ser feitos sistematicamente nos níveis global, 
regional e nacional. Serão necessárias informações de qualidade, acessíveis, 
atualizadas, confiáveis e desagregadas, fundamentadas em fontes oficiais 
nacionais, para o desenvolvimento periódico dos indicadores, que auxiliarão na 
fiscalização dos objetivos e metas (ODS BBRASIL, 2021). 

• Implementação 

O objetivo 17 e algumas das metas de outros objetivos abordam os meios 
necessários para a execução da Agenda, que necessitará de colaborações e 
solidariedade na captação de recursos, um engajamento entre governos, setor 
privado, sociedade civil e o Sistema ONU (ODS BBRASIL, 2021). 
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3. OBJETO DE ESTUDO: COLATINA 

Colatina localiza-se no Noroeste do Estado do Espírito Santo, situa-se no 
Vale do Rio Doce, que atravessa a cidade, como mostra a Figura 3. É a maior 
cidade do interior do estado, com população estimada de 123.400 habitantes em 
1.398,219 km² (IBGE, 2021). A altitude média é de 71 metros e a temperatura 
média anual, de 24,1ºC (RELATÓRIO CPRM, 2016). 

Figura 3 – (a) Localização de Colatina e (b) representação do Vale do Rio Doce em Colatina 

(a)  

(b)  

Fonte: Relatório CPRM (2016). 

Apesar de Colatina possuir uma legislação local em operação, 
atualmente, ainda é possível se indagar acerca da qualidade urbano-ambiental  
que este conjunto de leis gera. Pois, tanto num cenário temporal quanto 
territorial, vem decorrendo uma transformação na paisagem e no perímetro 
urbano (OLIVEIRA, 2020). 

Dentre as diversas definições, no geral, a paisagem é considerada como 
um processo dinâmico de inter-relações entre o construído e o natural. A 
paisagem “é um conjunto de formas que, num dado momento, exprime as 
heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e 
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natureza” (SANTOS, 2002, p. 103),”.  Além disso, a paisagem ressalta a 
temporalidade, dinamismo e transitoriedade das mudanças que acontecem por 
meio da gestão e ocupação do território, que podem por vezes acarretar numa 
relação conflituosa entre a paisagem e o desejo de transformação do homem 
(SIMÕES, 2016). 

O eixo inicial de ocupação da cidade ocorreu na planície, e posteriormente 
a ocupação aconteceu nas cotas mais elevadas do município, na Figura 4 é 
possível visualizar a morfologia do terreno. A ocorrência de atividade de 
prestação de serviços e comércio é predominante na região de planície, com 
grandes lotes ocupados por edificações desses setores, enquanto, nas cotas 
elevadas, o principal tipo de ocupação é residencial e ocorre sobre lotes menores 
(ALBANI, 2012).  

Figura 4 – Modelo digital de terreno da região central do município 

 
Fonte: Relatório CPRM (2016). 

Desde o início da formação da cidade, o crescimento urbano de Colatina 
segue a infraestrutura viária e, esse fator induziu o crescimento linear da cidade 
criando, uma espacialidade dispersa, por meio da Figura 5, é possível observar 
a configuração da estrutura espacial e o tipo de crescimento urbano da cidade 
que pode ser considerada como polinuclear: com dois núcleos dominantes e 
assentamentos menores ao longo das vias (ALBANI, 2012). 
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Figura 5 – Malha urbana de Colatina e esquema gráfico que representa a estrutura espacial e o 

tipo de crescimento urbano: linear, com dois núcleos dominantes e de crescimento disperso 

 

Fonte: Albani (2012, p. 141). 

Além disso, o processo de urbanização dispersa avança sobre as áreas 
rurais, majoritariamente na área periurbana da cidade, sendo que, considerou-
se “área periurbana” a área de transição da área urbana e rural, onde 
expressivamente nota-se a implantação dos novos loteamentos na cidade 
(ALBANI, 2012). 

A Figura 6, demonstra que a expansão ocorreu de forma fragmentada e 
não ocorreu de forma contínua, expandindo a partir de ocupação ou loteamentos. 
É perceptível a evolução entre os anos 1900 e 2010, e demostra que as 
ocupações iniciais ocorreram (próximas ao Rio, região plana), e ao longo dos 
anos foram apropriando altitudes elevados e distantes da área central, 
produzindo um novo perímetro urbano (ALBANI, 2012). 

Figura 6 – Expansão urbana de Colatina 

 

Fonte: Albani (2012, p. 140). 
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Nas últimas quatro décadas, o desejo de transformação do território pelo 
homem, tem se mostrado intenso na região, e conduzido a expansão do 
perímetro urbano. De acordo com Albani (2012) esse cenário é produto das 
estratégias de desenvolvimento econômico, dos interesses do mercado 
imobiliário e de um poder público que abstém do controle urbano e que essa 
expansão é potencialmente resultado pelos novos loteamentos na “franja 
urbana” (ALBANI, 2012, p. 148).   

A inclusão de loteamentos nas áreas periurbanas induz o crescimento da 
cidade de forma dispersa e, possivelmente, culmina na expansão dos custos de 
implantação de infraestrutura e de transporte. De 1982 até 2007, em um intervalo 
de 25 anos, o perímetro urbano de Colatina, definido por lei municipal, passou 
de 55km² para 253km², aumentando 360%, como é possível observar na Figura 
7 (SIMÕES, 2016). 

Figura 7 – Evolução do perímetro urbano 

 

Fonte: Simões (2016, p. 43). 

As inserções dos loteamentos, portanto, morfologicamente, estão 
alterando o desenho da cidade e resultando o espraiamento da mesma 
(OLIVEIRA, 2020).  O desenvolvimento “urbano expansivo de hoje está 
intimamente ligado à dinâmica econômica globalizadora contemporânea e, 
eventualmente, pode ser orientado com mais sucesso para a consolidação de 
formas urbanas difusas” (ARTUNDUAGA E RÍOS, 2017, P. 48), do modo 
encontrado em Colatina. 
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A Figura 8, resumiu a evolução urbana do município de Colatina e, pode-
se perceber o aumento de 7km no raio de urbanização ao longo dos anos, 
evidenciando os vazios na área periurbana (ALBANI, 2012). 

Figura 8 – Evolução urbana em Colatina 

 

Fonte: Albani (2012, p. 139). 

Em 2019 o município possuía uma população estimada de 122.499 mil 
habitantes e indica uma distribuição desequilibrada entre ocupação urbana e 
rural, de acordo com o censo de 2010, 12% da população total do município 
reside em área rural, em contrapartida a 88%, em área urbana (IBGE, 2021). 
Cerca de 98 mil habitantes ocupam aproximadamente 50km² de mancha urbana, 
produzindo nesta área, uma densidade de 1.960 habitantes/km² (OLIVEIRA, 
2017).  Portanto, é possível afirmar que o perímetro urbano de Colatina-ES se 
encontra cada vez mais populoso, considerando-se a concentração de pessoas 
que anteriormente ocupavam uma porção da zona rural da cidade e agora 
migraram para a zona urbana. 

A partir da contagem populacional do IBGE, a Figura 9, retrata a migração 
da população da zona rural para a zona urbana ao longo de 70 anos, 
apresentada em um gráfico por meio de porcentagem. Sendo assim, o gráfico 
demonstra que a população de Colatina se transformou em maioria urbana na 
década de 1970 (OLIVEIRA, 2017).   
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Figura 9 – Gráfico de migração da população da Zona Rural para Zona Urbana ao longo de 70 

anos. 

 

Fonte: Oliveira (2017). 

A cidade se caracteriza por temperaturas altas variando entre 30,7 a 34°C 
e umidade alta, com longos períodos quentes e úmidos (FEITOSA ET AL., 2001 
APUD AMORIM, 2015). A pluviosidade média anual é de 1200 milímetros, com 
maior ocorrência de chuvas de outubro a março (RELATÓRIO CPRM, 2016). A 
Figura 10 mostra o mapa hidrográfico de Colatina, a área de drenagem da bacia 
do rio Doce em Colatina é de 76.400km² (RELATÓRIO CPRM, 2016). De acordo 
com o Zoneamento Bioclimático Brasileiro, constante na NBR 15220/3 (ABNT, 
2005), a cidade de Colatina/ES está inserida na Zona Bioclimática 8 (AMORIM, 
2015).  

Figura 10 – Mapa hidrográfico de Colatina 

 

 

Fonte: Relatório CPRM (2016). 
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3.1 PROBLEMAS DE ORDEM CLIMÁTICA OBSERVADOS EM COLATINA-
ES 

 Em diversas partes do planeta é observada, de forma cada vez mais 
constante a ocorrência de eventos climáticos extremos como enchentes, secas 
prolongadas, ondas de calor, tufões e tornados, e Colatina não tem sido 
diferente. Os aterros diversos, realizados na margem sul do Rio Doce nos anos 
de 1968, 1972, 1982 e 2004, sustentam o argumento do planejamento 
inadequado e demonstram não terem sido feitos em harmonia com o aspecto 
ambiental que um curso d’água exige, pois o resultado foi a simples canalização 
do rio Doce com margens de concreto, contribuindo para diversas enchentes 
(MARTINS, 2017). Colatina sofre com alagamentos recorrentes (RELATÓRIO 
CPRM, 2016). Como mostra a Figura 11, no dia 09 de março do atual ano (2021), 
um temporal “[...] causou transtornos em vários pontos da cidade. Ruas ficaram 
alagadas” (A GAZETA, 2021), com um recorde de chuvas, 42mm 
aproximadamente uma hora (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais – CEMADEN, 2021, apud A GAZETA, 2021). 

Figura 11 – Reportagem sobre temporal em Colatina

 

Fonte: A Gazeta (2021). 

Além disso, Colatina também sofre com as chamas “ilhas de calor”, que 
ocorre quando a temperatura do ar urbano é maior do que a do ambiente rural 
circundante (SANTOS, 2018). Devido à ação antrópica, como a ocupação 
urbana, os períodos de cheia natural do rio Doce intensificam também o 
processo erosivo, gerando desaparecimento de matas e assoreamento do leito 
(MARTINS, 2017). Em períodos de eventos torrenciais, o nível das águas tende 
a ocupar áreas de várzea do rio, onde há densa zona urbana. A cidade 
sustentável “[...] deve procurar novos modelos de funcionamento, gestão e 
crescimento [...]” (LEITE E AWAD, 2012, p. 135), que seja distinto ao praticado 
no século 20, a “expansão de esgotamento”.  
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A investigação preliminar demonstra que em 1979 a enchente ocorrida 
provocou calamidades urbanas e expôs o município em nível nacional. No ano 
de 2013, como demonstra a Figura 12, ocorreu a mais recente enchente, que 
além de provocar estragos, invadiu inclusive o mais novo aterro construído com 
o propósito de conter as cheias (SIMÕES, 2016). 

 

Figura 12 – (a)A mancha observada do dia 24/12/2013 e (b) Cotas horárias da estação 

Colatina Corpo de Bombeiros, código 56994510, em dezembro de 2013 

(a)  

(b)  

Fonte: Relatório CPRM (2016). 

A média pluviométrica anual é de 1200 milímetros, conforme a CPRM 
(2016).  Em Colatina ocorreram três grandes cheias históricas (Figura 13), as 
cheias de 1979 (com vazão de 11.200 m³/s), 1997 (7798 m²/s) e 2013 (e 9.196 
m³/s), e foram as que ocasionaram danos mais significativos à cidade, no 
entanto, entre o período de 1997 a 2013, a cota de inundação foi atingida em 11 
ocasiões distintas (RELATÓRIO CPRM, 2016). 
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Figura 13 – (a) Enchente 1979, (b) enchente 1997, (c) enchente 2013 e (d) 

Cotas máximas observadas entre 1997 a 2013 

 

(a)  (b)  

(c)  

(d)

 

Fonte: (a), (b) e (d) Relatório CPRM (2016); e (c) A Gazeta (2013). 
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Vinculado a isso, também ocorrem os deslizamentos de terra, como o 
exposto na Figura 14, ocorrido em 2013 no bairro São Marcos (G1, 2013), onde 
houve um grave deslizamento de encosta com desabamento de quatro casas, 
uma morte e cinco pessoas desaparecidas. Entretanto, a região permanece 
ocupada (SIMÕES, 2016). 

Figura 14 – Reportagem deslizamento de terra em Colatina 

 

Fonte: G1 (2013) 

Colatina utilizada a estação meteorológica mais próxima, localizada em 
Marilândia, mencionado isto, como mostra a Figura 15, município está entre as 
três cidades mais quentes do Espirito Santo, onde a mais alta temperatura 
registrada no município ocorreu em 02 de janeiro de 2016, registrando 42,3 °C 
(INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL, 2021). 

Figura 15 – Recorde de temperatura em Colatina 

 

 
Fonte: Incaper (2021). 
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Ao estudar o município, detectaram ilhas de calor em pontos distintos da 
região central da cidade, pontuados na Figura 16. As análises comparativas 
entre as principais avenidas do centro em relação e a franja urbana do município, 
em determinados horários, atingiram diferenças entre as temperaturas máximas 
registradas, de até 8,6ºC, (MERIGUETE ET AL. 2017). 

Figura 16 – Ilhas de calor em Colatina

 

Fonte: Meriguete et al. (2017). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme o diagnóstico preliminar realizado, Colatina apresenta 
desiquilíbrios climáticos, necessitando de ações de planejamento e projeto que 
possam mitigá-los. Acredita-se que esta pesquisa pode contribuir para 
evidenciar os problemas, apresentar uma abordagem mais integrada entre as 
leituras urbana e ambiental e produzir indicações de caminhos que possam 
orientar um melhor ordenamento do território, integrando melhor os aspectos 
urbanos e os ambientais e promovendo maior resiliência. 

Necessita-se salientar que a cidade sustentável deve se desenvolver em 

harmonia entre o ambiente construído e a geografia natural, deve prezar por 

um desenvolvimento urbano que respeite a morfologia do território, e que tenha 

um bom relacionamento entre os recursos hídricos e as áreas verdes (LEITE; 

AWAD, 2012). Nesse sentido, se faz necessário que Colatina busque se tornar 

uma cidade resiliente, com capacidade de dar respostas aos problemas 

advindos das mudanças climáticas. 

As análises realizadas dos resultados obtidos, fornecem um diagnóstico 
e indicações de setores onde os municípios e governos regionais poderão 
concentrar os seus esforços para a ampliação do potencial adaptativo local. Para 
a tomada de decisões a ser realizada pelos gestores, recomenda-se que haja 
uma análise mais minuciosa. Para atender às demandas e peculiaridades do 
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município, necessita-se da utilização de instrumentos mais precisos, como por 
exemplo, a análise dos programas e políticas públicas vigentes. No entendo, 
espera-se que o diagnostico sirva de incentivo para pesquisas futuras, e sirva de 
referência para subsidiar a elaboração de políticas públicas e a alocação de 
esforços, que auxiliem no enfrentamento do município para os efeitos das 
alterações climáticas. 

 

REFERÊNCIAS  

A GAZETA. Temporal provoca alagamentos e assusta moradores de Colatina. 

Colatina/ES, 2021. Disponível em: 

https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/temporal-provoca-alagamentos-e-

assusta-moradores-de-colatina-0321. Acesso em: 12 abr. 2021. 

ALBANI, Vivian. Trajetória do crescimento da cidade de Colatina. 2012. 161 f. 

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) — Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Espírito Santo, 

Vitória, 2012. 

AMORIM, Alexandre Cypreste. Análise de métodos de determinação do 

zoneamento bioclimático brasileiro a partir do estudo de caso de Colatina. 2015. 

113 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). - Universidade de 

Viçosa, Viçosa, 2015. 

ARTUNDUAGA, Tadeo Humberto Sanabria; RÍOS, John Fredy Ramírez. Ciudad 

compacta vs. ciudad difusa: Ecos antiguos y recientes para las políticas de 

planeación territorial y espacial. Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - 

Vol. 22 - N.° 22. Junio de 2017. 

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. DEFINIÇÃO DA PLANÍCIE DE 

INUNDAÇÃO DE COLATINA-ES. RELATÓRIO TÉCNICO. Minas Gerais, 2016. 

ESTRATEGIA ODS. O que são os ODS? 2016. Disponível em: 

<https://www.estrategiaods.org.br/o-que-sao-os-ods/>. Acesso em: 28 de out. de 

2021 

FARR, Douglas. Urbanismo sustentável: desenho urbano com a natureza. Porto 

Alegre – RS: BOOKMAN EDITORA LTDA, 2013.  



21 
 

G1. Casas são soterradas em Colatina no Espirito Santo. Disponível 

em:http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2013/12/casas-sao-soterradas-

em-colatina-no-espirito-santo.html. Acesso em: 12 abr. 2021. 

IBERDROLA. As negociações climáticas: 25 anos em busca de consensos para 

combater as mudanças climáticas. 2021. Disponível em: 

<https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/acordos-climaticos-internacionais>. 

Acesso em: 28 de out. de 2021. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA – IBGE. Cidades. 

Colatina/ES, 2021. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/colatina/panorama. Acesso em 12 de abril 

de 2021. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA – IBGE. Perfil dos 

Municípios Brasileiros 2017. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/colatina/pesquisa/1/89503?ano=2017. 

Acesso em 20 de setembro de 2021. 

INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

EXTENSÃO RURAL - INCAPER. Meteorologia. Colatina/ES, 2021. Disponível 

em: https://.incaper.es.gov.br/noticia-2021_02_25. Acesso em: 12 abr. 2021. 

LEITE, Carlos; AWAD, Juliana di Cesare Marques. Cidades sustentáveis, 

cidades inteligentes. 1 ed. Porto Alegre – RS: BOOKMAN EDITORA LTDA, 2012.  

MARTINS, Bruno Giorgio D’Alessandri. RIO DOCE E COLATINA-ES: DO 

CONFLITO À RECONCILIAÇÃO. 2017. 103f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) — Arquitetura e Urbanismo, Instituto 

Federal do Espírito Santo, Colatina, 2017. 

MERIGUETE, J; FOLETTO, V; SIMÕES, R; AMORIM, A. Estudo de 

temperaturas em sítios urbanos na cidade de Colatina/ES comparados com área 

rural. In: I Seminário de Conforto no Ambiente Construído e Mudanças 

Climáticas: clima urbano na dinâmica das cidades, 2017, Palmas. 

Anais…Palmas: SEMCAC, 2017. 



22 
 

NEDER, E. A. POTENCIAL DE ADAPTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS 

AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Aplicação do Índice de 

Adaptação Urbana no Estado de São Paulo. 2019. 178 f. Dissertação (Mestrado) 

– Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.  

ODS BRASIL. Transformando Nosso Mundo - A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. 2018. Disponível em: 

<https://odsbrasil.gov.br/home/agenda>. Acesso em: 28 de out. de 2021. 

OLIVEIRA, Dayanne Diwlyan Raasch De. APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 

DENSIDADE POPULACIONAL SOB A ÓTICA DO URBANISMO 

SUSTENTÁVEL EM COLATINA-ES. 2020. 16f. Trabalho Final de Curso (Pós 

Graduação em Sustentabilidade no ambiente construído) — PESQUISA, PÓS-

GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DO CAMPUS COLATINA, Instituto Federal do 

Espírito Santo, Colatina, 2020. 

OLIVEIRA, Dayanne Diwlyan Raasch De. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DE 

PRAÇAS DE COLATINA-ES EM FUNÇÃO DE AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO. 

2017. 130f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Arquitetura e 

Urbanismo) — Arquitetura e Urbanismo, Instituto Federal do Espírito Santo, 

Vitória, 2017 

SANTOS, Eloiza Baleeiro.  AVALIAÇÃO MICROCLIMÁTICA PELO PROGRAMA 

ENVI-MET: O CASO DO CENTRO URBANO DE COLATINA – ES. 2018. 95f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) — 

Arquitetura e Urbanismo, Instituto Federal do Espírito Santo, Colatina, 2018. 

SANTOS, M. (2002). A natureza do espaço: Técnica e tempo, razão e emoção. 

São Paulo: Edusp. 384 p.  

SIMÕES, Renata Mattos. A construção de um sistema de espaços livres para 

Colatina-ES. 2016. 174 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – 

Ufes. Vitória, 2016.  


