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1 – Abastecimento público de água 

Atendendo a um pedido da RAMOBLL, formalizado através da Dra. Flávia Toledo, 

desloquei-me a Regência entre os dias 5 e 6 de setembro de 2017, com a finalidade de 

encontrar-me com outra equipe da Ramboll, chefiada pelo Dr. Eugênio. Devido ao fato de que 

houve atrasos na chegada da equipe de São Paulo, executei uma segunda inspeção na cidade 

procurando visitar e ressaltar aspectos não cobertos em minha primeira visita.  

Encontrei a ETA – Estação de Tratamento de Água de Regência em manutenção entre 

os dias 5 e 6 de setembro de 2017. Segundo informações colhidas junto aos trabalhadores da 

ATA, empreiteira responsável pelos serviços de manutenção da estação de tratamento de 

água, a Vila de Regência recebe um volume diário de água equivalente ao transporte de 14 

carretas de 25.000 litros/dia (foto). A água é coletada no Serviço Municipal de Água de 

Linhares (ES). O abastecimento de água para a vila de Regência é feito através do transporte 

de carretas dia e noite (FIG. 01).  
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Fig 01 – Caminhões-pipa que levam água potável de Linhares a Regência diariamente e placa 

com anúncio da obra de “reforma” da ETA de Regência, a cargo da empreiteira ATA.  

Fotos: RMPC. 
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2 – Visita ao Museu Histórico de Regência 

As fotos, abaixo, ilustram aspectos importantes da cultura, história e usos humanos 

associados a região de Regência ao longo do último século. Eu fui recebido pela funcionária 

Itamar, que é lotada na Prefeitura Municipal de Linhares (Regência). Ela gentilmente – e com 

muita competência – discorreu sobre a história da cidade.   

Alguns aspectos devem ser ressaltados aqui: 

(a) A navegação fluvial já foi importante na região. Regência já teve um porto fluvial por 

onde era exportada a madeira extraída de toda a região norte do estado do Espírito 

Santo. A navegação fluvial era feita por pequenos vapores até a cidade de Colatina 

(ES). 

(b) Houve um intenso desmatamento de toda a Mata Atlântica nos primeiros anos do 

século XX. Sinais dessa imensa devastação estão presentes não somente nas fotos do 

museu, mas também no assoreamento histórico do rio Doce e na virtual ausência de 

vegetação nativa. Os remanescentes florestais quando existem estão fortemente 

degradados ao longo de todas as áreas litorâneas visitadas bem como no estuário. 

(c) A população local apresenta ainda forte influência étnica e cultural das populações 

indígenas que originalmente eram os habitantes da região. Essa influência pode ser 

vista no artesanato, na culinária, etc. A principal característica cultural dessa 

população é o seu forte apego ao estuário do rio Doce, fonte de alimento, madeira e 

inspiração para todo o ciclo de vida de seus habitantes. 
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Fig. 02 – Aspecto do Museu Histórico de Regência. Fotos seguintes ilustram aspectos históricos 

e culturais da Vila de Regência, distrito de Linhares (ES). Fotos: RMPC. 
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3- Situação da Praia (Sul) 

Em nossa primeira visita a Regência (ocorrida no dia 30 de junho de 2017, vide 

relatório já enviado a RAMBOLL) foram percorridos os biótopos de mangues, florestas riparias 

e as áreas litorâneas situadas ao norte da foz do rio Doce). Na presente visita, optamos por 

percorrer a região litorânea situada ao sul da foz do Rio Doce.  

A faixa litorânea (sul) junto a foz do reio Doce apresenta grandes diferenças tanto na 

paisagem quanto em relação a ocupação humana se comparada ao litoral norte. Inicialmente, 

devemos notar que as praias ao sul de Regência são dominadas por forte deposição de areias 

monasíticas (foto). As praias apresentam uma inclinação muito mais intensa que na porção 

norte. Notamos também que nessa porção (sul) não há a formação de lagunas e braços do rio 

Doce, como ocorre ao norte.  

  Devido ao fato de que essa porção litorânea (sul) pode ser alcançada através tanto a 

pé quanto por automóvel, a região apresenta uma ocupação humana bem mais intensa e a 

vegetação terrestre encontra-se muito mais degradada. Segundo as entrevistas que fizemos, 

essas praias (região sul) eram muito usadas para a prática do surfe até 5/11/2015.   

As praias ao sul de Regência têm uma incipiente estrutura de apoio ao turismo, 

principalmente aquele associado a prática do surfe. Existem no local algumas pousadas, 

restaurantes, bares, estacionamento para veículos, etc. Quase todas as pousadas e bares 

estavam fechados na ocasião de nossa visita (6 de setembro, quarta-feira, às 11 horas). 

Toda a vegetação dos ecótonos terrestres associados a faixa litorânea sul de Regência 

está muito degradada. Não há nem mesmo pequenos fragmentos da Floresta Atlântica, sendo 

que a vegetação xérica, oportunista das restingas e espécies exóticas (casuarinas) passou a 

ocupar extensas áreas que provavelmente eram originalmente ocupadas pela Mata Atlântica.  

Em nossa inspeção, não foram encontrados na praia ou nas restingas do entorno 

quaisquer sinais de deposição de rejeitos de minérios. No entanto, é visível o impacto social e 

econômico causado pela tragédia de Mariana, pois todos os entrevistados foram unânimes em 

afirmar que o fluxo de turistas praticamente esgotou-se após o evento da ruptura das 

barragem de Fundão em Bento Rodrigues. A pesca continua a ser praticada na região, embora 

esteja formalmente proibida pelas autoridades do estado e da União.  
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Fig. 03 – Aspecto da faixa de praias ao sul do estuário do rio Doce, em Regência. Fotos: RMPC. 
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Relatório feito por Ricardo Motta Pinto Coelho  
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