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"Qual é a feição de uma cidade? Seria 
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(Tatagiba) 



RESUMO 

A dissertação trata de modelos de gerenciamento para o desenvolvimento planejado 

das cidades. Seu objetivo é a identificação e a análise dos modelos institucionais 

usados no processo de planejamento e gerenciamento urbano da cidade de Vitória, 

a partir da década de 70. Seu desenvolvimento mostra um levantamento histórico do 

planejamento e gerenciamento urbano da cidade; descreve algumas iniciativas de 

planejamento e planos de desenvolvimento urbano elaborados para a cidade e 

analisa tais iniciativas e planos sob os aspectos dos objetivos alcançado, da 

hierarquização desses objetivos, do custo de se atingir cada objetivo, da construção 

institucional, dos marcos de avaliação e dos resultados alcançados. A pesquisa foi 

histórico-descritiva e explicativa, realizada por meio de pesquisa de campo, 

bibliográfica, documental e telematizada. Seus resultados conduziram à conclusão 

de que não há tecnologia gerencial disponível para administrar macro-aglomerados 

urbanos e que o processo de planejamento é um modelo dinâmico destinado a 

controlar eventos aleatórios não podendo ser pulverizado entre várias jurisdições e 

nem centralizado num único agente ou entidade. 



ABSTRACT 

This essay concerns administration models for planned development of urban cities. 

Its goal is to identify and analyze the institutional models used in the developmental 

process and urban administration of the city of Vitória, beginning in the 1970's. The 

study contains a historical descripton of the planning and urban administration of this 

city; it describes some of its planning initiatives and urban development plans. 

Furthermore, it evaluates the reached goals and its costs, institutional construction 

expenses and evaluation points of the achieved results. The research was historical

descriptive and explanatory, accomplished through field, bibliographical, documental, 

and internet research. Its results led to the conclusion that not only there is no 

available managerial technology to manage urban macro-conglomerates but also the 

planning process is a dynamic model destined to control random events and could 

neither be spread among different jurisdictions nor be centralized in a single agent or 

entity. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos cinqüenta anos, a economia do Estado do Espírito Santo 

apresentou um desempenho muito superior ao desempenho da economia brasileira. 

Enquanto esta apresentou um crescimento médio anual de 5,3%, aquela foi de 

7,6% 1. A década de setenta, por exemplo, foi o período no qual este diferencial de 

taxas tornou-se mais significativo. Enquanto o Espírito Santo cresceu a uma taxa 

média de 11,8%, o Brasil cresceu a 8,7%. 

As explicações para esta performance podem ser encontradas nas 

transformações econômicas ocorridas a partir da implementação dos chamados 

Grandes Projetos2
, no início dos anos 70, que proporcionaram a mudança do 

padrão econômico do Estado: de complexo cafeeiro para complexo industrial -

exportador3
. 

Neste momento, é importante ressaltar que esse crescimento se assentou em 

grande parte, na Região Metropolitana da Grande Vitória, que participa hoje com 

58% do PIB estadual total4
. O complexo portuário, atualmente instalado no Espírito 

Santo, é formado por 6 portos que representam 31 % do movimento das cargas que 

entram e saem pelos portos do Brasil. Dos seis, três estão na Grande Vitória -

incluindo o Porto de Vitória, que integra um dos complexos portuários mais eficientes 

e bem localizados da costa brasileira. Sua atuação é hoje macro-regional e inclui 

todo o Estado do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, sul da Bahia, Estado de 

Minas Gerais e ainda porções de Goiás e de Mato Grosso. 

1 Fonte: Caliman (2002). 
2 Os Grandes Projetos correspondem à ampliação das atividades da Companhia Vale do Rio Doce, 
do complexo portuário de tubarão, e para a implantação da Companhia Siderúrgica de Tubarão e do 
complexo da Aracruz Celulose. 
3 Essa questão, em função de sua extrema relevância, será abordada mais profundamente nos itens 
4.2 e 5.4. 
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o papel da Grande Vitória, com uma população da ordem de 1.420.000 

habitantes5
, pode ser claramente identificado quando se observa a centralização 

populacional, econômica e tributária, conforme tabela 1.1/01, a seguir: 

A CONCENTRAÇAO NA GRANDE VITORIA* 

• 46% DA POPULAÇÃO 

• 87% DA ARRECADAÇÃO 

• 87% DOS EMPREGOS DO SETOR DE SERViÇOS 

, . 
*Em relação ao Esplrlto Santo 

Tabela 1.1/1 - A concentração na Grande Vitória, em relação ao Espírito Santo 

Fonte: CALlMAN, Orlando(Op. Cit. ) 

A Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) teve sua instituição formal 

em 1995, por meio da Lei Complementar Estadual nO 58, quando então era 

constituída pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Viana, Serra e Cariacica. Tal 

composição foi acrescida do município de Guarapari pela Lei Complementar n.o 159 

de 1999 e de Fundão pela Lei Complementar n0204 de 2001. Entretanto, desde a 

década de setenta, a Grande Vitória já apresentava características de metrópole. A 

cidade de Vitória tornou-se pequena para abrigar a ampliação do comércio, dos 

serviços, da moradia e de toda a gama de atividades que surgiram e diversificaram-

se com o aquecimento da economia da região. A cidade foi então se expandindo e 

acabou por transbordar os limites municipais, avançando sobre a área dos 

municípios contíguos. Esse aglomerado urbano, além de seu elevado grau de 

interação interna, passou a exercer grande influência sobre os demais municípios do 

4 Fonte: Caliman,Orlando (op. cit.). 
5 Fonte: IBGE - censo 2000 
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Estado e passou a ser o ponto de contato de maior importância entre a economia 

regional e a economia nacional , caracterizando-se como uma região metropolitana. 

Região Metropolitana 
da Grande Vitória 

LEGENDA 

@ Sede MunICipal 

-_ LIfTIi1edislrilal 

_ Rodovia Estod",,1 

_ Rodovia Fedenll 

~ FerTOvi. 

Santa 
Teresa 

Divisa MunicípiOs Limites 

Anchieta 

Iblroçu 

. ----
Arocruz 

Mapa 1.1/1 - Região Metropolitana da Grande Vitória 

Fonte: IPES- Instituto de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento 

Jones dos Santos Neves 
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Entretanto, essa pesquisa procurou centrar-se no município de Vitória, que 

ainda concentra a maior parte das atividades econômicas, da arrecadação tributária, 

da prestação de serviços, da produção e da difusão cultural, conforme tabela 1.1/2, 

a seguir6
: 

• 

• 

• 

• 

A CONCENTRAÇAO NO MUNICIPIO DE VITORIA 

33% DA RENDA ESTADUAL 

68% DA ARRECADAÇÃO DE ICMS 

33% DAS VENDAS DOS DOIS MAIORES JORNAIS DIÁRIOS DO ESTADO 

24 % DO PIS ESTADUAL 

Tabela 1.1/2 - A Concentração no município de Vitória 

Fonte: Caliman (2002: 11 ) 

Vitória, apesar de seu porte médio, é hoje uma cidade internacionalizada e 

intensamente conectada com o mundo. O aumento populacional e o crescente 

desenvolvimento econômico, marcado por sua vocação portuária consolidada, 

refletem a importância da cidade no contexto global. Atividades do comércio exterior 

e de transportes estão em franco desenvolvimento. O planejamento urbano da 

cidade, assim, inclui aspectos regionais e globais, distanciando-se da esfera 

municipal. Por isso, e apesar da instituição da região metropolitana, pergunta-se: 

quais esferas administrativas são responsáveis por essas questões? Como 

administrar as superposições de esfera de poder? Que modelos estarão adequados 

para o planejamento e a gerência de todo esse contingente? 

6 Fonte: Plano Estratégico da Cidade de Vitória, 1996, pag 22 
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Em qualquer setor ou nível administrativo, o planejamento é o processo que 

define as ações necessárias para enfrentar situações futuras e alcançar metas e 

objetivos. Planejar é conjeturar, projetar, elaborar um plano. Sendo assim, as 

mudanças contínuas no ambiente, a simples passagem do tempo são o "pano de 

fundo" que permeia o processo de planejamento. 

Ao considerar-se o planejamento das cidades, o desenvolvimento das 

cidades, deve-se entender que a cidade é o local onde se desenvolvem as 

atividades urbanas de gestão, de produção e de consumo de toda a sua região de 

influência. Planejamento Urbano, portanto, significa trabalhar e enfocar o espaço 

que abriga as atividades inerentes àquelas funções; o espaço onde se habita e 

realizam-se as relações sociais, comerciais, políticas, culturais e religiosas entre 

homens, instituições e empresas. O fruto dessas relações é que deve ser o objeto do 

planejamento urbano. 

Em função da diversidade dessas relações, observa-se que o planejamento 

urbano das cidades pode ser analisado sob enfoques bastante diferenciados. Ele 

envolve uma gama de questões que navegam por aspectos intrínsecos à área 

planejada e por aspectos externos, mais abrangentes, referentes ao papel das 

cidades frente a sua região ou país, e até mesmo perante o mercado global. 

No que tange aos problemas intrínsecos, pode-se enumerar, por exemplo, os 

impactos do desenvolvimento urbano no meio ambiente; possíveis conseqüências 

socais negativas do excesso de aglomeração, tais como: criminal idade e 

prostituição; os interesses políticos e comerciais referentes a 

valorizações/desvalorizações de imóveis; enfim, uma série de problemas de ordem 

econômica, social e/ou política. 
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Todavia, para que o planejamento urbano contemple todos esses aspectos e, 

conseqüentemente, possa acompanhar o dinamismo crescente das cidades, é 

fundamental que seus os atores? considerem também algumas variáveis universais, 

a saber: 

• os objetivos a serem alcançados; 

• hierarquização desses objetivos; 

• o custo de se atingir cada objetivo; 

• a construção institucional; 

• marcos de avaliação; 

• resultados alcançados. 

As cidades exercem a função de nós num complexo sistema que transcende 

a jurisdição municipal. Os impactos do planejamento urbano dessas cidades são 

sentidos também fora delas, nas regiões onde estão inseridas e com as quais 

mantêm relações. Portanto, pode haver uma assincronia entre esse sistema. Muitas 

vezes, as questões, objeto do planejamento, são de caráter supra-local, no que se 

refere às redes urbanas e interurbanas. Dessa forma, retorna-se às indagações 

anteriores: quais esferas administrativas são responsáveis por essas questões? 

Como administrar as superposições de esfera de poder? Quais modelos estariam 

adequados para tratar essas questões? Complementando essas indagações, 

posiciona-se Abe (1999:85): "o planejamento metropolitano apresenta facetas 

diversificadas, variando os seus objetivos conforme a instância de poder nele 

envolvido, nem sempre convergentes e freqüentemente até antagônicos". 

7 Consideram-se atores aquelas pessoas que participam diretamente do processo. 
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Diante de toda essa complexidade, esclarece-se que a questão principal a ser 

observada nesse trabalho é o aspecto gerencial da cidade. O estudo conceitual e a 

pesquisa desenvolvida tiveram como objetivo principal, a identificação e a análise 

dos modelos institucionais usados no processo de planejamento e gerenciamento 

urbano da cidade de Vitória, a partir da década de 70. Para tanto, e com a intenção 

de proporcionar maior lastro científico aos resultados, a pesquisa contemplou 

também os seguintes objetivos intermediários: 

• levantamento histórico do Planejamento e Gerenciamento Urbano da 

cidade; 

• descrição de algumas iniciativas de planejamento e Planos de 

Desenvolvimento Urbano elaborados para a cidade; 

• análise dessas iniciativas e planos, sob os aspectos dos objetivos a 

serem alcançados, da hierarquização desses objetivos, do custo de se 

atingir cada objetivo, da construção institucional, dos marcos de 

avaliação e dos resultados alcançados. 

A seleção dos planos a serem analisados com maior complexidade ocorreu 

em função de sua importância e de seus impactos no gerenciamento e no 

desenvolvimento da cidade. 

A partir dos objetivos expostos, procurou-se testar a suposição de que ainda 

não há tecnologia gerencial disponível para administrar aglomerados urbanos no 

sentido de que, apesar do esforço de planejamento, esses aglomerados são palco 

das relações sociais, comerciais, políticas, culturais e religiosas entre homens, 

instituições e empresas, e o fruto dessas relações tem um dinamismo próprio 

transcendente à capacidade humana de prevê-lo. 
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Sendo assim, buscou-se também confirmar que: 

• O processo de planejamento deve ser um modelo dinâmico destinado a 

controlar eventos aleatórios; 

• O processo de planejamento não pode ser pulverizado entre várias 

jurisdições; 

• O processo de planejamento não pode ser centralizado num único agente 

ou entidade. 

Dada a complexidade e amplitude do tema Planejamento e Gerenciamento 

Urbano, o foco do presente estudo esteve voltado para os modelos institucionais 

utilizados por esses planejamentos na cidade de Vitória. Outras questões poderão 

aparecer apenas quando relevantes ao estudo. 

O estudo também estará delimitado ao período compreendido entre a década 

de 70 e os dias atuais. Entretanto, para melhor compreensão e contextualização, 

planejamentos urbanos anteriores a esse período foram citados mas, não foram 

objetos de análise. 

No que tange à relevância desse estudo, entende-se que o desafio de 

planejar e gerir toda essa complexa rede que representa as cidades atuais se torna 

fundamental para garantir o desenvolvimento de suas regiões. Se pensadas no 

contexto de suas ligações internacionais, esse desafio torna-se ainda mais 

importante, uma vez que essas cidades representam importantes elos de ligação 

na sociedade informacional. 

A vigência no Brasil da Lei de Responsabilidade Fiscal reforça a necessidade 

de se estudar as formas de planejamento adequadas, posto que com ela todos os 

governantes passam a ter um maior compromisso com orçamento e com as metas. 
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Um dos aspectos mais importantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, e dos menos 

conhecidos, divulgados e debatidos, é a questão do planejamento. De agora em 

diante, os municípios deverão se preparar para serem capazes de administrar suas 

finanças de forma mais planejada, de dispor de controles mais apurados sobre suas 

despesas e receitas, de realizar previsões e acompanhá-Ias. 

Outra questão que traz à tona a relevância do planejamento urbano é também 

a vigência da Lei nO 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da 

Cidade. Tal lei regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, 

estabelecendo diretrizes gerais da política urbana e a gestão democrática das 

cidades. A partir dessa lei, as alçadas do poder público devem seguir os modelos de 

gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, na execução e 

no acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

A junção de todas essas variáveis na análise desse processo na cidade de 

Vitória poderá oferecer importantes subsídios à análise e à discussão dessa situação 

em outras localidades, em que seja possível estabelecer um paralelo com a situação 

aqui encontrada. 
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2 DESCRiÇÃO METODOLÓGICA 

Para a classificação da pesquisa desenvolvida nesse trabalho, utilizou-se a 

taxonomia proposta por Vergara (2000), c1assificando-a quanto aos fins e quanto 

aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa foi histórico-descritiva à medida que 

procurou expor as características dos diversos planos de desenvolvimento urbano 

elaborados para a cidade de Vitória. 

Foi também uma investigação explicativa, já que se utilizou desse conjunto 

descritivo para a análise dos planos de desenvolvimento com relação aos seus 

objetivos, à hierarquização desses objetivos, a sua construção institucional, a seus 

marcos de avaliação e, principalmente, aos resultados alcançados. 

Quanto aos meios, utilizou-se a pesquisa documental, bibliográfica e 

telematizada. Também foi utilizada a pesquisa de campo, entrevistando alguns 

atores que estiveram elou ainda estão diretamente envolvidos na elaboração do 

planejamento urbano da cidade. 

A pesquisa bibliográfica baseou-se em consulta a livros, revistas científicas, 

artigos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, documentos e leis. A base 

das consultas foi publicações sobre planejamento, desenvolvimento, planejamento 

urbano, problemas relacionados às cidades. Além de consultas a bibliotecas 

convencionais, a internet também foi utilizada para obtenção de material científico 

necessário. 

A pesquisa documental valeu-se de documentos pertencentes ao acervo da 

biblioteca do Instituto de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Jones dos Santos 

Neves (IPES), antiga Fundação Jones dos Santos Neves - órgão que esteve 

diretamente ligado à área de planejamento urbano da Região Metropolitana da 
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Grande Vitória. Analisou-se o conteúdo dos planos e projetos de desenvolvimento 

urbano elaborados por aquele órgão, bem como algumas circulares e resoluções 

que tinham a contribuir ao estudo do tema. 

Quanto à pesquisa de campo, essa se realizou através de seis entrevistas não 

estruturadas. A seleção dos sujeitos ocorreu pelo critério de disponibilidade e 

acessibilidade, sempre considerando a relevante participação dos mesmos no 

processo de planejamento, conforme descrição abaixo: 

• Entrevista 1: diretor técnico de órgão estadual de planejamento no final 

da década de 70; 

• Entrevista 2: economista de órgão estadual de planejamento no final da 

década de 70; 

• Entrevista 3: especialista em planejamento urbano, funcionário da 

Presidência da República na década de 70; 

• Entrevista 4: funcionário do CETURBU-GV (Companhia de Transportes 

Urbanos da Grande Vitória); 

• Entrevista 5: atual coordenador de planejamento da Prefeitura Municipal 

de Vitória; 

• Entrevista 6: membro do Conselho Municipal da Prefeitura Municipal de 

Vitória. 

As entrevistas foram gravadas e tiveram duração variada. Constituíram-se em 

importantes fontes de informação, pois conseguiram explorar o conhecimento dos 

entrevistado sobre a temática em estudo, focando-se na interpretação e na 

percepção pessoal dos sujeitos em relação à realidade vivida na época. Na 

aplicação destas entrevistas houve a preocupação de criar para os entrevistados um 

ambiente propício para que os mesmos pudessem expressar com liberdade suas 

fJI8UOTECA MARIO HcNRíQUE SIMONSEI 
H!NDACAO GETUUO VARGAS 
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opiniões e entendimentos em relação aos pontos importantes referentes ao 

processo de planejamento e gerenciamento da cidade de Vitória. 

As entrevistas foram aplicadas a sujeitos considerados pessoas-chave em 

cada uma das iniciativas de planejamento descritas no capítulo 6, incluindo: diretor 

técnico, economistas e técnicos da Fundação Jones dos Santos Neves, 

coordenadores de planejamento da Prefeitura Municipal de Vitória, especialistas, 

consultores e membros do Conselho Municipal do Projeto Vitória do Futuro. 

O tratamento dos dados coletados seguiu orientação qualitativa, segundo a 

própria natureza da pesquisa. Os depoimentos colhidos formam o centro das 

análises e interpretações da pesquisa. Entretanto, esta não se baseou 

exclusivamente na transcrição das gravações e relatórios, mas no processo 

hermenêutico, através do círculo: compreensão - interpretação - nova 

compreensão. 

O método escolhido para o estudo apresenta algumas limitações. A pesquisa 

documental pode não ter contemplado documentos relevantes em função de seu 

extravio no tempo ou de problemas com os arquivos públicos. Existe também a 

possibilidade de que os dados coletados através de entrevistas não correspondam 

a total realidade dos projetos estudados em função de possíveiS lapsos de memória 

ou da ausência de pessoas importantes no processo de planejamento urbano da 

cidade, no período estudado. 

No entanto, esses são riscos inerentes a qualquer pesquisa e cujos efeitos 

não invalidam seus resultados. 
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3 AS CIDADES: SUA IMPORTÂNCIA, SEUS PROBLEMAS 

3.1 A IMPORTÂNCIA DAS CIDADES 

Segundo Castells (1999), qualquer estudo atual sobre planejamento e 

gerenciamento de aglomerados urbanos só terá sentido se conseguirmos entender 

as cidades no contexto da nova economia global. O entendimento atual das cidades 

pressupõe a assimilação do novo regime de acumulação, mais flexível, trazido pelos 

avanços tecnológicos. O mundo torna-se cada vez menor, à medida que a relação 

espaço-tempo comprime-se em conseqüência desses avanços. A Globalização traz 

uma nova referência de espaço, tempo, produção e mercado. 

E o que isso tem a ver com as cidades? Pensar as cidades sem essa 

referência impossibilitaria qualquer análise. As cidades articulam a economia global, 

ligam as redes informacionais. Algumas cidades podem funcionar como ímãs para o 

país inteiro ou áreas regionais onde estão localizadas, pois concentram importantes 

funções produtivas e administrativas e passam a ser os nós da economia global, 

conquistando um enorme poder gravitacional. 

Todavia, as cidades tornam-se também depositárias de todos os segmentos 

da população que lutam para sobreviver. Elas concentram o melhor e o pior. Dos 

inovadores às pessoas que não são relevantes para a estrutura e que se tornam 

responsáveis pela ruptura social. 

As grandes cidades são centros de dinamismo econômico, tecnológico e 

social em seus países e em escala global. São centros de inovação cultural e 

política, motores do desenvolvimento de seus países. Portanto, o desempenho 

destes depende do desempenho das cidades. 
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Por tudo isso e apesar de todos os problemas sociais, ambientais e urbanos, 

as cidades tendem a crescer. Como pontos nodais de conexão às redes globais, 

elas tendem a crescer em tamanho e em predomínio. O futuro da humanidade e dos 

países depende, em grande parte, da evolução e do gerenciamento dessas áreas. 

3.2 O PROBLEMA DAS CIDADES 

Tomando como base a teoria apresentada por Jacobs (2000), podemos dizer 

que as cidades são formadas por um grande número de elementos cuja natureza é 

extremamente diversificada. É muito fácil cair na armadilha de contemplar os usos 

da cidade um de cada vez, por setores. Sem dúvida, exatamente isso, a análise 

parcial da cidade sem considerar o seu aspecto sistêmico, tornou-se um recurso 

costumeiro do planejamento urbano. As descobertas feitas em cada setor são então 

reunidas para compor quadros amplos, globais. 

As cidades são problemas complexos. Elas apresentam situações em que 

inúmeros elementos variam simultaneamente e de maneira relacionada. Não 

apresentam um problema que, se compreendido, pode explicar todo o resto. Podem 

ser analisadas sob vários desses problemas ou segmentos, mas nunca de forma 

estanque. Há de se considerar a inter-relação entre eles. As variáveis são diversas, 

porém estão inter-relacionadas num todo orgânico. 

Algumas cidades apresentam regiões que funcionam bem em certos aspectos 

e mal em outros, entretanto não se pode analisar os acertos e os erros, analisar as 

dificuldades ou imaginar mudanças produtivas sem imaginar tais dificuldades e 

mudanças como problemas complexos, inter-relacionados. 
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Para compreender as cidades, é preciso admitir de imediato, como fenômeno 

fundamental, as interações e diversas combinações inerentes e necessárias às 

cidades. 

O planejamento urbano deve considerar que essa interação é também 

condição para que cidade funcione bem. A segurança, por exemplo, não é fruto 

exclusivo da presença pública, da vigilância através dos policiais. A segurança das 

ruas vem também da intervenção das pessoas que nelas habitam ou transitam. Da 

vivência e da interação das pessoas, do conhecimento que elas têm sobre o seu 

lugar, além é claro de sua convicção de ser co-proprietário da rua e de que serão 

auxiliadas em caso de necessidade. 

Os bares e, na verdade, todo o comércio, são mal vistos em vários bairros 

porque atraem estranhos e estes, de forma alguma, são encarados com alguma 

vantagem. Mas o fato é que os estranhos são necessários também para a 

segurança do local. A presença de pessoas atrai outras pessoas. Algumas vezes, 

verifica-se que o planejamento urbano parte do princípio de que os habitantes 

preferem contemplar o vazio, a ordem e o sossego palpáveis. Ainda segundo Jacobs 

(2000) isso é um grande equívoco. As pessoas não vão ao Shopping só para ver 

outras pessoas circulando? Os turistas de New York não vão a Time Square só para 

ver o enorme movimento das pessoas? A movimentação de pessoas a trabalho ou 

que procuram um lugar para comer ou beber constitui em si um atrativo para outras 

pessoas. A monotonia das ruas é que as torna perigosas, ermas e propícias a 

atitudes de violência e de vandalismo. 

Outra questão é a iluminação. O valor da iluminação forte nas ruas de áreas 

desvitalizadas vem do reconforto que ela proporciona às pessoas que precisam 

andar nas calçadas, ou gostariam de andar, e que não o fariam se não houvesse tal 
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iluminação. No entanto a insegurança de se andar nessas ruas não está na falta de 

iluminação em si, mas na falta de vitalidade delas. "A boa iluminação é importante, 

mas não se pode atribuir apenas à escuridão a enfermidade grave e funcional das 

áreas apagadas; a Grande Praga da Monotonia" (Jacobs, 2000: 43). 

O contato que os espaços públicos, como as calçadas, propiciam também é 

muito relevante no que se refere à segurança do local. A vida social nas calçadas 

reúne pessoas que não se conhecem socialmente de maneira íntima, privada, e nem 

se interessam em se conhecer dessa maneira. Se os contatos interessantes, 

proveitosos e significativos entre os habitantes das cidades se limitassem à 

convivência na vida privada, a cidade não teria serventia. As cidades estão cheias 

de pessoas com as quais certo grau de contato é proveitoso e agradável. 

A segurança das ruas, o fato de as pessoas quererem assumir a 

responsabilidade e zelar pela segurança como co-proprietário daquele espaço tem a 

ver com a confiança. A confiança na rua forma-se com o tempo a partir de inúmeros 

contatos públicos nas calçadas. "Ela nasce de pessoas que param no bar para tomar 

uma cerveja, que recebem conselhos do marceneiro e dão conselhos ao jornaleiro, 

que cortejam opiniões com outros fregueses da padaria e dão bom dia a outros 

garotos que bebem refrigerantes a porta de casa" (Jacobs, 2000:60) 

Grande parte desses contatos é absolutamente trivial, mas a soma de tudo 

não é nem um pouco trivial. A soma desses contatos públicos casuais, no âmbito 

local, resulta na compreensão da identidade pública das pessoas, uma rede de 

respeito e confiança mútuos e um apoio eventual na dificuldade pessoal ou da 

vizinhança. A inexistência dessa confiança é um desastre para a rua. Ela implica o 

não comprometimento pessoal. 
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Pode-se até relacionar o contato público e a segurança nas ruas com um 

grave problema social: segregação e discriminação. Não que o planejamento urbano 

e o desenho de uma cidade, ou seus tipos de ruas e de vida urbana, possam vencer 

automaticamente a segregação e a discriminação. Várias outras iniciativas são 

imprescindíveis para corrigir essas injustiças. Entretanto, urbanizar e reurbanizar 

metrópoles, cujas ruas sejam inseguras e cuja população deva optar por partilhar 

muito ou não partilhar nada, pode tornar mais difícil a superação, por parte das 

cidades, da discriminação. 

Enquanto os bares e comércio são erroneamente mal vistos em alguns 

bairros, os parques de bairros ou espaços similares (como praças) são comumente 

considerados uma dádiva conferida à população carente das cidades. Na verdade, 

isso só se realiza quando a população os aprova e dá-lhes vida. Os parques são 

lugares efêmeros. Costumam experimentar extremos de popularidade e 

impopularidade. Seu desempenho nada tem de simples. Para cada parque bem 

sucedido, há dúzias de vazios urbanos desvitalizados, destruídos pela decadência, 

sem uso, desprezados. 

Para entender-se essa complicada dinâmica é necessário primeiro 

desconsiderar alguns mitos sobre os parques, de acordo Jacobs (2000): 

• São os pulmões da cidade - São necessários 12 mil m2 de árvores para 

absorver a quantidade de dióxido de carbono que quatro pessoas geram a 

respirar, cozinhar e aquecer a casa. São as correntes de ar que circulam a 

nossa volta, e não os parques que evitam que as cidades sufoquem. 
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• Funcionam como âncora do valor dos imóveis - os parques por si só não 

são nada e menos ainda elementos de estabilização de bens ou de sua 

vizinhada. O desempenho instável dos parques e de sua vizinhança pode 

chegar a extremos. Pode significar valorização ou desvalorização dos 

imóveis. 

Para que parques e praças funcionem, é preciso que eles sejam usados. A 

variedade de usos dos edifícios em seu entorno, por exemplo, propicia ao parque 

uma variedade de usuários que nele entram e deles saem em horários diferentes e 

faz com que ele tenha uma sucessão contínua de usos e de usuários. Isso traz 

vitalidade para esses locais. O uso e a essência dos parques são fruto de sua 

vizinhança e da maneira como ela ou gera uma sustentação mútua por meio de 

utilizações diferentes ou deixa de gerar essa sustentação. 

Um parque de bairro genérico que seja preso a qualquer inércia funcional em 

seu entorno, fica inexoravelmente vazio por boa parte do dia, e exerce pouca 

atração devido ao pouco número de freqüentadores potenciais. Nas cidades, a 

animação e a variedade atraem mais animação, a apatia e a monotonia repelem a 

vida. E esse é um princípio crucial não apenas para o desempenho social mas 

também para o seu desempenho econômico. 

Um parque de bairro genérico pode vir a ser freqüentado natural e 
informalmente só por estar bem próximo de onde se concentram diferentes 
modos de vida e atividade. Se for no centro da cidade, deve ter lojistas, 
visitantes, transuentes, além de funcionários. Se não for no centro, deve 
situar-se onde a vida pulse, onde haja movimentação de escritórios, 
atividades culturais, residências e comércio - o máximo possível de toda a 
diversidade que as cidades podem oferecer. O maior problema de 
planejamento de parques de bairros resume-se a alimentar uma vizinhança 
diversificada, capaz de utilizá-los e mantê-los. (Jacobs, 2000: 110) 
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Sendo assim, o Planejamento e o Gerenciamento urbano devem garantir que 

a mistura nas cidades seja suficientemente complexa para prover a segurança 

urbana, o contato do público e a interação de usos; ela precisa de uma quantidade 

enorme de componentes. Mas como isso seria possível? 

O fato é que as cidades são geradoras naturais da diversidade e fecundas 

incubadoras de novos empreendimentos e idéias de toda a espécie. As cidades 

grandes são o centro econômico natural de um número e um leque imenso de 

pequenas empresas. Normalmente, quanto maior a cidade, maior a proporção de 

pequenos negócios. Isso ocorre porque as grandes empresas apresentam maior 

auto-suficiência que as pequenas, conseguem manter a mão-de-obra qualificada e o 

equipamento de que necessitam, podem vender para um mercado mais amplo onde 

quer que se encontrem. Mas os pequenos negócios precisam das cidades para 

supri-los de mão-de-obra, equipamentos e, principalmente, de mercado. É assim 

com padarias, drogarias, confeitarias, lojas de conveniência, bares etc. Sem as 

cidades, elas simplesmente não existiriam. Ao mesmo tempo em que dependem da 

grande diversidade de outras empresas urbanas, contribuem para aumentá-Ia. A 

própria diversidade urbana permite e estimula mais diversidade. Onde quer que 

existam lugares cheios de vida e atraentes nas cidades, os pequenos são muito 

mais numerosos que os grandes. 

Sem dúvida, a diversidade das empresas urbanas inclui todas as variações de 

tamanho. Mas uma grande variedade significa maior proporção de pequenos 

elementos. E não é só a diversidade comercial que importa. Conforme Jacobs 

(2000), outras condições podem gerar a diversidade exuberante nas ruas: 
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1. O bairro deve conter o maior número possível de segmentos em sua 

composição. Deve atender a mais de uma função principal, de preferência a 

mais de duas. Estas devem garantir a presença de pessoas que saiam de 

casa em horários diferentes e estejam nos lugares por motivos diferentes 

mas, que sejam capazes de usar boa parte da infra-estrutura existente; 

2. Deve haver densidade suficientemente alta de pessoas, sejam quais forem 

seus propósitos, inclusive morar lá. 

Entretanto, a diversidade nas cidades tem sido combatida pela doutrina do 

planejamento urbano em função de alguns mitos e dogmas. Um deles é o de que a 

mistura de usos é feia, dá uma idéia de desordem, desorganização. 

Esse tipo de mito faz a cidade combater a diversidade. Tais crenças ajudam a 

moldar as diretrizes do zoneamento urbano. As intrincadas combinações de usos 

diversos na cidade são uma forma de organização complexa e desenvolvida. 

Contudo, será que a diversidade traz consigo igualmente as desvantagens da má 

aparência e dos usos antagônicos que lhes são normalmente atribuídas pela 

doutrina do planejamento urbano? 

Há a crença de que a diversidade é feia, que se assemelha a uma bagunça e 

que os lugares marcados pela homogeneidade de usos têm melhor aparência, são 

esteticamente disciplinados. Na verdade, a uniformidade de usos faz a cidade 

parecer monótona. Superficialmente, essa monotonia pode ser encarada como uma 

espécie de ordem, mas o que acontece é que se perde a direção e em lugares 

homogêneos. É necessário haver diferenças aflorando em várias direções para não 

se perder a referência. As perspectivas visuais inteiramente uniformes não 
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proporcionam qualquer direção aos transeuntes. E isso se assemelha mais à 

desorganização e ao caos. 

As cidades monótonas, inertes contêm as sementes de sua própria 

destruição. Já as cidades vivas, diversificadas e intensas têm energia de sobra para 

sua conservação e regeneração. 

( ... ) o entrelaçamento de manifestações humanas. Há muita gente fazendo 
coisas diferentes, com motivos diferentes e com fins diferentes, e a 
arquitetura reflete e expressa essa diferença que é mais de conteúdo do que 
somente de forma. Por serem humanas, as pessoas slio que mais nos 
interessa. Na arquitetura tanto quanto na literatura e no teatro, é a riqueza 
da diversidade humana que dá vitalidade e colorido ao meio humano( ... ). 
com relaçlio ao risco da monotonia,a maior falha das nossas leis de 
zoneamento encontra-se no fato de permitirem que toda uma área seja 
reservada para um único fim. (Raskin apud Jacobs, 2000:252) 
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4 ASPECTOS GEO-ECONÔMICOS DA REGIÃO 

4.1 GEOGRAFIA DA REGIÃO 

o relevo do Estado do Espírito Santo é composto por duas unidades 

morfológicas distintas: O litoral e o planalto ou região serrana. 

O litoral estende-se por cerca de 350 km desde o Estado da Bahia até o norte 

do Rio de Janeiro. Sua superfície corresponde a cerca de 40% do território estadual. 

A baixada litorânea apresenta maciços e morros cristalinos que afloram na planície 

ou no mar, formando ilhas ou costas rochosas mais profundas, cujas reentrâncias 

constituem portos naturais, como é o caso da Baía de Vitória. 

Foto 4.1/1 - Foto aérea da baía de Vitória 

O planalto ou região serrana constitui a segunda unidade de relevo do 

Estado, formado por serras recortadas e talhadas por vales profundos com maciços 
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e pontões graníticos que ultrapassam 700m de altura. Tal relevo aproxima-se da 

costa ao sul e dela se afasta ao norte. 

Quanto à vegetação, predominava no Estado a cobertura de floresta tropical 

da Mata Atlântica, com vegetações características da restinga junto ao litoral. 

Contudo, a cobertura vegetal encontra-se quase toda devastada, restando apenas 

cerca de 8% da original, excetuando a vegetação de mangues, da qual restam 

importantes remanescentes, embora comprometidos com a ocupação e a poluição8
. 

Localizada em uma baía, a cidade de Vitória é formada pela ilha de Vitória, 

que é centro de um arquipélago costeiro composto por 34 ilhas, e pela região 

continental, num total de 95.22 km2 de área. As formações rochosas, nascentes, 

manguezais, vegetação de restinga e remanescentes da Mata Atlântica deram 

origem a cinco parques, oito reservas ecológicas e duas áreas de preservação 

ambiental. 

O município conta com uma população de 291.941 habitantes e está 

densamente ocupado, com 3.288,90 hab/km2 

Limita-se a norte com o município da Serra, a oeste com o município de 

Cariacica e ao sul com o município de Vila Velha, todos pertencentes à Região 

Metropolitana da Grande Vitória, conforme mostrado no mapa 1.1/01. 

Assim, segundo Mendoça (2002), quatro questões ligadas aos aspectos 

geográficos são de extrema importância no que concerne ao planejamento e 

gerenciamento da cidade: 

8 Esses dados foram extraídos de Abe,1999. 
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1. A orla e o aspecto insular: aspecto geográfico formador da identidade 

singular básica (ilha, cidade litorânea); embora Vitória não esteja 

compreendida nos limites da Ilha, é como ela primeiro aparece como marca 

do lugar. Sendo assim, as ações gerenciais deveriam fortalecer a relação da 

cidade com a orla, preservando a visibilidades e explorando, no uso e na 

ocupação, a condição geográfica insular como característica da identidade do 

lugar. 

2. Os morros: formações geográficas características de Vitória. Estão, em 

geral, ocupados pela população de baixa renda com ocupação construtiva 

sem controle, comprometendo assim a salubridade habitacional e urbana e a 

preservação da natureza. Entretanto, há intervenção pública em andamento 

através do Projeto Terra9
. 

3. Manguezal: vegetação característica da orla de Vitória, localizada 

principalmente na parte norte do município, mas eliminada em grande parte 

por aterro e ocupação. A nova infra-estruturação do lugar pode consumir 

grandes recursos municipais. As ações urbanas deveriam preservar o 

ambiente natural, utilizar os seus recursos de forma sustentável e promover a 

assimilação do lugar como área a ser preservada. 

4. Aterro: é o elemento que caracteriza a modificação e a expansão do território 

do município, inclusive pela agregação de espaços públicos de lazer e 

esportes. Os aterros representam uma boa parte da superfície do município 

9 Ver item 6.4.1 
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mas nem todos se encontram consolidados. As ações gerenciais deveriam 

ser no sentido de manter-se a linha de litoral atual, evitando novos aterros e 

promover a continuidade do tecido urbano nos casos em que aterros foram a 

causa desta quebra. 

Foto 4.1/2 - Foto aérea mostrando a ocupação urbana da Cidade de Vitória 

Fonte: .. www.cidadedevitória.com.br.. 



Foto 4.1/3 - Foto de satélite da cidade, mostrando o arquipélago e a região 

continental 

Fonte: Embrapa 

35 
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4.2 ECONOMIA DA REGIÃO 

Nos últimos cinqüenta anos, a economia do Espírito Santo apresentou um 

desempenho invejável se comparado ao da economia nacional 1O
. De 1953 a 1998, a 

economia capixaba apresentou um crescimento médio anual de 7,6% contra 5,3% 

da economia brasileira. Esse crescimento manteve-se durante todas as décadas. 

Mesmo nas décadas de oitenta e noventa o diferencial continua em favor do Espírito 

Santo, porém menor; e, tendo-se como base também taxas menores de crescimento 

na economia nacional, as diferenças entre as taxas nacional e as do Estado podem 

ser melhor observadas na tabela 4.2/3, abaixo: 

PIB BRASIUESpíRITO SANTO 
1970-1999 

Taxa média de variação anual 

Período Brasil Espírito Santo Diferença 
70-80 
80-90 
90-99 
70-99 

8,70% 11,80% 
1,59% 3,34% 
2,44% 3,73% 
4,40% 6,40% 

3,10% 
1,75% 
1,29% 
2,00% 

Tabela 4.2/3- PIB BrasillES 1970-1999 - Taxa média de variação anual 

Fonte: : Cálculos a partir de dados do IPES e IBGE 

Quais as explicações para essa performance? Pode-se dizer que as 

mudanças mais profundas começam a ocorrer na segunda metade da década de 

sessenta, principalmente em razão da adoção de políticas consistentes de incentivos 

à industrialização. 

10 Item inicialmente exposto na introdução 
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Até a década de sessenta, a economia do Estado era ainda incipiente. O forte 

da economia era a agricultura, quase exclusivamente dependente do café. 

Aproximadamente 54% do nosso PIS era gerado nesse setor. A indústria participava 

com apenas 7%. Tinha-se a maioria da população na área rural. A cidade de Vitória, 

por exemplo, tinha 83.000 habitantes em 1960 e a Grande Vitória 200.000. 

Entretanto, na década de 70, a indústria passa a responder por 17% d PIS e , em 

contrapartida, a agricultura cai drasticamente para 23%. Isso ocorreu em função da 

crise cafeeira que culminou com a erradicação de áreas plantadas. Tal política 

provocou intenso êxodo rural, atraindo para a Grande Vitória boa parte da população 

rural. 

É nesse contexto, a partir da década de 70, que se efetiva a grande mudança 

na economia capixaba, coincidindo com um crescimento explosivo da economia 

brasileira. Acontece, nesse momento, uma mudança do padrão produtivo do Estado 

do Espírito Santo - um salto significativo da agricultura para a indústria. Passa-se de 

complexo cafeeiro para complexo industrial-exportador. A economia capixaba passa 

a se integrar à lógica de expansão planejada da economia brasileira, por meio dos 

investimentos oriundos dos chamados Grandes Projetos - a começar pela expansão 

da Cia Vale do Rio Doce (CVRD), com o complexo Portuário de Tubarão e 

pelotizadoras, seguido pela Aracruz Celulose e Cia Siderúrgica Tubarão (CST). Essa 

mudança veio conseqüentemente fortalecer, dinamizar e diversificar o setor 

Comércio e Serviços, que passou de 38,0% para 59,6%, conforme tabela 4.2/4, a 

seguir: 
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Espírito Santo: Composição do PIB 
1953-1998 

ano Agricultura Indústria Com.Serv. Total 
1953 54,7 7,34 37,96 100,00 
1970 23,1 17,28 59,61 100,00 
1980 11,02 34,44 54,54 100,00 
1998 8,82 35,05 56,14 100,00 

Tabela 4.2/4 - Espírito Santo: composição do PIS 1953-1998 

Fonte: NEP-UFES,ISGE/lPES 

Conforme exposto na tabela 4.2/4, verifica-se a enorme importância dos 

Grandes Projetos para o incremento da economia capixaba. 

Há uma percepção de que tanto a sustentabilidade, quanto à capacidade de 
aceleração da economia estadual, e logicamente de Vitória, estão 
assentadas nos grandes complexos nucleados e forjados a partir dos 
grandes projetos - minero-siderúrgico e madeira e celulose - e todo o 
aparato infra-estrutural e logístico que os cercam - portos, ferrovias, 
aeroporto etc. Eles é que formam a "massa" de atração e também 
funcionam como elementos difusores de inovação através de efeitos diretos 
e indiretos (Caliman, 2002:12). 

4.2.1 O Papel da Região Metropolitana da Grande Vitória e da Cidade de 

Vitória 

A base espacial de inserção do Espírito Santo nas transformações em escala 

nacional é a Região Metropolitana da Grande Vitória. A Grande Vitória mantém-se 

como centro de decisões, de informações e de absorção de excedentes vinculados 

ao comércio exterior, com o interior do Estado e, principalmente, com o Sudeste. 
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Tomando-se no conjunto, os municípios da RMGV representam 55,6% do PIS 

estadual total, sendo 62,7% do PIS industrial e 59,5% do PIS terciário. No entanto, 

observa-se um peso maior do município de Vitória (conforme tabelas 4.2.1/5 e 6) 

frente aos demais que compõem a região. Na verdade, os municípios de Vitória e de 

Serra são responsáveis pela geração de 68% do PIS total da RMGV, ficando Vila 

Velha com 15% e Cariacica com 10%. Os demais municípios (Fundão, Guarapari e 

Viana) ficam com apenas 7%. As desigualdades são bastante evidentes entre os 

municípios da RMGV, podendo-se constatar, por exemplo, que o PIS do município 

de Vitória representa 70 vezes o do município de Fundão. 

PIS por Municípios da RMGV 
1998 

Municípios 
Vitória 
Serra 
Vila Velha 
Cariacica 
Guarapari 
Viana 
Fundão 
RMGV 
Espírito Santo 

PIS (mil R$) 
3.701.632 
2.858.734 
1.456.276 

993.448 
317.587 
273.228 

52.480 
9.653.386 

17.361.672 

Tabela 4.2.1/5 - PIS por município da RMGV - 1998 

Fonte: ISGEIIPES. 

PIS do Município de Vitória* 
1998 

Discriminação Valor em mil R$ % 

PIS Espírito Santo 16.088.239 100% 

PIS RMGV 9.295.608 58% 

PIS Vitória 3.845.239 24% 

* Em Valores de Mercado 

Tabela 4.2.1/6 - PIS do Município de Vitória - 1998 

Fonte: IPES-ES 
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Quanto à composição do PIS, na Região Metropolitana da Grande Vitória ele 

é derivado de 60,1% do setor terciário, 39,5% do setor secundário e 0,4% do setor 

primário 11. No município de Vitória, que concentra 24% do PIS estadual, o setor 

terciário representa 66% do montante total. 

Município de Vitória - ES - Composição do PIS 
1998 

Setores Valor em mil Reais Participação (%) Participação 
no PIS estadual 

Agricultura 12,74 0% 
Indústria 1.307.948,40 34% 
Com. e Servi~os 2.537.279,02 66% 
Total 3.845.240,16 100% 

Tabela 4.2.1/7 - Município de Vitória - ES - Composição do PIS 
1998 

Fonte: IPES -ES 

0% 
21% 
29% 

24% 

Outro dado relevante sobre a importância do município de Vitória no contexto 

Estadual e metropolitano está no fato de que este concentra também as maiores 

empresas do Estado, bem como seu maior faturamento. 

Vitória- Posição entre as 150 maiores empresas do Espírito Santo 
Discriminação 
Entre as 150 maiores( qtde) 
Em faturamento em mil R$ 
Em emprego (gtde) 

Números absolutos 
64 

14.168.028 
35.980 

% do total 
43% 
72% 
43% 

Tabela 4.2.1/8 - Vitória: Posição entre as 150 maiores empresas do Espírito Santo 

Fonte: Caliman (2002: 11 ) 

11 Fonte:(Morandi, 2002: 8) 
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4.3 DEMOGRAFIA DA REGIÃO 

São muito peculiares as mudanças demográficas ocorridas nas últimas 

décadas no Estado do Espírito Santo e, particularmente, na Região Metropolitana da 

Grande Vitória. Essas transformações, sem dúvida, têm grande relação com as 

profundas mudanças estruturais ocorridas nas atividades econômicas. 

Poucos espaços geográficos experimentaram tamanha transformação em 
um tempo histórico tão curto, o que o torna comparável a intensivos e 
rápidos processos de industrialização ocorridos em alguns pafses, 
caracterizando um verdadeiro catching-up - um processo de se alcançar 
um desenvolvimento a partir de fatores construídos e não a partir de sua 
base anterior. (Morandi,2002:3) 

Em menos de três décadas, a população do Espírito Santo trocou o meio rural 

pelo meio urbano, conforme gráfico 4.3/1, a seguir. 

Distribuição da População Urbana e Rural do ES (%) 

71 74 
80 

1960 1970 1980 1990 2000 

o Urbana 

Gráfico 4.3/1 - Distribuição da População Urbana e Rural do ES (%) 

Fonte: Morandi (2002: 11 ) 
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Enquanto em 1960, 71 % da população estavam no ambiente rural; em 1990, 

tão somente 26% ali permaneceram, ficando praticamente três quartos no meio 

urbano. Com isso, observa-se que, nos anos setenta e oitenta, presencia-se uma 

acelerada urbanização na região da Grande Vitória, com a construção e o início de 

operação dos chamados Grandes Projetos, fortes investimentos em infra-estrutura 

(transportes, energia, portos), grande expansão da indústria de construção civil, 

como também aceleração das atividades tipicamente urbanas, dada a expansão do 

mercado interno. 

Esse processo de deslocamento populacional rural-urbano tomou uma 

direção basicamente para a região metropolitana. Enquanto a população do Espírito 

Santo cresceu 2,4 vezes entre 1960 e 2000, a população dos municípios que 

compõem a RMGV aumentou 6,6 vezes no mesmo período. Atualmente, os sete 

municípios da RMGV abrigam cerca de metade da população estadual e, 

praticamente, 80% da população urbana. Em 1960, tão somente 16,7% da 

população total residiam nessa região e, da reduzida população urbana estadual, 

apenas 29,2% localizavam-se nesse espaço, caracterizando a existência de 

pequenos núcleos urbanos espalhados pelo Estado, sendo amplamente ligados à 

atividade rural 12
. 

12 MORANDI, Angela Maria e SABADINI, Maurício de Souza. Desenvolvimento Econômico, 
Ocupação e Renda. Projeto Agenda Metropolitana da Grande Vitória. Vitória, set. 2002. 
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Participação da População da RMGV no ES (%) 

74.1 79.5 

63.9 

• • 
....-------:6.8 

43.3 46.1 

... 25.6 
16.7 

1960 1970 1980 1991 2000 

-"' Pop. Total --- Pop. Urbana 

Gráfico 4.3/2 - Participação da População da RMGV no ES (%) 

Fonte: IBGEIIPES. 

Assim, chega-se ao ano 2000, com uma extrema concentração da população 

do Espírito Santo na Região Metropolitana da Grande Vitória, representando 46,1 % 

da população total e 79,5% da população urbana do Estado, sendo que, da 

população total da região, 98,2% residem em áreas urbanas. 

No que se refere ao município de Vitória, sua participação relativa aos 

municípios da RMGV tem diminuído (conforme gráfico 4.3/3), com certeza em 

função de sua pouca área disponível; visto que. analisando-se a densidade 

demográfica, Vitória conta com 3.288,90 hab/km2
, o que representa o dobro da 

densidade demográfica de Vila Velha - o segundo colocado. 
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RMGV: Participação (%) da População dos Municípios no Total do Estado 
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-+- Cariacica -+- Fundão -lIfl- Guarapari -. Serra ~ Viana - Vila Velha +-Vitória 

Gráfico 4.3/3 - RMGV: Participação (%) da População dos Municípios no Total do 
Estado 

Fonte: IBGE 

5 ASPECTOS HISTÓRICOS DO PLANEJAMENTO URBANO DA CIDADE 

DE VITÓRIA 

o objetivo central desse capítulo é descrever brevemente alguns aspectos 

históricos relacionados ao planejamento urbano da cidade de Vitória. Tal descrição 

se torna relevante no sentido de que contribui para contextualizar a realidade da 

cidade no período foco da pesquisa (da década de 70 até os dias atuais). 

Para melhor compreensão, o capítulo foi dividido em subitens que abordam 

dois períodos distintos. O subitem 5.1 traz a história da cidade desde os primórdios 

de sua fundação, em 1535, até os anos 70. Dois importantes marcos do 
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desenvolvimento da cidade foram alvo de análise mais extensa: o Novo arrabalde e 

o Porto de Vitória. 

o segundo período analisado está no subitem 5.2 e aborda as 

transformações ocorridas na cidade em decorrência da implantação dos chamados 

Grandes Projetos, a partir da década de 70. 

5.1 DE VASCO FERNANDES COUTINHO AOS ANOS 70 

O primeiro núcleo urbano do Estado foi fundado em 23 de maio de 1535, com 

a chegada do donatário Vasco Fernandes Coutinho, onde é hoje o município de Vila 

Velha. Mais tarde, Duarte Lemos funda um novo povoado, em local mais protegido 

dos indígenas e dos corsários na Ilha de Santo Antônio. Tal povoado foi batizado 

com o nome de Vila Nova de Vitória, em comemoração à vitória em um dos ataques 

silvícolas. 

Nossa história começa em 1534, quando dom João 111, rei de Portugal, 
resolve dividir o Brasil em 15 partes. Como se fosse ... um grande bolo ... de 
festa. Cada pedaço recebe o nome de capitania hereditária. Uma pequena 
fatia é entregue a Vasco Fernandes Coutinho. Ele a batiza com o nome de 
Espfrito Santo e ela pertencerá a seus herdeiros durante 140 anos. Vasco 
Fernandes pega a fatia dele e dá um pedaço bem miudinho, para o 
companheiro Duarte Lemos. Esse pedacinho bonitinho e gostosinho é uma 
ilha. Um lugar incrível ... fantástico ... extraordinário!( Tatagiba,2001:11) 

Vitória foi elevada à categoria de cidade em 24 de fevereiro de 1823. Era uma 

vila pobre, com apenas 5.000 habitantes. A urbanização era modesta, pois a cidade 

tinha o papel apenas de capital burocrática e entreposto dos centros maiores. 

Somente o governo estadual poderia atuar na promoção da urbanização da cidade. 

Todavia, os condicionantes físicos e a situação econômica desastrosa lhe 
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restringiam. A cidade limitava-se a uma área de cerca de cinqüenta hectares 

dominada pela colina da cidade alta e suas ligações com os diversos atracadouros. 

Dessa maneira, até o final do século XIX, a fisionomia da cidade em pouco havia se 

alterado. 

A noite, sem lua cheia, Vitória ainda é um breuzinho danado. Só em 1865 a 
iluminação a querosene substitui o azeite de peixe. O lampião a gás só 
chega para dar charme ao lusco-fusco da lha em 1879. ( ... ) A eletricidade só 
irá clarear as praças no início do próximo século. (Tatagiba, 2001: 36) 

Em 02 de maio de 1892, Muniz Freire foi eleito Presidente do Estado. 

Inaugurou-se com ele, uma fase de arrojadas realizações na terra capixaba. Muniz 

Freire elaborou o seu projeto de desenvolvimento integrado baseado em três 

elementos: as ferrovias, que ligariam Vitória às regiões produtoras do Sul e depois 

do Norte do Estado; o aparelhamento do porto e a transformação da cidade em um 

grande centro comercial e administrativo. Isso foi impulsionado pela emergência da 

atividade de exportação e a elevação do preço do café. Todavia, para dar à Capital 

condições de exercer a função de centro regional tudo estava por fazer, e o Governo 

realizou grande esforço nesse sentido. 

As intervenções urbanas tiveram um caráter sanitarista e higienizador. 

Organiza-se o serviço de limpeza pública, é feito o saneamento nas valas e áreas 

alagadas, o lixo domiciliar começa a ser recolhido. Além dessas obras, foi instituída 

uma Comissão Especial presidida pelo engenheiro Saturnino de Brito, que elaborou 

o projeto do Novo Arrabalde 13, planejando aumentar em cinco vezes a área ocupada 

pela a capital. Contudo, como conseqüência da dependência do Estado em relação 

ao café, praticamente todas as obras foram paralisadas quando sua cotação caiu. 

13 Esse projeto está exposto no item 5.1.1 
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Graciano dos Santos Neves - que sucedeu Muniz Freire, recebeu o Estado 
em quadra difícil, quando o café sofria terrível queda nos preços (. . .). O 
primeiro cuidado do novo presidente foi suspender as obras planejadas pelo 
antecessor, exceção feita à viação férrea, dada a preocupação de levar os 
trilhos às zonas de produção. (Oliveira, 1975: 415) 

A nova elevação de preços ocorreu quando governava Jerônimo Monteiro 

que, além do projeto industrializante, retomou o projeto de modernização da cidade, 

com a elaboração do Plano de Melhoramentos e Embelezamento de Vitória que, 

inspirando-se nas obras de Pereira Passos no Rio de Janeiro, buscou criar espaços 

e perspectivas. 

Vitória transformou-se, então, em cidade moderna, dotada dos serviços de 

água, esgoto, luz e bondes elétricos. A esplanada do poder foi toda reformulada, 

bem como diversas edificações, a exemplo do Palácio do Governo e do edifício da 

Assembléia. Na zona do comércio, também houve diversas intervenções, do Cais do 

Imperador até a rua Pereira Pinto, configurando-se dois dos mais importantes 

espaços públicos da cidade: a praça Costa Pereira e a praça Oito, inaugurada em 

1908. 

Vale ressaltar que Jerônimo Monteiro realizou obras tão vultuosas - até hoje 
lembradas em meio às mais gratas referências pelos capixabas sem apelar 
para empréstimos. Ao contrário, coube-lhe a tarefa de amortizar, com 
pontualidade exemplar, as dívidas de seus antecessores. 
(Oliveira, 1975:420) 

Vitória viria a ter um novo impulso na sua urbanização a partir de 1924, com 

Florentino Avidos; quando aconteceu um novo surto de alta nos preços do café. A 

Avenida Capixaba, atual avenida Jerônimo Monteiro, foi concluída resultando em 

uma reta de 1.100 metros numa dimensão até então inédita para a Capital. Houve 
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também a criação de novos bairros residenciais; a retomada do projeto O Novo 

Arrabalde; a expansão urbana horizontal que chegaria até o canal de Camburi, 

ainda bloqueado por pântanos e mangues. Era um projeto alto custo, mas Vitória 

precisava crescer. 

O porto de Vitória, que o Estado assumira em 190614
, deveria ter sido 

implantado em Argolas (município de vila Velha), junto ao local de chegada das 

ferrovias, mas Avidos importou da Alemanha e instalou em 1924 uma ponte de cinco 

arcos, por onde passariam os trens, o que possibilitou a instalação do porto na Ilha e 

ainda estabeleceu no Continente um novo vetor de crescimento urbano. Tal ponte 

seria utilizada até o final da década de setenta também pelo tráfego rodoviário como 

a via de saída sudoeste da Aglomeração. Foi por muito tempo o único vínculo 

terrestre da Ilha com o Continente Sul, por isso, palco de inúmeros engarrafamentos. 

Foto 5.1/4 - Construção da Ponte Florentino Avidos 

Fonte: Acervo da Cia Docas Do Espírito Santo (CODESA) 

14 Até então, sua administração era do governo federal 
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Em 1930, com a construção da Estrada Jerônimo Monteiro, foi estabelecida a 

ligação rodoviária com Vila Velha, o que estruturou o crescimento dos bairros 

daquele município. Na época, Purano Blay governava o Estado, na condição de 

interventor federal. A Avenida Vitória foi também pavimentada, dando acesso aos 

bairros do norte da Ilha. Essas obras mostram que a cidade ultrapassara os limites 

da atual Área Central, expandindo-se em diversas direções, ao leste da Ilha e 

também no Continente Sul. Purano Bley também deu prosseguimento às obras do 

porto, que foi se incorporando à própria configuração orgânica da cidade. 

Em 1947, a área Central da cidade foi redesenhada e ganhou a região da 

Esplanada Capixaba. Tal região foi conquistada ao mar por enrocamento e aterro de 

96 mil metros quadrados, obra que depois seria complementada com a Avenida 

Beira-mar até o Suá, dando origem aos bairros Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte 

Belo e Bento Ferreira. 

Mas tudo que é bom dura pouco. A tranqüilidade da capital começa a ser 
ameaçada no início dos anos 60, devido à erradicação dos cafezais no 
interior do Estado. Milhares de agricultores ficam desempregados e grande 
parte busca refúgio em Vitória. Muitos ficam sem casa para morar. Famflías 
inteiras de mendigos dormem embaixo das marquises. Surgem os camel6s. 
As calçadas ficam congestionadas. (Tatagiba, 2001:90) 

Diversos bairros foram se formando fora da Área Central. A planície 

continental norte do município de Vitória, que por muito tempo apresentou pouca 

atratividade, veio a se desenvolver a partir da década de cinqüenta com a instalação 

do aeroporto e do campus universitário. O bairro Jardim da Penha viabilizou-se ao 

passar a abrigar um conjunto BNH, que para lá levou a infra-estrutura necessária, 

vindo a ser ocupado a partir da década de 70. 
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o bairro Jardim Camburi existia desde há muito como loteamento de 

balneário,todavia, situado distante e com dificuldade de abastecimento d'água, veio 

a tomar impulso somente a partir da década de oitenta. 

5.1.1 O Novo Arrabalde15 

Quando, em 1892, Muniz Freire foi eleito Presidente do Estado, todas as suas 

iniciativas se voltaram para que a capital se tornasse um grande centro. Para tanto, 

era necessário que se incrementasse a atividade comercial, pois as cidades que 

mais cresciam eram aquelas que comandavam grandes regiões produtoras e faziam 

a ligação comercial com o mercado exterior. Sendo assim, e conforme mencionado 

no item 5.1, ele elaborou um projeto de desenvolvimento integrado baseado em três 

vetores: 

• as ferrovias, que ligariam Vitória às regiões produtoras do Sul e depois 

às do Norte do Estado; 

• o aparelhamento do porto; 

• a transformação da cidade em um grande centro comercial e 

administrativo. 

Para transformar a cidade num centro populoso e comercial, apta a absorver 

as transformações que estavam por vir, faltava o próprio aparelhamento da cidade. 

As condições naturais do sítio onde estava erguida a capital formavam o principal 

empecilho à sua expansão. A cidade não tinha mais para onde se estender. Estava 

15 Baseado em CAMPOS JUNIOR,1996. 
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circulada pelo mar e pelas montanhas e sua área urbana estava praticamente 

esgotada. 

Além desse condicionamento natural, Vitória sofria com graves problemas de 

saneamento, que causavam freqüentes epidemias. Concluiu-se, assim, que os 

problemas da cidade não se resolveriam com execuções de melhorias no antigo 

sítio. Para se alcançar o desenvolvimento desejado, seria necessário absorver 

novas áreas, com melhores condições de salubridade. Nasceu, então, a proposta de 

anexação das áreas de praias localizadas a nordeste da ilha de Vitória. 

Todas as causas espontâneas e todos os planos econômicos tendentes a 
construir na Vitória o grande nervo de distribuiçtio orgânica do Estado, 
devem ter por complemento o seu preparo para as duas funções distintas de 
cidade populosa e cidade comercial. O meio natural favorece-nos quanto a 
segunda com prodigalidade pouco comum; mas, com relaçtio à primeira, 
será mister o esforço contínuo de muitos anos para podermos apresentar
nos condignamente. 
(Espfrito Santo. Presidente, M. Freire apud Campos Junior, 1996:151) 

Com esse objetivo, foi criada a Comissão de Melhoramentos da Capital, pela 

Resolução nO 46 de 09 de abril de 1895. Tal comissão era presidida pelo engenheiro 

sanitarista Saturnino de Brito, cujo nome ficou ligado a uma gama de serviços e 

obras de planejamento e saneamento urbanos realizados nas mais diferentes 

cidades do Brasil. A comissão elaborou o projeto de um bairro, conhecido como O 

Novo Arrabalde, prevendo anexar uma área cinco a seis vezes maior do que aquela 

onde estava erguida a capital Assim surgiu o primeiro projeto urbanístico de Vitória, 

com traçado irretocável, dentro de toda a técnica existente na época. Planejava-se 

um bairro dotado das melhores condições de higiene e salubridade. 

Foi assim que, no mês de maio de 1896, Muniz Freire recebeu das mãos do 

jovem engenheiro-sanitarista um extraordinário projeto de expansão para Vitória, 
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orientada para leste da cidade, onde se situavam as praias, até então desabitadas; e 

no qual, ainda hoje, são identificáveis os traços originais de sua concepção técnica, 

arrojada e do bem sucedido planejamento urbanístico. 

Há de se considerar que este era um projeto dispendioso, que foi fortemente 

favorecido pela alta do preço do café. O orçamento do Estado no ano anterior à 

posse de Muniz Freire acusara um saldo positivo da ordem de 32% em relação à 

receita orçamentada. O incremento das atividades comerciais, centradas no 

movimento das exportações do café, manteve-se nos anos seguintes, assegurando 

condições propícias à economia estadual. 

No entanto, os planos de Muniz Freire não se concretizaram plenamente, pois 

a economia do Estado entrou em crise e suas finanças ficaram abaladas. 

Conseqüentemente, as obras foram paralisadas sem que se tivesse construído a 

infra-estrutura necessária. Dessa maneira, a área continuou desabitada até a 

década de vinte, quando as obras foram retomadas, no governo de Florentino 

Avidos. 

Mapa 5.1.1/3 O Novo Arrabalde 

Fonte: Campos Junior (1996:57) 
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5.1.2 A Construção do Porto - Uma Alternativa para o Desenvolvimento da 

Cidade 

5.1.2.1 Realidade Atual 

o Complexo Portuário do Espírito Santo está hoje constituído por seis portos 

(dentre eles o Porto de Vitória) e opera, principalmente, produtos siderúrgicos, 

minério de ferro, café, celulose, mármore, granito e veículos automotores. Na 

questão portuária, é difícil dissociar Vitória do restante do Estado em função da 

abrangência, importância e complexidade que envolve o transporte de cargas por 

navios. 

O Espírito Santo movimenta 31 % das cargas que entram e saem pelos portos 

do Brasil16
, o que corresponde a aproximadamente 7,63% das importações e a 10 % 

das exportações brasileiras, incluindo produtos provenientes de outros Estados. 

Quanto ao Porto de Vitória, é hoje o segundo maior exportador de café do 

Brasil. Está constituído pelo Cais Comercial e pelo Terminal da Flexibrás; localizado 

na ilha (município de Vitória); e pelo Cais de Capuaba, pelo Cais de Paul, Terminal 

de granéis líquidos de São Torquato e o Dolfins do Atalaia, localizados no município 

de Vila velha, na parte sul do continente, conforme foto 5.1.2.1/5. 

Historicamente, a capital cresceu no entorno do cais de Vitória, primeiro a ser 

construído e considerado o berço das atividades de comércio exterior no Estado. 

Entretanto, observa-se hoje uma sensível e progressiva queda na importância 

relativa do cais de Vitória no contexto do complexo portuário do Estado e até mesmo 

do porto de Vitória. A razão disso encontra-se no fato de este cais constituir a 

16 Conforme mencionado no capo 1 
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instalação portuária de menor capacidade e não passível de extensão. Sua 

capacidade de movimentar cargas e expandir-se fica restringida fortemente por 

quatro fatores: 

• presença imediata do centro da cidade; 

• limitação de seus acessos viários; 

• exigüidade de suas áreas de estocagem e armazenagem; 

• calado junto ao cais pouco profundo, limitado por rochas de difícil 

remoção. 



COMPLEXO PORTUÁRIO DE VITÓRIA 

Foto 5.1.2.1/05 - Complexo Portuário de Vitória 

Fonte: CODESA- ES 
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Contrastando com os cais do sistema Vila Velha, verifica-se que este dispõe 

de instalações maiores, mais modernas e que comportam consideráveis ampliações. 

Segundo Borgo (2002), na divisão de tarefas do Complexo Portuário, o cais de 

Vitória fatalmente passará a atender a segmentos específicos, como cargas de 

pequeno porte e volume e navegação de cabotagem. 

Outra questão importante está no fato de a região central da cidade 

desenvolver-se em uma estreita faixa limitada pelo porto e pela montanha. Sendo 

assim, existe uma grande interferência entre as ações do porto e da cidade. O 

trânsito se estrangula fortemente e os armazéns criam uma excessiva barreira 

visual entre a cidade e o porto. 

Foto:Carlos Antolini 

Foto 5.1.2.1/6 - Panorâmica do Cais de Vitória 
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Todavia, o Porto de Vitória é um importante vetor da história do Espírito 

Santo. O conjunto do Porto de Vitória representa considerável patrimônio, não 

apenas físico, mas também cultural. Uma alternativa seria inseri-lo num projeto 

integral para a Baía de Vitória, que contemplasse aspectos turísticos, paisagístico-

ambientais, culturais, arquitetônicos e recreativos; a exemplo de outras cidades 

mundiais. A re-conceituação do Porto poderia não só inseri-lo no projeto mas 

transformá-lo numa possível sede executiva ou em um centro de treinamentos. 

Sendo o acusado como o responsável pelo estrangulamento e conseqüente 
deterioraçtio e abandono do Centro, pode tomar-se justamente o seu 
veículo de revitalizaçtio, se re-conceituado e adequado para abrigar outras 
funções nobres relacionadas com a atividade portuário-exportadora, tais 
como comercio exterior, navegaçtio, transportes, telemática, finanças, 
pesquisas, tecnologia, treinamento, turismo, etc. (80rgo,2002:2) 

5.1.2.2 Uma outra Alternativa 

A história portuária do Espírito Santo tem sua origem quando o crescimento 

da cultura cafeeira na Província do Espírito Santo, a partir de 1870, tornou saturado 

o Porto de Itapemirim, então utilizado para o escoamento agrícola. Como alternativa, 

foram previstos embarques em outro atracadouro, denominado Cais do Imperador, 

na parte sul da Ilha de Vitória. 

Em 28 de março de 1906, o governo federal autorizou a Companhia Porto de 

Vitória (CPV) a implantar novas instalações no mesmo local, ficando a cargo da 

empresa C. H. Walker & Co. Ltda. a execução de 1130 metros de cais. As obras, no 

entanto, foram interrompidas em 1914. A União encampou a concessão dada a CPV 

e transferiu-a ao governo estadual pelo Decreto n.o 16.739, de 31 de dezembro de 

1924, tendo sido a construção do porto retomada no início de 1925. Sua 



58 

inauguração ocorreu em 03 de novembro de 1940, assinalando o começo do atual 

complexo portuário. 

A partir de informações extraídas da revista Vida Capichaba, de 07 de 

novembro de 1929, a construção do cais do porto na ilha de Vitória gerou muitas 

controvérsias devido ao elevado grau de dificuldade imposto pela obra. Dentre os 

inúmeros projetos e sugestões advindas de técnicos, de engenheiros e de curiosos, 

faz-se no mínimo curiosa uma citação do então engenheiro Alfredo Manoel de 

Siqueira Couto. Tais sugestões mostram uma enorme capacidade visionária do 

autor, além de orientação criteriosa e segura. 

Segundo o engenheiro, a construção do cais deveria ser, desde então, no 

continente, na parte sul, no município de Vila Velha, porque sua instalação na ilha 

traria a necessidade de estreitamento do canal e, em breve, atravancaria a 

expansão comercial e industrial da cidade. 

o projeto de trazer as linhas férreas para a ilha, através das pontes metálicas 

de Florentino Avidos, era dispendiosíssimo e a instalação de suas estações e linhas 

na ilha, ocuparia um espaço já reduzido e provocaria o atravancamento do centro 

da cidade. 

Condeno em absoluto o projeto. ( .. . )Exige ele que as estradas de ferro 
atravessem o canal do porto, utilizando uma área que oferece excelente 
ancoradouro. Para instalar suas linhas e estações na ilha de Vitória, utilizar
se-á uma área já reduzida, necessitando de um pequeno aterro e reduzindo 
a área do ancoradouro. Considero um erro esse projeto. O cais do porto 
deveria ser construído do lado sul. Para as exigências do movimento do 
porto, dentro de alguns anos, seria necessário um trecho de cais entre Paul 
e Capuaba, onde se teria área para a construção de grandes armazéns e 
vastos estabelecimentos fabris.(Couto, 1929: 13). 

Ainda conforme o engenheiro, a ligação entre a ilha e o continente deveria 

ser feita em outro local. As linhas férreas não deveriam entrar na ilha. Suas estações 

permaneceriam no continente e teriam sua ligação com a cidade através de uma 
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linha de bondes que atravessaria o canal fora da área do porto e do centro da 

cidade, no bairro de Santo Antônio, por onde passavam as linhas do Telégrafo 

Nacional. 

Dessa forma, teria-se uma configuração completamente diferente para a 

cidade. Na realidade, é difícil - talvez até impossível - mensurar os resultados da 

adoção de tal projeto. O Cais Comercial da ilha de Vitória marcou o 

desenvolvimento social e econômico da cidade e a ponte Florentino Avidos, foi por 

muitos anos o único elo de ligação da ilha com o continente na parte sul. As duas 

obras são, hoje, apesar de sua obsolescência, consideradas vetores do 

desenvolvimento econômico da cidade e do Estado. 

5.2 GRANDES PROJETOS E GRANDES TRANSFORMAÇÕES 

No que concerne ao planejamento urbano da Grande Vitória, deve-se 

considerar o grande salto ocorrido em seu desenvolvimento econômico a partir da 

implementação dos chamados Grandes Projetos na década de 70. As 

transformações decorrentes da mudança do padrão cafeeiro para o industrial

exportador foram as grandes responsáveis pela reestruturação urbana e mudanças 

nos perfis sócio-economicos da Grande Vitória. 

Com base nas vantagens de localização e no seu potencial logístico, 

investimentos diversificados na ordem de 5 bilhões de dólares foram atraídos para a 

ampliação das atividades da Companhia Vale do Rio Doce e do Porto de Vitória e 

para a implantação da Companhia Siderúrgica de Tubarão e do complexo da 

Aracruz Celulose. 
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A implementaçlio desses empreendimentos( ... ) incluiu a cidade no processo 
de modernizaçlio e internacionalizaçlio da economia brasileira, cujo modelo 
estava impondo novas condições de acumulaçlio e nova modelagem 
territorial no pais, nela inserindo regiões excluídas, estruturando redes de 
cidades e equipando pólos urbanos, provocando o crescimento de núcleos 
contemplados direta ou indiretamente com os investimentos realizados. 
(Abe, 1999:xxi). 

Com os grandes investimentos, surgiram novas atividades e as já existentes 

foram impulsionadas, recompondo, assim, o quadro social e provocando o 

surgimento de novos segmentos sociais, o que resultou numa sociedade mais 

heterogênea e complexa, com padrões mais diversificados de exigências 

urbanísticas. 

Esse desenvolvimento atraiu migrantes de diversas origens, seja para 

ingressar nos segmentos informais, seja para compor o quadro técnico e de serviços 

mais sofisticados demandados pela nova realidade. O crescimento populacional 

ocorrido nos cinco municípios que primeiramente compunham a Grande Vitória foi 

extremamente expressivo, conforme quadro abaixo: 
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Incremento Populacional da Grande Vitória* 
1.337.187 

Z r------------r-
1950 1960 1970 1980 1991 2000 

Anos 

• Não inclui os municfpios de Guarapari e Fundão 

Gráfico 5.2/4 - Incremento Populacional da Grande Vitória 

Fonte: IBGE 

Novas áreas foram incorporadas não apenas para dar lugar às plantas 

industriais, mas também para o aumento na demanda por habitações, comércio, 

serviços e circulação urbana. A reestruturação das vias e a implantação de pontes 

deram nova fluidez e maior acessibilidade à área. As implantações dos conjuntos 

habitacionais em localização remota conseguiram levar infra-estrutura a áreas 

afastadas. 

Nesse processo, teve fundamental importância a atuação do Poder Público, 
que além de financiar grande parte das instalações dos Grandes Projetos, 
responsabilizou-se pela infra-estrutura econômica necessária, provendo a 
região das indispensáveis condições de energia, transporte e 
telecomunicações para lhes dar sustentação. Foi o principal responsável 
também pelas condições urbanas de suporte, remodelando as vias 
regionais e as vias arteriais municipais, reformulando o sistema de 
abastecimento de água e o sistema de telefonia em padrões 
regionais. (Abe, 2002.: 13) 
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Na década de 90, a atuação do governo foi constatada principalmente na área 

de transportes, com a Terceira Ponte, o Transcol e a re-qualificação das principais 

vias arteriais, transformando os trechos urbanos das rodovias em avenidas. 

o Transcol - Transporte Coletivo da Grande Vitória - foi um projeto de 

extrema importância para região 17. 

Aguardada durante toda a década anterior, no início da qual fora iniciada a 

sua construção, a Terceira Ponte entrou em operação em 1992. A Enseada do Suá, 

cujo aterramento hidráulico e urbanização havia sido realizado na década de 70 pela 

COMDUSA, com a decisão de para lá se dirigir a Terceira Ponte, permanecera toda 

a década de 80 à sua espera. Com a sua inauguração, desencadeou-se um 

verdadeiro surto de obras de edifícios residenciais, comerciais e institucionais, 

constituindo-se a área em alternativa para edifícios suntuosos de diversas atividades 

de gestão em moldes mais modernos, provocando o esvaziamento do Centro 

histórico. 

A Região Metropolitana da Grande Vitória, na qualidade de principal centro 
urbano de uma macro-região cujos Indices de crescimento económico foram 
superiores à média do País, passou durante a última década por 
transformações que não foram apenas quantitativas mas, pela natureza do 
processo, requalificou-se e veio a consolidar o seu caráter metropolitano, 
constituindo-se num dos elementos estruturantes para o processo de 
desenvolvimento em curso no Esplrito Santo. ( Abe,op. cit..:17) 

17 O Projeto TRANSCOL será abordado no item 6.3.1 
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6 AS INICIATIVAS DE PLANEJAMENTO 

6.1 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA MICRORREGIÃO DE 

VITÓRIA - PDI/GV 

6.1.1 Contexto e Diretrizes Federais da Época 18 

A adoção pelos municípios de Planos de Desenvolvimentos Locais Integrados 

(POLI) constituiu, a partir de 1967, um dos objetivos centrais da política de 

desenvolvimento Urbano adotado pelo ministério do interior. Como estratégia para a 

institucionalização deste processo, foi criado o SERFHAU e, dentro do BNH, o 

FIPLAN (Fundo de Financiamento de Planos), destinado a fornecer os recursos 

necessários para a elaboração destes planos. 

A criação do SERFHAU mostrou-se necessária a partir da consciência de que 

as tentativas de modernização dos municípios se davam sob uma ótica parcial, uma 

vez que se procuravam modernizar apenas uma das variáveis do complexo político

administrativo: sua organização e seus métodos. A intenção do Governo Federal era 

a de que o planejamento passasse a ser a área funcional de intervenção 

modernizante, sendo a administração uma de suas variáveis centrais. Essa 

orientação fundamentava-se na verificação de que o planejamento no Brasil era 

obsoleto, e reduzidíssimo era o número de municípios que dispunham de um órgão 

de planejamento. 

18 Baseado em OLIVEIRA & PINTO & OLIVEIRA, 1993. 
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o planejamento local existente preocupava-se mais com o espaço físico a ser 

ordenado do que com o sistema sócio-econômico representado pelo município e 

influenciado por peculiaridades de funcionamento interno e relacionamento com a 

região em que se situava. Em contrapartida, propunha-se um planejamento mais 

amplo, sistêmico, que foi denominado de planejamento local integrado, orientado no 

sentido de identificar e de trabalhar com todas as variáveis relevantes para o 

ordenamento do espaço físico, a coordenação institucional sobre este e sobre os 

processos sociais e econômicos endógenos e exógenos ao referido espaço. 

O novo modelo ensejou a instituição de um Sistema Nacional de 

Planejamento Local Integrado, cujo organismo central viria a ser o SERFHAU. Tal 

órgão foi criado pela Lei nO 4.380, de 21 de agosto de 1964, como um dos 

instrumentos de intervenção do Governo Federal no setor habitacional. 

O mesmo decreto que instituiu o SERFHAU, também o fez em relação ao 

Fundo de Financiamento de Planos de Desenvolvimento Local Integrados (FIPLAN), 

destinado a prover recursos para o financiamento de planos e estudos de 

desenvolvimento local integrado. Contudo, para que os municípios pudessem 

usufruir dos recursos destinados ao planejamento, seria necessário que: 

criassem órgão permanente de planejamento de desenvolvimento 

local; 

fossem prioritários os financiamentos para os municípios que 

contribuíssem também com recursos próprios; 

as despesas decorrentes da assistência técnica do SERFHAU 

passassem a integrar o montante do financiamento; 

os recursos não pudessem ser aplicados na manutenção dos órgãos 

de planejamento. 
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A postura incorporada no referido fundo deixa clara a idéia de que os 

municípios deveriam ajudar a si próprios com a simples orientação normativa e o 

auxílio financeiro do SERFHAU. 

Com a publicação do decreto de regulamentação, o SERFHAU entraria em 

uma segunda fase, tendo transformado a sua função técnica, que no começo foi de 

assessoria ao BNH. A princípio e por ser um órgão de apoio técnico ao BNH, o 

SERFHAU foi concebido como um núcleo de pesquisas relativas ao problema 

habitacional. Coerente com as atribuições legais, o SERFHAU prestou 

assessoramento ao banco e coordenou o programa COHAB, voltado à implantação 

de conjuntos habitacionais. Entretanto, o SERFHAU enfrentou dificuldades oriundas 

do conflito de orientação entre os dois órgãos, em princípio complementares (este e 

o BNH). Enquanto o SERFHAU preocupava-se com o aspecto sociológico da 

habitação, defendendo o investimento nos programas de baixa renda, o BNH 

tomava posição favorável à sustentação da indústria imobiliária, afastando-se dos 

objetivos político-sociais que lhe deram origem, moldando-se na lógica dos bancos 

comerciais privados. Esse atrito, moldado por grupos de interesse, culminou com a 

marginalização do SERFHAU no sistema financeiro de habitação, quando o BNH 

criou em, sua estrutura interna, assessorias para substituir o SERFHAU em suas 

funções, provocando a superposição de atribuições. Alijado, de fato, do Sistema 

Financeiro de Habitação, o SERFHAU passou a se constituir num pesado ônus para 

o BNH. Estava configurado um impasse institucional posto que o SERFHAU, 

inoperante mas parte do Sistema Financeiro de Habitação por força da lei 4380/64 , 

exigia uma solução para o problema. 
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o SERFHAU reorganizou-se pelo decreto 59.917/66 que o levou a 

desenvolver o planejamento local integrado. 

A criação de um programa de planejamento local integrado, vinculado a um 

sistema nacional sob a coordenação do SERFHAU, ocorre diante da oportunidade 

de conciliar as duas situações já caracterizadas: de um lado, havia a necessidade 

de se estabelecer um programa para o ocioso SERFHAU; e, de outro, a proposição 

de implementação de um sistema para o planejamento que requeria um órgão 

centralizador. 

Entretanto, uma questão de grande relevância escapou a esse oportunismo. 

O Sistema Nacional de Desenvolvimento Local Integrado foi constituído para levar 

adiante uma política nacional de desenvolvimento urbano, promovendo a integração 

das ações de planejamento dos três níveis de Governo. Quando essa entidade ficou 

subordinada ao BNH, por força do já existente vínculo legal, surgiu forte razão para 

as dificuldades operacionais do SERFHAU: a coexistência de uma independência 

técnica com uma dependência administrativa e financeira. O SERFHAU precisava da 

aprovação da diretoria do BNH, projeto por projeto. Essa incompatibilidade entre a 

natureza das atribuições do SERFHAU e a ausência de mecanismos e instrumentos 

institucionais que o respaldasse foi crucial para sua extinção, ocorrida em 1975. 

Doutrinariamente, a criação do SERFHAU deveria permitir aos municípios a 

criação de atitudes, valores, comportamentos e organizações capazes de receber e 

difundir as inovações contidas no processo de planejamento, incorporando-o à 

cultura técnico-administrativa dos governos locais. 

Os esforços do Governo Federal dirigiam-se no sentido de estimular a adoção 

do planejamento como norma nas administrações municipais, mas esses esforços, 

inicialmente, eram episódicos, fragmentados e unilaterais. Contudo, o programa 
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relativo aos POLI alicerçou-se numa doutrina que procurava incluir um grande 

número de variáveis capazes de lhe dar maior realismo e eficácia. 

Essa preocupaçtio sistêmica com o planejamento fez o Ministério do Interior 
introduzir dois importantes elementos de institucionalizaçtio, ausentes nos 
esforços anteriores: um órgtio com clara orientaçtio doutrinária e suporte 
financeiro. (Oliveira, Pinto e Oliveira, 1993:17) 

Ainda de acordo com Oliveira (1993), algumas premissas orientavam os 

esforços de planejamento nos níveis estadual e municipal: 

• Na década de 70, a União fomentou a adoção do planejamento como 

instrumento de desenvolvimento em todos os níveis de governo; 

• O incentivo ao planejamento obedece à institucionalização de um Sistema 

Federal de Planejamento que integra os três níveis de Governo, mediante 

uma clara definição de áreas de atuação e de coordenação; 

• O planejamento local, em decorrência do fenômeno urbano, adquire especial 

importância; 

• Os requisitos do Sistema Federal de Planejamento e a diversidade dos 

problemas requerem uma visão multi e interdisciplinar que considere aspectos 

físicos, sociais, econômicos, jurídicos, políticos, institucionais, administrativos 

e comportamentais; 

• O POLI procurava transferir Know- how aos técnicos locais para assegurar a 

continuidade do processo, uma vez encerrada a tarefa; 

• A criação do SERFHAU e a sua incumbência na condução dos POLI 

asseguraram unidade de ação doutrinária, unidade de comando no processo 

de planejamento e o desenvolvimento de metodologia e técnicas de 

planejamento urbano de caráter nacional; 
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• O POLI trouxe grande contribuição ao desenvolvimento de inúmeras cidades 

brasileiras através: 

racionalização de investimentos públicos; 

integração de ações administrativas; 

formação de recursos humanos especializados; 

conscientização do governo e do povo para a importância do problema 

urbano. 

Historicamente, os municípios brasileiros apresentavam perda de autonomia 

frente aos demais níveis de governo. Acelerado após 1930, esse processo 

centralizante veio se refletindo numa repartição constitucional de rendas 

desfavorável, na excessiva tutela de seus programas de ação, na uniformização de 

seus balanços e orçamentos e na existência de um espaço funcional cada vez 

menor para exercer a jurisdição sobre seu processo de planejamento, principalmente 

após o advento, em 1972, do Sistema Federal de Planejamento. 

Pode-se afirmar que as tentativas de dar ao governo local maior autonomia 

encontraram muitas resistências, oriundas de um preconceito cultural quanto ao 

papel do município nas instituições político-administrativas brasileiras. 

A atuação de uma organização como o SERFHAU, neste contexto, teve de 

levar em consideração oposições e estratégias necessárias para convencer os elos 

facilitadores 19 federais da importância de seus programas e dar aos municípios a 

segurança de que as medidas contidas nos programas ajudariam a superar a 

19 Entende-se por elos facilitadores aqueles que controlam a distribuição de autoridade e os 
recursos indispensáveis à legitimidade e funcionamento do sistema, no caso, o Ministério do 
Interior e o BNH. 
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crônica deficiência de recursos e poder que os municípios enfrentavam no quadro 

pol ítico-institucional. 

o advento do SERFHAU ocorre num momento de intensa modernização de 

várias estruturas federais e da criação, em formato avançado, de um Sistema de 

Financiamento Habitacional incorporando uma postura diferenciada da então 

prevalecente no campo da assistência técnica municipal. Neste contexto, seus 

objetivos e programas pareciam ter como preocupação central obter apoio, superar 

resistências e transferir normas e valores indispensáveis à institucionalização de 

atitudes e comportamentos fundamentais ao desenvolvimento do Planejamento 

Local Integrado. 

6.1.2 Descrição do Plano 

De acordo com as diretrizes da Política de Planejamento Integrado, 

coordenada pelo SEFRHAU, foi criada a comissão de planejamento Integrado da 

Grande Vitória - COPI, instalada em 31/01/68 e regulamentada em março de 69, 

através de convênio aprovado nas Câmaras Municipais dos 5 municípios da Micro-

região. 

Formada por profissionais de diversas áreas, tinha como objetivo: 

... a elaboraçtio de um plano integrado para a regitio homogénea n° 75.1, 
também denominada Grande vitória, dadas as suas características 
semelhantes às regiões metropolitanas. Objetivava ainda a orientaçtio das 
municipalidades abrangidas pelo plano, durante sua implantaçtio;a 
divulgaçtio de técnicas de planejamento local integrado e a formaçtio de 
pessoal especializado (Abe, 1999: 201). 
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Conforme Mendonça (1998), a COPI pode ser considerada o primeiro 

elemento do processo de planejamento urbano da Grande Vitória, tendo em vista os 

seguintes aspectos: 

• características que nortearam seu surgimento ocorrido a partir da decisão do 

poder público local dos 5 municípios, envolvendo o desenvolvimento de uma 

determinada região e interesses comuns àqueles municípios; 

• A concepção de sua linha de atuação - pautada no planejamento integrado 

difundido pela política nacional; 

• desdobramento de ações, da COPI desencadeadas, caracterizando a 

continuidade do processo de planejamento. 

Dentre as instituições que vieram a ser criadas na reestruturação institucional, 

o governo do Estado criou a COMDUSA - Companhia de Melhoramentos e 

Desenvolvimento Urbano Sociedade Anônima, empresa de economia mista com fins 

direcionados à área de urbanismo e urbanização. Sua atribuição era a de realizar 

estudos e pesquisas necessárias à elaboração e à execução de um Plano Diretor da 

área da Grande Vitória, além de fornecer subsídios à elaboração de legislações 

urbanísticas e a projetos urbanísticos de áreas aterradas sobre o mar. 

A COMDUSA veio a realizar os aterros da Ilha do Príncipe, da Enseada do 

Suá, o loteamento Praia do Sol em Setiba, a operação do Sistema Aquaviário 

Urbano na Baía de Vitória e o Terminal Rodoviário Metropolitano de Vitória. Suas 

demais atribuições foram posteriormente transferidas para outros órgãos. 

Quanto à sua atribuição principal, contratou Consórcio Maurício Roberto 

Arquitetos / Planorte, do Rio de Janeiro, em 1970, para a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Integrado da Microrregião de Vitória - PDI/GV. 
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Tal plano foi o único no Estado que se enquadrou na concepção metodológica 

difundida pelo Sistema Nacional de Planejamento para o Desenvolvimento Integral 

Planejado. A edição final do trabalho foi divulgada em 1973. 

Em síntese, o plano propunha-se a promover a coesão dos vários projetos 
setoriais em andamento, tais como a ampliação do complexo portuário, a 
instalação de um distrito industrial, o abastecimento de água e saneamento, 
a urbanização de áreas conquistadas ao mar e outros que propiciassem um 
instrumental de planejamento e ordenação indispensáveis a um 
desenvolvimento harmonioso (Abe, 1999:425). 

o Trabalho era composto por um volume de caracterização e outro de 

propostas. O de caracterização abrangeu aspectos geográficos, demográficos, 

econômicos, sociais, administrativos e urbanísticos. 

As proposições tinham como fundamentação os condicionantes históricos, 

culturais e políticos e, embora contemplasse também diretrizes para os campos 

econômico, social, de infra-estrutural, institucional, administrativo e financeiro, tinha 

no campo urbanístico a sua maior ênfase. 

Apesar da coerência teórico-conceitual e técnica na preparação, o longo 

tempo gasto na sua elaboração comprometeu-lhe os resultados. Sua conclusão 

coincidiu com o momento em que se realizavam as gestões para viabilizar a 

implantação dos chamados "Grandes Projetos': mudando completamente a escala 

da economia local que havia sido considerada pelo plano. 

Ainda assim, o PDI constituiu-se em elemento de fundamental importância 

para o processo de planejamento urbano da Grande Vitória, destacando-se o 

levantamento de informações sobre a realidade da micro-região e o caráter teórico-

conceitual que norteou suas proposições, ambos adotados como base em diversos 

planos que o sucederam. 



6.2 PROGRAMA DE REAPARELHAMENTO ESTRUTURAL DA GRANDE 

VITÓRIA - PRE 
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No âmbito de suas atribuições de dar infra-estrutura ao desenvolvimento 

estadual e particularmente com intenção de dar suporte aos Grandes Projetos, o 

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES constituiu um grupo de 

trabalho que deu origem, em 1974, ao conjunto de documentos que constituíram o 

"Programa de Reaparelhamento Estrutural da Grande Vitória - PRE". 

Esse trabalho contém um completo levantamento e avaliação dos grandes 

projetos que estavam sendo cogitados para o Estado. Contém também uma 

avaliação da infra-estrutura econômica, social, físico-territorial e cultural existente 

procurando dimensionar a população, renda e as necessidades urbanas à nova 

escala que seria atingida pela micro-região. 

Como prioridades, adotou os conceitos anteriores do PDI, de evitar o 

crescimento urbano em torno apenas do limitado centro histórico, distribuindo-o 

organicamente. 

Embora admirável pela profundidade da abordagem, uma vez que o PRE 

chegou a dimensionar inúmeros investimentos na área habitacional e na área de 

saneamento, ele se limitou a um conjunto de papers de reflexão, que teve 

circulação restrita ao âmbito técnico do BANDES. 

Entretanto, para seus atores, ficou claro que não bastava formular e pensar 

quais são os impactos do planejamento. É preciso que isso tudo tenha continuidade 

e que planejamento seja visto como um processo. Sendo assim, uma das propostas 

do PRE era que o planejamento fosse institucionalizado. Tal proposta encontra 

respaldo na seguinte citação: 
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Pela transferência de normas e valores integrantes de sua doutrina, um 
sistema procura institucionalizar-se, isto é, assegurar sua sobrevivência e 
expansl!io e manter estável a área funcional onde atua. (Oliveira, Pinto e 
Oliveira: 1993, 25) 

Para tanto, surgiu a proposta de se criar uma Fundação Estadual de 

Planejamento, mas o governador, à época, Arthur Carlos Gerhardt Santos não 

apoiou o projeto. 

Na verdade, o grupo de técnicos responsáveis pela elaboração do PRE era 

considerado como time do professor Pardal, visto que poucos capixabas 

acreditavam que o Estado seria realmente palco da industrialização pesada. "aquilo 

era uma grande ficção, achava-se que era mais uma fantasia de cinema do Arthur." 

(informação verbal obtida em entrevista com um dos técnicos responsáveis pelo 

PRE). 

6.3 PLANO DE ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO DA GRANDE VITÓRIA - PEE 
E ALGUNS DE SEUS DESDOBRAMENTOS 

Ainda no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES, foi 

elaborado o trabalho que ficou conhecido como PEE (Plano de Estruturação do 

Espaço), que se propunha à tarefa de organizar o espaço territorial da Grande 

Vitória, antecipar e prevenir eventos e tornar-se embrião de um processo dinâmico 

de planejamento. Tal plano deu uma dimensão territorial ao PRE. Verificou-se a 

estruturação o espaço que à época já era chamado de aglomeração urbana da 

Grande Vitória. 
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o plano tratava apenas de questões referentes ao campo físico-territorial e 

não era tão abrangente quanto o PDI. Contudo, abordava o tema de forma 

integrada. Além das preocupações com o sítio, a população e as tendências 

demográficas, o plano preocupava-se também com as atividades econômicas 

estabelecidas na região e com aquelas cogitadas. 

Quando o governador Elcio Alvares assumiu, sentindo que a estrutura 

administrativa não possibilitava mais o acompanhamento, a correlação, a gestão e a 

previsão dos eventos que se sucediam e superpunham-se, encaminhou Projeto de 

Lei aprovado sob nO 3.043 em dezembro de 1975 criando a Secretaria Estadual de 

Planejamento e, vinculando a ela, a Fundação Jones dos Santos Neves (FJSN), com 

objetivos de realizar estudos, planos e projetos integrais e setoriais e o 

encaminhamento de políticas urbanas e regionais, além da formação de recursos 

humanos técnicos. A FJSN iniciou suas atividades em meados de 1976 e ficou 

encarregada de operacionalizar as proposições do PEE. 

Na avaliação das prioridades do PEE, foi eleito um rol de problemas 

emergentes a serem estudados em maior profundidade, que iriam orientar as ações 

da FJSN nos anos seguintes, a saber: 

• Terminais aeroviário e rodoviário; 

• estruturação do transporte coletivo urbano, rodoviário e aquaviário; 

• sistema viário básico; 

• patrimônio histórico, artístico e paisagístico; 

• patrimônio ambiental, natural e construído; 

• coleta e disposição dos resíduos sólidos; 

• cadastros técnicos e fiscais; 



• turismo, lazer e tratamento da orla marítima; 

• apoio aos municípios na elaboração de legislações urbanísticas e na 

capacitação de recursos humanos. 
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Para o acompanhamento institucional de tais medidas, a FJSN propôs a 

criação de um conselho de prefeitos e de um sistema homogêneo para 

planejamento urbano nos municípios pertencentes à Grande Vitória. Sendo assim, 

foi aprovada em 1977 a Lei Estadual nO 3.176, que estabeleceu a Micro-região da 

Grande Vitória como região de desenvolvimento prioritário, formada pelos municípios 

de Vitória, Cariacica, Serra, Viana e Vila Velha. Para a integração desses 

municípios, na busca de soluções aos problemas comuns, foi instituído o Conselho 

de Desenvolvimento da Grande Vitória - CODIVIT, de cuja composição, além do 

Governador do Estado, participavam três secretários de Estado, os cinco prefeitos 

municipais e o Diretor Superintendente da Fundação Jones dos Santos Neves, 

órgão que ficou designado para lhe dar suporte técnico e administrativo. Dentre as 

competências do CODIVIT estavam: 

• Promoção do planejamento para o desenvolvimento integrado; 

• promoção, apreciação, coordenação e aprovação de estudos, planos e 

projetos de abrangência regional; 

• apreciação de matérias de interesse comum; 

• aprovação da destinação dos recursos. 

A mesma lei que instituiu o CODIVIT criou também o Fundo de 

Desenvolvimento da Grande Vitória, por onde os recursos seriam geridos. A 
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aplicação desses recursos vinculava-se à participação dos municípios na execução 

do planejamento integrado e dos serviços comuns e teria como fontes de proventos 

as dotações orçamentárias, fração vinculada do Fundo de Participações Estadual, 

transferências, rendimentos e financiamento de operações de repasse. 

Todavia, não se conseguiu consolidar, na prática, o processo de 

planejamento metropolitano, pois o conjunto de instrumentos sofria de descompasso 

entre a abordagem técnico-jurídica e a prática política: 

A composiçlio do Conselho era muito centralizada, a conjuntura política da 
época era de postura municipalizante e por isso, com óbvia exceçlio do 
prefeito da capital que era nomeado, a representaçlio das demais 
prefeituras era oposicionista. Como conseqüéncia, os governos 
seguintes, evitaram essa via de encaminhamento das questões 
metropolitanas para poupar prováveis confrontos. Mesmo que se quisesse 
reunir os prefeitos em torno de alguma temática, o nível de consciéncia no 
que se refere aos problemas comuns era muito ténue e nlio houve como 
seduzi-los através de verbas para execuçlio das obras, cujos méritos o 
Governo Estadual nlio desejava com eles compartilhar (Abe,op. cit..:432). 

Algumas reuniões chegaram a se realizar a partir de 1984, para discutir 

tarifas para o transporte coletivo; porem, com o desgaste político implícito, essa 

incumbência foi transferida para outros órgãos. 

Mesmo observando-se que a criaçlio do conselho, do ponto de vista 
administrativo, atendia a polltica d planejamento vigente na ocasilio, verifica
se que na prática o CODIVIT nlio chegou a contribuir para a consolidaçlio 
do processo de planejamento: foi convocado apenas esporadicamente. 
(Mendonça, 1998:23) 
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6.3.1 Plano Diretor de Transportes Urbanos e o TRANSCOL 

6.3.1.1 Plano 

Um dos detalhamentos setoriais do PEE que mais trouxe resultados foi na 

área de transportes coletivos. A necessidade de reavaliação do sistema de 

transportes na Grande Vitória originou-se principalmente no incremento populacional 

ocorrido em função do êxodo rural trazido pela política de erradicação do café, em 

1969. Os serviços públicos de infra-estrutura, dentre eles, principalmente, o 

transporte coletivo urbano, não acompanharam o crescimento da aglomeração, 

tornando-se insuficientes frente às novas necessidades. 

Além do incremento populacional, o surgimento de novas atividades 

industriais e setores de serviços trouxe novas áreas de atração, que começaram a 

alterar o perfil tradicional de deslocamentos da população no aglomerado urbano da 

Grande Vitória. 

Assim, foi concebido um sistema de transporte intermunicipal integrado 

denominado TRANSCOL- GV, Transporte Coletivo da Grande Vitória. O embrião 

desse sistema foi o primeiro trabalho induzido pelos órgãos federais de transporte, o 

Plano de Ação Imediata de Transporte e Trânsito - PAITT (1978). Tal plano partia do 

princípio de que seria possível melhorar o desempenho do sistema de transportes da 

cidade mesmo sem a realização de grandes obras, apenas com pequenas 

intervenções. Em Vitória, devido aos diversos problemas de transporte e ao inter

condicionamento das soluções, foi necessária uma análise globalizada, e o trabalho 

recebeu também a sigla de PDTU - Plano Diretor de Transportes Urbanos. 
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Passou-se a reivindicar recursos para a realização do PDTU e a conseqüente 

reformulação do sistema de transporte coletivo de passageiros na Grande Vitória. 

Elaborou-se, então o primeiro termo do TRANSCOL. O projeto foi incluído no projeto 

Aglomerado Urbano da Grande Vitória - Aglurb/GV, através do programa Cidades 

de Porte Médio - CPM/BIRD e viabilizado com assinatura do convênio com a 

Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU, em 1984. 

Até então, as linhas de ônibus eram exploradas por uma empresa em cada 

município, exceto em Vitória, havendo uma linha para cada bairro, que se dirigiam 

ao centro metropolitano. O congestionamento no centro histórico aumentava à 

medida que a aglomeração se expandia e crescia o número de bairros. 

Para substituir esse sistema, o Projeto TRANSCOL adotou o conceito de 

Polinucleação proposto pelo PDI - GV e pelo PEE. Tal conceito propunha o 

incremento de outros Centros de Animação, aliviando o Centro de Vitória. Os 

Centros de Animação seriam Campo Grande (município de Cariacica), Vila Velha e 

Carapina (município da Serra). A micro região passaria de uma estrutura 

mononucleada para uma estrutura polinucleada, evitando a grande aglomeração no 

centro de Vitória. 

Adotou-se, assim, um sistema radial-concêntrico, com um sistema tranco

alimentador, no qual as linhas periféricas, em vez de se dirigirem ao centro histórico, 

encaminhavam-se a terminais nos centros secundários, de onde saíssem ônibus 

para outros terminais, com passagens integradas. Os terminais rodoviários urbanos 

deveriam ser localizados de modo a fornecer suporte aos Centros de Animação. O 

esquema 6.3.1.1/1 (abaixo) mostra as modificações efetivadas: 



ESTRUTURA DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 

SERRA 

ANTES DO TRANSCOL 
CARAPINA 

VIANA 

VILA VELHA 

COM TRANSCOL 

Esquema 6.3.1.1/1 - Esquemático do sistema anterior e do TRANSCOL 

Fonte: Arq. André Luiz de Souza 
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De acordo com Maria Eneida de Mendonça (1998:54), "o projeto TRANSCOL 

contribuiu para o melhor funcionamento do sistema de transporte coletivo e para 

uma certa descentralização do centro de Vitória, devendo contribuir para o 

fortalecimento dos Centros de Animação nas proximidades dos terminais e da 

expansão urbana em seu entorno". 
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6.3.1.2 O Órgão Gestor 

Para o gerenciamento do sistema, foi criada, através da Lei Estadual nO. 

3.693/84, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB-GV, 

empresa pública vinculada à Secretaria Estadual de Transportes e Obras - SETR. 

O órgão tinha a sua frente três grandes desafios: 

• Implantar-se e operacionalizar-se como empresa técnica gerencial; 

• Implantar o novo sistema, rompendo todas estruturas arcaicas e deficientes, 

vigentes até então; 

• Gerenciar o novo sistema integrado, com eficácia, visando a proporcionar um 

bom atendimento à população usuária do serviço.20 

Observa-se aí um fato interessante: a CETURB-GV, que havia sido no 

primeiro momento, um dos sub-projetos do TRANSCOL (a solução institucional 

apontada para promover as reais melhorias nos transportes urbanos da Região), 

passa a ser própria executora do projeto TRANSCOL. 

Apesar de sua criação datar de 1984, a assunção efetiva do gerenciamento 

do sistema de transporte coletivo intermunicipal por ônibus da Grande Vitória, pela 

CETURB - GV, só se concretizou em agosto de 1986. 

Uma grande marca conquistada pela CETURB-GV foi a de órgão de 

captação de recursos para grandes investimentos. Em 1987, para viabilizar a 

continuidade da implantação do projeto TRANSCOL, captou recursos para 

investimentos junto ao BNDES, no valor de 50 milhões de dólares (valor total do 

projeto), o que permitiu a consolidação da primeira fase do projeto TRANSCOL (I). 

20 Para um aprofundamento sobre essas questões consultar SENNA (2000). 
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Novamente, em 1992, a CETURB - GV captou recursos junto ao BNDES com 

o objetivo de complementar a implantação do projeto em sua concepção inicial e 

para ampliação do sistema de transporte, envolvendo um horizonte de 10 e 15 

anos. Dessa vez, a captação de recursos promovida pela CETURB-GV foi da ordem 

de 135 milhões de dólares (valor total do projeto). 

Até então, a CETURB-GV foi responsável pela captação de recursos para o 

Espírito Santo, com as duas fases do projeto (I e 11), de aproximadamente 180 

milhões de dólares. 

Em junho de 1997, a CETURB-GV atingiu a sua autonomia financeira em 

relação ao Estado, tendo promovido, para isso sub-programas de redução de custos, 

de aumento da receita e de terceirização de serviços. Além de mudança de sua sede 

para prédio do Governo do Estado. 

Com essa credencial de órgão gestor técnico, a CETURB-GV foi contratada 

pelas administrações de três municípios da Grande Vitória, para gerir, em seus 

nomes, os sub-sistemas municipais de transportes coletivos urbano: 

• Município de Cariacica, através da Lei Municipal nO 2.729/93 e convênio 

Prefeitura Municipal de Cariacica X CETURB-GV nO 003/94. 

• Município da Serra, através da Lei Municipal nO 1.911/96 e convênio 

Prefeitura Municipal da Serra X CETURB-GV nO 003/96. 

• Município de Viana, através da Lei Municipal nO 1.322/96. 

A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB-GV é 

uma empresa pública de direito privado, que tem por finalidade garantir a prestação 

do serviço de transporte coletivo intermunicipal urbano de passageiros na região 
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metropolitana da Grande Vitória, tendo como maior acionista, quase único, o 

Governo do Estado do Espírito Santo. Toda sua diretoria é eleita pelo Conselho de 

Administração, que tem como presidente o secretário estadual de transportes e, 

como membros natos, o presidente da CETURB-GV e um representante dos 

empregados desta companhia. 

6.3.2 O Plano Diretor Urbano do Município de Vitória 

A elaboração dos Planos Diretores Urbanos (PDU) dos municípios da Grande 

Vitória foi uma das orientações e detalhamentos do PEE. Contudo, é importante 

ressaltar que tal orientação já havia sido feita pelo PDI/GV. 

Entretanto, somente o município de Vitória teve o seu PDU concluído em 

1979 e aprovado, com atraso, por meio de Lei Municipal nO 3158, de 10 de fevereiro 

de 1984. Vitória foi, até 1990, o único município da aglomeração urbana a contar 

com um Plano Diretor Urbano, apesar de serem elementos previstos como 

necessários à orientação do desenvolvimento da Grande Vitória desde a década de 

70, pelo PDI/GV. 

O Plano Diretor Urbano do município de Vitória foi feito dentro do Instituto 

Jones do Santos Neves - órgão de âmbito estadual. Os técnicos da prefeitura 

municipal envolvidos na sua elaboração não apresentavam, em geral, 

conhecimento e formação adequada e tiveram participação secundária. Sendo 

assim, o plano não conseguiu estabelecer os devidos vínculos com o município e 

acabou por se caracterizar como um produto do Governo do Estado, que o poder 

público local não conhecia, não desejava e com o qual não se identificava. 
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Outra questão importante foi que o PDU não contou com a participação 

popular e a campanha de divulgação de seu conteúdo não foi adequada. Por isso, a 

população do município desconhece seu conteúdo e acaba por encará-lo como um 

instrumento proibitivo. 

Também em 1984, foi criado o Conselho Municipal do Plano diretor Urbano -

CMPDU, instituído pelo PDU - Vitória e formado por representantes de diversas 

entidades. 

Sua criação tinha a intenção de democratizar as ações sobre o meio urbano, 

anteriormente ditadas apenas pelo executivo municipal. 

No entanto, apesar de ter ampliado o espaço de debates sobre o espaço 

urbano, teve sua atuação reduzida aos aspectos rotineiros do PDU e, segundo 

Mendonça (1998:31), "não chegou a cumprir seu objetivo, pois suas decisões 

podem apresentar um caráter eminentemente técnico ou político ou até mesmo 

atender a interesses casuísticos, a depender de sua composição em cada reunião". 

6.4 PLANO ESTRATÉGICO DA CIDADE DE VITÓRIA - PROJETO VITÓRIA 

DO FUTURO 

6.4.1 O Projeto 

A Prefeitura de Vitória lançou, em 1996, o Projeto Vitória do Futuro, 

planejamento estratégico da cidade que define os projetos e ações a serem 

implementados até 2010, visando à melhoria da qualidade de vida e ao 

desenvolvimento sustentável. Cerca de 360 moradores, representando todos os 

segmentos da sociedade, além de especialistas, participaram do Conselho 
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Municipal, sendo que, para a elaboração do documento, aproximadamente 1.500 

pessoas foram ouvidas. 

Apesar de ser um projeto de iniciativa da prefeitura, ele é um planejamento 

macro de toda a cidade e não só da prefeitura. Em razão disso ele é feito com a 

participação de toda a sociedade. Sendo assim, desde o início de sua elaboração, o 

projeto buscou a co-participação de empresas privadas, órgãos governamentais e 

organizações do 3° Setor, visando além do envolvimento político-institucional, à 

captação de recursos necessários para a operacionalização do projeto, provinientes 

50% dos cofres da prefeitura e 50% dos patrocinadores do projeto. 

Tal projeto representou para a cidade a tentativa de abandono do 

planejamento clássico, convencional, que se voltava quase unicamente para a 

dinâmica do meio físico e para o uso e ocupação do solo. Essa forma tradicional de 

planejamento demonstrou ser incapaz de acompanhar a dinâmica das cidades e de 

responder de forma concreta às demandas da população. O planejamento 

estratégico proposto, ao contrário, procurava formar uma visão abrangente e 

integrada da cidade, considerando suas dimensões econômica, social, uso e 

ocupação do solo, meio ambiente, qualidade de vida, infra-estrutura e administração 

pública. 

A elaboração desse projeto compreendeu o período de 29 de fevereiro a 10 

de setembro de 1996 e foi precedida pela adoção da metodologia de planejamento 

estratégico como técnica de gerenciamento também no âmbito interno da Prefeitura 

Municipal de Vitória Isso se caracterizou com a realização de dois seminários 

anuais, envolvendo todo o corpo gerencial da prefeitura, num total aproximado de 

120 pessoas. 
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Em nível político, o prefeito e sua equipe buscam sempre administrar a 
cidade com a participaçtio dos atores econômicos, políticos e sociais, 
sobretudo das lideranças comunitárias e empresariais. Esse tipo de 
administraçtio criou o ambiente propício para a execução do Projeto Vitória 
do Futuro, cuja metodologia tinha como exigência básica a participaçtio da 
sociedade. (VITÓRIA, 1996:11) 

o plano teve como enfoque: 

• a participação da sociedade no processo de planejamento, buscando 

assegurar que o plano atenda às necessidades da população, das empresas 

e das organizações públicas e privadas; 

• Conscientização da população de que os problemas do futuro são os que 

necessitam de respostas no presente, a partir de vivência do passado; 

• realização de projetos de curto prazo que antecipem o futuro, ultrapassando 

as perspectivas de longo prazo; 

• contribuir para o crescimento e desenvolvimento da cidade, bem como gerar 

emprego e renda sem perder a qualidade de vida. 

A base operacional do projeto foi garantida por um grupo prospectivo e por 

um grupo permanente. O grupo prospectivo era formado pela coordenação do 

projeto, envolvendo também o Secretário do meio ambiente, do planejamento, da 

administração, da comunicação e da parte urbanística, além dos especialistas 

responsáveis pelas diferentes áreas. Sua incumbência era acompanhar o projeto e 

sistematizar suas etapas. O grupo permanente era formado somente pela 

coordenação do projeto e foi encarregado de proporcionar a sustentação 

administrativa e metodológica ao projeto, captando, definindo e alocando os 

recursos necessários. 
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Para o apoio estratégico, foi constituído o Conselho Municipal, que chegou a 

360 membros representando diversos segmentos da sociedade, dentre os quais 

estavam lideranças comunitárias, empresariais, sindicais, estudantis, políticas e 

formadores de opinião. 

o Conselho Municipal participava das reuniões aprovando e referendando os 

documentos feitos pelos especialistas e discutidos com os consultores. Foram 16 

estudos temáticos contratados, envolvendo um total de 38 especialistas. Além disso, 

os servidores da prefeitura e os conselheiros municipais tiveram oportunidade de 

expressar seus desejos e opiniões em três pesquisas feitas durante as reuniões do 

conselho. "A participação dos servidores é de extrema importância em função da 

informação técnica sobre o quanto a prefeitura pode contribuir, que representa 

grande parte das ações do plano" (informação verbal obtida em entrevista com o 

coordenador de planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento). 

o esquema 6.4.1/2 (abaixo) mostra o processo de organização do projeto: 

Vitória do Futuro 
Processo de Organização 

GRUPO Prospectivo 
GRUPO Permanente 

PESQUISAS nas 
reuniões do 

Conselho Municipal 

CONSELHO FUNCIONÁRIOS DA PMV 

ESPECIALISTAS 
16 Estudos 
Temáticos 

CONSELHO 
Municipal 

Esquema 6.4.1/2 - Processo de organização do Projeto Vitória do Futuro 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) 
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o desenvolvimento do projeto ocorreu em 4 fases distintas. A fase 1 foi 

aquela que originou o diagnóstico da cidade. Os 16 estudos temáticos analisaram a 

cidade nos contextos metropolitano, estadual, nacional e internacional. Tal análise 

procurou posicionar a cidade frente a outras cidades no que se refere à captação de 

investimentos. Foram estudadas as características sócio-econômicas (emprego, 

indústria, comércio, serviços, turismo e telecomunicações), o perfil demográfico, 

qualidade de vida (educação, meio ambiente, saúde, cultura, segurança, ação 

social), espaço urbano (uso e ocupação do solo, porto, Centro de Vitória, transporte 

e trânsito). 

A partir do diagnóstico, iniciou-se a fase 2 onde dois cenários foram definidos 

para a cidade: um inercial e outro desejado. Tais cenários foram nomeados por meio 

da utilização de duas alegorias capixabas. O cenário inercial foi denominado de "O 

andar do caranguejo", numa alusão ao fato de o crustáceo andar direcionado para o 

lado, simbolizando que, sem planejamento e sem enfrentamento de determinados 

problemas e ameaças, a cidade correria o risco da estagnação e da decadência. 

Já o cenário desejado foi batizado de "O salto do Marlin Azul", uma referência 

simultânea à idéia de salto para o futuro e ao esforço realizado pelo peixe para não 

se deixar capturar. 

"Os cenários silo um instrumento auxiliar do planejamento estratégico, 
ajudando na elaboraçilo do modelo desejado de cidade e nas estratégias 
para atingi-lo. Cenários nilo silo previsões, nilo procuram identificar o que 
deve ocorrer, mas o que pode ocorrer. Eles procuram descrever caminhos 
alternativos para o futuro, levando as pessoas a pensá-lo de diferentes 
maneiras". (VITÓRIA, op.cit.: 47) 

Há diversas vantagens na utilização da técnica de cenários, entre as 

quais, destaca-se o fato do estímulo ao debate e à integração de diferentes visões 
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dos problemas. Também expressam de forma emblemática que o futuro se constrói 

no presente, a partir da ação de cada um dos atores do processo. 

A partir disso, surgiram projetos e estratégias que levariam a cidade a 

alcançar o cenário desejável. Essa se caracterizou como a terceira fase do Vitória do 

Futuro. Foram elaborados 133 projetos de intervenção ou ação para a cidade, 

segundo os temas considerados críticos para superar o cenário inercial, a saber: 

• logística portuária e de transportes; 

• infra-estrutura de telecomunicações; 

• região metropolitana; 

• uso e ocupação do solo urbano; 

• revitalização do Centro da Cidade; 

• infra-estrutura e serviços turísticos; 

• meio ambiente; 

• transporte e trânsito; 

• qualidade de vida: 

a. educação 

b. saúde 

c. ação social 

d. segurança pública 

e. cultura, esporte e lazer 

f. administração pública municipal 

A fase 4 caracterizou-se pela definição do Plano Estratégico do Município de 

Vitória. Este representou a consolidação de todo o trabalho desenvolvido e agregou 
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toda a participação técnica e as contribuições da sociedade. Foi composto de quatro 

partes21
: 

a) Como está Vitória? - correspondendo ao diagnóstico da cidade. Segundo a 

sua leitura, a Grande Vitória tem base econômica industrial e de serviços voltada ao 

comércio exterior e oferece atrativos terciários ligados à sua logística de transportes 

e administração pública, iniciando sua influência sobre amplo espaço no centro

leste brasileiro, porem em posição periférica em relação ao Mercosul. Relativamente 

ao Estado e à Região Metropolitana, concentra a populaçã022
, os equipamentos e os 

serviços. 

b) Como planejar o futuro de Vitória? - Nessa parte, foi esclarecido o que é 

um Plano Estratégico, sua metodologia e como se desenvolvem as diversas fases. 

Foram destacadas a concorrência entre as cidades, a necessidade de visão 

estratégica para orientar o seu desenvolvimento e de ampliar a responsabilidade 

desse projeto para além do âmbito das administrações públicas. Isso foi perseguido 

através do destaque dado à participação do conselho municipal, que passou a ter 

caráter permanente. 

c) Para onde vai Vitória? - Foram aqui apresentados os cenários inercial e 

desejado. O ambiente em que a cidade se insere é de mudanças paradigmáticas, 

globalização, flexibilização, desregulamentação, reformas estruturais e extrema 

competição entre cidades portuárias. 

d) Que esforços deve realizar Vitória? - Nesse item, foram especificadas as 

estratégias e os projetos para buscar alcançar o cenário desejado. 

O esquema 6.4.1/3 (abaixo), resume as distintas fases do processo: 

21 Conforme exposto por ABE , 1999. 



Vitória do Futuro 
Desenvolvimento 

Diagnóstico 

Cenários 

Projetos e 
Estratégias 

Plano 
Estratégico 

Esquema 6.4.1/3 - As quatro fases do Projeto Vitória do Futuro 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) 
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É importante ressaltar que o projeto Vitória do Futuro caracterizou-se pela 

efetiva participação popular. Os membros do Conselho Municipal não apenas 

participavam das reuniões de aprovação dos documentos, mas de todo o processo 

de construção do plano, discutindo e referendando os 16 documentos temáticos 

elaborados pelos especialistas e consultores. 

A população participa não só do referendo mais de todo o processo de 
construção do diagnóstico e dos projetos, de todo o processo. A gente 
procurou fazer da forma mais democrática posslvel, á muito trabalho mas o 
resultado vale a pena. Foi um processo muito bonito de participação 
democrática da população. "( informação verbal obtida em entrevista). 

22 Segundo o censo demográfico 2000, do IBGE, o municipio de Vitória não mais concentra a maior 
população da Região Metropolitana . 
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Finalizado na época do processo eleitoral, o plano correu o risco de cair no 

ostracismo como muitos outros, mas, tendo o então prefeito Paulo Hartung 

conseguido eleger seu sucessor, a implementação do plano foi conduzida pelo novo 

prefeito, num processo de continuidade. 

Quando Luiz Paulo Veloso Lucas assumiu a Prefeitura de Vitória, em 1997, 

foi feito um seminário interno de planejamento estratégico para a verificação do que 

poderia ser implementado em quatro anos. Dos 133 projetos surgidos no Vitória do 

Futuro, na intenção de se alcançar o cenário desejado até 2010, a Prefeitura de 

Vitória priorizou 33 projetos definidos e 110 sub-projetos vinculados a eles. 

Para aquela fatia que a prefeitura tinha atribuiçflo de contribuir no Vitória do 
Futuro, nós conseguimos traçar um plano para ser executado em quatro 
anos. Como conseguimos reeleger o Luiz Paulo, entflo ele se tomou um 
plano para 08 anos. Trouxemos para a execuçflo o que foi planejado lá no 
Vitória do Futuro e foi ai que começamos a consolidar as coisas que 
estavam no imaginário da populaçflo. (informaçflo verbal obtida na 
entrevista 5) 

Assim a prefeitura focou sua gestão nesses 33 projetos selecionados, 

elaborando o Planejamento Estratégico da Cidade 1997 - 2000. Tal planejamento foi 

baseado em cinco temas, a saber: 

• Integração Urbana, Social e Ambiental; 

• Intervenções Viárias, Transporte e Transito; 

• Planejando a Cidade do Futuro; 

• Qualidade dos Serviços; 

• Atendimento ao Cliente. 
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A condução dos projetos foi também participativa, sempre levando em 

consideração as demandas da sociedade. Vitória é hoje uma cidade na qual o 

atendimento básico já é realizado. As demandas já migraram para outro nível de 

exigência. "Antigamente, no orçamento participativo que fazemos, a população 

demandava obras como ruas, escolas e unidades de saúde. Agora, em alguns 

bairros, as prioridades mudaram. Em São Pedro23
, por exemplo, a comunidade quer 

jardins iguais aos da Praia do Cant024n (informação verbal obtida em entrevista com 

o coordenador de planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento). Há 

unidades de saúde e escolas em praticamente todos os bairros da cidade. Foram 

executados diversos projetos de urbanização, com forte foco no social, assim como 

projetos para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pela prefeitura. 

Um dos projetos de maior repercussão foi o Projeto Terra. Seu grande 

objetivo é promover a inclusão social, a qualidade de vida e a prática da cidadania 

junto aos moradores dos morros e palafitas. Os investimentos realizados estão na 

ordem de R$ 37.252 .000,00 e os previstos chegam a R$ 85.392.491,28. Tais 

investimentos correspondem à implementação de um conjunto integrado de 

serviços, ações e obras nas categorias de urbanismo, habitação, aspectos sociais e 

de participação, aspectos ambientais e fundiários. O Projeto Terra tem atuação em 

15 áreas denominadas poligonais, abrangendo aproximadamente 86.462 pessoas 

(30% da população do município) e 24.543 domicílios. 

O maior sucesso do Projeto Terra até o momento foi fruto do envolvimento da 

comunidade. 

23 São Pedro é um bairro que iniciou sua ocupação de forma desordenada, em torno de um depósito 
de lixo. Hoje, encontra-se completamente urbanizado. 
24 A Praia do Canto é um bairro tradicional da cidade, ocupado pelas classes A e B. 
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A prefeitura durante muitos anos construia ruas, quadras de esportes e com 
algumas semanas, grande parte estava destruida. No Projeto Terra, a 
prefeitura envolveu a comunidade na construçSo das praças e parques. As 
empreiteiras utilizaram a mSo de obra local. Eles nunca vSo destruir. Eles 
se sentem donos daquilo. Preservam, cuidam. O envolvimento da 
comunidade é um dos segredos do sucesso (informaçSo verbal obtida na 
entrevista 6). 

Outro projeto importante, dentro de atendimento ao cliente, corresponde à 

modernização tributária. O aumento na arrecadação municipal foi na ordem de 30 a 

40%25 a partir da informatização e do projeto Endereço Cidadão, que ajustou a 

numeração das ruas e propiciou uma maior arrecadação do IPTU. 

Também dentro do tema atendimento ao cliente, foi feita a descentralização 

administrativa com a criação dos prefeitinhos. Alguns modelos foram estudados no 

Brasil e optou-se por um modelo híbrido, iniciando-se com uma descentralização 

política somente de captação de demandas e então migrando alguns serviços, 

fazendo-se também o atendimento dessas demandas através dos prefeitinhos. Em 

princípio, o prefeitinho era só uma figura política, hoje ele é o representante da 

prefeitura naquela região administrativa. 

6.4.2 A Gerência do Projeto: Continuidade como Fator-Chave 

A gestão desses projetos vem sendo feita pela Secretaria do Planejamento. 

Foram criados comitês para resolver questões entre secretarias. "Os Secretários têm 

poder de decisão na sua área, mas existem problemas e situações que são comuns 

a mais de uma secretaria. Não é possível para a Secretaria de Planejamento 

monitorar tudo; mas, quando há a identificação de que existem obras e serviços 

25 Informação verbal 



94 

sendo feitos na mesma área sem o espírito de equipe, o planejamento entra e atua 

como coordenador de todo o processo." (informação verbal obtida na entrevista 5). 

Geralmente, a cada seis meses, acontece um seminário de planejamento 

estratégico, em que se define a responsabilidade pela coordenação e 

gerenciamento de cada novo projeto, além das ações necessárias para a correção 

do rumo do governo. Os seminários, coordenados pela Secretaria de Planejamento, 

envolvem todos os secretários, sub-secretários, diretores de departamento e chefes 

de divisão. Dessa forma, o planejamento na cidade tornou-se um processo contínuo, 

uma cultura instituída, o que só foi possível devido à continuidade conseguida com 

as três gestões consecutivas (uma do prefeito Paulo Hartung - 1993 a 1996 e duas 

do prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas - 1997 a 2004). 

o processo de planejamento de Vitória veio do Vitória do Futuro e continua 
a cada seis meses. É um processo de planejamento contínuo . Não é 
aquela peça de ficção. Nós [do planejamento] acompanhamos mesmo, 
recebemos relatórios de execução, comparamos um com outro, trabalhamos 
os indicadores junto com as Secretarias. Criamos um processo de 
planejamento até um pouco complexo. Conseguimos implantar uma cultura 
de planejamento nos técnicos. Foi uma estratégia a utilização do 
planejamento em todos os níveis da prefeitura. Mesmo com a eleição de um 
prefeito sem visão de planejamento, os próprios técnicos devem cobrir essa 
falha. Isso já está enraizado. O próximo prefeito terá técnicos com a 
consciência de que o planejamento é importante. Se não houvesse essa 
continuidade das três gestões, não tenho certeza de que teríamos 
conseguido implementar tudo isso. ( informação verbal obtida na entrevista 
5). 

6.4.3 Vitória do Futuro - Versão 2002 

Hoje, o projeto está em fase de revisão, o que está sendo denominado Vitória 

do Futuro versão 2002. A revisão do Vitória do Futuro tem levantado questões e 

dado elementos para que o plano estratégico da cidade seja revisto. Da mesma 
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forma que na versão 1996, o planejamento está utilizando a técnica de Cenários. A 

versão atual também representa um processo pioneiro de revisão e ajuste de uma 

Agenda 21 local; pois, desde sua concepção, houve uma considerável evolução no 

conceito de cidades sustentáveis e nas experiências internacionais de aplicação da 

Agenda 21. O Vitória do Futuro versão 2002 reorganizará o plano estratégico a partir 

de seis dimensões do desenvolvimento sustentável da cidade: ambiental, social, 

econômica, política, cultural e urbanística. Estas dimensões representam uma 

evolução na forma de tratamento da relação entre os temas estratégicos da cidade, 

mais adequada à abordagem integradora da Agenda 21. 

Uma questão importante enfrentada nessa fase do Vitória do Futuro diz 

respeito às novas exigências impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O Plano 

Plurianual de Aplicação - PPA, que já era elaborado pelas administrações 

municipais mas que até 1999 era restrito a investimentos, atualmente deve 

contemplar as obras e outras despesas com duração superior a um exercício. Se 

tal não ocorrer, o orçamento anual não poderá destinar recursos a esses projetos, a 

menos que seja editada uma lei específica para permitir sua inclusão. 

Aproveitamos a elaboraçlio do PPA de 2002-2005 e, num dos seminários de 
planejamento estratégico, em janeiro 2001, fizemos uma revislio do 
planejamento estratégico da prefeitura e nlio do Vitória do futuro. Definimos 
novas metas para aqueles 33 projetos e elaboramos o PPA em conjunto 
com o plano estratégico. Antes a prefeitura fazia o PPA que se tomava uma 
peça de ficçlio. Cumpria a lei só que as propostas representavam um 
montante maior do que os recursos disponfveis para o perfodo.Entlio, a 
prefeitura tocava seus projetos de maneira independente do plano. Af nós 
juntamos a elaboraçlio do PPA com o planejamento estratégico num produto 
só. Nosso PPA 2002 - 2005 foi feito em 2001 aproveitando o momento de 
revislio do planejamento estratégico. O PPA agora é real, prevê 1,8 bilhOes 
de reais para os quatro anos, que é o valor estimado de recursos 
disponfveis para o período (informaçlio verbal obtida na entre vista 5). 



96 

Nessa nova versão, o Conselho Municipal está composto por 806 integrantes. 

As fases do diagnóstico e da elaboração dos cenários já foram concluídas e, 

atualmente, o projeto está na fase de realização dos seminários temáticos, de onde 

sairão os novos projetos e estratégias para a cidade de Vitória. 

6.5 AGENDA METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA 

A Região Metropolitana da Grande Vitória foi criada através da Lei Estadual 

nO 58 de 1995. Nos anos de 1999 e 2001, ela foi ampliada com o ingresso dos 

municípios de Guarapari e de Fundão. Contudo, apesar de estabelecida, a Região 

Metropolitana ainda. não foi efetivamente implantada. 

O Projeto Agenda Metropolitana da Grande Vitória é uma iniciativa da recém 

criada Associação dos Vereadores da Região Metropolitana, (AVEREM), com o 

apoio da Rede Gazeta de Comunicação. Trata-se da realização de uma série de 

fóruns assessorados por estudos técnicos, envolvendo agentes políticos, entidades 

civis e a população em geral, cujo produto final é a elaboração de um documento a 

ser entregue ao Governador do Estado em 2003, contendo propostas para 

implantação da Região Metropolitana da Grande Vitória. 

Este projeto está sendo feito nos moldes do Projeto Vitória do Futuro e teve 

como atividades básicas estudos técnicos que abordaram os temas a seguir 

relacionados: 

• desenvolvimento econômico, ocupação e renda; 

• turismo e cultura; 

• desenvolvimento urbano e habitação; 
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• transporte coletivo e trânsito; 

• meio ambiente; 

• saúde; 

• educação; 

• violência urbana e segurança pública; 

• aspectos institucionais da região metropolitana; 

• planejamento e cidadania. 

A elaboração dos documentos foi feita a partir de eventos com ampla 

participação da sociedade, sendo cinco de trabalho, um de abertura e outro de 

apresentação e entrega solene do documento final. Foram formados grupos de 

trabalho sobre cada tema com a participação de especialistas que avaliaram e 

apresentaram sugestões ao trabalho elaborado pelos consultores. Pesquisas foram 

feitas no intuito de colher a opinião da população metropolitana sobre os seus 

principais problemas. 

Todo empenho de integração, já se revela auspicioso em face da inédita e 
autêntica liderança dos vereadores neste tema. De fato, seria efetivamente 
condenada ao insucesso, qualquer proposiçãO de modelo para a RMGV -
como já ocorreu no passado - que não tivesse ressonância no sentimento 
social. Daí, a impostergável necessidade de comprometimento dos agentes 
públicos e da sociedade na construção de uma proposta viável para instituir, 
na prática, a Região Metropolitana (Gomes, 2002:2). 

o projeto corresponde a uma tentativa de tornar realidade a integração 

administrativa que há muito se espera na Região Metropolitana da Grande Vitória, 

apesar de sua instituição formal ter ocorrido em 1995. É visível a incapacidade de 

as gestões municipais proverem, individualmente, recursos e meios aptos a 
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satisfazer às demandas, em escala crescente da população urbana, que se adensa 

no espaço geográfico metropolitano da Grande Vitória. 

a multiplicidade de governos locais (sete) exercendo de modo isolado 
e,aufónomo seus poderes de decisão político-administrativa no mesmo 
espaço metropolitano, fragmenta a atuação do poder público, debilita 
responsabilidades e potencializa a dispersão de recursos humanos, 
financeiros e materiais. Estes fatores agravam o desperdício de recursos 
públicos, sem solucionar os graves problemas transmunicipais que afligem 
gravemente a população da comunidade metropolitana da Grande Vitória. 
(Gomes, op.cit.:3). 
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7 MODELOS DE GERENCIAMENTO DO PLANEJAMENTO DE VITÓRIA: 

SUA GÊNESE E OBSTÁCULOS GERENCIAIS 

Todas as iniciativas de planejamento foram, sem dúvida, de extrema 

relevância para o desenvolvimento da cidade. Diferentes modelos de gerenciamento 

e de intervenção foram utilizados, de acordo com o contexto e as diretrizes políticas 

da época. Tais modelos aparecem aqui analisados com base nas variáveis 

universais citadas no item 1.2 e expressas a seguir: 

• os objetivos a serem alcançados; 

• hierarquização desses objetivos; 

• o custo de se atender a cada objetivo; 

• a construção institucional; 

• marcos de avaliação; 

• resultados alcançados. 

De acordo com a delimitação dessa dissertação, a análise desses modelos, a 

seguir, esteve focada no período posterior à década de setenta; todavia, a presença 

aqui de algumas observações históricas tem o intuito de contribuir para o 

entendimento da situação atual. 
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7.1 MODELO HISTÓRICO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO 

A primeira grande iniciativa de Planejamento Integrado, com características 

interdisciplinares, aconteceu com a eleição de Muniz Freire, em 1892. Seu projeto 

não seguia um modelo apenas corretivo, mas tinha a preocupação de construir e 

direcionar o desenvolvimento da cidade. 

Nesse impulso renovador, ele instituiu uma comissão especial, Comissão de 

Melhoramentos da Capital, chefiada pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, 

o qual elaborou o projeto O Novo Arrabalde. Um elemento curioso, pouco conhecido 

e estudado, é a presença do escritório Saturnino de Brito como terceirizador das 

ações que realizava e as quais explorava sob a forma contratual. 

Quanto a sua constituição, o modelo de planejamento é extremamente lógico 

e potencialmente eficaz, posto que juntou, na formulação, uma comissão (excelente 

para juntar interesses da população), incumbindo a um gerente (escritório) a sua 

implantação. 

Os objetivos a serem alcançados estavam extremamente claros e bem 

definidos: a transformação da capital em um grande centro comercial a partir de sua 

ligação com as regiões produtoras e com o aparelhamento do porto. Além disso, o 

fato de que os recursos foram alocados nesse sentido. 

Quanto aos recursos, é importante ressaltar o contexto favorável da época. 

Além do alto preço atingido pelo café no mercado mundial, aconteceu a 

descentralização do poder, conferindo aos Estados maior autonomia. Tal 

descentralização alterou a legislação sobre o comércio externo e, com isso, os 

Estados passaram a legislar sobre a matéria, possibilitando-lhes a contração de 

empréstimos. No entanto, esses empréstimos eram condicionados à compra de 
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produtos industrializados, no nosso caso, material para a construção de ferrovias. 

Dessa forma, vendia-se café e eram compradas ferrovias. 

Quanto à hierarquização dos objetivos, é importante mencionar que, como 

Governo Estadual, Muniz Freire acabou por desagradar a alguns de seus partidários. 

Os fazendeiros do Sul do Estado pleiteavam um maior desenvolvimento de suas 

regiões. Apesar da construção das ferrovias, grande parte dos recursos estava 

sendo consumida na promoção do grande centro - Vitória. Os fazendeiros 

reclamavam que a região sul contribuía com 2/3 da receita do Estado, sem no 

entanto, auferir benefícios proporcionais. 

Bem se vê que não há recriminações pelos melhoramentos na Capital, pois 
apenas quiexumes se ouvem pelo consumo ir reprodutivo de centenas de 
contos na construção de um quartel afetado de mal de origem, e que só 
impensadamente poderia ter sido cogitada sua construçlJO antes de se 
haver auxiliado os municípios no melhoramento da viaçlJo, evitando-se a 
tortura por que passam o povo do interior sem pontes, sem estradas para 
maior proveito da Capital. (Jornal Comércio do Espírito Santo apud Campos 
Junior, 1996:158). 

Entretanto, com a decadência do preço de exportação do café e, 

conseqüentemente, a escassez de recursos, os projetos foram interrompidos, à 

exceção das ferrovias. Contudo, são incontestáveis os resultados alcançados a 

partir dessa gestão. Seus projetos foram retomados em outros momentos, quando 

os recursos permitiram. Ainda hoje é possível observar na região, dentre outros, os 

mesmos vetores de desenvolvimento: o complexo portuário, as ferrovias e o 

crescimento da capital, primeiramente, nos moldes do Novo Arrabalde e, 

posteriormente, em outras direções. 
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O PDI/GV foi um Plano de Desenvolvimento Integrado elaborado segundo as 

diretrizes de planejamento da época, final da década de sessenta. Sua grande 

importância está no fato de ter fornecido aos planos que o sucederam suporte 

conceitual e um conjunto significativo de informações sobre a realidade do 

aglomerado urbano em diversos setores. 

Quanto a sua construção institucional, dois elementos merecem avaliações: a 

COPI e a COMDUSA. A COPI, Comissão de Planejamento Integrado da Grande 

Vitória, foi instalada em 31 de janeiro de 1968, após aprovação de convênio pelas 

Câmaras Municipais dos cinco municípios (Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e 

Viana). Sua composição era interdisciplinar envolvendo a participação de arquiteto, 

engenheiro, economista, advogado e assistente social. Seus objetivos eram a 

elaboração do PDI, a orientação às municipalidades quanto à implementação do 

plano, a divulgação das técnicas utilizadas na elaboração do plano e a formação de 

pessoal especializado. A COPI não chegou a concretizar seus objetivos plenamente, 

mas desenvolveu um estudo preliminar, o que permitiu a captação de recursos junto 

ao FIPLAN. 

A COPI pode ser considerada o primeiro elemento do Planejamento Urbano 

da Grande Vitória; uma vez que, além de ter surgido pela decisão do poder público 

local, conseguiu o desencadeamento de uma série de desdobramentos. 

A elaboração do Plano só se efetivou mesmo com a criação da COMDUSA

Companhia de Desenvolvimento Urbano Sociedade Anônima. Tal criação resultou 

do interesse do Governo Estadual em estabelecer uma política de planejamento 
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também no Estado, visto que a política federal da época era planejamentista. A 

COMDUSA, então, dentre outras funções, ficou encarregada de elaborar o Plano. 

Para tanto, contratou o escritório Maurício Roberto Arquitetos/ Pia norte. 

A COMDUSA era uma empresa pública de economia mista, o que caracteriza 

o modelo adotado como um modelo empresarial, com flexibilidade de empresa 

privada, com pessoal regido pela CLT e gozando de completa autonomia. Esse 

modelo acabou por multiplicar-se como modelo dos administradores do Brasil na 

época. Como Sociedade Anônima, a COMDUSA tinha poder de gerar receitas e de 

usufruir de liberdade, administrando seu próprio território. Esse modelo ganhou 

super poderes e acabou criando Ilhas de Poder, retribuídas com melhores salários e 

outros benefícios. 

O PDI/GV não foi colocado em prática, pois sua conclusão coincidiu com as 

primeiras gestões entre o governo Federal e o Executivo Estadual para a 

implantação dos Grandes Projetos no Estado. Tais projetos, mudaram 

completamente a escala da economia local que havia sido considerada pelo PDI/GV, 

o que o tornou totalmente defasado. Observa-se nisso a falta de articulação entre 

planejamento e execução, fato constante no Brasil. 

Todavia, este plano constitui-se ainda em elemento importante, posto que 

suas diretrizes nortearam os planos subseqüentes, cujos resultados foram mais 

concretos. 
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Em 31 de dezembro 1975, foi criada a Secretaria Estadual do Planejamento, 

através da Lei Estadual nO 3043. Tal iniciativa foi proporcionada pela constatação de 

que a estrutura administrativa da época não possibilitava mais o acompanhamento e 

a previsão dos eventos que se sucediam na região e, principalmente, da 

constatação de que era necessário instituir o planejamento na intenção de que ele 

se tornasse um processo caracterizado pela continuidade. Juntamente com a 

Secretaria e vinculada a ela, foi criada a Fundação Jones dos Santos Neves 

(FJSN). 

A FJSN foi o órgão pioneiro na área de planejamento urbano e regional do 

Estado, com atribuições de realizar pesquisas e estudos sócio-econômicos, 

formulação de diagnósticos, elaboração de planos e programas de desenvolvimento 

urbano e regional. 

A partir da FJSN, foram implementadas algumas diretrizes do Plano de 

Estruturação do Espaço da Grande Vitória-PEE (elaborado no Banco de 

Desenvolvimento do Estado - BANDES), importante marco no desenvolvimento da 

cidade e da Região Metropolitana. O PEE não apresentava grande originalidade. Ele 

dimensionou e operacionalizou as proposições do PDI, que já tinham sido 

adequadas pelo Plano de Reaparelhamento do Espaço-PRE, também elaborado 

pelo Banco de Desenvolvimento do Estado - BANDES. 

Esse plano compunha-se de macro-diretrizes sobre o que deveria ser feito no 

espaço regional da Grande Vitória. Incluía: desenvolvimento urbano, planos 

diretores, planos de transporte, plano de turismo, de saneamento, sistema viário, 
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coleta de resíduos sólidos, questão ambiental etc. Eram projetos que entrariam nos 

orçamentos em busca de recursos para se realizar. O PEE teve importantes 

desdobramentos espaciais - Plano Diretor Urbano, e setoriais - TRANSCOL-GV. 

A idéia de polinucleação, oriunda ainda do PDI, começou a se concretizar 

nesse momento, quando a estrutura do TRANSCOL buscou a incrementação dos 

novos centros de animação através dos terminais. Grande parte do zoneamento 

urbano atual é fruto da estruturação do PEE. A ligação da ilha com o continente, 

que em sua parte sul era ainda feita somente pela Ponte Florentino Avidos, foi 

estudada e estabeleceu-se a localização das duas outras pontes (conhecidas como 

Segunda e Terceira pontes), sendo que a Terceira só se concretizou na década de 

noventa. 

O PEE partiu da realidade efetiva e não apenas de projetos e intenções. Foi 

assim que o Governo do Estado assumiu o processo de planejamento urbano da 

Grande Vitória. 

Vale aqui transcrever um comentário coletado em entrevista com um dos 

atores do processo, quando questionado sobre os objetivos alcançados: 

Ele não era um plano fechado. Enquanto houve processo ele sobreviveu e 
eu acredito que hoje moramos numa cidade mais razoável por conta daquilo 
que foi pensado lá atrás. Ali se começou alguma coisa . Ali se fez alguma 
coisa. Você teve um perfodo de tempo com inúmeras coincidências que 
permitiram que ele viesse a se efetivar porque quando você faz um PDU em 
Vitória e ele começa a dar certo, seus efeitos começam a se multiplicar. A 
Serra e Vila Velha já tem a mesma preocupaçllo.Duramos mais que o PDI 
porque trabalhamos a partir dos Grandes Projetos. (informação verbal obtida 
na entrevista 1). 

Quanto à construção institucional deve-se salientar a criação do Conselho de 

Desenvolvimento Integrado da Grande Vitória - CODIVIT. Tal conselho visava a 

maior interação dos municípios da Grande Vitória e tinha também a atribuição de 
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apreciar e de promover estudos de desenvolvimento integrado para a Grande 

Vitória. Era formado pelos prefeitos dos municípios, alguns Secretários Estaduais e 

pelo Diretor Superintendente da Fundação Jones dos Santos Neves. Entretanto, 

devido a desgaste polític026
, tal conselho não chegou a contribuir para o processo de 

planejamento. "O CODIVIT era um conselho mas não queria dizer nada! Queríamos 

que eles aprovassem em instância municipal aquelas nossas diretrizes"(informação 

verbal obtida em entrevista com Antigo Diretor Técnico da FJSN). 

Outra questão relevante, relativa à instituição de órgãos gestores, foi a 

criação da CETURB-GV, que ainda hoje gere com grande eficiência o transporte 

urbano intermunicipal da Grande Vitória. Mais uma vez, constata-se, desta vez 

setorialmente, a presença do modelo empresarial. 

Sendo assim, a Fundação Jones dos Santos Neves, hoje transformada em 

Instituto de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Jones dos Santos Neves-

IPES, foi a instituição mais atuante na produção de estudos e de planos de 

desenvolvimento para a cidade, no seu contexto metropolitano e estadual. O regime 

funcional lhe dava relativa autonomia financeira e administrativa, o que garantia 

condições de agilidade para o apoio operacional, contratação de consultorias e 

financiamentos de estudos. Contudo, sua autonomia diminuiu quando, em 1981, foi 

transformada em Instituto. Seu quadro técnico acabou por se disseminar por outros 

órgãos estaduais e prefeituras. 

26 Citado no item 6.3 

A história do desenvolvimento do Espirito Santo e da Regilio Metropolitana 
de Vitória, nas últimas duas décadas, confunde-se com a história do Instituto 
Jones dos Santos Neves. (Lucas apud Abe, 1999:434) 
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Analisando o modelo da época, sob o aspecto de seu contexto, pode-se dizer 

que, na década de 70, o modelo nascia de cabeças isoladas. Com os Grandes 

Projetos federais da década do "Brasil Grande", a cidade conurbou-se27 

definitivamente e ações federais vinham pensadas e controladas de Brasília. O 

governo municipal tornou-se espectador e "torcedor" do que ocorria. É importante 

ressaltar que, nessa época, o rumo de desenvolvimento da cidade ainda era 

passível de ordenamento racional. A implantação dos Grandes Projetos trouxe um 

horizonte novo para a cidade, ainda embrionária em seu desenvolvimento e com 

espaço territorial praticamente virgem. Sendo assim, o planejamento se constitui 

num instrumento facilmente moldável aos objetivos do planejador. 

7.4 PROJETO VITÓRIA DO FUTURO: UM NOVO MODELO DE 

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO 

Conforme abordado no item 7.3, o planejamento e o gerenciamento da cidade 

de Vitória, no seu contexto metropolitano, esteve por muito tempo nas mãos do 

Governo do Estado, sob a responsabilidade do Instituto Jones dos Santos Neves. 

Em análise da atuação daquele órgão, percebe-se que a fase de concepções 

e formulações teóricas coincidiu com a época em que havia recursos federais 

disponíveis e o regime funcional dava ao órgão maior liberdade de ações. 

Entretanto, na década de 80, quando os recursos tornaram-se escassos e o órgão 

foi transformado em autarquia, sua atuação passou a ser menos expressiva. O 

27 Conurbação significa o crescimento da cidade para fora de seus de seus limites, formando um todo 
integrado com outros municípios. 
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modelo utilizado torna-se ineficaz para acompanhar toda a dinâmica atual do 

desenvolvimento da cidade, devido a sua rigidez e morosidade. 

o planejamento urbano da cidade toma outro impulso somente em 1996, com 

o Projeto Vitória do Futuro. Este projeto é um marco importante, pois representa o 

momento em que o governo municipal assume o planejamento da cidade. 

A metodologia utilizada difere-se totalmente das iniciativas anteriores. Busca-

se formar uma visão abrangente e integrada da cidade em todas as suas dimensões: 

econômica, social, uso e ocupação do solo, meio-ambiente, qualidade de vida, infra-

estrutura, administração pública. Entram em pauta nesse momento, assuntos que 

até então significavam uma abstração para a população. Na década de setenta, não 

se cogitava a participação popular em qualquer processo de planejamento ou de 

gerenciamento, mesmo porque a população não se encontrava amadurecida para 

tanto. 

Uma coisa é você dizer que o planejamento é importante, outra coisa é você 
incorporar isso como valor e esse valor não existia! Quando se falava na 
humanização da Grande Vitória, aquilo era uma abstração. As pessoas me 
achavam um lunático como lunático era tudo aquilo que nós faz/amos! a 
Sociedade não tinha a compreensão disso. Essas coisas não significavam 
nada. Qualidade de Vida!! Bobagem!!! A questão estética não existia. 
(informação verbal obtida na entrevista 1). 

Com bases nas discussões elaboradas, o Projeto Vitória do Futuro 

caracterizou-se pela efetiva participação popular. Não só na concepção e eleição 

dos projetos prioritários, mas também de sua implantação e controle. 

Na construção institucional, ressalta-se a institucionalização por lei municipal 

do Conselho Municipal, composto por diversos segmentos da sociedade e tendo por 

incumbência a sustentação política do projeto, apresentando demandas e 
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oportunidades, opinando sobre questões relevantes, avaliando e aprovando cada 

etapa de elaboração do projeto e as prioridades por eles apontadas. 

O gerenciamento do projeto e controle das intervenções por ele propostas 

são feitos através da Secretaria Municipal de Planejamento, que criou comitês para 

resolver questões entre secretarias. 

O processo de planejamento, a partir do Vitória do Futuro, tem se 

caracterizado como participativo não somente no que concerne à população, mas 

também aos técnicos que já possuem uma cultura de planejamento, conquistada 

graças à continuidade obtida devido à consecução das três gestões na prefeitura. 

Também, quanto ao modelo de gerenciamento e controle utilizado, vale 

ressaltar a descentralização administrativa e a criação dos prefeitinhos, que hoje 

fazem captação de demandas em suas regiões administrativas, além do 

acompanhamento dessas demandas. 

O Projeto tem conseguido alcançar seus objetivos. Todos os seus sub

projetos foram colocados em prática e estão com percentual de execução variando 

entre 20% e 70%, de acordo com a complexidade de cada um. 

Segundo alguns dos atores do atual processo de planejamento da cidade, 

duas questões são fundamentais para o seu reconhecido sucesso: continuidade e 

participação popular. 

A continuidade de propostas e intenções, conseguida com a consecução dos 

governos possibilitou neutralizar eventuais problemas políticos e tornar os projetos 

exeqüíveis em um tempo mais razoável. 

Quanto à participação popular, entende-se aqui que a população ainda não 

está totalmente amadurecida e há, sem dúvidas, o risco das confusões de 

prioridades, no entanto é incontestável o fato de que o planejamento imperativo, 
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fruto de algumas cabeças pensantes, restrito a parcelas da população, de 

encaminhamento predominantemente governamental, tornou-se ineficaz. "Sua crise 

deve-se também à separação entre projeto e execução e pelo fato do Estado 

chamar para si a gestão do futuro da cidade, excluindo a participação dos demais 

agentes sociais na condução, gestão e acompanhamento de sua evolução" 

(Abe, 1999:488). 

As cidades têm um dinamismo próprio e muito peculiar. Diante das incertezas 

e rápidas transformações trazidas pela sociedade informacional e inseridas em 

ambientes ainda mais complexos e exigentes, esse dinamismo torna-se ainda maior. 

o entendimento de seu funcionamento deve ser fruto da interação dos diversos 

setores que nela vivem. 

As cidades são lugares absolutamente concretos ao tentar entender 
seu desempenho, as boas informações vem da observação do que 
acontece no plano palpável e concreto e não no plano metafísico. 
(Jacobs, 2000: 1 04). 

Quanto aos recursos, cabe uma observação sobre a reavaliação do Projeto, 

que vem a ser o Vitória do Futuro - versão 2002. Tal reavaliação vem sendo feita 

dentro das novas exigências impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

conforme exposto no item 5.4.3. 

Cabe aqui também uma observação quanto à legitimidade do modelo 

adotado no Projeto Vitória do Futuro. A Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, 

denominada Estatuto da Cidade, em seu Artigo 2°, Inciso 11 estabelece a gestão 

democrática das cidades, por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 
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o Artigo 2°, Inciso 111 estabelece a cooperação entre os governos, a iniciativa 

privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em 

atendimento ao interesse social. 

Sendo assim, observa-se que, quanto a esses aspectos, o projeto encontra

se respaldado na referida lei. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

o estudo teve como objetivos principais a identificação e a análise dos 

modelos institucionais usados no processo de planejamento e de gerenciamento 

urbano da cidade de Vitória, a partir da década de 70. Para tanto, a pesquisa 

baseou-se principalmente em documentos históricos e em entrevistas com os 

diversos atores desse processo. 

Apesar de suas limitações - a começar pela possibilidade de que as 

entrevistas não correspondam à total realidade dos fatos e também por não 

contemplar todos os atores que participaram do processo de planejamento urbano 

da cidade - os resultados obtidos nos levam a concluir que, qualquer que seja o 

modelo de gerenciamento adotado, ainda não há tecnologia gerencial plenamente 

eficaz para administrar aglomerados urbanos, em toda a sua complexidade. O 

enorme conjunto de elementos envolvidos e sua peculiar inter-relação trazem 

situações não previstas e de difícil controle. Os eventos econômicos e sociais não 

são totalmente conhecidos e imutáveis. 

A pesquisa mostrou dois momentos importantes do planejamento e 

gerenciamento da cidade de Vitória que se caracterizaram pela adoção de modelos 

distintos: a década de setenta e o período de 1996 até os dias atuais. 

Na década de setenta, o modelo de planejamento e gerenciamento adotado 

era reflexo do momento político brasileiro, de postura planejamentista e centralizada. 

Tal postura foi também assimilada por nossos profissionais de planejamento, o que 

produziu um modelo imperativo, oriundo de algumas cabeças pensantes, distante da 

realidade local. Quando o município se torna apenas espectador do processo de 

planejamento, mas responsável pelo gerenciamento das ações propostas por esse 
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planejamento, acontece uma assincronia que impossibilita a efetiva implantação das 

ações. A pulverização do processo entre diferentes jurisdições acaba por inviabilizá

lo. 

o período de 1996 até os dias atuais também produziu um modelo em 

consonância com as preocupações do momento, agora percebidas no contexto 

global: qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e ambiente mutável. 

Entretanto, os aspectos que o diferenciam do primeiro são a descentralização, a 

efetiva participação popular e a proximidade local, uma vez que, neste modelo, o 

processo de planejamento e de gerenciamento está na esfera municipal. 

Tal modelo mostrou-se mais adequado à medida que consegue contemplar 

um maior número de elementos, devido às suas inúmeras fontes de informação e 

sua maior flexibilidade. Contudo, ainda não consegue proporcionar um 

gerenciamento completo do aglomerado urbano, posto que as demandas 

populacionais vêm em grande quantidade e são incompatíveis com os recursos 

disponíveis. O grau de maturidade da população local, ativa no processo, ainda não 

é suficiente para evitar a confusão de prioridades na proposição dos projetos. 

Num país como o Brasil, onde as grandes cidades concentram, em média, 

mais de 76% da população nacional, consertar favelas, drenar esgotos e mangues, 

promover a integração social, enfim, cumprir todas as funções do planejamento 

torna-se praticamente impossível devido ao crescente incremento dessas 

necessidades. O gerenciamento passa a ser cosmético, destinado a controlar 

variáveis aleatórias. O restrito alcance de controle acaba por anular a força do 

administrador. 

Embora a vigência da Lei nO 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada 

Estatuto da Cidade, venha a estimular a volta da elaboração de planos, o movimento 
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anterior de elaboração de planos não retornará, especialmente no tocante aos 

modelos gerenciais; que, além de não mais se aplicarem à chamada Sociedade 

Civil Organizada, estão em desacordo com a referida lei que estabelece também a 

gestão democrática das cidades. 

O dinamismo crescente e a complexidade das cidades mostram-se como 

preocupações do atual Governo Federal. A Medida Provisória n0 103, de 10 de 

janeiro de 2003, dentre outras providências, institui o Ministério das Cidades. 

Dissociada do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, a política de 

desenvolvimento urbano é assumida pelo Ministério das Cidades. 

Com isso a pesquisa que ora é apresentada sugere alguns caminhos para 

novas pesquisas. É o caso, por exemplo, de um estudo que verifique que impactos 

efetivos a vigência do Estatuto da Cidade teve no ordenamento delas no que 

concerne à gestão democrática. Outra questão que se mostra relevante como de 

pesquisa refere-se à criação do Ministério das Cidades e de sua futura atuação. 
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