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Resumen 
A evolução das cidades e seu modo de disseminação diante do espaço geográfico é hoje um dos 
grandes dilemas dos tempos modernos, através desta questão que amarga os administradores 
públicos em seus mandatos, demonstramos através deste estudo de caso na cidade de Vitória, que 
o planejamento em geral desde o aspecto tácito até o estratégico, pode ser inserido na gestão 
pública, para se alcançar objetivos mais ousados. Ao fixar esta idéia o poder público possibilitará 
o desenvolvimento sustentável e a agregação de valor, melhorando conseqüentemente sua 
imagem global, juntamente com a prestação de bons serviços públicos a sua sociedade, através 
deste foco de trabalho supracitado, permitirá também uma maior valorização da cultura local, 
qualidade de vida, descentralização de recursos e nivelamento da coletividade. 
 

Palabras chave: Planejamento Estratégico, Marketing Territorial, Planejamento Urbano, 
Desenvolvimento Urbano, Gestão da Cidade, Administração do Território. 

 

Summary 
The evolution of cities and its mode of spread before the geographic space is today one of the 
great dilemmas of modern times, through this bitter issue that the public administrators in their 
mandates, we demonstrate through this case study in the city of Vitoria, in the planning general 
since the tacit aspect to the strategic, can be inserted in public management, to achieve objectives 
more daring. In setting this idea the public will be able sustainable development and aggregation 
of value, thus improving its overall image, along with the provision of good public services to 
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their society, by this outbreak of work above, will also greater appreciation of the local culture, 
quality of life, decentralization of resources and leveling the community. 
 
Key-words: Strategic Planning, Territorial Marketing, Urban Planning, Urban Development, City 

Management, Administration of the Territory. 

 
*** 

 
1 Ficha de análise 

1.1 Imagem global da cidade 

A cidade de Vitória é constituída de 34 (trinta e quatro) ilhas e uma região continental, 

totalizando cerca de 104 km² de área, possuindo cerca de 317 mil habitantes - estimativas do 

IBGE para janeiro de 2006 – com uma densidade demográfica em torno de 3.050 hab/km². Outro 

fator importante é o feito da cidade agrupar investimentos de diversas áreas, concentrando cerca 

de 21,32% do PIB, 22,7% do potencial de consumo (IPC) e 29% da mão-de-obra empregada do 

Espírito Santo. Com todas essas premissas a cidade se destaca pelo seu dinamismo. 

 

A localização diante do contexto regional do país é de vital importância, Vitória tem tudo para ser 

um potencial logístico, pois está a menos de mil quilômetros das principais capitais do país, como 

veremos na Tabela 01, que indica as distâncias rodoviárias das principais cidades em relação à 

Vitória. 

 

Tabela 01 – Distâncias Rodoviárias. 

Cidades Distâncias 
Rio de Janeiro (RJ)           525 Km 
Belo Horizonte (MG)           526 Km 
São Paulo (SP)           958 Km 
Ribeirão Preto (SP)        1.017 Km 
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Santos (SP)        1.043 Km 
Uberlândia (MG)        1.092 Km 
Brasília (DF)        1.250 Km 
Curitiba (PR)        1.383 Km 
Goiânia (GO)        1.400 Km 
Florianópolis (SC)        1.678 Km 
Porto Alegre (RS)        2.102 Km 
Cuiabá (MT)        2.127 Km 

                                   Fonte: Webcalc. 

 

Um fator importante que deve ser salientado é o alto nível de urbanização da cidade. Dentre todos 

os municípios do Estado, Vitória apresenta o melhor Índice de Desenvolvimento Urbano (IDU), 

segundo o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), sendo considerado um dos melhores do país. 

A facilidade de capitação de recursos e a atratividade de investimentos são pontos fortes que 

devem ser considerados, números do IJSN indicam que dentre os anos de 2003 a 2008, será 

destinado cerca de R$ 10,54 bilhões para obras básicas como saneamento, transporte e energia 

para todo o Estado. Desta gleba será destinado somente para Região Metropolitana da Grande 

Vitória cerca de R$ 1,42 bilhão. 

 

Um bom exemplo de como o município tem um grande nível de atratividade, pode ser visto na 

Tabela 02, que demonstra a distribuição das empresas de acordo com o setor de atividade e a 

região. A partir da tabela podemos identificar dois grupos que se destacam: o primeiro é o de 

Serviços com 28,08% instaladas em Vitória e o segundo a Construção Civil com 23,53%. 
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Tabela 02 – Número de Empresas Situadas em Vitória, Região Metropolitana da Grande 

Vitória (RMGV) e Espírito Santo por Setor de Atividade. 

 Indústria Construção 
Civil Comércio Serviços Agropecuária Total 

Empresas 
situadas em 

Vitória 
894 1.054 7.521 11.321 190 20.980 

Empresas 
situadas na 

RMGV 
4.216 2.777 23.703 24.481 659 55.836 

Empresas 
situadas no 

Espírito Santo 
10.460 4.479 47.019 40.316 6.062 108.336 

Vitória / ES 
(Percentagem) 8,55% 23,53% 16,00% 28,08% 3,13% 19,37 

RGMV / ES 
(Percentagem) 40,31% 62,00% 50,41% 60,72% 10,87% 51,54 

   Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - dados da Rais 2001 

 

O mercado de trabalho da cidade também apresenta índices bastante relevantes, como umas das 

sete melhores capitais com média salarial, com base no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ), o valor foi de R$ 924,00, já o Estado ficou com R$ 651,00 ocupando a 11º lugar. A 

empresa de consultoria Simonsen Associados tem divulgado dados muitos positivos, em 2002 a 

cidade foi indicada como a 10ª melhor do país para se investir, os dados que contemplaram essa 

pesquisa foram número de habitantes, a distribuição de renda, o potencial de consumo, educação, 

estrutura empresarial, dentre outros quesitos; dentre os itens que sofreu grande destaque foi o de 

educação, com 96% população alfabetizada. 
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A mesma Simonsen Associados divulgou informações em seu relatório anual de 2004, 

informando que o Estado do Espírito Santo se concentra entre os nove estados mais competitivos 

do país, os fatores principais que norteiam a pesquisa são: infra-estrutura e riqueza.  

 

A fim de definir as características dos centros históricos e o patrimônio histórico, da paisagem 

envolvente, da capacidade de atração regional da cidade, de papel como difusor e inovador dentro 

do contexto da urbanização global, foi elaborada a seguinte Tabela 03 que visa resumir e 

mensurar os itens de Morfologia urbana, Paisagem do conjunto e Atração regional. 

 

Tabela 03 – Qualificação da Cidade. 

 Morfologia 
Urbana 

Paisagem do 
Conjunto 

Atração 
Regional 

Estado atual (1 a 3) 2 2 3 

Necessidade de 
inovação (1 a 3) 2 2 2 

  Pontuação do Estado atual: 

1: Estado deficiente com escassa atração regional;  

2: Estado regular da morfologia e paisagem na área de influencia municipal;  

3: Bom estado de conservação e atração supra-municipal. 

  Pontuação da Necessidade de inovação: 

1: Pouca necessidade de inovação;  

2: Inovação pontual;  

3: Necessita de uma importante inovação e melhoria. 
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1.2 Breve explicação da qualifiçao 

Levando como base os aspectos de Morfologia urbana, Paisagem do conjunto e Atração regional, 

vemos que a cidade de Vitória está com um aspecto bom, no primeiro caso temos a impressão de 

uma cidade em processo de emergência, atingindo um desenvolvimento e dinamização aceitável. 

Temos pouca atratividade nacional, apesar de sermos um capital de estado e termos bons pontos 

turísticos, deveríamos valorizar mais nossos aspectos culturais. Não temos muitos locais de 

cultura para a população, como museus e teatros, existem poucos festivais de música, dança e 

dentre outros. Do ponto de vista estrutural (vias, residências, praças) estamos muito bem, 

começamos agora enfrentar grandes engarrafamentos, mas isso é devido às vias principais 

estarem sendo remodeladas e ampliadas, juntamente com as pontes que interligam as outras 

localidades.  

 

Sofremos hoje com o nosso acúmulo de empresas em nossa cidade, praticamente centralizamos 

os órgão públicos, instituições de ensino, saúde, justiça e segurança, e ainda as entidades 

privadas, mesmo com as outras áreas tendo incentivos para atrair as novas empresas. Somos um 

grande centro de atratividade de pessoas também, pois sofremos com grandes ciclos migratórios, 

devido à vinda das grandes empresas instaladas na nossa região. Hoje como o ciclo do petróleo, 

localizado na região sul e norte do Estado, ciclo madeireiro no interior, ciclo do mármore e 

granito também no interior, com isso nossa região está sendo um pouco desafogada, mas mesmo 

assim concentramos muitas pessoas e negócios. 

 

A inovação deve ser encarada de caráter pontual, temos aspectos muitos frágeis, como já dito no 

âmbito cultura, nosso centro histórico está a ser reformulado, mais pouco se vê sendo posto em 

prática. A dinamização da cidade está caminhando a passos largos, a educação e saúde pública 

têm boas referências, temos uma cidade com alto nível de estruturação e com projetos para 

modernização e diminuição da desigualdade social.  
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No aspecto paisagístico sofremos muito com o turismo, pois somos conhecidos como uma cidade 

para os negócios, deveríamos aproveitar esta atribuição e focalizar no turismo de lazer, somos 

uma cidade pequena no aspecto geográfico, mas podemos melhor aproveitar o que temos. Em 

nosso Estado somos referência, não só por que somos a capital, mas também pela as grandes 

empresas que circundam ao nosso redor, isso faz a criação de um cinturão de pequenas empresas 

nas proximidades das grandes a fim de oferecerem produtos e serviços dos mais diversos tipos. 

 

Fazendo uma comparação das informações da cidade e comparando com outras capitais do país 

estamos com grande vantagem, pois somos uma capital pequena e bem dinâmica, temos bons 

índices sociais e de infra-estrutura. Se focalizarmos um pouco mais na área de transportes que é 

nosso principal problema, seriamos como a cidade de Curitiba, que é um modelo de gestão e 

planejamento. 

 

A imagem global da cidade é ser considerada a cidade do Estado com maior índice de 

desenvolvimento, infra-estrutura e social, somos uma cidade bem completa, não temos índices 

muito baixos e nem outros muito alto, somos bastante regular e bem igualitários, não posso 

deixar de dizer isso, apesar da desigualdade social do país. A cidade de Vitória é um exemplo 

neste processo de igualdade de ações, é claro temos problemas políticos como em todo o país, 

mas aqui temos um certo padrão nas ações públicas da capital. 

 

Juntamente com o Estado, a cidade de Vitória tem o planejamento estratégico que é bem 

discutido, através do Orçamento Participativo e Planos Estratégicos, onde todos os bairros se 

reúnem com os lideres e através deles é colocado às situações para a Prefeitura. O Estado hoje 

está planejando e desenvolvendo ações para o ano 2025 onde nossa capital tem uma grande 

participação na colaboração e no desenvolvimento de metas. 
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Um marco para o desenvolvimento da cidade foi a subdivisão em regiões administrativas, que 

visa cada uma delas ter um “prefeitinho” como aqui é chamado, eles tem grande autonomia para 

tomar decisões estratégicas, evitando que tudo passe pelo o prefeito da cidade, com isso temos 

menos burocracia e maior atendimento e atenção a população. 

 

 

2 Recursos patrimoniais 

2.1 Patrimônio arquitetônico e cultural 

Atualmente o contexto cultural e arquitetônico do centro histórico de Vitória está sendo 

reformulado, alguns prédios públicos como teatro, centro de convenções e outros atrativos 

culturais foram passadas para a iniciativa privada, a fim de reformar e investir mais nestes pontos 

turísticos, também para a criação de novos espaços de disseminação da cultura. 

 

Tabela 04 – Patrimônio Arquitetônico e Cultural. 

 Edifícios Bairros 

CATALOGADOS 

Catedral Metropolitana, 
Igreja São Gonçalo, 
Igreja do Rosário, 

Convento de São Francisco, 
Igreja do Carmo, 
Palácio Anchieta, 

Capela Santa Luzia, 
Teatro Carlos Gomes, 

Casarios antigos, 
Praça Costa Pereira, 

Palácio Domingos Martins, 
Arquivo Público Estadual, 

Santuário de Santo Antônio. 

Centro de Vitória e 
Santo Antônio 

PROTEGIDOS - - 
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Vitória é uma cidade pequena e acolhedora, onde se caracteriza muito pela sua simplicidade e 

modernidade, temos grandes festas de contexto local (no Estado apenas), temos a “Temporada 

Cultural de Verão” é evento realizado nas praias da cidade, com artistas locais, como foi citado 

anteriormente a cidade está voltada para o turismo de negócios, temos várias palestras e feiras das 

mais diversas fontes, petróleo, rochas ornamentais, gás natural, comércio exterior, logística, 

administração, alguns desses eventos tem caráter nacional e até mesmo continental. 

 

A capital é um ponto que centraliza muito os eventos, centros culturais, shows e os mais diversos 

pontos de disseminação cultural, isso é um defeito da região, somos o menor dos municípios da 

Grande Vitória, a fim de esclarecer as informações passadas, verifique a Tabela 5, que detalha as 

informações de total da população, área e densidade demográfica. 

 

Tabela 05 – Informações Políticas dos Municípios da Grande Vitória (RMGV) 

Município População 
(2006) Área (Km2) Densidade Demográfica 

(População/Km2) 

Cariacica 361.057 270,66 1.333,97 

Guarapari 108.123 582,24 185,70 

Serra 394.370 573,48 687,67 

Viana 60.540 295,77 204,68 

Vila Velha 405.374 212,05 1.911,67 

Vitória 317.083 49,77 6.370,89 
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Com essas informações temos uma densidade demográfica altíssima, vale ressaltar que o 

território do município de Vitória é praticamente 100% urbano temos escasso terrenos rurais, isso 

já não acontece com os outros municípios, que possuem cerca de 10% a 15% de área rural. 

 

Um fator determinante da cidade é seu acervo histórico, temos muitos patrimônios tombados, 

mas não encontrei nenhum projeto de lei que oficialize os mesmo como patrimônios, poucos 

estão reformados ou disponíveis para visitação da população, alguns estão em estados de 

degradação e até mesmo sendo pontos de cometimento de crimes. Como citado acima, alguns 

destes monumentos estão sendo repassados para a iniciativa privada, a fim de resgatar e valorizar 

estas edificações importantes para a nossa cultura, essa é uma das alternativas que podem ser 

tomadas. 

 

2.2 Patrimônio ambiental 

A cidade de Vitória é também conhecida como a cidade dos canteiros, jardins e das praças, não é 

por menos, eles são muito bem cuidados, juntamente com os diversos parques existentes na 

cidade. Neste âmbito a cidade se destaca, pois existem vários parque e mirantes que são bons 

atrativos turísticos, mas não existe muita divulgação do mesmo, apenas o público local tem 

conhecimento da existem, muitos habitantes da cidade conhecem a nossa diversidade de parques 

públicos. 
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Tabela 06 – Tabela de Valorização Ambiental. 

Temas Valorização Ambiental 

Territórios de projeção 
externa por seu caráter 

Parque Municipal da Pedra da Cebola, 
Parque Mata da Praia, 
Parque Municipal Horto de Maruípe, 
Parque Municipal Gruta da Onça, 
Parque Moscoso, 
Parque Municipal da Fazendinha, 
Parque da Fonte Grande, 
Parque Municipal de Tabuazeiro, 
Parque Municipal de Barreiros, 
Parque Municipal Pedra dos Olhos, 
Parque Municipal da Baía Noroeste de Vitória, 
Manguezal de Vitória - Estação Ecológica Municipal Ilha do 
Lameirão, 
Reserva Ecológica Municipal das Ilhas Oceânicas de Trindade 
e Arquipélago Martin Vaz 

Atuações que devem 
elevar a cabo para 
melhorar 

Criação de centros de recreação para as crianças como ruas de 
lazer (fechamento de ruas pouco movimentas durante o fim de 
semana para incentivar as crianças a pratica de esportes), 
valorização dos parques em geral, como divulgação, marketing 
e dentre outros meios de promoção. 

Difusão de projetos de 
caráter inovador 

Criar um centro de referencia ambiental nos parques com a 
finalidade de educar as pessoas para as mudanças climáticas, 
conservação da natureza, voluntariado e temas ligados à coleta 
seletiva. 

  

 

3 Recursos humanos 

3.1 Dados demográficos básicos 

A cidade Vitória está com um crescimento elevado da população, com a implementação dos 

grandes projetos, como foi o caso da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), Companhia 
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Siderurgia de Tubarão (CST), Petrobrás (Estatal de petróleo), Samarco (Acellor) e dentre outras 

grandes empresas, isso provocou uma vinda em massa para o Estado. 

 

 

Tabela 07 – Evolução da População da Grande Vitória, por Municípios. 

 

Municípios 
da Grande 

Vitória 

População 

1940 1950 1960 1970 1980 1991 1996 2000 

Cariacica 15.228 21.741 39.608 101.422 189.099 274.532 301.183 324.285 

Guarapari 11.256 12.350 14.861 24.105 38.500 61.719 73.730 88.400 

Serra 6.415 9.245 9.192 17.286 82.568 222.158 270.373 321.181 

Viana 7.661 5.896 6.571 10.529 23.440 43.866 47.494 53.452 

Vila Velha 17.054 23.127 55.589 123.742 203.401 265.586 297.430 345.965 

Vitória 45.212 50.922 83.351 133.019 207.736 258.777 265.874 292.304 
Grande 
Vitória 102.826 123.281 209.172 410.103 744.744 1.126.63

8 
1.256.08

4 
1.425.58

7 
 

 

 

Tabela 08 – Evolução da taxa de crescimento geométrico da população da Grande Vitória, 

por Municípios. 

 

Municípios 
da Grande 

Vitória 

Taxa de crescimento geométrico 

1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1991 1991-1996 1996-2000 

Cariacica 0,036248 0,061819 0,098588 0,06428 0,034471 0,018703 0,018648 

Guarapari 0,009319 0,018681 0,049557 0,047937 0,043837 0,036204 0,04641 
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Serra 0,03722 -0,000575 0,065193 0,169262 0,094151 0,040064 0,043991 

Viana -0,025847 0,010898 0,048276 0,083321 0,058627 0,01602 0,029986 

Vila Velha 0,03093 0,091659 0,08331 0,050954 0,024547 0,022906 0,038513 

Vitória 0,011964 0,050511 0,047853 0,045586 0,020173 0,005426 0,023976 

Grande 
Vitória 0,018308 0,054292 0,069643 0,061479 0,038349 0,02199 0,032152 

 

 

Figura 01 – Evolução da População da Grande Vitória, por Municípios. 
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Tabela 09 –Indicadores de infra-estrutura. 

 

Indicador Valor 

IDU (2000) 0,8346 

Cobertura de água (População atendida) – fev/2003  290.173 hab. 

Cobertura de esgoto (População atendida) – fev/2003  128.250 hab. 

Consumo de energia elétrica (2002) 2.002.616 MWh  

N.º de veículos licenciados (junho/2003*) 108.738 
Transporte coletivo – Iinhas municipais e intermunicipais de ônibus 
(2002) 234 

Demanda (nº passageiros/dia) - transporte público municipal 
(agosto/2003) 162.432 

Demanda (nº passageiros/mês) – transporte intermunicipal da RMGV - 
Sistema Transcol (abril/2003)  10.411.327 

Frota municipal de transporte coletivo (agosto/2003) 330 

Frota transporte intermunicipal da RMGV - Sistema Transcol (abril/2003) 1.057 

Nº de estacionamentos rotativos (agosto/2003) 500 vagas 

Nº estimado de estacionamentos rotativos para 2005 3000 vagas 

Fontes: IJSN, ESCELSA, CESAN, PMV/SETRAN, PMV/SEMOB 

 

 

3.2 Problemas sociais 

Um dos maiores problemas da cidade é a questão de segurança, no ano de 2005 tivemos cerca de 

260 homicídios, mas com alguns programas de redução como a implementação de um Guarda 

Municipal de Vitória (GMV), tivemos uma redução neste número no ano de 2006, caindo para 
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245. Com uma população estimada para 2006 de 317.083 habitantes temos uma taxa de 77,27 

homicídios por 100 mil habitantes. 

 

Dando continuidade as informações de Segurança Pública, no ano de 2005 tivemos um total de 

1.072 ocorrências de drogas (tanto trafico, posse como uso de entorpecentes) e no ano de 2006 

ouve um aumento muito grande indo para 1.257; mas este número pode indicar aumento do 

tráfico de drogas e também uma maior apreensão da polícia, mesmo assim são números bastante 

altos para a região. 

 

 

Tabela 10 – Indicadores de Segurança Pública. 

 

Segurança 
(Homicídios) 

Conflitos de 
Trabalho 

Drogas e 
Alcoolismo Bairros Marginalizados 

- 245 Delitos em 
2006 

 
- 259 Delitos em 

2005 
 

Não temos esta 
informação 

 

- 1.257 
ocorrências de 

Drogas em 2006 
 

- 1.075 
ocorrências de 

Drogas em 2005 

- Bairros com maiores índices de 
crimes contra a pessoa: Vila Rubim, 

Santa Martha, Grande São Pedro. 
 

- Bairros com maiores índices de 
ocorrência de drogas: Ilha do 
Príncipe e Bairro da Penha. 

 
- Bairros com maiores números de 
ocorrências contra o patrimônio: 

Centro de Vitória, Jardim da Penha, 
Praia do Canto. 

 

 

  

 

 



                                       
 

 
 Ano 08    

Número 02 
 
 
 

16 
 

3.3 Rede de Associados 

Tabela 11 – Rede de Associações. 

 

Associações de Bairros Organizações Sindicais Outras Instituições 

Existe uma ampla rede de 
associações de bairros, sendo 

sub-divididos em regiões 
administrativas. 

Praticamente temos uma 
centralização dos 

organismos sindicais na 
cidade. 

Existe uma ampla concentração 
das associações de todos os tipos, 
públicas, políticas, educacionais, 
culturais, desportivas, ong’s, etc. 

 

 

 

4 Planejamento e equipamentos urbanísticos 

4.1 Tipologia das Residências 

Um dado bastante importante que existe no website da Prefeitura Municipal de Vitória é à 

disposição dos bairros com informações da população, área, densidade demografia e outras 

informações, isso é de suma importância, pois conseguimos informações mais precisas como 

lugar com alta densidade populacional. Para mais detalhes, veja a Tabela 13. 

Tabela 12 – Residências. 

 

Total de Residências Em ruínas Vazias Segunda residência 

83.517 (Em 2000) Não tem informação Não tem informação Não tem informação 
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4.2 Infra-estruturas 

 Além dos indicadores já mencionados durante o texto, foi mapeado os seguintes itens 

conforme as classificações sugeridas. A Tabela 15 descrimina os itens de ciclo de água, Energia 

(gás e eletricidade), Telecomunicações, Rodovias, Aeroporto, Estações Ferroviárias e Estações 

Marítimas. 

Tabela 13 – Indicadores de Infra-Estrutura 

Ciclo de água Energia 
(gás, eletricidade) 

Telecomunicaçõ
es 

Rodovias; Aeroporto Estações 
Ferroviárias e Estações 

Marítimas. 

CESAN 
(Governo do 

Estado) 

Energia:  Escelsa 
(Empresa Privada) 

 
Gás: Petrobrás (Estatal 

do Governo), White 
Martins (empresa 

Privada) 

Telemar-Oi 
(Empresa 
Privada) 

Principais vias: BR 101, Avenidas 
Fernando Ferrari, Dante Michelini, 

Rod Serafim Derenze, Jeronimo 
Monteiro, Princesa Isabel e 

Vitória. 
Aeroporto: Aeroporto Nacional e 

Internacional Eurico Salles. 
Estação marítima: Porto de Vitória 

 

 

4.3 A cidade e o seu contorno 

A cidade de Vitória tem uma grande influência nas outras cidades, de certo modo por ela ser uma 

capital e ser uma das maiores arrecadadoras de impostos, ela tem um certo nível de inovação 

tanto na gestão quanto na elaboração dos projetos dos mais diversos portes. O que podemos 

perceber é que a cidade tem de tudo para ser bem administrada e ser modelo para outras regiões, 
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tem uma área demográfica muito pequena cerca de 50 km², mas sofremos com a alta densidade 

demográfica, temos algumas áreas precárias. 

 

A captação de investimento na cidade é enorme, temos vários projetos sociais e estruturais que 

são reconhecidos até nacionalmente, como é o Projeto Terra, que visa fazer uma reestruturação 

nas áreas de baixa estrutura e renda. Diante deste contexto, algumas cidades são influenciadas por 

estes projetos de inovação, e conseqüentemente estas localidades buscam sempre aplicar os 

projetos de maiores resultados em suas regiões. 

 

Tabela 14 – Equipamentos e Serviços 

Equipamentos de 
âmbito local 

Equipamentos de âmbito 
supra-municipal Equipamentos de âmbito regional 

- Temos cerca de 26 
Unidades de Saúde na 

cidade, 
 

- Temos 24 
supermercados e mini 

mercados. 

- Temos cerca de 6 Hospitais 
de médio porte sendo alguns 

deles particulares, 
 

- Temos 2 grandes centros 
comerciais, 

 
- Temos 3 Hipermercados 

- Temos cercar de 9 hospitais de grande 
porte alguns deles também são 

particulares. 
 

- Temos 1 grande Universidade Federal e 
4 grande centros de ensino alguns deles 

particulares. 
 

- Praça de Eventos (Praça do Papa). 
 

- Hortomercado (grande Mercado de 
produtos da região) 
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4.4 Comparação de índices econômicos e sociais dentre as capitais dos estados 

 A fim de enfatizar os que foi dito sobre a cidade ao longo do trabalho, informado todo seu 

dinamismo e qualidade de vida, elaboramos alguns índices econômicos e social, oriundo da base 

de dados do IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas) onde se pode acessar pelo 

seguinte site: [www.ipeadata.gov.br], todos esse dados são do ano de 2000. Na tabela abaixo 

vemos um dado bastante interessante, a quantidade de médicos residentes por mil habitantes onde 

a capital em estudo se põe em segundo lugar, com um índice de 5,69 médicos, veja a linha em 

destaque na cor amarela. 

 

Tabela 15 – Índice de Médicos Residentes por Mil Habitantes para as Capitais. 

Capitais Médicos residentes  
(por mil habitantes) 

RS - Porto Alegre 5,93 
ES - Vitória 5,63 
SC - Florianópolis 4,58 
MG - Belo Horizonte 3,99 
RJ - Rio de Janeiro 3,68 
PE - Recife 3,58 
GO - Goiânia 3,04 
PR - Curitiba 2,98 
PB - João Pessoa 2,78 
SE - Aracaju 2,71 
SP - São Paulo 2,70 
RN - Natal 2,46 
AL - Maceió 2,39 
BA - Salvador 2,28 
PA - Belém 2,10 
CE - Fortaleza 1,65 

http://www.ipeadata.gov.br
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PI - Teresina 1,60 
MT - Cuiabá 1,54 
MS - Campo Grande 1,41 
MA - São Luís 1,19 
TO - Palmas 1,11 
AM - Manaus 1,07 
RR - Boa Vista 0,95 
RO - Porto Velho 0,91 
AP - Macapá 0,63 
AC - Rio Branco 0,56 

 

 

Se levarmos em consideração os dados acima vemos que a saúde da nossa cidade é um bom 

exemplo, mas nem tanto quando analisamos a tabela abaixo, onde é levado em consideração a 

porcentagem de enfermeiros residentes com curso superior, temos o segundo pior índice, isso é 

reflexo de poucas universidades de medicina no estado apenas 2 (um pública e outras privada) e 

somente agora estamos com a ampliação destas faculdades. Devemos salientar que existem 

muitos cursos técnicos nesta área, mas mesmo assim devemos procurar aumentar o número de 

universidades neste segmento. 

 

Tabela 16 – Índice de Enfermeiros Residentes com curso superior para as Capitais. 

Capitais Enfermeiros residentes 
com curso superior 

RS - Porto Alegre 44,82 
SC - Florianópolis 32,74 
MT - Cuiabá 31,03 
MA - São Luís 27,70 
MG - Belo Horizonte 25,72 



                                       
 

 
 Ano 08    

Número 02 
 
 
 

21 
 

CE - Fortaleza 24,07 
SE - Aracaju 22,99 
RJ - Rio de Janeiro 21,60 
RO - Porto Velho 21,25 
PE - Recife 20,75 
AL - Maceió 20,26 
RN - Natal 18,69 
BA - Salvador 18,55 
PA - Belém 18,24 
TO - Palmas 17,65 
SP - São Paulo 17,56 
GO - Goiânia 17,45 
PB - João Pessoa 16,23 
PR - Curitiba 16,13 
AC - Rio Branco 14,59 
RR - Boa Vista 13,70 
PI - Teresina 13,49 
AM - Manaus 12,84 
MS - Campo Grande 12,21 
ES - Vitória 11,60 
AP - Macapá 09,87 

 

 

Levando em consideração um outro item que é o saneamento básico, a cidade encontra-se em 7º 

lugar entre as capitais com 97,44% da população sendo abastecida com água encanada, 

demonstrando assim uma boa estrutura básica para a população, que solidifica a qualidade de 

vida da cidade. 
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Tabela 17 – Índice de Domicílios com água encanada por pessoas para as Capitais. 

Capitais Domicílios - com água 
encanada - pessoas 

PR - Curitiba 99,03 
SC - Florianópolis 98,99 
SP - São Paulo 98,59 
MG - Belo Horizonte 98,04 
RS - Porto Alegre 97,8 
RJ - Rio de Janeiro 97,8 
ES - Vitória 97,44 
PB - João Pessoa 96,32 
GO - Goiânia 96,04 
MS - Campo Grande 95,85 
RN - Natal 93,95 
BA - Salvador 93,00 
SE - Aracaju 92,70 
AL - Maceió 90,69 
CE - Fortaleza 88,51 
PE - Recife 87,77 
MT - Cuiabá 84,33 
TO - Palmas 84,15 
PA - Belém 81,12 
PI - Teresina 77,67 
RR - Boa Vista 77,63 
AM - Manaus 75,05 
AP - Macapá 71,56 
RO - Porto Velho 71,48 
MA - São Luís 66,13 
AC - Rio Branco 53,20 
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Dando continuidade ao assunto saneamento básico um dado bastante parecido com a tabela 

acima, mas leva em consideração também o fator dos banheiros nas residências, isso coloca a 

capital em 6º lugar, com 95,73% da população com abastecimento de água encanada e banheiros.  

 

Tabela 18 – Índice de Domicílios com água encanada e banheiro por pessoas para as 

Capitais. 

Capitais Domicílios - com água 
encanada e banheiro - pessoas 

SC - Florianópolis 97,58 
PR - Curitiba 97,56 
SP - São Paulo 97,44 
MG - Belo Horizonte 96,9 
RJ - Rio de Janeiro 96,42 
ES - Vitória 95,73 
RS - Porto Alegre 95,41 
MS - Campo Grande 94,68 
PB - João Pessoa 94,54 
GO - Goiânia 94,27 
RN - Natal 91,64 
SE - Aracaju 90,58 
BA - Salvador 90,23 
AL - Maceió 86,52 
PE - Recife 84,23 
CE - Fortaleza 84,03 
MT - Cuiabá 82,83 
TO - Palmas 81,40 
PI - Teresina 73,39 
PA - Belém 73,33 
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RR - Boa Vista 72,48 
AM - Manaus 67,24 
RO - Porto Velho 66,99 
MA - São Luís 59,99 
AP - Macapá 55,84 
AC - Rio Branco 47,52 

 

Para se ter um desenvolvimento sustentável a cidade que trata e coleta bem o lixo dos moradores, 

evita problemas com as enchentes, alagamentos e doenças graves. Hoje a coleta de lixo e também 

a coleta seletiva do lixo na cidade de Vitória é um case de sucesso para as outras cidades do país, 

não é a por menos que estamos em primeiro lugar neste item com cerca de 99,63% da população 

sendo atendida por este serviço. 

Tabela 19 – Índice de Domicílios com serviço de coleta de lixo por pessoas para as Capitais. 

Capitais Domicílios - com serviço de 
coleta de lixo - pessoas 

ES - Vitória 99,63 
PR - Curitiba 99,48 
SP - São Paulo 99,33 
RS - Porto Alegre 99,32 
GO - Goiânia 99,06 
SC - Florianópolis 99,03 
RJ - Rio de Janeiro 98,74 
MG - Belo Horizonte 98,39 
MS - Campo Grande 98,24 
RN - Natal 97,23 
SE - Aracaju 96,09 
PE - Recife 96,04 
PA - Belém 95,95 
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CE - Fortaleza 95,07 
TO - Palmas 94,88 
PB - João Pessoa 94,47 
AL - Maceió 93,56 
BA - Salvador 93,23 
MT - Cuiabá 93,20 
RR - Boa Vista 91,53 
AM - Manaus 91,30 
PI - Teresina 90,16 
AC - Rio Branco 89,43 
RO - Porto Velho 85,90 
AP - Macapá 83,64 
MA - São Luís 75,91 

 

A comunicação hoje é algo inevitável, a Internet, telefone, celular e computador, são itens 

básicos na sociedade, o acesso à informação é nos tempos atuais um diferencial, mas a cidade ou 

o estado que possibilita isso aos seus habitantes, torna a sua população mais bem preparada para 

o mercado de trabalho e dinamiza não só a cidade, mas também a população. A tabela abaixo 

informa um dado interessante, quando a maioria da população ainda acesse a Internet via telefone 

fixo, isso é a realidade de todo o país, mesmo com o surgimento e a dispersão da Internet banda 

larga atualmente. Vemos que estamos em 5º lugar com quase 70% da população com acesso ao 

telefone fixo. 

Tabela 20 – Índice de Domicílios com telefone por pessoas para as Capitais. 

Capitais Domicílios - com telefone - pessoas 

MG - Belo Horizonte 81,43 
SC - Florianópolis 74,59 
PR - Curitiba 74,03 
MS - Campo Grande 70,52 
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ES - Vitória 69,59 
RS - Porto Alegre 68,38 
MT - Cuiabá 68,04 
GO - Goiânia 67,66 
SP - São Paulo 66,29 
RO - Porto Velho 64,92 
BA - Salvador 60,07 
PA - Belém 58,83 
AC - Rio Branco 57,55 
SE - Aracaju 55,52 
CE - Fortaleza 55,15 
RR - Boa Vista 54,29 
PI - Teresina 53,91 
AP - Macapá 52,88 
RN - Natal 52,32 
PB - João Pessoa 51,13 
RJ - Rio de Janeiro 50,86 
MA - São Luís 47,2 
PE - Recife 44,14 
AM - Manaus 43,7 
AL - Maceió 43,24 
TO - Palmas 37,32 

 

O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano é um dos melhores índices para a construção de 

um ranking das cidades, abaixo temos a capital Vitória em 6º lugar, onde temos um IDH de 

0,797; onde estamos muito próximo da escala alta, que delimitado por cidade de 0.8 á 1. O Brasil 

está na 69ª colocação no ranking do IDH de 2006 (em 177 países no total), com um índice de 

0,792 (médio desenvolvimento humano). A cidade de vitória está um pouco melhor que a média 

nacional. 

 



                                       
 

 
 Ano 08    

Número 02 
 
 
 

27 
 

Tabela 21 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para as Capitais. 

Capitais 
Índice de 

Desenvolvimento 
Humano (IDH) 

Legenda 

RS - Porto Alegre 0,824 Alto 
SC - Florianópolis 0,824 Alto 
SP - São Paulo 0,805 Alto 
PR - Curitiba 0,799 Médio 
RJ - Rio de Janeiro 0,798 Médio 
ES - Vitória 0,797 Médio 
MG - Belo Horizonte 0,791 Médio 
GO - Goiânia 0,778 Médio 
MS - Campo Grande 0,770 Médio 
PA - Belém 0,767 Médio 
MT - Cuiabá 0,760 Médio 
BA - Salvador 0,751 Médio 
AM - Manaus 0,745 Médio 
PE - Recife 0,740 Médio 
SE - Aracaju 0,734 Médio 
RN - Natal 0,733 Médio 
RR - Boa Vista 0,731 Médio 
AP - Macapá 0,730 Médio 
MA - São Luís 0,721 Médio 
PB - João Pessoa 0,719 Médio 
CE - Fortaleza 0,717 Médio 
PI - Teresina 0,713 Médio 
RO - Porto Velho 0,710 Médio 
AC - Rio Branco 0,703 Médio 
TO - Palmas 0,696 Médio 
AL - Maceió 0,687 Médio 
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Fazendo um desdobramento do índice a cerca dos seus três componentes que são (renda, 

longevidade e educação), vemos neste primeiro item, Renda, como estão distribuídas as capitais. 

A cidade de Vitória novamente se destaca com 5º lugar com um IDH – Renda de 0,793.  No item 

de longevidade a Cidade tem sua menor pontuação e colocação com 0,715 e em 8º lugar, mas se 

analisarmos todas as cidades vemos que é um item de baixa pontuação nacionalmente, pois não 

temos nenhuma capital posicionada acima de 0,8 que é uma posição alta. Neste item IDH – 

Educação a cidade há muito tempo é destaque nacional, e no IDH isso foi comprovado a cidade 

fica em 5º lugar com um taxa de 0,882. É bom destacar que neste item do IDH o país todo se 

destaca, pois temos apenas cinco capitais com índice médio. 

 

 

5 Abre aspas – Entrevistas e depoimentos sobre a cidade Vitória 

5.1 Depoimentos do Vitória Oil e Gás- 2007 

Abaixo segue os depoimentos de alguns dos personagens da cidade e pessoas ligadas ao comércio 

da cidade, abaixo segue alguns deles, que foi dito no Vitória Oil e Gás 2007, uma feira muita 

famosa onde a cidade é apontada com um alto potencial neste segmento. 

 

“Foram realizadas mais de 400 reuniões entre empresas do segmento de E & P na Rodada. 

Encontros muito produtivos que devem se traduzir em aproximadamente R$ 45 milhões em 

negócios em um ano. As conferências também mostraram o grande interesse do Espírito Santo 

no setor, tanto por parte das produtoras, quanto dos fornecedores. Isso demonstra um 

crescimento significativo entre a primeira e a segunda edição da Vitória Oil & Gas”, José Jorge 

de Moraes - gerente Geral de Novos negócios de E&P Exploração e Produção da Petrobras.  

 

“Aqui no Espírito Santo tem 12% da reserva nacional e 23% da carteira de exploração da 

Petrobras. Por isso, certamente vamos continuar crescendo a produção no Estado. Haverá 

novas descobertas. Teremos produções próximas a 200 mil barris/dia ainda em 2007, e para 
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2008 a expectativa é chegar a 300 mil barris/dia. E chegaremos, porque ainda há muita notícia 

boa a caminho”, afirmou o gerente Executivo de Exploração da Petrobras, Paulo Mendonça. 

 

“Existe aproximadamente R$ 100 milhões em barris esperando a oportunidade de sair do fundo 

do poço aqui no Espírito Santo. É uma grande riqueza em reservas de petróleo. E aqui, além do 

compromisso da Petrobras existe um espírito empreendedor que motiva e um carinho da 

população que é muito legal. Para se ter idéia, chegam na Unidade da Petrobras do Espírito 

Santo pedidos para que a nossa próxima plataforma (FPSO Cidade de Vitória) fique por um 

tempo na baía de vitória para poder ser vista”, Márcio Félix, gerente Geral da Petrobras Espírito 

Santo. 

 

5.2 Entrevista com o Secretário de Desenvolvimento da Cidade de Vitória 

Abaixo segue uma entrevista com o Secretário de Desenvolvimento de Vitória, Kleber Frizzera, 

que foi realizada pelo a revista eletrônica Rede de Noticias na sessão Petróleo em Rede, mantido 

pela a jornalista Dani Klein. 

  

O perfil sócio-econômico de Vitória está mudando, em razão do desenvolvimento do setor 

de petróleo? 

Sim. A cidade está recebendo um grande número de profissionais de altíssima qualificação e 

muitas empresas de alta tecnologia. O petróleo tem uma participação direta nisso. O maior 

exemplo é a construção da sede da Petrobras em Vitória. Serão 1,5 mil profissionais, a maior 

parte com faixa salarial acima da atual média da cidade.  

  

O Governo do Estado trabalha para descentralizar... 

Pode descentralizar o setor produtivo, as grandes fábricas, até porque não há mais espaço físico 

em Vitória. Mas os setores de alta tecnologia, como tecnologia de informação - TI, tendem a se 

concentrar na capital. O que é natural.  A tendência desse tipo de empresa é se instalarem no 
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centro logístico de forma concentrada. Para se ter uma idéia, existe uma região de Montreal que é 

menor que Vitória, e que é um dos maiores centros mundiais de TI.  Vitória será um grande 

centro de serviços especializados.  

  

Você falou em profissionais altamente qualificados. Isto significa que a cidade terá mais 

moradores de classe alta. O perfil desses cidadãos é de quem tem com prática o uso de 

carros particulares, muitas vezes mais de um para o transporte da família. Cabem mais 

carros nas ruas de Vitória? 

Mesmo em Brasília, que foi toda planejada, há engarrafamento. A cidade tem problemas, 

limitações naturais que dificultam o desenvolvimento urbano. Uma ponte de passagem pode 

custar aos cofres públicos R$ 50 milhões, é bem diferente de abrir uma rua, dez vezes mais caro 

do que um quilômetro de estrada. Um túnel, que seria outra solução, chega a R$ 100 mil por 

metro. Estamos realizando estudos técnicos para minimizar o conflito, mas as soluções são caras. 

Acredito que a questão da mobilidade das pessoas seja o fator mais complicado.  

 

 Os demais pontos logísticos também precisam de modernização?  

A questão portuária caminha bem, teve o processo de dragagem. O aeroporto tem a carência de 

um terminal de cargas, mas ainda esta semana deve ser anunciada investimentos da ordem de R$ 

55 milhões para este fim. A planta vai contribuir muito para o potencial de exportação do Estado, 

ficaremos mais competitivos em nossos produtos agrícolas que podem ter uma redução de 1/5 do 

preço. Tem especial importância também para o setor de petróleo, que depende de importação de 

peças caras e sem estoque. O terminal, terá mais agilidade no transporte deste material.  

  

E quanto aos vôos internacionais com passageiros? 

Atualmente o aeroporto tem capacidade para dois vôos internacionais por semana, mas isso 

também vai mudar muito. Certamente vai disputar vôos internacionais com passageiros.  
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E o IPTU!? 

O reajuste do imposto é reflexo da valorização imobiliária. Tem imóvel em São Pedro que vale 

R$ 150 mil e tende a valorizar cada vez mais. Tudo indica que, em breve, o bairro será 

consolidado como centro de comércio popular. A região de Itararé teve um Up grade sensível. 

Isso porque são bairros considerados de baixo padrão, imagine a valorização dos apartamentos na 

região que vai da Enseada do Suá até o aeroporto, parte mais nobre da cidade. Estamos recebendo 

empresas e profissionais de alto padrão. Os salários são altos e tem um fator multiplicador na 

economia de Vitória, porque circulam. Não foi o IPTU que aumentou, é o padrão de vida de 

Vitória que está subindo. E o petróleo é um dos grandes responsáveis por isso. 

  

Como estas empresas de fora concorrem com as locais? 

As empresas que chegam para trabalhar no setor petrolífero são muito fortes, uma concorrência 

difícil. As empresas locais terão que investir para garantir o mercado, porque depois que as de 

fora já estão prestando serviços aqui, a tendência é expandir os negócios para outras áreas. Por 

outro lado a Petrobras tem ajudado muito na formalização das empresas locais. O cadastro para 

fornecedores aumentou significativamente o número de empresas que saíram da informalidade 

em Vitória. 

 

5.3 Depoimentos na solenidade da criação do Fundo de Desenvolvimento de Vitória 

Abaixo segue os depoimentos de Haroldo Corrêa Rocha, presidente do Banco Estadual de 

Desenvolvimento. Onde ele enfatiza a boa iniciativa da cidade em criar este fundo que prevê a 

utilização de royalties do petróleo para projetos voltados para desenvolvimento da Capital só 

deve entrar em vigor a partir de março do ano que vem. 

 

“É a primeira prefeitura [de Vitória] a reconhecer que os royalties do petróleo são uma receita 

temporária, mas que dentre 20, 30 anos vai se esgotar. Pensando nisso, tomou a decisão de 

pegar parte desta receita para colocar em fundo, que será administrado pelo Bandes para fazer 
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investimentos relevantes no município, o que vai garantir desenvolvimento, emprego e renda 

para as gerações futuras”, explicou. 

  

“Vitória está servindo de exemplo para outras prefeituras. Já estamos em conversas com as 

prefeituras de Presidente Kennedy e Anchieta, que também estão interessadas. É claro, que 

vamos procurar outras prefeituras, como Aracruz, São Mateus para que todos possam reservar 

partes dos seus recursos para projetos estruturantes”, reiterou Haroldo. 

 

 

5.4 Depoimentos no semináriotemático do Planejamento Urbano Interativo do centro de 

Vitória  
Em fevereiro de 2006 aconteceu na cidade o Seminário Temático do Planejamento Urbano 

Interativo do Centro de Vitória, estive presente e foi bastante interessante, dentre os seminaristas 

estava Rosa Grena Kliass, arquiteta paisagista, que em 1976, fundou a ABAP - Associação 

Brasileira de Arquitetos Paisagistas. O website Século Diário realizou uma entrevista com a 

arquiteta, abaixo selecionei duas perguntas apenas que demonstra o seu ponto de vista sobre o 

panorama arquitetônico da cidade.  

 

Pelo pouco que viu, quais foram suas primeiras impressões do ambiente natural e 

construído de Vitória? 

Eu acho que houve um descaso muito grande com a paisagem natural. A maior característica do 

relevo local que são os pães de açúcar foram absolutamente desconsiderados. Há não ser o 

Penedo que, coitado, se salvou por que não tinha como construir a sua volta. 

 

Em relação à paisagem, Vitória tem jeito? 

Qualquer cidade ainda tem jeito. Mesmo São Paulo que é um macro desastre, uma floresta de 

concreto, a gente ainda consegue fazer alguma coisa... 
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Figura 2 – Foto da Avenida Nossa Senhora da Penha (A famosa Reta da Penha). 

 
 

 

Fazendo um comentário sobre o assunto, podemos verificar tranqüilamente este avanço do 

concreto sobre o meio ambiente, a Reta da Penha ou Avenida Nossa Senhora da Penha, foi criada 

para que você veja assim que entre na Ilha de Vitória veja o Convento da Penha na cidade de Vila 

Velha (Marco Histórico do Estado). Hoje percebemos isso está latente, pois a visão está 

totalmente encoberta, conforme foto abaixo. Diversas construções, outdoors, placas de 

sinalização excessiva, destroem as características desta famosa e bela avenida. O maior problema 

é que isso parece não ser solução, pois os prédios são cada vez maiores. 
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5.5 Entrevista realizada com uma personalidade do Estado 

Procurando responder a algumas dúvidas durante o trabalho e também com a finalidade de 

complementar as entrevistas contidas neste mesmo documento foram elaborados algumas 

perguntas com base no contexto do trabalho. A personalidade entrevistada foi o Deputado 

Estadual Cláudio Vereza. Abaixo segue a entrevista: 

 

Quais são os aspectos fundamentais para a criação de uma cidade com alto dinamismo? 

O aspecto principal começa nas coisas básicas, como saúde, educação, saneamento básico e 

segurança. Pois a partir do momento que a população tem o básico, fica mais fácil viabilizar o 

restante. Por exemplo, em Vitória o cidadão tem que sair do seu bairro para ir a escola, ou às 

vezes tem que se deslocar para outro município para ir até um posto de saúde. Essa 

movimentação gera inúmeros problemas, principalmente no transito que é o que Vitória mais tem 

sentido. 

 

Os problemas das outras cidades que estão no entorno, podem afetar a administração da 

cidade. Se sim quais medidas podem ser tomadas? 

Sim, é como uma reação em cadeia, por isso deve-se dinamizar todas as cidades e não só as 

principais. 

 

Hoje o papel da cidade é muito importante nos itens básicos, como: saúde, segurança e 

educação. Você poderia citar algum outro item que a cidade tem papel fundamental para o 

seu desenvolvimento? 

O que posso citar é a questão do transporte, pois atualmente é com o que temos mais sofrido em 

Vitória, duas vias importantes de acesso (Camburi e Fernando Ferrari) estão reformando, 

deixando o transito que já era complicado, um caos. O cidadão tem que sair de Cariacica para 

trabalhar na Serra, e para tal depende de atravessar em Vitória. A nossa capital fica justamente no 
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meio e serve praticamente de caminho para as outras Cidades, se ela não funciona o restante 

também fica abalado. 

 

A educação básica e fundamental de Vitória é qualificada como um exemplo para a cidade, 

na sua opinião a cidade teria estrutura para partir para o segmento de ensino médio e até 

mesmo técnico e superior? 

Vitória é o município mais rico do Espírito Santo, e a partir do momento que saneou os 

problemas na base, que é no ensino fundamental, o caminho é investir no ensino médio e no 

técnico superior, para que os jovens que estudam nas escolas da prefeitura, possam dar seqüência 

nos seus estudos. 

 

A centralização dos serviços públicos na capital como hospitais, escolas, secretarias, 

ministérios, dentre outros, pode trazer benefícios e problemas, como o senhor vê este 

contexto para o desenvolvimento da cidade? 

Considero prejudicial para o desenvolvimento da Cidade, pois na região onde fica essa maior 

concentração, o fluxo do transito é pior, existem mais assaltos e até mesmo uma desvalorização 

dos imóveis para moradia que ficam no entorno. Vitória não é uma Cidade planejada como 

Brasília, onde os bairros são divididos. É um erro colocar todos os prédios públicos em um só 

bairro, o correto seria espalhá-los para diminuir as aglomerações. 

 

Muito se fala na revitalização de bairros e centros históricos, parcerias com a iniciativa 

privada seria um grande avanço nesta vertente? Quais outras soluções poderiam ser 

citadas? 

Esse assunto faz-me lembrar do Centro de Vitória que antes era o bairro mais importante da 

capital, agora vê-se abandono e descaso. O Centro tem prédios lindos que precisavam ser 

revitalizados e incluir a iniciativa privada seria muito importante, poderia ser feito através de 
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incentivos, caso as empresas revitalizassem os prédios e os mantivesse, bem como os próprios 

moradores, que poderiam ter o seu IPTU diminuído. 

 

Hoje estamos passando por momento um pouco conturbado no seguimento de transportes, 

são várias obras públicas em vias importantes e com isso temos muitos engarrafamentos. 

Na sua opinião a cidade deveria começar um planejamento para a construção de um metrô 

ou outro transporte alternativo? 

A questão do transporte eu já citei nas perguntas anteriores e acho que qualquer tipo alternativo é 

valido, mas desde que com um planejamento sério e que seja estendido para os demais 

municípios da Grande Vitória, pois não adianta melhorar o trânsito de Vitória e não acertar o 

transporte dos municípios do entorno.  

 

Saindo um pouco da esfera da capital e partindo para um âmbito regional, em recente 

pesquisa encomendada pelo Movimento Nossa São Paulo, pode ser visto no seguinte 

endereço [http://extra.globo.com/pais/plantao/2007/10/10/298086593.asp] "Um milhão 

trocaria carro por ônibus em SP se serviço fosse bom, mostra pesquisa". O senhor acha que 

isso também reflete a nossa situação do transporte público? 

Com certeza se o transporte público não fosse tão deficiente, muitas pessoas deixariam seus 

carros na garagem. Mas infelizmente, falta ônibus e falta segurança não só dentro dos ônibus 

como também nos pontos. Do ponto de vista financeiro, andar de ônibus é muito mais barato, 

mas não é viável. 
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