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1 INTRODUÇÃO

Apesar da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) possibilitar aos estados brasileiros, 
por meio de legislação complementar às suas próprias constituições, estabelecerem regiões 
metropolitanas (RMs) para integrar a organização, o planejamento e a operação de funções 
públicas de interesse comum (Fpics) dos estados e seus respectivos municípios, estas regiões 
têm enfrentado dificuldades em se estabelecer. Assim, mesmo que algumas ações tenham 
sido implementadas com o intuito de alcançar uma coordenação mais eficaz de políticas 
públicas, as dificuldades de ordem institucional, financeira e de gestão, entre outras, 
permanecem, comprometendo o processo de governança urbana nas RMs brasileiras.

O estado do Espírito Santo está dividido regionalmente em quatro macrorregiões 
(RM, Norte, Noroeste e Sul) e doze microrregiões administrativas de gestão (Metropolitana, 
Polo Linhares, Metrópole Expandida Sul, Central Serrana, Sudoeste Serrana, Litoral 
Norte, Extremo Norte, Polo Colatina, Noroeste I, Noroeste II, Polo Cachoeiro e Caparaó), 
conforme esquematiza o quadro 1.

QUADRO 1
Espírito Santo: divisão regional 

Macrorregião Microrregião Municípios

RM

Metropolitana Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

Polo Linhares Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal e Sooretama.

Metrópole Expandida Sul Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Itapemirim, Marataízes e Piúma.

Central Serrana Itaguaçu, Itarana, Santa Tereza, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e São Roque do Canaã.

Sudoeste Serrana Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano e 
Venda Nova do Imigrante.

Norte

Litoral Norte Conceição da Barra, Jaguaré, Pedro Canário e São Mateus.

Extremo Norte Montanha, Mucurici, Pinheiros e Ponto Belo.

Polo Colatina Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Pancas e Governador Lindenberg.

Noroeste
Noroeste I Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Mantenópolis e Vila Pavão.

Noroeste II Águia Branca, Boa Esperança, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte e Vila Valério.

Sul
Polo Cachoeiro

Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro do Itapemirim, Castelo, Jerônimo Monteiro, 
Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

Caparaó Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna e Muniz Freire.

Fonte:  Espírito Santo (1995).
Elaboração: Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

A população do estado, de acordo com o IBGE (2010), é de 3.392.775 habitantes, 
com taxa de crescimento de 1,27% ao ano (a.a.), e sua densidade demográfica é de 76,0 
habitantes/km2. A proporção de crianças com menos de 5 anos de idade é de 15%, enquanto 
a de idosos (com mais de 60 anos) representa 18% da população do estado.

De acordo com o IJSN, no período de 2002 a 2009, o Espírito Santo foi o estado 
que mais cresceu no país. Tal fato pode ser comprovado por meio do produto interno 
bruto (PIB) estadual que, nesse período, teve um aumento de 30,32%, enquanto o PIB 
nacional obteve apenas 27,52%. A economia capixaba está baseada em dois principais 
eixos: o corredor Centro-Leste e a base industrial exportadora.

A abertura externa, associada a investimentos significativos em infraestrutura retroportuária 
e aos incentivos fiscais do Fundo de Desenvolvimento de Atividades Portuárias (Fundap), 
possibilitou ao estado disputar uma maior participação no fluxo de importações do país.
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O Espírito Santo sedia o maior complexo portuário da América Latina, operando 
com sete terminais: Vitória, Ubu, Capuaba, Tubarão, Praia Mole, Portocel e Regência. Este 
complexo também é apontado como um dos mais eficientes do país, por onde circulam, 
aproximadamente, 25% das mercadorias que entram e saem do Brasil e 12% da receita 
cambial nacional. O crescimento das exportações via Espírito Santo supera o do país. 
Segundo dados do IJSN, a evolução do comércio exterior do estado do Espírito Santo ao 
longo do primeiro semestre de 2011 se deu conforme resumido adiante.

1) Tanto as exportações quanto as importações do Espírito Santo apresentaram 
resultados superiores aos apresentados em anos anteriores, registrando valores 
recordes de US$ 7,2 bilhões (2010) e US$ 4,9 bilhões (2009).

2) As exportações estaduais cresceram 1,1% no primeiro semestre de 2011 em relação 
ao semestre imediatamente anterior. Na comparação com o mesmo período de 2010, 
ocorreu uma expansão de 40,8%.

3) As importações do Espírito Santo cresceram 14,2% ao longo do primeiro semestre 
do ano, ao passo que, na comparação com o primeiro semestre de 2010, registraram 
um aumento de 46,0%. As exportações destinadas a países asiáticos representaram 
39% do total exportado pelo estado nos primeiros seis meses de 2011, com esses 
países configurando como principais mercados compradores.

4) A União Europeia, bloco econômico alvo de grande incerteza, ocupou, durante 
o primeiro semestre de 2011, a segunda colocação no ranking de destinos das 
exportações, com uma participação de 23,5%. Uma análise dos padrões cíclicos 
relacionados ao comércio exterior estadual revela que as exportações e importações 
são, aproximadamente, duas vezes mais voláteis que o nível de atividade local. 
No entanto, as exportações apresentam um maior grau de associação linear com 
o produto.

O segundo eixo baseia-se no fato de que a economia capixaba é essencialmente uma 
economia industrial-exportadora e, cada vez mais, também serviço-exportadora. A sua base 
econômica está fortemente atrelada a investimentos de grandes projetos como a Aracruz 
Celulose, ArcelorMittal S.A., Samarco, Vale S.A. e a Empresa de Portos do Brasil S.A. 
(Portobras), ligados à dinâmica do comércio internacional. 

Além disso, nos últimos anos, o Espírito Santo foi destaque na produção de petróleo 
e gás natural no Brasil. Com as descobertas realizadas, principalmente pela Petrobras, o 
estado saiu da quinta posição no ranking brasileiro de reservas, em 2002, para se tornar a 
segunda maior província petrolífera do país, com reservas totais de 2,5 bilhões de barris, e 
produção de 140 mil barris diários – com capacidade instalada para produzir até 300 mil 
barris/dia. Os campos petrolíferos se localizam tanto em terra quanto em mar, em águas 
rasas, profundas e ultraprofundas, contendo óleo leve e pesado e gás não associado. 

O Espírito Santo também é hoje responsável por 40% das notificações de petróleo 
e gás natural, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustível (ANP) desde sua criação, em janeiro de 1998. Os investimentos realizados/
previstos para o estado, no período de 2010 a 2015, são de R$ 98,8 bilhões, distribuídos 
em 1.129 projetos, o que significa um valor médio estimado em torno de R$ 87,5 milhões 
por projeto. Os investimentos encontram-se classificados e distribuídos nos dez principais 
setores econômicos do estado, conforme ilustrado na tabela 1.
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TABELA 1
Espírito Santo: investimentos econômicos, por setor (2010-2015)

Setor Número de projetos
Participação 
percentual

Total de 
investimentos (R$)

Participação
 percentual

Valor médio por 
projeto (R$)

Infraestrutura 353 31,3 59.690,90 60,4 169,10

Energia 93 8,2 47.943,70 48,5 515,50

Terminal portuário/aeroporto  
Armazenamento 

70 6,2 5.914,00 6,0 84,50

Transporte 190 16,8 5.833,20 5,9 30,70

Indústria 106 9,4 28.434,00 28,8 268,20

Comércio/serviço/lazer 132 11,7 5.432,50 5,5 41,20

Outros serviços 538 47,7 5.254,70 5,3 9,80

Saneamento/urbanismo 178 15,8 2.035,30 2,1 11,40

Educação 216 19,1 1.207,60 1,2 5,60

Meio ambiente 5 0,4 725,50 0,7 145,10

Saúde 91 8,1 675,20 0,7 7,40

Segurança pública 48 4,3 611,20 0,6 12,70

Total 1.129 100,0 98.812,10 100,0 87,50

Fonte: Dados coletados no ano de 2010 em diversos jornais e instituições, tais como: Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas 
e do Empreendedorismo (Aderes); Agência de Serviços Públicos de Energia (Aspe); Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes); 
Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan); Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa); Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado do Espírito Santo (DER-ES); Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres); Grupo Executivo para Recuperação 
Econômica do Estado do Espírito Santo (Geres); Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases); Instituto de Defesa Agropecuária 
e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema/Seama); Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes); Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES); Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); Petrobras; Santa Casa de Misericórdia de 
Vitória; Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag); Secretaria de Estado da Cultura (Secult); Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento (Sedes); Secretaria de Estado da Educação (Sedu); Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb); Secretaria de Estado da Justiça (Sejus); Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport); Secretaria de Estado de Transportes e Obras 
Públicas (Setop); Secretaria de Estado da Saúde (Sesa); Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp); e Sistema de Gerenciamento 
Estratégico de Projetos do Espírito Santo (Siges).
Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos (CEE)/IJSN.

Entretanto, o processo de urbanização acelerado, a partir da década de 1970, resultado 
do movimento migratório, intensificou-se e gerou novas formas de vulnerabilidade social na 
RM da Grande Vitória, na medida em que a economia local não possuía grandes condições 
de absorver produtivamente a força de trabalho trazida pela migração. 

Se, por um lado, a adoção de políticas de incentivos fiscais e de financiamento a 
longo prazo pelos governos estadual e municipais atuou como agente de atração para o 
capital privado, viabilizando a implantação de indústrias, gerando uma substituição do 
modelo primário-exportador pelo modelo industrial, garantindo com isso o processo de 
industrialização e modernização, por outro, não criou nenhuma política capaz de absorver 
o grande contingente de mão de obra de baixa qualificação. Advindos do campo, estes 
trabalhadores, num primeiro momento, foram inseridos nas obras de construção dos 
grandes projetos industriais, mas, após a conclusão destes projetos, foram excluídos do 
mercado de trabalho formal. Assim, podemos constatar que a vulnerabilidade social e 
econômica está incorporada no tecido social da RM da Grande Vitória, em que as maiores 
vítimas são as populações marginalizadas econômica e socialmente.

Nesse cenário, esta pesquisa busca oferecer um pano de fundo para a compreensão da 
realidade da RM da Grande Vitória, de forma a contribuir para a consolidação do processo de 
governança na região no período de 2000 a 2010. Neste sentido, a segunda seção apresenta 
o arranjo institucional da gestão metropolitana. A terceira, quarta e quinta seções tratam 
especificamente das Fpics uso do solo, saneamento ambiental e transporte, respectivamente. 
Por fim, a sexta seção traz as considerações finais deste trabalho. 
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2 ARRANJO INSTITUCIONAL DA GESTÃO METROPOLITANA

As Fpics da RM da Grande Vitória, conforme a Lei Complementar (LC) no 318, de 17 
de janeiro de 2005, dizem respeito às atividades que atendam a mais de um município, 
assim como aquelas que, mesmo restritas ao território de um deles, sejam de algum modo 
dependentes ou concorrentes de funções públicas e serviços supra municipais. São elas: 

• planejamento do uso e da ocupação do solo;

• transporte e sistema viário regional;

• desenvolvimento urbano e política habitacional;  

• saneamento ambiental;

• preservação e proteção do meio ambiente e dos recursos hídricos e controle de 
qualidade ambiental;

• desenvolvimento econômico, emprego e renda;

• atendimento social;

• serviços de atenção à saúde e à educação;

• turismo, cultura, esporte e lazer;

• segurança pública;

• alterações tributárias; e

• campanhas institucionais de interesse comum.

Além das atividades especificadas, de acordo com a legislação, o Conselho 
Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória (Comdevit) poderá incluir outras 
atividades de interesse comum relacionadas aos campos funcionais não determinados na lei.

2.1 Sistema gestor 

O sistema gestor da RM da Grande Vitória é composto pelos órgãos a seguir especificados, 
e sua estrutura pode ser visualizada na figura 1.

2.1.1 Comdevit

O Comdevit é um conselho deliberativo, responsável pelo processo de planejamento, 
gestão, organização e execução das Fpics da RM da Grande Vitória. Foi criado pela 
LC no 318/2005 e regulamentado pelo Decreto no 1.511-R, de 14 de julho de 2005. 
É composto por sete representantes do estado, um representante de cada município que 
integra a RM e três representantes da sociedade civil, tendo como finalidade/missão 
“apoiar o desenvolvimento, a integração e a compatibilização das ações, estudos e projetos 
de interesse comum da RMGV” (Artigo 5o da LC no 318/2005). O conselho é formado 
por dezessete conselheiros, cujos mandatos duram 24 meses permitida uma recondução, 
conforme a seguir (Artigo 2o do Decreto no 1.511-R/2005).

1) Sete representantes do estado e respectivos suplentes, que serão designados pelo 
governador, representando as seguintes instituições:

a) Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP), responsável pela 
presidência do Comdevit;

b) Sesp;
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c) Secretaria de Estado de Desenvolvimento, de Infraestrutura e dos Transportes (Sedit);

d) Sedu;

e) Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades);

f ) Seama; e

g) Sesa.

2) Um representante e respectivo suplente de cada um dos sete municípios que 
integram a RM da Grande Vitória, cujo titular será preferencialmente o prefeito e, 
excepcionalmente, o representante por ele indicado (sendo um desses representantes 
o vice-presidente do conselho, por eleição).

3) Três representantes e respectivos suplentes da sociedade civil, indicados pela Federação 
das Associações de Moradores e dos Movimentos Populares do Estado do Espírito 
Santo (Famopes), eleitos em assembleia de seu Conselho Federativo Estadual, na 
forma de seus estatutos.

Foram dispostas a seguir as atribuições e competências legais do Comdevit, conforme 
o conteúdo do Artigo 7o da LC no 318/2005. 

1) Aprovar proposta de instituição e promoção dos instrumentos de planejamento do 
interesse metropolitano, entre eles o Plano de Desenvolvimento, os Planos Diretores 
e o Sistema de Informações Metropolitanas.

2) Propor a especificação dos serviços públicos de interesse comum do estado e dos 
municípios na RM, compreendidos nos campos funcionais referidos no § 1o do 
Artigo 4o desta LC, bem como, quando for o caso, as correspondentes etapas ou fases 
e seus respectivos responsáveis.

3) Aprovar objetivos, metas e prioridades de interesse metropolitano, compatibilizando-os 
com os objetivos do estado e dos municípios que o integram.

4) Aprovar os termos de referência e o subsequente plano elaborado para a RM.

5) Aprovar o plano de aplicação do Fundo Metropolitano de Desenvolvimento da 
Grande Vitória (Fumdevit).

6) Apreciar planos, programas e projetos, públicos ou privados, relativos à realização de 
obras, empreendimentos e atividades que tenham impacto regional.

7) Sugerir à União, ao estado e aos municípios situados na RM a adoção de providências 
necessárias à normatização das deliberações relativas às Fpics no âmbito metropolitano.

8) Aprovar e encaminhar, em tempo hábil, propostas relativas aos planos plurianuais 
(PPAs), às leis de diretrizes orçamentárias (LDOs) e às leis orçamentárias anuais (LOAs).

9) Propor ao estado e aos municípios integrantes da RM alterações tributárias com 
finalidades extrafiscais necessárias ao desenvolvimento regional.

10) Comunicar aos órgãos ou entidades federais que atuem na RM as deliberações acerca 
de planos relacionados aos serviços por eles realizados.

11) Elaborar seu regimento. 

12) Deliberar sobre quaisquer matérias de impacto metropolitano relacionadas à RM.

2.1.2 Câmaras Temáticas Especiais (Cates)

As Cates, criadas pelo Comdevit (por deliberação de dois terços de seus membros), são de 
caráter consultivo, de acordo com temas prioritários de interesse comum da RM da Grande 
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Vitória, relacionados com os campos funcionais previstos no § 1o do Artigo 4o da LC no 
318/2005. Seu objetivo é apresentar e debater propostas e projetos relacionados a matérias 
específicas da competência para a qual foram criadas, sempre como instâncias prévias às 
deliberações do Comdevit. 

São compostas de, no mínimo, três representantes efetivos e três suplentes de cada 
órgão, entidade ou segmento organizado, sendo: i) representantes dos órgãos públicos 
componentes do conselho; ii) representantes do Poder Legislativo estadual e das câmaras 
municipais dos municípios que compõem a RM; iii) representantes da sociedade civil 
organizada; e iv) outros técnicos de comprovado conhecimento nos respectivos campos 
temáticos. Integrarão, também, as Cates técnicos de comprovado conhecimento nos 
respectivos campos temáticos, com direito à voz, porém sem direito ao voto. 

As Cates serão instituídas pelo presidente do Comdevit, por proposição aprovada 
em plenário, com objetivo específico e prazo determinado. Suas conclusões terão caráter 
consultivo e serão encaminhadas ao Comdevit, a quem caberá a decisão final. 

2.1.3 Fumdevit

O Fumdevit, criado pelo Artigo 11 da LC no 318/2005, alterado pelo Artigo 1o da LC 
no 325, de 16 de junho de 2005, é vinculado à SEP, tendo como finalidade dar suporte 
financeiro ao planejamento integrado e às ações conjuntas de interesse comum entre o 
estado e os municípios que integram a RM.

2.1.4 Comitê Gestor do Fumdevit

A aplicação dos recursos do Fumdevit será administrada por um comitê gestor, composto 
por cinco membros eleitos pelo Comdevit, a saber: dois do estado; dois dos municípios 
integrantes da RM; e um da sociedade civil. A supervisão dos recursos do Fumdevit será 
exercida pelos órgãos de controle interno e externo da administração pública. 

Compete ao Comitê Gestor do Fumdevit: i) supervisionar a execução do plano de 
aplicação dos recursos do Fumdevit aprovado pelo Comdevit e previsto no Orçamento 
Geral do estado; ii) subsidiar o Comdevit e o IJSN na elaboração da proposta orçamentária 
anual do Fumdevit; e iii) acompanhar e manter o controle dos contratos, convênios e 
instrumentos congêneres celebrados, envolvendo recursos do Fumdevit aprovados pelo 
Comdevit, zelando, também, pela observância das disposições do Decreto no 1.242-R, 
de 21 de novembro de 2003, regulamentado pela Portaria da Auditoria Geral do Estado, 
da Secretaria de Estado de Fazenda (AGE/Sefaz) no 1-R, de 23 de janeiro de 2004.

2.1.5 IJSN (suporte técnico operacional do Comdevit) 

O apoio técnico ao Comdevit será exercido pelo IJSN, antigo Instituto de Apoio à Pesquisa 
e ao Desenvolvimento (Ipes), cabendo-lhe o desempenho das atribuições dispostas a seguir. 

1) Assistir e assessorar tecnicamente os municípios integrantes da RM. 

2) Estabelecer intercâmbio de informações com organizações públicas ou privadas, 
nacionais e internacionais, em sua área de atuação. 

3) Promover e propor serviços técnicos relativos à consolidação de sistema de 
informações, à unificação de bases cadastrais e cartográficas e à manutenção de 
sistema de dados socioeconômicos, territoriais, ambientais e institucionais da RM. 
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4) Proceder ao diagnóstico da realidade local e de âmbito metropolitano, com vistas a 
subsidiar o planejamento metropolitano. 

5) Propor políticas gerais sobre a execução de serviços comuns de interesse metropolitano. 

A Secretaria Executiva do Comdevit será exercida pelo IJSN, por intermédio da 
Coordenação de Apoio à Gestão Metropolitana (Cagem), criada e incluída na estrutura 
organizacional básica do instituto, em nível de execução programática, conforme o Artigo 
2o da LC no 325/2005. Competirá a esta secretaria: i) prestar assessoria administrativa 
ao Comdevit; ii) aplicar os recursos orçamentários destinados a ela; e iii) exercer outras 
atribuições que lhe sejam conferidas pelo Comdevit.

O secretário executivo será o diretor-presidente do IJSN, que, nos seus impedimentos 
e ausências, será substituído pelo diretor-técnico do instituto. Além dos servidores 
pertencentes ao seu quadro de pessoal, o IJSN poderá contar, para o desenvolvimento das 
atividades da Secretaria Executiva do Comdevit, com servidores remanejados ou cedidos 
por outros órgãos das administrações públicas federal, estadual e municipais.

FIGURA 1
RM da Grande Vitória: estrutura do sistema gestor

Elaboração: Coordenação de Estudos Territoriais (Cete)/IJSN.
Obs.: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação (nota do Editorial).

2.2 Instituições que integram a gestão metropolitana

2.2.1 IJSN

Vinculado à SEP, o IJSN visa produzir conhecimento e subsidiar políticas públicas mediante 
a elaboração e implementação de estudos, pesquisas, planos, projetos, programas de ação e 
organização de bases de dados estatísticos e georreferenciados, nas esferas estadual, regional 
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e municipal. Ao disponibilizar essas informações ao estado e à sociedade, o objetivo do 
instituto é o desenvolvimento socioeconômico do Espírito Santo.

Instituído em 31 de dezembro de 1975, pela Lei no 3.043, sob a denominação de 
Fundação Jones dos Santos Neves (FJSN), foi transformado em autarquia, em 27 de 
outubro de 1980, pelo Decreto no 1.469-N, passando a denominar-se Instituto Jones dos 
Santos Neves. A LC no 344, de 16/12/2005, deu-lhe a denominação atual. 

A LC no 445, de 22/7/2008, foi responsável pela reforma da estrutura organizacional 
básica do instituto, enquanto a LC no 499, de 29/10/2009, reestruturou o quadro 
de pessoal, instituiu a modalidade de remuneração por subsídio, estabeleceu o plano 
de carreira para os servidores do IJSN e criou a carreira de Especialista em Estudos e 
Pesquisas Governamentais.

A visão do instituto é “ser referência em informação de valor estratégico para o 
governo do estado e para a sociedade capixaba e suas instituições”. Sua missão é “prover 
conhecimento social, econômico e territorial do Espírito Santo, atuando como centro 
de excelência na gestão de redes de informação, subsidiando as políticas públicas  e o 
desenvolvimento sustentável do estado”.

O IJSN atua como Secretaria Executiva e órgão de apoio técnico ao Comdevit. 
A Cagem dá o suporte administrativo e técnico ao órgão para o cumprimento do exercício 
dessas funções, articulando-se com as demais áreas da instituição e órgãos estaduais e 
municipais para o assessoramento e proposições ao conselho com vistas ao cumprimento 
de suas deliberações. Compete, também, à coordenação a adoção de providências para a 
execução orçamentária e financeira do Fumdevit estabelecida por lei para o IJSN.

2.2.2 Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais e Articulação 
         Metropolitana (Sepam)

A Sepam tem como objetivos a articulação e o acompanhamento de projetos, além da 
captação de recursos. A secretaria apoia o governo no monitoramento do processo 
gerencial das ações governamentais e promove a articulação institucional entre governo, 
sociedade, prefeituras e entidades privadas, de forma a garantir a ampliação da capacidade 
de investimentos do estado na implantação de grandes projetos estruturantes.

A Sepam visa, igualmente, assessorar o governador do estado no processo decisório e de 
articulação e coordenação das ações de institucionalização, organização e gestão da RM 
e de outras unidades regionais que tenham por finalidade a promoção da integração e 
a cooperação institucional intergovernamental no Espírito Santo, sem prejuízo das 
atribuições dos órgãos afins. Coordenar as ações de institucionalização, organização e 
articulação da RM da Grande Vitória e apoiar os processos de institucionalização de outras 
regiões planejadas pelo governo do estado são duas outras metas da secretaria.

2.3 Instrumentos de planejamento e gestão metropolitana

Há sete projetos em execução com o apoio financeiro do Fumdevit: Plano Diretor de 
Resíduos Sólidos (PDRS); Plano Diretor de Esgotamento Sanitário (PDES); Plano de 
Segurança para a RM; Plano Integrado de Uso Público das Áreas Naturais Protegidas 
da Grande Vitória; Plano de Marketing para o Desenvolvimento do Turismo da RM; 
Planejamento Estratégico das Ações Integradas de Educação da RM; e Estudo Integrado 
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de Uso e Ocupação do Solo e Circulação Urbana da RM. Existem ainda outros projetos 
aprovados pelo conselho para o biênio 2011-2012, conforme consta da Resolução Comdevit  
no 15, de 14 de julho de 2011:

Art. 1o – Aprovar a nova carteira de projetos do Comdevit para o período de 2011-2012, composta 
pelos 05 (cinco) projetos priorizados para receberem o apoio financeiro do Fumdevit e/ou técnico 
do Comdevit, conforme relação abaixo e custos totais estimados:

I - Plano Diretor Metropolitano de Drenagem da RMGV - R$ 3.000.000,00;

II - Metro-GVix - R$ 24.659.300,00;

III - Projeto Geométrico do Sistema Viário Estruturador - R$ 2.000.000,00;

IV - Articulação de Entendimento Metropolitano e Elaboração de Modelagem Institucional para 
Implantação e Operacionalização do Bus Rapid Transit (BRT) da RMGV - Sem custos a serem 
financiados pelo Fumdevit;

V - Implementação das intervenções recomendadas pelos Estudos para Desassoreamento e 
Regularização dos Leitos e Margens dos Rios Formate e Marinho - R$ 109.000.000,00 - Sem 
financiamento do Fumdevit. 

2.4 Orçamento e financiamento

A carteira de projetos aprovada pelo Comdevit tem seus valores orçados para que o Fumdevit 
possa dar o suporte financeiro às ações de interesse comum entre o estado e os municípios 
integrantes da RM da Grande Vitória, com base no Plano de Aplicação de Recursos do 
Fumdevit, em consonância com o PPA e com a LDO.

Entretanto, os instrumentos de gestão metropolitana apresentam fragilidade em 
relação aos aspectos políticos e institucionais, que repercutem na governança metropolitana, 
conforme ressalta Noé (2008, p. 31):

falta um processo de articulação das ações das municipalidades entre si. Os problemas permanecem 
isolados na agenda desses planos; continuam restritos às municipalidades e voltados ao próprio 
território, sem perspectivas de cooperação intermunicipal ou cooperação entre o poder público e a 
iniciativa privada; continuam, portanto, incapazes de criar sinergias positivas para o desenvolvimento 
da aglomeração urbana como um todo e para o estabelecimento de ações cooperadas e compartilhadas 
nas diversas esferas do interesse local do desenvolvimento em bases sustentáveis. 

Em seu trabalho Gestão da cidade no contexto metropolitano, Souza (2008) analisou o 
contexto de Vitória e suas interfaces com os demais municípios da RM e, como resultado 
de sua análise sobre a gestão das políticas metropolitanas integradas, a autora destaca que: 

a gestão municipal em Vitória tem sido orientada por um modelo que vem se estruturando a 
partir de alguns desafios postos inicialmente pela atual equipe e que buscam responder à seguinte 
pergunta: como desenvolver e implementar e manter um modelo de gestão para o setor público 
que seja político, técnico, integrado, provocativo, educativo, participativo e com liderança e que 
garanta níveis cada vez maiores de eficácia nas ações do governo? (op. cit., p. 32).

Assim, o arranjo institucional da RM da Grande Vitória, do ponto de vista de seu 
desenho institucional, pode ser considerado adequado à governança metropolitana. 
Entretanto, as entrevistas e pesquisas realizadas e a análise das políticas públicas adotadas 
na RM, em confronto com a realidade local nas áreas de saúde, educação, transporte 
urbano e, principalmente, segurança pública, demonstram que apenas um “bom” desenho 
institucional não garante a qualidade e efetividade na governança metropolitana.
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Nesse contexto, algumas questões precisam ser levantadas e discutidas, no sentido de 
buscarmos alternativas viáveis, que concretizem o processo de governança metropolitana, 
como: um desenho institucional que possibilite a inserção de uma maior diversidade de 
atores sociais, principalmente da comunidade civil; e a adoção de estratégias mais flexíveis 
que atendam aos múltiplos interesses do novo cenário da RM da Grande Vitória, a partir 
da década de 1980, entre outras.

3 USO DO SOLO

Mesmo sendo um fenômeno mundial, o processo de urbanização do Espírito Santo possui 
especificidades, consequência do seu processo de industrialização a partir da década de 
1980, que resultou em um crescimento de 83,39% da população urbana, no período 
de 1940 a 2010 (tabela 2). Pôde-se observar também um crescimento demográfico da RM, 
em que a própria Vitória em 2010 respondeu por 49,17% da população estadual (tabela 3). 

Essa análise se reveste de maior importância se considerarmos que, segundo pesquisa 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na década de 1950 o Espírito 
Santo possuía 33 municípios; em 2010 já eram 78. Destes, apenas sete integram a RM da 
Grande Vitória. Esses dados aliados à ausência de processos de planejamento e gestão e ao 
abandono das populações vulneráveis, tanto social quanto economicamente, implicaram 
um processo de expansão desordenada, gerando ocupações em áreas de preservação 
ambiental e/ou de risco e afetando, direta ou indiretamente, a população capixaba.

TABELA 2
Espírito Santo: evolução da população rural e urbana (1940-2010)

Anos População total População rural % População urbana %

1940 750.107 593.099 79,07 157.008 20,93

1950 861.562 666.627 77,37 194.935 22,63

1960 1.169.553 799.478 68,36 370.075 31,64

1970 1.599.333 877.417 54,86 721.916 45,14

1980 2.023.340 729.962 36,08 1.293.378 63,92

1991 2.600.618 676.030 25,99 1.924.588 74,01

2000 3.097.232 634.183 20,48 2.463.049 79,52

2010 3.512.672 583.679 16,61 2.928.993 83,39

Fonte: IBGE (2010).

TABELA 3
Participação da RM na evolução populacional do Espírito Santo (1940-2010)

Municípios 
e RM

1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010

Cariacica 15.228 21.741 39.608 101.422 189.089 274.532 324.285 348.933

Guarapari 11.256 12.350 14.861 24.105 38.496 61.719 88.400 105.227

Serra 6.415 9.245 9.192 17.286 82.581 222.158 321.181 409.324

Viana 7.661 5.896 6.571 10.529 23.440 43.866 53.452 64.999

Vila Velha 17.079 23.127 55.589 123.742 203.406 265.586 345.965 414.420

Vitória 45.212 50.922 83.351 133.019 207.747 258.777 292.304 325.453

RM 102.851 123.281 209.172 410.103 744.759 1.126.638 1.425.587 1.668.356

Espírito Santo 750.107 861.562 1.169.553 1.599.333 2.023.340 2.600.618 3.097.232 3.392.755

RM/Espírito Santo (%) 13,71 14,31 17,88 25,64 36,82 43,32 46,03 49,17

Fonte: IBGE (2010).
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Objetivando sanar e/ou minimizar esses problemas, que impactam praticamente 
todas as RMs e as grandes cidades brasileiras, em 10 de julho de 2001 foi promulgada a Lei 
no 10.257, que regulamenta os Artigos 182 e 183 da CF/1988 e estabelece, no Capítulo 
II, Seção I, Artigo 4o,  os instrumentos a serem utilizados para o planejamento das políticas 
públicas urbanas, conforme descrito a seguir.

1) Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento 
econômico e social. 

2) Planejamento das RMs, aglomerações urbanas e microrregiões. 

3) Planejamento municipal, em especial:

a) plano diretor;

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo;

c) zoneamento ambiental;

d) PPA;

e) LDO e LOA;

f ) gestão orçamentária participativa;

g) planos, programas e projetos setoriais; e

h) planos de desenvolvimento econômico e social.

Atendendo ao disposto na referida lei, todos os sete municípios que compõem a RM 
da Grande Vitória possuem Plano Diretor Municipal (PDM). Porém, a implantação do 
PDM não garante, necessariamente, a participação popular no processo de planejamento e 
gestão dos municípios. Essa constatação pode ser feita na pesquisa realizada por Fernandes 
(2010) sobre a elaboração do PDM de Cariacica, município da RM, que só foi implantado 
em 2006, a poucos meses do prazo final estabelecido pelo Estatuto da Cidade. A seguir, as 
principais conclusões do autor: 

Porém, dentre todos estes problemas levantados, destacamos o principal deles: a realização do 
PDM em Cariacica em apenas três meses. Este curto prazo de tempo acabou se transformando 
na justificativa mais utilizada pela prefeitura e pela consultoria para o não desenvolvimento das 
atividades do PDM de maneira mais abrangente e que permitissem um maior envolvimento da 
população moradora de Cariacica.

No entanto, esta justificativa não pode servir para absorver algumas omissões durante o processo 
de elaboração do PDM. A primeira delas diz respeito ao porquê do não início das discussões junto 
à população de Cariacica ainda no ano de 2005, realizando encontros ao longo do ano, e que não 
exigiriam grandes recursos da prefeitura, já que as atividades seriam realizadas em espaços públicos e por 
técnicos municipais e estagiários, dentro de um cronograma previamente estabelecido. Desta forma, 
adiantar-se-ia à população os debates acerca do PDM, explicando sobre suas diferenças com relação ao 
OP, sua importância, além de se verificar junto à população sobre os problemas das localidades e, assim, 
elaborar em conjunto com a população uma metodologia de elaboração do PDM.

A realização do PDM em apenas três meses limitou os debates a apenas um seminário de leitura 
comunitária por “região”. Além disso, não houve nenhum retorno posterior à população por 
parte da prefeitura e nem mesmo daqueles que representavam a população nas duas instâncias 
de inserção da sociedade: Comitê Gestor e Secretaria Executiva. A atuação da principal instância 
de envolvimento da população, o Comitê Gestor, praticamente se limitou a reunir-se para ser 
informado pela Prefeitura do que vinha sendo realizado. Praticamente não houve debate e conflitos.
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Quanto à Secretaria Executiva esta participou de todas as etapas do PDM, porém as lideranças de 
ativismos sociais municipais que participaram desta instância com menos participantes foram, a nosso 
ver, possivelmente, influenciadas pelos agentes governamentais preocupados em “desenvolver Cariacica”.

Vale destacar que logo após a aprovação do PDM em Cariacica várias modificações foram realizadas 
pela Prefeitura sem nenhum tipo de anuência da população, já que o Conselho do Plano Diretor de 
Cariacica ainda não havia sido regulamentado. Além disso, a Secretaria Executiva e o Comitê Gestor 
haviam praticamente cessado suas atividades com o fim da elaboração do plano. Sendo assim, meses 
após a aprovação do PDM, a Prefeitura modificou gabaritos de diversas áreas do município, permitindo 
construções de três a quatro vezes mais altas que aqueles previamente definidos junto à população, 
sob a justificativa de que a decisão anterior atrapalharia a vinda de “novos empreendimentos”. Além 
disso, houve mudanças no zoneamento com vistas ao recebimento de recursos federais.

Tais atitudes acabam por negar a importância da participação da população nos espaços políticos, 
que deveriam se constituir numa oportunidade de elo do poder público com a sociedade.

O desenvolvimento deste trabalho nos leva a questionar a real participação popular nesses novos 
meios de planejar e gerir os municípios, a que são exemplos os PDMs. Se por um lado o Estatuto da 
Cidade trouxe para o debate a importância da participação popular na elaboração dos PDMs, o caso 
de Cariacica nos demonstrou que ainda falta um longo caminho a ser percorrido para que se crie um 
espaço efetivamente participativo na construção dos PDMs (Fernandes, 2010, p. 145-147).

Quanto à questão ambiental, apesar das políticas e ações públicas adotadas, normalmente 
paliativas, a RM da Grande Vitória continua convivendo com os mesmos problemas há 
décadas: invasões em áreas de preservação ambiental, manguezais, encostas de morros, entre 
outros. As figuras 2 e 3 ilustram os problemas recorrentemente enfrentados. 

FIGURA 2
Vila Velha: efeitos de uma enchente (início do século XX) 

Fonte: Morro do Moreno. Disponível em: <http://www.morrodomoreno.com.br/materias/diluvio-em-vila-velha.html>. Acesso em: 18 jun. 2013.
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FIGURA 3
Bairro São Pedro I, Vitória: moradores em área de invasão, disputando os restos do lixo com porcos 
(década de 1980)

Fonte: Mattos (2013, p. 140).

A análise do processo de ocupação desordenada do solo na RM da Grande Vitória, 
quase sempre em áreas de risco, reforça a importância de pesquisas sobre a dinâmica da 
ocupação e uso do solo numa perspectiva multidisciplinar. Isso possibilitaria um diagnóstico 
que contribua, efetivamente, para políticas e ações voltadas para a utilização adequada 
do solo na região, do ponto de vista econômico, político, social e cultural, de forma a 
subsidiar o processo de governança metropolitana. Frey (2001, p. 2) reforça a importância 
de políticas públicas voltadas à questão ambiental, pois:

(...) ao mesmo tempo em que o debate público sobre a sustentabilidade tem impulsionado a 
criação de novos arranjos institucionais, novos regimes ambientais de negociação e fóruns de 
debate, investimentos significativos na ciência e pesquisa ambiental, assim como a consolidação 
de um movimento ambientalista transnacional; o sistema político, tanto no nível internacional 
quanto no nacional e local, tem-se mostrado incapaz ou insuficientemente preparado para traduzir 
e transformar as crescentes demandas de cunho ambientalista em políticas públicas capazes de 
promover um modelo alternativo de desenvolvimento.

Assim, conforme sinalizado anteriormente, o processo de metropolização da RM 
ocorreu sem que houvesse um planejamento e um processo de governança da região, 
acarretando com isso  uma dissociação entre as dimensões social e econômica e resultando 
em fragilidades e deficiências que se tornaram gargalos estruturais, principalmente quanto 
ao uso do solo. 

No caso da RM da Grande Vitória, de um lado, temos o polo econômico, integrado à 
economia brasileira e internacional, principalmente nos municípios de Vitória e Vila Velha, 
marcado pela presença de companhias transnacionais (como é o caso da Arcelor Mittal) e 
de prédios altos, de luxo, à beira-mar; de outro, a periferia carente, que, aparentemente, 
marginal àquela economia, apresenta, mesmo hoje, moradias sem qualquer condição 
de higiene, saneamento e água. Outras consequências da falta de planejamento foram o 
acirramento da desigualdade socioespacial, com uma concentração de trabalhadores em 
situação de vulnerabilidade na periferia, e o processo de periferização, que gerou situações 
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de exclusão, não só sociais como ambientais, colocando populações inteiras em situações de 
risco ambiental e de precariedade social.

A tabela 4 e o gráfico 1 nos permitem identificar que Vitória, apesar de ser a capital 
política do estado, e, portanto, sede dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
estadual e federal, foi o segundo município com o menor crescimento populacional da 
RM na última década. Isso se deve ao fato de a capital ser uma ilha e ter a menor extensão 
territorial da região, com uma taxa de urbanização de 100%, conforme tabela 5. 

TABELA 4
RM da Grande Vitória: taxa de crescimento populacional, por município (2000 e 2010)

Municípios População (2000) População (2010) Taxa de crescimento (%)

Cariacica 324.285 348.933 7,6

Fundão 13.009 17.028 31,0

Guarapari 88.400 105.227 19,0

Serra 321.181 409.324 27,4

Viana 53.452 64.999 21,6

Vila Velha 345.965 414.420 19,8

Vitória 292.304 325.453 11,3

RM 1.438.596 1.685.384 17,1

Espírito Santo 3.097.232 3.392.755 9,5

RM/Espírito Santo (%) 46,5 49,7 3,2

Fonte: IBGE (2000; 2010).

GRÁFICO 1
RM da Grande Vitória: total da população, por município (1991, 2000 e 2010)

(Em 1 mil habitantes)

Cariacica Fundão Guarapari Serra Viana Vila Velha Vitória
1991 274.532 10.204 61.719 222.158 43.866 265.586 258.777
2000 324.285 13.009 88.400 321.181 53.452 345.965 292.304
2010 348.738 17.025 105.286 409.267 65.001 414.586 327.801
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Elaboração: IJSN.
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TABELA 5
RM da Grande Vitória: grau de urbanização, por município (2000 e 2010) 

(Em %)

RM e municípios 2000 2010 

RM 98,2 98,3

Cariacica 96,5 96,8

Fundão 83,0 84,5

Guarapari 93,4 95,5

Serra 99,5 99,3

Viana 92,8 91,7

Vila Velha 99,6 99,5

Vitória 100,0 100,0

Fonte: IBGE e LC Estaduais, Espírito Santo.

Fundão, Serra, Viana e Vila Velha, por sua vez, apresentaram as maiores taxas de 
crescimento, respectivamente. Esta evolução se deve principalmente às mudanças ocorridas 
nesses municípios, que inicialmente com o processo de industrialização se caracterizavam 
como cidades dormitórios, mas atualmente possuem uma forte economia e, portanto, um 
mercado de trabalho independente da capital, tornando-se espaços altamente atrativos para 
a população da região. Além disso, esses municípios, diferentemente da capital, possuem 
áreas disponíveis para o processo de expansão urbana, o que os tem tornado espaços 
atrativos para os grandes investimentos imobiliários, comerciais e industriais. 

Visando minimizar os efeitos negativos dessa concentração populacional na RM, nos 
últimos anos (tabelas 6 e 7), o governo estadual tem investido no processo de interiorização 
como forma de reduzir o êxodo rural e o inchaço populacional na RM da Grande Vitória, 
que atualmente concentra 49,17% (tabela 3) da população estadual em seus sete municípios. 

TABELA 6
RM da Grande Vitória: variação da densidade demográfica, por município (2000 e 2010)

Município Densidade demográfica 
(2000)

Densidade demográfica 
(2010)

Variação da densidade 
demográfica 2000-2010 (%)

Cariacica 1.136 1.245 9,60

Fundão 48 60 25,00

Guarapari 152 176 15,79

Serra 585 739 26,32

Viana 181 208 14,92

Vila Velha 1.582 1.951 23,32

Vitória 3.279 3.327 1,46

Fonte: IBGE (2000; 2010).
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TABELA 7
RM da Grande Vitória: população residente total, urbana total e urbana na sede municipal, com 
indicação da área total e densidade demográfica (2010)

Município Total Urbana

Urbana Total Urbana Urbana Área total
Densidade demográfica 
da unidade territorial

Na sede 
municipal

% % 
Na sede 

municipal (%)
Km² Habitante/Km2

Cariacica 348.738 337.643 114.811 100,00 96,00 32,00 280,0 1245,60

Fundão 17.025 14.378 7.244 100,00 84,00 42,00 279,5 60,90

Guarapari 105.286 100.528 100.490 100,00 95,00 95,00 595,5 176,81

Serra 409.267 406.450 111.503 100,00 99,00 27,00 553,5 739,38

Viana 65.001 59.632 57.786 100,00 91,00 88,00 311,6 208,60

Vila Velha 414.586 412.575 171.862 100,00 99,00 41,00 212,4 1951,99

Vitória 327.801 327.801 211.529 100,00 100,00 64,00 98,5 3327,73

Fonte: IBGE (2010).

Essa preocupação está explicitada no Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025, 
em que, entre os impactos negativos apontados, destaca-se:

O principal e mais visível impacto negativo do desenvolvimento econômico capixaba consiste na 
concentração espacial da renda e da população em torno dos grandes centros urbanos. Se durante 
o ciclo cafeeiro o grande sustentáculo da economia estava localizado no interior do estado, com 
a onda de investimentos produtivos e a entrada de novas plantas industriais, o desenvolvimento 
econômico passou a concentrar-se nas grandes áreas urbanas, especialmente na RMGV. Esta 
consiste em uma tendência que pode se agravar com a expansão do setor petróleo (Espírito Santo, 
2006, p. 43).

Assim, entre as estratégias priorizadas pelo plano está a interiorização do 
desenvolvimento (figura 4). O plano demonstra, ainda, que o governo estadual reconheceu 
que o processo de desenvolvimento econômico teve um traço marcadamente excludente. 
Excelentes indicadores econômicos ao lado de baixos indicadores sociais, acentuada 
desigualdade social, resultado da concentração populacional na RM, aliada à incapacidade 
do estado em adotar políticas públicas para o uso e ocupação do solo, principalmente 
para a população carente, evidenciam que, no Espírito Santo, o econômico e o social 
trilharam rumos diferentes, com uma distribuição desigual dos benefícios gerados pelo 
desenvolvimento. 

Essas constatações são reforçadas pela análise das tabelas 8, 9, 10 e 11. O PIB de 
Vitória (tabela 8) em 2010 representa 48,14% do PIB da RM, apesar de ser o município 
com menor extensão territorial e estar em quarto lugar em número de habitantes da região. 
Já Vila Velha, Serra e Cariacica, que ocupam a primeira, segunda e terceira posição em 
número de habitantes, seus PIBs (13,45%, 24,49% e 9,45%, respectivamente) somados 
são de 47,39%, abaixo do PIB de Vitória.
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FIGURA 4
Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025

Fonte: Espírito Santo (2006, p. 81).

TABELA 8
RM da Grande Vitória: PIB a preços correntes, por município (2000 e 2010)

RM e município 2000 (R$) 2010  (R$)
Variação do PIB 
2000-2010 (%)

RM 13.891.784,00 51.867.297,00 273,00

Cariacica 1.243.222,00 4.904.147,00 294,47

Fundão 59.785,00 274.677,00 359,44

Guarapari 369.226,00 1.059.802,00 187,00

Serra 2.931.328,00 12.703.017,00 333,35

Viana 291.125,00 977.669,00 235,82

Vila Velha 2.301.720,00 6.978.690,00 203,19

Vitória 6.695.378,00 24.969.295,00 273,93

Elaboração: IJSN.

As mesmas variações ocorrem em relação ao PIB per capita. Em 2010, o PIB per capita 
de Vitória foi mais de 200% superior ao da RM da Grande Vitória (tabela 9).

Também em relação à renda média nominal mensal, Vitória conta com 45,66% de 
domicílios com renda superior a dez SMs, 14,39% com até um quarto do SM e 13,19% 
no intervalo de meio a um SM (tabela 10). 

Observando os mapas 1, 2, 3 e 4, apresentados por Mattos (2013) em sua pesquisa 
sobre a RM da Grande Vitória e as análises anteriores, podemos inferir que o processo 
de desigualdade e segregação socioespacial na RM não sofreu mudanças significativas no 
período de 2000 a 2010.
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TABELA 9
RM da Grande Vitória e municípios: PIB per capita, por município (2000 e 2010)

(Em R$)

RM e municípios 2000 2010

RM  9.656,49 30.732,46 

Cariacica 3.833,73 14.062,55 

Fundão 4.595,66 16.133,74 

Guarapari  4.176,76  10.065,93 

Serra 9.126,72 31.038,46 

Viana 5.446,48 15.040,83 

Vila Velha 6.653,04  16.832,91 

Vitória 22.905,53 76.172,11 

Elaboração: IJSN.

TABELA 10
RM da Grande Vitória e municípios: renda média nominal mensal, por domicílio (2010)

RM e  
municípios

Total
Até um 

quarto de 
SM

De um 
quarto a 
meio SM

De meio a 
um SM

De um a 
dois SMs

De dois 
a cinco 

SMs

De cinco 
a dez 
SMs

Mais de 
dez SMs

Sem 
rendimento

Sem 
declaração

RM 533.524 1.466 3.274 54.700 106.716 196.402 91.311 61.417 18.238 0

Cariacica 107.932 326 828 14.586 26.806 43.289 14.085 3.661 4.351 -

Fundão 5.319 32 48 784 1.404 1.884 764 255 148 -

Guarapari 33.379 137 337 4.442 7.975 12.267 4.550 2.231 1.440 -

Serra 124.994 447 875 13.683 27.998 51.049 19.575 6.667 4.700 -

Viana 18.918 79 207 2.875 4.775 7.674 1.897 405 1.006 -

Vila Velha 134.467 234 560 11.114 23.264 48.535 27.141 20.154 3.465 -

Vitória 108.515 211 419 7.216 14.494 31.704 23.299 28.044 3.128 -

Elaboração: IJSN.

MAPA 1 
Vila Velha: proporção do grupo de dirigentes (2000)

Fonte: Mattos (2013, p. 168).
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MAPA 2
Vila Velha: proporção do grupo de trabalhadores do terciário não especializados (2000)

Fonte: Mattos (2013, p. 171).

MAPA 3
Vitória: proporção do grupo de dirigentes (2000)

Fonte: Mattos (2013, p. 172).
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MAPA 4
Vitória: proporção do grupo de trabalhadores do terciário não especializados (2000)

 Fonte: Mattos (2013, p. 176).

Neste contexto, fica mais clara a maior concentração de aglomerados subnormais 
(tabela 11) em 2010 nos municípios de Vila Velha (34,82%), Serra (20,43%) e Cariacica 
(15,63%). 

TABELA 11
RM da Grande Vitória: domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais (2010)

Município Unidade %

Cariacica 8.053 15,63

Fundão - -

Guarapari 4.604 8,94

Serra 10.529 20,43

Viana 3.002 5,83

Vila Velha 17.947 34,82

Vitória 7.392 14,35

RM 51.527 100,00

Fonte: IBGE (2010).

4 SANEAMENTO AMBIENTAL

Em 5 de janeiro de 2007, a Presidência da República sancionou a Lei no 11.445, que 
estabelece as diretrizes e políticas nacionais para o saneamento básico. Esta lei tem como 
princípios fundamentais (Artigo 2o), entre outros:

I - universalização do acesso;
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II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada 
um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade 
de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 
realizados de formas adequadas à saúde pública e a proteção do meio ambiente;

[...] VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 
combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de 
relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento 
básico seja fator determinante;

[...] X - controle social.

Em 29 de dezembro de 2008, o governo do estado promulgou a Lei no 9.096, que 
estabelece as diretrizes e a política estadual de saneamento básico, em consonância com as 
diretrizes emanadas pela Lei no 11.445/2007. Isso pode ser observado no Artigo 3o da lei 
estadual, que define:

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e 
respectivos instrumentos de medição;

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do 
lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais 
drenadas nas áreas urbanas.

O cunho social e a participação da sociedade na legislação evidenciam-se principalmente 
nos incisos III, IV, VI e VII:

III - universalização: ampliação gradual e progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados 
ao saneamento básico;

IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade 
informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de 
planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico; […]

VI - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso 
ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda;

VII - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, 
assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

O PDRS da RM da Grande Vitória, abrangendo os municípios de Vitória, Vila Velha, 
Serra, Viana, Cariacica, Guarapari e Fundão, foi aprovado e contratado pelo Comdevit, 
apoiado tecnicamente pelo IJSN e realizado pelo Instituto Brasileiro de Administração 
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Municipal (Ibam). Foi inserido na agenda de projetos definidos como prioritários pelo 
Comdevit para o período de 2007 a 2010 e busca potencializar o sentido de identidade 
regional entre os municípios que integram a RM.

Nesse sentido, os serviços de saneamento ambiental relativos a captação, tratamento 
e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto na RM são atribuições da Cesan 
(mapa 5). É uma empresa de economia mista, enquadrada no regime jurídico de direito 
privado como sociedade anônima. Foi criada pela Lei no 2.282, alterada pela Lei no 2.295 
e regulamentada pelo Decreto no 2.575, todos de 1967.  

MAPA 5
Espírito Santo: áreas de operação do saneamento

Fonte: Cesan. Disponível em: <http://www.cesan.com.br/?page_id=199>. Acesso em: maio 2013.

Em 2001, a Lei no 6.871, ao dispor sobre o regime de prestação do serviço público 
de saneamento básico, define a Cesan como concessionária desses serviços pelo prazo de 
cinquenta anos (Artigo 3o), cabendo à Agência Estadual de Serviços Públicos (Agesp) do 

Book_Analise_GrandeVitoria.indb   28 16/10/2015   11:49:30



29Análise Comparativa das Funções Públicas de Interesse Comum da RM da Grande Vitória

Espírito Santo promover a regulação sobre esses serviços (Artigo 2o). Essa decisão tem sido 
motivo de críticas e controvérsias.

Outro dado relevante é o descompasso do abastecimento de água entre as áreas 
urbanas e rurais da microrregião Metropolitana no período de 2000 a 2010. A área urbana 
apresentou uma das melhores coberturas do país, com 97,08% de abastecimento regular 
em 2010 contra 42,09% na área rural, conforme gráfico 2.

GRÁFICO 2
Microrregião Metropolitana: domicílios particulares permanentes, segundo formas de abastecimento 
de água (2000 e 2010)
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Elaboração: IJSN.

No entanto, esses dados não significam necessariamente abastecimento de água com 
a qualidade necessária e sem prejuízos ambientais. Esse fato pode ser comprovado pela 
implantação do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, sob a coordenação 
da Sepam e da Subsecretaria de Captação de Recursos. Este programa tem como objetivo 
investir nos municípios que integram as microrregiões do Caparaó e nas bacias hidrográficas 
dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória, cuja abrangência contempla as principais cidades 
da RM (mapa 6). 
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MAPA 6
Regiões e bacias de atuação do programa

Fonte: Espírito Santo (2013, p. 6).

De acordo com o programa (Espírito Santo, 2013, p. 5), esses investimentos envolverão 
ações nos meios urbano e rural, objetivando: 

• garantir que o acesso à água seja assegurado, no sentido de estar disponível em 
quantidade e qualidade adequada para os respectivos usos, bem como salvaguardados 
para sua utilização pelas futuras gerações; 

• ampliar a cobertura de coleta, tratamento e destinação final de esgotos sanitários 
em municípios das bacias do Jucu e Santa Maria da Vitória e, na microrregião do 
Caparaó, em municípios de atuação da Cesan; 

• ampliar a cobertura florestal do estado, na microrregião do Caparaó e adjacências e 
nos municípios das bacias dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória; e

• institucionalizar e promover boas práticas agrícolas e de construção de estradas 
vicinais para contribuir para a redução dos contribuintes de assoreamento e poluição 
dos corpos d’água. 

Além disso, o Relatório de Avaliação Ambiental e Social (Raas) aponta o lançamento de 
esgotos urbanos sem tratamento nas bacias e rios da região como uma das principais causas 
da degradação da qualidade das águas da área de abrangência do programa. A tabela 12 
apresenta a porcentagem de cobertura nos serviços de saneamento (abastecimento de água 
e esgoto) na população abrangida pelo projeto. 

Quanto à questão do tratamento de esgoto, se compararmos o gráfico 2, relacionado 
ao abastecimento de água, ao gráfico 3, podemos observar a diferença entre a cobertura no 
abastecimento de água de quase 100% na área urbana, que diz respeito basicamente à RM 
da Grande Vitória, enquanto a de esgoto, considerada adequada, conta com 85,73%. 
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TABELA 12
Intervenções de esgotamento sanitário

Bacia
Município
ou sistema

População urbana 
atual

Abastecimento de 
água (%)

Coleta de esgoto 
(%)

Tratamento de 
esgoto (%)

Santa Maria  
da Vitória

Santa Leopoldina 2.634 100 40,0 0

Santa Maria de Jetibá 8.628 100 50,0 46

Vila Velha (Sistema Terra Vermelha) 41.915
100

11,0 11

Vila Velha (Sistema Araças) 29.872 51,0 51

Cariacica (Sistema Bandeirante) 31.100
100

52,0 52

Jucu
Cariacica (Sistema Nova Rosa da Penha) 5.173 2,0 2

Marechal Floriano 7.408 100 62,0 0

Itapemirim
(Caparaó)

Ibatiba 13.358 100 0,0 0

Iúna 15.640 100 10,0 0

Irupi 4.440 100 36,5 30

Conceição do Castelo 4.946 100 15,0 10

Itabapoana
(Caparaó)

Divino de São Lourenço 1.742 100 0,0 0

Dores do Rio Preto 3.542 100 20,0 0

Fonte: Espírito Santo (2013, p. 7).

GRÁFICO 3
Microrregião Metropolitana: domicílios particulares permanentes, segundo formas de escoamento 
sanitário (2000 e 2010)

(Em %)
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Elaboração: IJSN.

No sentido de minimizar os problemas detectados, o Raas apresenta as principais 
questões ambientais que envolvem a região, bem como as principais ações propostas 
(quadro 2).
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QUADRO 2
Principais questões ambientais versus principais ações do programa

Principais questões (passivos) ambientais da bacia
Principais ações do programa

Componentes

Carência de infraestrutura de saneamento – sistemas de coleta e 
tratamento de esgoto nas sedes municipais com reflexos em um quadro 

crescente de degradação dos recursos hídricos

Implantação, reabilitação e ampliação de sistemas de esgotamento 
sanitário nas principais sedes municipais das regiões (componente D).
Melhorias estruturais e de eficiência operacional da infraestrutura de 

saneamento (componente D)

Redução de serviços ambientais relacionados à proteção das águas, do 
solo e da cobertura florestal e ao uso de práticas inadequadas de uso do 

solo na região

Ações de conservação e reflorestamento das regiões do Caparaó e das 
bacias dos rios Santa Maria e Jucu (componente C – subcomponente C1 

Reflorestar)

Alterações significativas na qualidade das águas dos rios Santa Maria da 
Vitória e Jucu, principalmente relacionadas ao aumento de sedimentos 

com consequências nas estações de tratamento de água da RM

Adoção de projeto-piloto em escala natural com ações de recuperação 
florestal, recuperação e adequação de estradas vicinais, incentivo 

às boas práticas agrícolas, saneamento rural etc. (componente 
C – subcomponente C.1 Reflorestar e subcomponente C.2 Unidade 

Demonstrativa do Mangaraí)

Quadro crítico de inundações frequentes nos municípios da RM

Elaboração de Plano Diretor de Macrodrenagem da RM da Grande Vitória. 
Elaboração de estudos e projetos básicos e executivos de pelo menos 

duas áreas da Carta de Prioridade do Plano Metropolitano de Drenagem 
Urbana (PMDU) – subcomponente A.7

Necessidade de fortalecimento na gestão ambiental e de recursos 
hídricos

Fortalecimento institucional do Iema e instrumentos de gestão ambiental 
e gestão de recursos hídricos (componente 1)

Fonte: Espírito Santo (2013, p. 15).

Assim, segundo o relatório (Espírito Santo, 2013, p. 11):

(...) se por um lado verifica-se a universalização do sistema de abastecimento de água nas cidades 
acima, por outro lado observa-se que grande parte dos esgotos produzidos nos municípios 
participantes do programa não é coletada, lançando-se diretamente nas sarjetas das ruas ou 
diretamente nos córregos que correm pela cidade. Mesmo quando coletados, parte deles estão 
sendo lançados nos cursos d’água próximos sem tratamento, aumentando ainda mais os níveis de 
poluição e os riscos de saúde pública. Nos municípios da área de estudo integrantes da RMGV, caso 
de Cariacica e Vila Velha, verifica-se que, apesar do avanço na ampliação do sistema de esgotamento 
sanitário na última década, ainda há uma expressiva parte da população sem atendimento.

O Espírito Santo também conta com a Agência Reguladora de Saneamento Básico 
e Infraestrutura Viária como instrumento de planejamento e gestão. Esta autarquia é 
responsável pelo controle e fiscalização, no âmbito do estado, dos serviços de saneamento 
básico de interesse comum e local, abrangendo abastecimento de água e esgotamento 
sanitário.

Objetivando atender aos requisitos ambientais, além do Código de Defesa do 
Consumidor e da legislação federal, o Espírito Santo instituiu as seguintes legislações:

• Lei Estadual no 9.096/2008, que estabelece as diretrizes e a política de saneamento 
básico e dá outras providências; e

• LC no 477/2009, regulamentada pelo Decreto no 2.319-R/2009.

Além disso, a Cesan adotou documentos internos, que objetivam atender aos 
princípios legais e ambientais relativos ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
elencados a seguir. 

1) Regulamento dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário, que estabelece as disposições gerais relativas à prestação dos serviços 
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário a serem observadas 
pela Cesan, nos termos da Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e pelos clientes. 
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2) Manual Ambiental de Projetos e Obras (versão 1.0), que orienta quanto à 
responsabilidade ambiental da empresa e de seus parceiros nos projetos, obras e 
operação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto.

Os requisitos sociais também devem ser observados para se evitar que durante a 
prestação dos serviços aos clientes ocorram situações que sejam prejudiciais à população. 
Eles estão inseridos nas legislações em vigor, principalmente nos códigos municipais de 
meio ambiente, que tratam dos limites de emissões atmosféricas, de sólidos, níveis de ruídos 
e outros impactos que possam ser causados ao meio ambiente e à população em geral.

A Gerência de Meio Ambiente (A-GMA) ainda mantém as licenças dos sistemas de 
abastecimento de água atualizadas. A maioria está dispensada de licenciamento de acordo 
com Instrução Normativa do órgão ambiental competente (redes, elevatórias, boosters 
e reservatórios), mas as que não estão dispensadas, já estão devidamente licenciadas. 
A implantação de infraestrutura de redes não necessita de licenças específicas, visto que já 
estão contempladas na licença do sistema, exceto quando implantadas em áreas de proteção 
ambiental, quando é necessária a obtenção das licenças específicas com os órgãos responsáveis.

Com relação às sanções socioambientais, a Divisão de Relações com a Comunidade 
(R-DRC) e a Coordenadoria de Assuntos Jurídicos (P-CAJ) mantêm diálogo constante 
com as partes e os órgãos competentes, promovendo a coordenação de assuntos jurídicos, 
analisando os casos que lhes são postos, buscando o posicionamento mais adequado a 
fundamentação, propositura, contestação e acompanhamento de ações judiciais. 

Quando necessário, são acionadas as unidades da Cesan para resposta e tratamento 
das sanções e pendências socioambientais. As áreas responsáveis pela motivação da 
sanção atuam de acordo com orientação da A-GMA, órgãos ambientais e demais órgãos 
competentes para cessar o motivo da origem da sanção.

A Gerência de Distribuição de Água (O-GDA) atua ainda com a Divisão de 
Licitações (A-DLI), definindo exigências, ações e procedimentos a serem adotados quando 
do desenvolvimento dos contratos, elencando, nos Elementos Técnicos de Licitação e 
Termos de Referência, requisitos legais e normas aplicáveis aos aspectos socioambientais 
das atividades da gerência.

Dos sete municípios que compõem a RM da Grande Vitória, cinco, atendidos 
pela Cesan, também possuem código municipal de meio ambiente e/ou lei específica. 
O primeiro deles, o município de Cariacica, possui a LC no 5/2002 (Código Municipal 
de Meio Ambiente), que regula a ação do poder público municipal e sua relação com os 
cidadãos e instituições públicas e privadas, na preservação, conservação, defesa, melhoria, 
recuperação e controle do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

O segundo município é o de Serra, com a Lei no 2.199/1999 (Código Municipal 
de Meio Ambiente). O terceiro, por sua vez, é o município de Viana, o qual possui a 
Lei no 1.388/1997 (Código Ambiental de Viana). Este código estabelece normas de 
direito ambiental e interesse social, objetivando a proteção, conservação, preservação, 
recuperação e melhoria da qualidade ambiental. Visa assegurar no município de Viana a 
compatibilidade do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente 
e do equilíbrio ecológico, instituindo medidas de polícia administrativa e estabelecendo as 
necessárias relações, inclusive jurídicas, entre o poder público municipal e a coletividade, 
em conformidade com o Artigo 23, incisos VI, VII e IX, da CF/1988 e com o Capítulo IV 
da Lei Orgânica Municipal em vigor.
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O quarto é o município de Vila Velha com a Lei no 4.285/2009. Esta lei dispõe 
sobre a obrigatoriedade da ligação do esgoto das edificações à rede coletora pública e 
dá outras providências. Vitória caracteriza-se como o quinto município com o Decreto 
no 10.023/1997, que regulamenta o poder de polícia ambiental, estabelecido no Título 
II, do Livro II – Parte Especial, da Lei Municipal no 4.438/1997, que institui o Código 
Municipal de Meio Ambiente do Município de Vitória.

A coleta seletiva (gráfico 4) e o funcionamento da cadeia produtiva dos materiais 
recicláveis é um desafio a ser enfrentado pelos sete municípios da RM. Sabe-se que esta 
dificuldade atinge praticamente todos os municípios brasileiros, mas, comparativamente aos 
parâmetros e indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis), os 
municípios da RM da Grande Vitória apresentaram índices de cobertura dos programas de 
coleta seletiva e de recuperação dos materiais recicláveis abaixo dos valores médios extraídos 
das amostras de municípios similares. Desta análise, sublinha-se que existe um significativo 
potencial para melhorar a abrangência dos programas e a capacidade de recuperação dos 
materiais provenientes da coleta seletiva. Assim, a expectativa para equacionar este quadro 
é bastante positiva. 

GRÁFICO 4
Microrregião Metropolitana: domicílios particulares permanentes, segundo coleta de lixo 
(2000 e 2010)

(Em %)
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 Elaboração: IJSN.

O estado tem adotado importantes iniciativas neste campo, entre elas, o esforço 
de se aprovar a política estadual de resíduos sólidos, o Programa Capixaba de Materiais 
Reaproveitáveis, o Comitê Gestor de Resíduos Sólidos (Cogeres), a rede Ecociência, 
que reúne empresários do estado que operam na área do beneficiamento e reciclagem de 
materiais, e as associações de catadores, que contam inclusive com lideranças que atuam 
em fóruns regionais e nacionais. Destaca-se, ainda, que a elaboração do PDRS da RM da 
Grande Vitória constitui em si uma etapa muito importante do planejamento regionalizado 
que vem sendo desenvolvido pelo Comdevit, em um movimento estratégico de articulação 
do governo estadual e dos municípios que integram a RM.
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Entre essas iniciativas, destaca-se a palestra ministrada por Marcos Paulo Marques 
Araújo no Segundo Seminário de Saneamento Ambiental, realizado em 2010, cujo tema 
principal foi a Lei no 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS). Além de trabalhar o marco legal do saneamento ambiental, o palestrante, 
advogado especialista em direito público e consultor jurídico em saneamento ambiental 
e infraestrutura, deu destaque a algumas questões relacionadas aos resíduos sólidos que 
merecem ser mencionadas e serão apresentadas a seguir.

Sobre o diagnóstico do problema, Araújo (2010, p. 12) afirmou serem necessários:

• diagnóstico da situação dos RS (origem, volume, caracterização dos RS e formas de 
destinação e de disposição final);

• identificação das áreas favoráveis para disposição final de rejeitos, observado o marco 
regulatório do planejamento urbanístico;

• identificação da potencialidade do consorciamento (critérios de economia de escala 
norteadores: proximidade e prevenção de riscos ambientais);

• identificação dos RS e dos geradores sujeitos ao PMGIRS [Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos] e a logística reversa, observado o marco regulatório 
dos RS e de meio ambiente;

• identificação dos passivos ambientais relacionados aos RS, incluindo áreas 
contaminadas, e respectivas medidas saneadoras.

Sobre o prognóstico do problema, o palestrante (Araújo, 2010, p. 14-16) destacou a 
importância de: 

• programas e ações de capacitação técnica voltados para a implementação e 
operacionalização do PMGIRS;

• programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, 
a reutilização e a reciclagem de RS;

• programas e ações para participação de grupos interessados no PMGIRS, inclusive as 
organizações de catadores;

• mecanismos para criação de fontes de negócios, emprego e renda por meio da 
valorização dos RS;

• sistema de cálculo de custos de execução dos serviços de RS, especialmente forma de 
cobrança desses serviços, nos termos do marco regulatório dos RS;

• metas de redução, reutilização, coleta seletiva, reciclagem e outras formas de 
gerenciamento que reduzam a quantidade de rejeitos encaminhados para a disposição 
final;

• descrição das formas e dos limites de participação do município na coleta seletiva, 
na logística reversa e nas outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos;

• meios a serem utilizados para controle e fiscalização municipal da implementação e 
operacionalização do PGGIRS e dos sistemas de logística reversa;

• ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de 
monitoramento;

• periodicidade da revisão do PMGIRS, observado o período de vigência do PPA;
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• ações específicas a serem desenvolvidas internamente pelos órgãos e entidades da 
administração pública, visando à utilização racional dos recursos ambientais, ao 
combate a todas as formas de desperdício e à minimização da geração de RS.

Araújo (2010) também apresentou a estrutura para execução das proposições; porém, 
é importante destacarmos a necessidade de implantação da proposta em sua totalidade, 
principalmente no que diz respeito ao seu monitoramento e sua avaliação, levando sempre 
em consideração os impactos sociais que poderão ser gerados.

5 TRANSPORTE

A partir da década de 1960, teve início o desenvolvimento do transporte urbano na RM da 
Grande Vitória, resultado da implantação dos primeiros projetos voltados à industrialização 
na região, da crise na cafeicultura estadual e do consequente movimento de migração. 
Nesse período, a região não possuía infraestrutura que comportasse a nova demanda 
populacional, principalmente na área de transporte coletivo. 

Nesse período, o transporte coletivo na RM caracterizava-se por falta de integração 
entre as linhas de ônibus, engarrafamentos, superlotação nos pontos de ônibus e dentro dos 
ônibus, falta de infraestrutura viária entre outros problemas. A circulação urbana, como 
outros desafios, é uma variável decisiva nas RMs, uma vez que: 

em cada cidade se materializa um sistema espacial complexo, compreendendo uma montagem 
interdependente de áreas funcionais (privadas e públicas). Estas (...) podem ser denominadas tanto 
como espaço de produção (no qual o processo de acumulação ocorre) ou de reprodução (no qual a 
recuperação da força de trabalho ocorre). Ambos os espaços são mediados por um terceiro espaço, 
dedicado às necessidades da circulação (Vasconcellos, 2001, p. 33).

Contudo, somente na década de 1980 teve início a adoção de políticas públicas voltadas 
ao gerenciamento do transporte coletivo na RM da Grande Vitória, com o projeto Transcol e 
a criação da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV).

As principais realizações da Ceturb-GV, destacadas por Uliana (2000), foram relatadas 
a seguir. 

1) Reestruturação de todo o sistema de transporte da Grande Vitória, que era 
considerado um dos piores do Brasil, implantando um sistema integrado moderno 
(Transcol), que hoje é considerado referência no país, ao lado de Curitiba.

2) Renovação de mais de 1.100 ônibus, cuja idade média anterior era de mais de doze 
anos, para uma média atual de 4,5 anos.

3) Introdução de novas tecnologias de transporte, como o ônibus Padron, o Articulado 
e os movidos a gás natural, proporcionando mais segurança e conforto aos usuários.

4) Captação de mais de R$ 200 milhões em investimentos para o estado com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), investidos em 
pavimentação de 150 km de vias, novos abrigos, terminais de integração, frota de 
ônibus etc.

5) Gerenciamento, há catorze anos, de um sistema que transporta cerca de 12 milhões 
de passageiros/mês, com técnicas modernas de câmara de compensação, avaliação de 
desempenho e controle informatizado dos serviços. 
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Entretanto, mesmo com as mudanças ocorridas, os problemas não só persistiram 
como se agravaram. O sistema já não suporta a demanda. A frota atual, de quase 1.500 
ônibus, faz mais de 11.500 viagens por dia. São quase 17 milhões de pessoas circulando 
pelos dez terminais do Transcol na Grande Vitória. Nos horários de pico, pela manhã ou no 
final do dia, as filas dão voltas dentro dos terminais, o que pode ser visualizado na figura 5.

FIGURA 5
RM da Grande Vitória: fila formada nos terminais rodoviários

Fonte: Costa e Marguti (2014, p. 326).

Esses fatos ficam mais evidentes quando analisamos a pesquisa Origem/Destino 
(OD), realizada na RM da Grande Vitória entre 1998 e 2007. Na pesquisa, não foram 
contemplados os municípios de Guarapari e Fundão, pois em 1998 ainda não faziam parte 
da RM, o que nos remete à discussão se deveriam mesmo compô-la. 

Assim, uma vez que a pesquisa foi realizada nesse período, é necessária a apresentação 
da população da RM no ano de 2007. Também é fundamental observarmos que a 
população desses municípios já sofreu alteração (tabela 3): os cinco municípios integrantes 
da pesquisa OD já apresentavam, em 2010, uma população de 1.563.129 habitantes, ou 
seja, um crescimento de 3,41% em três anos, com variações significativas em alguns deles.

De acordo com a tabela 13, na participação percentual da população da RM da Grande 
Vitória, em 2007, Vila Velha ocupava o primeiro lugar, seguida por Serra, Cariacica, Vitória 
e Viana, respectivamente. Em 2010 (tabela 2), as posições se mantiveram, só havendo 
variação no número da população.
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TABELA 13
RM da Grande Vitória: população (2007)

Área de estudo População1,2 Participação percentual

Cariacica    356.536   23,60

Serra    385.370   25,40

Viana      57.539     3,80

Vila Velha    398.068   26,40

Vitória    314.042   20,70

RM 1.511.555 100,00

Fonte: IBGE (2007). 
Notas: 1 População estimada.

2 Contabiliza inclusive a população estimada nos domicílios fechados.

A análise da tabela 14 mostra um crescimento de 35,81% no total de viagens realizadas 
por dia na RM da Grande Vitória, no período de 1998 a 2007. As posições dos municípios, 
em relação às maiores porcentagens de participação por viagens diárias são: Vila Velha, 
Vitória, Serra, Cariacica e Viana, respectivamente. 

A segunda posição ocupada por Vitória, com 26,1% e com um crescimento de 26,66% 
no período, evidencia o problema da mobilidade na capital, principalmente se associarmos 
esse dado ao fato de o município estar em quarto lugar em número de habitantes da região, 
com 314.042 (tabela 13), possuir a menor extensão territorial da RM, com uma área de 
105 km2, e contar com taxa de urbanização de 100% (tabela 15).

Entretanto, é importante trazermos a porcentagem de crescimento das viagens diárias 
nos municípios, em que destacamos o município de Viana, o qual, apesar de ocupar o 
último lugar em termos de participação de viagens diárias, está no terceiro lugar do ranking 
em termos de crescimento, ultrapassando Vitória e Cariacica.

TABELA 14 
RM da Grande Vitória: evolução da distribuição de viagens, segundo o município de origem  
(1998 e 2007)

Área de estudo

1998 2007 Crescimento 
percentual 
1998-2007Viagens diárias 

Participação 
percentual

Viagens diárias 
Participação 
percentual

Vitória 656.749 28,00  831.895 26,10 26,66

Cariacica 532.715 22,70 628.917 19,80 18,05

Serra 508.146 21,70 721.274 22,70 41,94

Viana 77.933 3,30 108.950 3,40 39,80

Vila Velha 567.326 24,20 890.786 28,00 57,01

RM 2.342.869 100,00 3.181.821 100,00 35,81

Elaboração: IJSN.
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TABELA 15
RM da Grande Vitória: grau de urbanização, por município (2000 e 2010) 

(Em %)

RM e municípios 2000 2010 

RM 98,2 98,3

Cariacica 96,5 96,8

Fundão 83,0 84,5

Guarapari 93,4 95,5

Serra 99,5 99,3

Viana 92,8 91,7

Vila Velha 99,6 99,5

Vitória 100,0 100,0

 Elaboração: IJSN.

A análise da tabela 16, por sua vez, identifica o tipo de viagem, internas ou externas, 
assim como sinaliza a importância política, econômica e social dos municípios que 
compõem a RM. Vitória possui a maior porcentagem de viagens internas, 86,20%, e 
a segunda menor de viagens externas, 13,80%. Esses dados reforçam a importância do 
município como polo econômico, político, cultural e de lazer da região. Inversamente, 
Viana possui a maior porcentagem de viagens externas, 42,30%, e a menor de viagens 
internas, 57,70%, o que demonstra a fragilidade do município em relação aos aspectos 
econômicos, políticos, culturais e de lazer.

TABELA 16
RM da Grande Vitória: tipo de viagem, por município (2007)

Área de estudo
Viagens externas 
(intermunicipais)

Viagens internas 
(intermunicipais)

Total geral
Participação percentual 

em viagens externas 
Participação percentual 

em viagens internas 

Vitória 114.675 717.220 831.895 13,80 86,20

Cariacica 201.545 427.372 628.917 32,00 68,00

Serra 96.345 575.700 721.274 13,40 79,80

Viana 46.060 62.890 108.950 42,30 57,70

Vila Velha 221.636 669.150 890.786 24,90 75,10

RM 680.260 2.452.332 3.181.821 21,40 77,10

Elaboração: IJSN.

Por fim, as tabelas 17 e 18 reforçam as questões discutidas anteriormente, além de 
salientarem a desigualdade econômica na RM. Esse fato é reforçado por Mattos (2013, 
p.  131), que “mostra que na quase totalidade do município de Viana prevalece uma 
proporção onde o percentual da população sem rendimentos é superior a 33%, situação 
similar à dos municípios de Cariacica, Guarapari e Serra” (mapa 7). No entanto, segundo 
a autora (op. cit., p. 137), entre os municípios da RM, “Vitória apresenta as menores 
proporções de população sem rendimentos da região”, o que pode ser comprovado por 
meio da análise do mapa 8, em que “a parte leste representa a ‘ilha de riqueza’, e a porção 
oeste, o ‘lugar de toda pobreza’”.
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TABELA 17
RM da Grande Vitória: distribuição de viagens diárias, segundo modos específicos de transporte, por 
município (2007)

Área de estudo Coletivo % Individual % Não motorizado % 

Vitória 276.022 33,20 354.571 42,60 201.301 24,20

Cariacica 253.119 40,20 96.012 15,30 279.786 44,50

Serra 304.843 42,30 99.539 13,80 316.892 43,90

Viana 34.278 31,50 24.587 22,60 50.085 46,00

Vila Velha 229.915 25,80 317.459 35,60 343.411 38,60

RM 1.098.178 34,50 892.169 28,00 1.191.475 37,40

Elaboração: IJSN.

TABELA 18
RM da Grande Vitória: evolução da mobilidade, segundo modo de transporte, por município (1998 e 2007)

Área de estudo Motorizado Não motorizado Total Motorizado Não motorizado Total

Cariacica 0,93 0,77 1,70 0,96 0,77 1,73

Serra 0,91 0,79 1,70 1,01 0,8 1,81

Viana 0,79 0,79 1,58 0,97 0,82 1,79

Vila Velha 1,19 0,61 1,80 1,34 0,84 2,18

Vitória 1,86 0,58 2,44 1,98 0,63 2,61

RM 1,22 0,66 1,88 1,28 0,77 2,05

Elaboração: IJSN.

MAPA 7
Município de Viana: proporção da população sem rendimento (2000)

Fonte: IBGE (2000). 
Elaboração: Eliana Monteiro Rodrigues.
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MAPA 8 
Município de Vitória: proporção da população sem rendimento (2000)

Fonte: IBGE (2000).
Elaboração: Eliana Monteiro Rodrigues.
Obs.: CVRD – Companhia Vale do Rio Doce; e CST – Companhia Siderúrgica Tubarão.

A leitura e análise dos dados apresentados nas tabelas 17, 18, e 19 nos permitem 
reforçar a desigualdade entre os municípios da RM da Grande Vitória.

TABELA 19
RM da Grande Vitória: imobilidade, por município (2007)

Área de estudo Fez viagem Não fez viagem Total Imobilidade (%)

Cariacica 247.094 115.978 363.072 31,90

Serra 257.798 140.580 398.378 35,30

Viana 41.492 19.433 60.925 31,90

Vila Velha 310.733 97.894 408.627 24,00

Vitória 233.872 84.570 318.442 26,60

RM 1.090.989 458.455 1.549.445 29,60

Elaboração: IJSN.

Com relação à integração tarifária, em 1984 foi desenvolvido pelo IJSN o projeto 
Transcol. Nesse mesmo ano, foi criada a Ceturb-GV, pela Lei Estadual no 3.693/1984, 
como uma empresa pública, vinculada à Setop. Em 1989, com a construção do primeiro 
terminal urbano de integração de passageiros em Carapina, distrito do município de Serra, 
e a aquisição pelo governo estadual do primeiro lote dos ônibus tipo Padron, de maior 
capacidade e conforto, iniciou-se a efetiva implantação do projeto, com nova estrutura 
física, operacional e tarifária, adotando o  modelo de operação tronco-alimentada, em 
substituição ao modelo radial-concêntrico. Foi implantada também a tarifa única integrada, 
em substituição a valores por linha.
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Em junho de 2012, o governo do Espírito Santo lançou o Programa de Mobilidade 
Metropolitana para a RM da Grande Vitória. Os principais pontos deste plano podem ser 
visualizados nas figuras 6, 7 e 8.

FIGURA 6
Mosaico de slides de apresentação do Programa de Mobilidade Metropolitana (1)

Fonte: Programa de Mobilidade Metropolitana. Disponível em: <http://pt.slideshare.net/GovernoES/apresentao-programa-de-mobilidade-
metropolitana-12929856>.
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FIGURA 7
Mosaico de slides de apresentação do Programa de Mobilidade Metropolitana (2)

Fonte: Programa de Mobilidade Metropolitana. Disponível em: <http://pt.slideshare.net/GovernoES/apresentao-programa-de-mobilidade-
metropolitana-12929856>.
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FIGURA 8
Mosaico de slides de apresentação do Programa de Mobilidade Metropolitana (3)

Fonte: Programa de Mobilidade Metropolitana. Disponível em: <http://pt.slideshare.net/GovernoES/apresentao-programa-de-mobilidade-
metropolitana-12929856>.

Contudo, diversas têm sido as críticas ao programa governamental. Entre elas, 
destaca-se a desaprovação ao BRT:

devemos pensar que as grandes cidades já reprimem de alguma forma a entrada de veículos nos 
seus grandes centros, e como circularia os BRTs ou VTS pelas estreitas ruas de nossa capital, 
verdadeiros gargalos oriundos de sua configuração arquitetônica. Chega de demolições de nosso 
patrimônio histórico. Podemos afirmar que o BRT é justamente o sistema que menos se adapta 
à nossa realidade no caso de Vitória. As condições espaciais da RMGV, a topografia, a geologia, 
as características urbano-viárias e os fatores socioeconômicos, estes que influenciam na questão 
da centralidade da capital, na preferência pelo transporte individual e na rejeição ao transporte 
público (Faria, 2013).

Nesse sentido, Rolnik (2013) alerta para o fato de que a ausência de um plano 
municipal de transportes debatido de forma transparente e aberta com os cidadãos 
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permite que as decisões sejam tomadas ad hoc – prioridades são mudadas e projetos são 
modificados ao sabor das circunstâncias e raramente das necessidades e demandas mais 
urgentes. Infelizmente, não há política de transporte público sem planejamento de longo 
prazo, passando por distintas conjunturas e eleições. As políticas de transporte público 
precisam ser pensadas de forma integrada, articulando diferentes modais, e conectadas às 
demais decisões do PDM, como as relacionadas ao uso e ocupação do solo e à habitação, 
por exemplo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tradicionalmente, ao longo de quase toda a sua história, o Espírito Santo se caracterizou pela 
falta de planejamento. Esse fato contribuiu para que as políticas públicas implementadas 
não refletissem as necessidades estaduais, principalmente aquelas da RM da Grande Vitória.

Isso se reveste de maior importância a partir da década de 1980, com o processo de 
industrialização estadual, concentrado prioritariamente na RM da Grande Vitória, que 
resultou num inchaço populacional. Com isso, a região, sem condições de absorver todo 
esse contingente populacional, viu surgirem problemas em todos os setores, principalmente 
nas cinco áreas enumeradas a seguir.

1) Habitacional, pela forma de urbanização da RM, em que começam a surgir as 
ocupações irregulares e o processo de favelização, resultado tanto da migração como 
da expulsão de habitantes pela valorização do solo, o que caracteriza um processo 
altamente excludente.

2) Social, com níveis crescentes de desemprego, de acesso à moradia, ao transporte, ao 
saneamento básico e à saúde.

3) Transporte público, que não consegue atender à demanda cada vez mais crescente, 
principalmente em áreas de ocupações irregulares.

4) Saneamento básico, como consequência das variáveis mencionadas anteriormente e 
de muitas ocupações estarem em áreas de preservação ambiental e/ou de baixadas 
e encostas.

5) Por fim, e como consequência direta ou indireta de todos esses fatores, recrudescimento 
da violência urbana.

A partir do final da década de 1990 e início do século XXI, esse cenário começa a ser 
revertido, com o surgimento dos planos e projetos nas áreas de uso e ocupação do solo, 
saneamento básico e transporte, conforme apresentado anteriormente. 

Entretanto, é preciso destacar que ainda há muito a ser feito, principalmente em 
relação a: i)  integração das escalas de planejamento entre os diversos segmentos, tanto 
públicos quanto privados, no planejamento e implementação de políticas na RM da 
Grande Vitória; ii) maior participação da comunidade civil; e iii) maior conscientização e 
capacitação dos agentes envolvidos no planejamento e nos processos decisórios.

Sem dúvida, houve avanços. Porém, agora é hora de partir para a implementação dos 
programas e projetos, de forma a tentar minimizar problemas históricos no processo de 
metropolização da RM da Grande Vitória.
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