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RESUMO 

Os recursos naturais são importante fonte para suprir as necessidades de 

uma sociedade pautada pelo consumo, onde se evidencia não serem os mesmos 

inesgotáveis, revelando assim, a preocupação de uma nova forma de 

relacionamento entre sociedade e meio ambiente, sendo necessárias ações e 

atividades humanas para suprir os interesses da geração atual, sem comprometer 

do futuro das gerações futuras. Desde sua inclusão de forma oficial nas agendas 

políticas na década de 70, o termo sustentabilidade embora careça de uma definição 

fechada, foi assimilado por diversos setores. Os centros urbanos se pautam nas 

últimas décadas em adotarem critérios que possibilitem um desenvolvimento 

sustentável, tendo em vista a importância que esses espaços possuem por 

concentrarem grande contingente populacional e os mais diversificados serviços. 

Nesse contexto e tendo como referência a Agenda 21, a pesquisa, através de um 

estudo qualitativo de bibliografia específica bem como documentos de informações 

divulgadas pelo Poder Público, especificamente a Prefeitura de Vitória, busca 

analisar se a capital do Espírito Santo é uma cidade que avança rumo à 

sustentabilidade. Os resultados obtidos apontam que Vitória apresenta avanços nos 

critérios de sustentabilidade, seja através da conscientização da população bem 

como pela elaboração de projetos específicos. 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável, Cidades 

Sustentáveis, Mobilidade Urbana, Agenda 21. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Sustentabilidade decorre da constatação de que os recursos naturais são 

necessários, porém finitos e que o uso dos mesmos deve ser efetuado de forma 

adequada e não desenfreada, tornando sua inclusão relevante em diversos 

segmentos. Quando sustentável, o desenvolvimento busca sua efetivação 

econômica e material sem agredir o meio ambiente, utilizando recursos naturais de 

forma inteligente para que eles se mantenham no futuro.  

As cidades são consideradas centro da civilização contemporânea e da 

sociedade civil e sempre foram vistas como o lócus de inovação e cultura, sendo por 

meio delas e de seu processo de urbanização que foi possível à disseminação de 

novos ideais e nascimento de novas relações sociais (POLÈZE, 1998).  



Se consideradas sustentáveis, tornam-se atrativas tanto pela qualidade de 

vida bem como pelos investimentos que buscam em seus espaços formas mais 

dinâmicas de produção, como nos casos em que ocorre maior mobilidade urbana.  

Difundida de forma normativa por convenções e políticas internacionais, a 

sustentabilidade passou a ingressar as políticas locais de cada país de forma 

progressiva. Na experiência brasileira o desenvolvimento sustentável teve maior 

ênfase e eficiência com a Conferência Internacional da ECO-92, encontro relevante 

pela elaboração da Agenda 21, documento que enfatizava a busca de medidas entre 

os países participantes orientadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento 

sustentável, difundindo ações locais integradas em um programa de ação global. 

Na experiência brasileira, a capital do Espírito Santo foi pioneira na 

implantação da Agenda 21 Local em 1996, se tornando campo de estudo relevante 

para pensar processos e questões que visem atrelar sustentabilidade em um 

território pontuado por grandes projetos de desenvolvimento econômico. 

 

2. OBJETIVOS 

O principal objetivo da pesquisa é analisar a cidade de Vitória no contexto de 

seu qualitativo espaço urbano natural e as condições de ser uma cidade sustentável, 

via um estudo bibliográfico de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade urbana 

e políticas sociais, urbanas, ambientais e culturais. 

 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa é qualitativa com ênfase na análise de documentos – mediante 

levantamento em sites especializados e ligados a administração pública – bem como 

de conceitos de sustentabilidade e urbanização de expressivos autores dessa 

temática, através de livros e artigo científicos. Os dados utilizados são secundários, 

não havendo qualquer outra forma de intervenção, visto que a base do presente 

estudo é documental.  

 

4. DESENVOLVIMENTO 

De forma mais expressiva, o termo sustentabilidade integra as discussões 

acadêmicas e práticas mercadológica na década de 70, com a realização da 

Convenção de Estocolmo, onde diversas nações se reuniram para deliberar sobre 

as posturas ambientais que deveriam ser adotadas; gerando nesse primeiro 



encontro uma preocupação mundial, vez que tais questões ultrapassam a soberania 

estatal, mediante a cooperação mundial (BOFF, 2013). Desde então, verifica-se uma 

pressão mundial sobre os governos e as empresas em razão da intensa degradação 

da natureza, gerando expressivo clamor mundial sobre os riscos que pairam sobre a 

vida humana, determinando que gradativamente se adotem esforços para conferir 

sustentabilidade ao desenvolvimento, ocupando mais espaço e sua inserção em 

diversos campos do saber. Outras conferências e documentos políticos levantaram 

discussões sobre este assunto de crescente interesse e preocupação como o 

Protocolo de Montreal, da Carta da Terra, ECO-92, Agenda 21, dentre outras. 

A responsabilidade socioambiental foi incluída na política de diversas 

empresas e cidades, não apenas visando empreendimentos verdes, mas também 

para implantar mudanças em construções já existentes que, atrelados à tecnologia, 

busquem a modernização de produtos e estruturas e melhor aproveitamento dos 

recursos, minimizando os impactos sobre o meio ambiente e gerar economia para 

empreendimentos futuros e atuais. Embora nem todos os problemas estejam 

resolvidos, muito se possibilitou em discutir o assunto, gerando evolução, tanto do 

conceito bem como da dinâmica de vida e dos governos, cidades e empresas. 

As cidades concentram alto índice populacional, pois apresentam melhores 

oportunidades de emprego, salário, vida cultural e acesso aos bens, mas acarretam, 

dentre diversos problemas, diversificada agressão ao meio ambiente, gerando 

problemas para alcançarem e manterem seu desenvolvimento sustentável. 

Crescendo de forma muitas vezes não planejada, muitas cidades têm pautado sua 

gestão no sentido de estabelecer novas condições para adoção de novo conjunto de 

políticas públicas que as tornem cidades sustentáveis (REGO et. al., 2013). 

No Brasil a urbanização foi lenta e decorrente do crescimento industrial pós-

guerra, caracterizada por ser tardia e sem planejamento, colaborando para o 

surgimento de desafios urbanos como a falta de saneamento básico, enchentes, 

violência urbana, sistema de transporte ineficiente, carência de moradias, aumento 

da informalidade, poluição, degradação ambiental e segregação sócio-espacial 

(BRASIL ESCOLA). 

O fenômeno de crescimento urbano e expansão das cidades não devem ser 

considerados problema isolado, vez que as altas taxas de crescimento causadas 

pela migração interna geraram mega núcleos populacionais em grande espaço 

geográfico, e as consequentes “questões marrons”, sendo sintomas de um processo 



profundamente enraizado de desenvolvimento capitalista moderno, baseado na 

industrialização (RATTNER, 1999). 

Esse quadro se verificou em Vitória com a chegada de investimentos 

empresariais na década de 1960, gerando mudanças estruturais na economia 

capixaba e bom desempenho no cenário econômico tendo como resultado de 

inversão o saldo migratório, sendo a capital capixaba uma oportunidade de 

qualidade de vida, com a transição de uma economia de cafeicultura para uma 

economia industrial. Investimentos estes ainda presentes, com destaque para a 

Companhia Vale do Rio doce - CVRD, Aracruz Celulose e a Companhia Siderúrgica 

de Tubarão - CST. Nesse período de efervescência industrial na capital do Espírito 

Santo não eram mencionadas as possíveis consequências sociais e ambientais 

provenientes de tais grandes empreendimentos industriais, tendo tal mudança, 

configurado a atual região metropolitana, formada pelos municípios de Viana, 

Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória. Todos esses fatores causaram profunda 

alteração no perfil da cidade, cuja população triplicou em menos de trinta anos. 

Desta forma, visando crescimento econômico com sustentabilidade, os 

governantes adotam indicadores de sustentabilidade em seus planejamentos, onde 

qualidade de vida possui importante destaque, o que se traduz em transporte 

eficiente, moradia, saneamento, entre outros, com a preocupação em praticar 

gestões eficientes que equilibrem o cuidado com o meio ambiente e o 

desenvolvimento econômico. 

Cidades sustentáveis buscam a conscientização e o auxílio de seus 

habitantes por meio de programas que difundam informações das mesmas e das 

temáticas das conferências ambientais para melhoria do meio ambiente e qualidade 

de vida, ao mesmo tempo em que se desenvolve uma economia que sustente a 

prosperidade dos sistemas humanos e dos ecossistemas (PROGRAMA CIDADES 

SUSTENTÁVEIS, 2012). 

No processo de urbanização sustentável, é importante destacar o crescimento 

da consciência e da política local como importante ponto na consolidação de 

indicadores de sustentabilidade. Assim, embora a temática da sustentabilidade se 

inicie em discussões e agendas internacionais, a questão regional passou a ser 

relevante, visando maior efetividade. 

Com a Agenda 21, houve um programa de planejamento participativo cuja 

elaboração e implementação deve acontecer em todos os níveis, oferecendo 



possibilidade ímpar de análise, tendo esse documento se tornado uma ferramenta 

de identificação e avaliação de iniciativas, governamentais ou não governamentais, 

cujos resultados sejam a construção de consensos, propostas e ações fundamentais 

na busca da sustentabilidade (RABELO, 2013). 

Sendo Vitória pioneira na elaboração de sua Agenda 21 Local em 1996, sob a 

denominação de Vitória do Futuro, ganhou um novo título durante a sua revisão em 

2002, Um sonho em Construção, mantendo a mesma referência metafórica que 

contou com amplo debate junto à população local para implementação e buscou 

parâmetros de sua realidade histórica e geográfica, como o fato de ser a terceira 

cidade mais antiga do país, ser cidade-ilha de faixa continental de 93,38Km² com 

40% dessa área composta de morros e 1.100km de costa de ecossistemas como 

Mata Atlântica, manguezal e restingas bem como por desenvolver atividades 

portuárias (TRIGUEIRO E LEONARDO, 2012). 

 

5. RESULTADOS 

Diante da falta de equipamentos públicos e infraestrutura adequada aos 

fluxos migratórios, o processo de urbanização da capital capixaba foi caracterizado 

pela ocupação desordenada em algumas regiões, onde num quadro de ausência de 

políticas sociais adequadas à nova realidade, trouxe problemas com a favelização, 

transporte e trânsito e violência urbana. Este quadro impulsionou a partir da década 

de 70 o surgimento de organizações comunitárias de caráter reivindicatório, 

liderados principalmente por membros das Comunidades Eclesiais de Base (CEB), 

de sindicatos e da Universidade (RABELO, 2003). 

O Movimento São Pedro em 1972, Movimento pela água e saneamento 

básico em 1980, PDU (Plano Diretor Urbano) e Conselho Popular de Vitória em 

1984 e Elaboração da Lei Orgânica Municipal em 1987 são destaques nesse 

sentido. Mas é com a Agenda 21 que um marco no campo da política ambiental local 

surge, conjugando uma renovação da forma de fazer política a um projeto 

estruturado de reconstrução imagética da cidade, bem como aberta aos aportes 

financeiros e aos investimentos econômicos, visando seu lugar no cenário 

globalizado. 

5.1 A Gestão Ambiental como Prioridade na Administração Municipal 

Nesse sentido, a gestão ambiental da cidade de Vitória se preocupou em criar 

espaços naturais protegidos, ações que são destaques no documento “Vitória do 



Futuro”. Entretanto, essa política ainda apresenta falhas, tendo em vista que esses 

espaços não possuem todos seus respectivos Planos de Manejo (documento 

obrigatório para todas as áreas de proteção ambiental, tendo em vista que através 

desse documento é possível compreender o ecossistema em questão, pois ele 

prevê estudos de fauna, flora, aspectos sociais, econômicos e culturais da região a 

ser preservada), aspecto importante não apenas por conta do conhecimento técnico, 

social e cultural da área, mas também para a regularização e o uso da mesma 

(TRIGUEIRO e LEONARDO, 2012). 

Além dos Parques Verdes, existem os chamados Parques Urbanos (destaque 

para o Parque Moscoso), 13 no total, cujo objetivo é proporcionar área verde pública 

de lazer para a população. Estes possuem Centros de Educação Ambiental para 

orientar as comunidades locais sobre cuidados com o meio ambiente. 

No corrente ano, teve início a atuação da Rede de Monitoramento Cidadão. O 

projeto acompanha e projeta o desenvolvimento sustentável da capital capixaba nos 

próximos 20 anos. O objetivo do trabalho é monitorar e melhorar a qualidade de vida 

da cidade, produzindo conhecimento e orientando o investimento dos recursos 

públicos e privados, e dessa forma ampliando o espaço de diálogo. 

5.2 Mobilidade Urbana: O Grande Desafio à Vitória e às Cidades Sustentáveis 

No rol dos indicadores de sustentabilidade, ocupa a mobilidade urbana 

relevante destaque de que, em razão do tempo de deslocamento entre o local de 

trabalho e a residência nos grandes centros urbanos, pode prejudicar a qualidade de 

vida, podendo mesmo ser fator de inibir investimentos locais. 

Muito além, entretanto, do papel de suporte às ligações entre locais de 

trabalho e residência, o sistema de mobilidade possui uma relação biunívoca com a 

cidade e com o espaço. Sem dúvidas, uma das mais importantes características da 

mobilidade, notadamente das infraestruturas de transporte, são as mudanças na 

acessibilidade em seu entorno, ao serem implantadas, expandidas ou melhoradas 

(Ministério do Meio Ambiente e Ministério das Cidades, 2015). 

A mobilidade urbana é o grande desafio das cidades contemporâneas. A 

opção pelo automóvel levou à paralisia do trânsito, com desperdício de tempo e 

combustível, além de problemas ambientais de poluição atmosférica e ocupação do 

espaço urbano, dada a preferência da população pela utilização do transporte 

individual. 



O setor de transporte é, portanto, um elemento-chave para tornar uma cidade 

sustentável. A importância do transporte é tal que no documento final da Rio+20 

consta que “transporte e mobilidade são centrais para o desenvolvimento 

sustentável” (NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2012). 

A cidade de Vitória procura solucionar o caos que se intitula mobilidade urbana 

através do incentivo da utilização de vias alternativas como ciclovias, ônibus e 

catraieiros. Exemplo disso é o Projeto Bike Vitória - sistema de compartilhamento de 

bicicletas iniciado em maio de 2016 através do aluguel de bicicletas e com estações 

localizadas em: São Pedro, Tancredão, Jardim da Penha, Praia de Camburi e Jardim 

Camburi (G1, 2016).  

 A implantação de ônibus exclusivos para adeptos à bicicleta e com incentivo 

à utilização destes para locomoção dentro da cidade, incentivo pela mídia local para 

utilização de transportes coletivos (com investimento na melhoria dos mesmos) são 

algumas das propostas nesse sentido. Por um período, muito se discutiu quanto à 

possibilidade de construção de um metrô de superfície, mas o projeto não obteve 

êxito, dando início ao Programa de Mobilidade Urbana para a Grande Vitória.  

5.3 Ideias e Pretensões Para uma Vitória Sustentável 

O Governo do Espírito Santo em parceria com o Governo Federal e 

Municipais criou um plano de governo para melhoria no transporte público e 

mobilidade de passageiros na área conturbada da Grande Vitória, assim como a 

reorganização dos espaços urbanos. Este programa faz parte de plano do Governo 

Estadual que cumpri a LEI FEDERAL Nº 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012, onde 

estabelece melhorias nas cidades no que remete a mobilidade urbana e novas 

modalidades de investimentos para o transporte público urbano (Secretaria de 

Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, 2017). 

Os investimentos do Plano Municipal de Mobilidade Urbana foram divididos 

em duas estirpes de modificação na mobilidade urbana da Grande Vitória, seus 

investimentos estão sendo dedicados a reformar/construir vias e pontes e a 

implantação do Sistema BRT. 

O “BRT (Bus Rapid Transit) região Metropolitana da Grande Vitória” será um 

sistema de transporte coletivo com cobrança prévia de tarifa, que funcionará em 

parceria de empresas particulares e órgãos públicos estaduais através de licitação 

para a implantação e administração, com investimentos do Governo Estadual, 

Federal e Municipais.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.587-2012?OpenDocument


O PMM além do BRT, conta com outras grandes obras na infraestrutura das 

vias na Capital e em suas cidades aglomeradas. O chamado “Portal do Príncipe”, no 

bairro Ilha do Príncipe em Vitória, pretende construir um grandioso viaduto com 

rotatórias e estacionamentos para separar o acesso ao Porto de Vitória do acesso a 

Capital, assim como criar uma via específica para o BRT.  

Como mostra a descrição das obras do PMM, busca-se transformar Vitória 

em um corredor de passagem, levando a questionamentos se as características 

físicas e geográficas da Capital comportam um projeto de tal dimensão, uma cidade 

antiga de vias estreitas e na maioria dos bairros sem planejamento urbano, que 

obrigará a cidade a se adequar ao BRT e não o BRT se adequar a cidade, 

ressaltando que o problema de mobilidade urbana não está concentrado na Capital, 

o problema na Capital é reflexo dos municípios agregados, outro ponto levantado 

pelos críticos ao PMM são as desapropriações que serão necessárias pra 

implantação do programa. Entra agora outro questionamento: o quanto o caráter 

social e cultural da Grande Vitória será levado em consideração, já que dentro do 

plano espaços como a Praça do Cauê e o os armazéns do Porto de Vitória – 

patrimônio histórico e importante centro de cultura e lazer- serão sacrificados para 

as obras. 

Nota-se, então, que a cidade de Vitória segue rumo à ecologização da 

sociedade, visto que durante a gestão do prefeito da época, consolidaram-se as 

condições que culminaram na convocação e realização do projeto Vitória do Futuro. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para solucionar problemas ambientais e sociais, governos buscam através da 

sustentabilidade promover bem-estar e qualidade de vida para a população. Porém, 

muitas pessoas não se atentam a essa questão, assim como cidades se utilizam do 

termo por este ter se tornado “moda”. Diferentes ecossistemas tem a capacidade de 

se manterem ao longo do tempo. Então, na maioria das vezes, autoridades locais 

lançam mão da tecnologia para conter a degradação ambiental. 

Como tem acontecido em outros grandes conglomerados urbanos, a cidade de 

Vitória tornou-se um laboratório em busca de alternativas para os graves problemas 

ambientais contemporâneos, tornando-se, até, objeto de curiosidade e exemplo a ser 

seguido por outras cidades.  



Os documentos Vitória do Futuro e Um sonho em construção produziram, 

além de sua eficácia política (ênfase na participação social para a construção da 

cidade do futuro) também uma eficácia simbólica, em que a fusão de dois pilares 

aparentemente inconciliáveis: uma cidade voltada para os princípios do 

desenvolvimento econômico X implantação e ampliação de grandes 

empreendimentos dos de grande impacto socioambiental como representativa de 

um modelo de cidade sustentável (TRIGUEIRO E LEONARDO, 2012). 

Dessa forma, através de projetos e programas de conscientização da 

população a cidade de Vitória segue em busca da sustentabilidade, principalmente 

quando o assunto é mobilidade urbana, de acordo com o que é proposto pela Agenda 

21. Para isso, o Poder Público investe na reestruturação das vias públicas para uma 

adequada utilização do transporte público, através do incentivo da utilização do 

mesmo, ou uso de ciclovias e via marítima. Além disso, nota-se a adequação da 

calçada cidadã para circulação de pedestres. A utilização de trilhos para locomoção 

foi proposta, mas infelizmente não obteve êxito. Mesmo assim, observa-se que, a 

cidade investe na promoção de sustentabilidade e consequente qualidade de vida, 

tornando-se exemplo a ser seguido, considerando as políticas propostas no passado 

e também as ações atuais que promovem uma nova forma de pensar sobre 

sustentabilidade, conscientização ambiental e gestão pública. 
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