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INTRODUÇÃO 

A região atualmente denominada Centro no município Vitória, capital do estado do 

Espírito Santo (Brasil), exerceu, de modo hegemônico no âmbito local, função de 

centralidade, desde a origem da cidade em 1551 até a década de 1970. Nesta década, a 

região permaneceu, ainda, como centro principal da aglomeração urbana, concorrendo, no 

entanto, com pequenas e médias centralidades em formação e/ou em crescente vitalidade. 

O momento seguinte, revelou a perda deste caráter hegemônico no âmbito da aglomeração 

urbana e mesmo, no âmbito municipal. Diversos foram os processos que contribuíram para 

esta ocorrência. Entre estes encontra-se a própria expansão urbana vivenciada na Grande 

Vitória em função do êxodo rural causado pela crise da cultura cafeeira no estado e em 

função da atratividade gerada pelos grandes projetos industriais. Trata-se da passagem da 

economia do Espírito Santo da agro-exportação para a grande indústria. 

Sem a intenção de minimizar o impacto dos diversos fatores que atuaram sobre as novas 

centralidades emergentes na região, este trabalho procura apontar a contribuição dos 

investimentos públicos municipais na conformação do novo Centro municipal, atualmente 

polarizado pelo bairro Praia do Canto. 

METODOLOGIA 

Em termos metodológicos, a abordagem aqui desenvolvida pauta-se obrigatoriamente em 

material bibliográfico que permita o acompanhamento do processo de expansão urbana 

ocorrido em Vitória, processo este diretamente relacionado à formação de novos centros. 

No entanto, cabe destacar estudos específicos que se constituem em importante base 

para o desencadeamento temático e para as conclusões aqui expressas. Trata-se de duas 
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pesquisas empíricas realizadas em contextos diferenciados, permitindo porém oportuno 

cruzamento quanto à construção de nova centralidade em Vitória. 

A primeira, corresponde ao estudo sobre os investimentos municipais em obras públicas 

a partir de orçamentos e balanços da Prefeitura Municipal de Vitória entre os anos de 1959 e 

1992. O período corresponde a nove mandatos municipais e coincide com a fase de 

transição econômica a partir da qual o Espírito Santo é inserido no contexto industrial do 

país. Os dados foram inicialmente organizados em tabelas com registros anuais, 

acompanhando-se os investimentos previstos (orçamento) e realizados (balanço), em que 

tipo de obra pública e em que localização. Em seguida, procurou-se registrar em mapa do 

município de Vitória, a localização desses investimentos em obras, o que permitiu a 

visualização das áreas da cidade atendidas por mandato municipal. 

A segunda pesquisa considerada no bojo desta abordagem, refere-se a mapeamento e 

banco de dados contendo registros sobre os edifícios com quatro ou mais pavimentos em 

bairros de Vitória com significativa verticalização de construções. Estes registros 

correspondem a informações geoprocessadas tratando da localização, número de 

pavimentos, data de aprovação de projeto arquitetônico, uso do solo, entre outros aspectos 

característicos dos respectivos edifícios. Estas informações tornam-se especialmente 

significativas considerando-se a associação entre a origem da verticalização de construções 

em Vitória e a área central. 

ABORDAGEM A PARTIR DA HISTÓRIA 

Praia do Canto - Enseada do Suá - o novo centro de Vitória 

Conforme já apontado, Vitória corresponde à série de cidades brasileiras fundadas no 

período colonial. Esta recebeu em seu território e circunvizinhança diversas sedes jesuíticas. 

Permaneceu no entanto limitada em sua economia, uma vez que o estado do Espírito Santo 

tornou-se, aos olhos da metrópole portuguesa, reserva madeireira e barreira fortificada 

impedindo à penetração às Minas Gerais, para que se evitasse com isso o contrabando de 

pedras preciosas. 

Deste modo até fins do séc XIX a economia de Vitória e do Espírito Santo manteve-se 

inexpressiva, tomando um certo impulso, a partir de então, em função da produção de café, 

que se desenvolveu pelas mãos dos imigrantes, sobretudo italianos, que por esta ocasião, 

passaram a povoar o estado. Assim sendo, até o final do século XIX, o movimento urbano 
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que caracterizava Vitória ocorria na região hoje conhecida como Centro; fora desta 

configuração havia apenas alguns povoados, bastante restritos, e fazendas. 

A primeira manifestação de porte para expansão da cidade, resultando na conformação 

da região onde atualmente situa-se o novo centro, ocorreu em 1896, por iniciativa de Muniz 

Freire, à época, a cargo do governo do Espírito Santo. O projeto previa para Vitória uma 

expansão correspondente a cinco ou seis vezes a área então ocupada, compondo-se de 

três núcleos: operário, hortícula e residencial. Esta proposta era parte de um complexo 

programa de governo, que visava transformar Vitória no centro econômico e político do 

estado, prevendo para isso, a reestruturação da rede ferroviária e das instalações do porto. 

A construção de um novo arrabalde, como foi denominado por Brito (1896), autor do projeto 

ou, de um subúrbio jardim, nas palavras de Andrade (1992), inseria-se no programa de 

governo, demonstrando a vertente moderna de Vitória em contraposição à insalubre cidade 

existente de fato. O vultuoso porte da projeção feita por Freire para a modesta cidade de 

Vitória pautava-se nos ascendentes lucros gerados pela produção do café. A oscilação 

destes lucros determinou, até meados do século XX, o ritmo da realização de benfeitorias 

urbanas na capital capixaba. 

Assim, em função das dificuldades financeiras ditadas pelo mercado do café, as obras 

direcionadas ao novo bairro foram interrompidas em 1897, para em seguida, prosseguirem 

lentamente. A lentidão na implantação da infra-estrutura é diretamente proporcional à 

vagarosa ocupação do lugar, a despeito das sucessivas facilidades instituídas pelo governo 

para promover venda de lotes e construção. 

Deste modo, a infra-estrutura viária, entre o novo bairro e o Centro, executada pelo 

estado ao final da década de 1920, estimulou a ocupação ocorrida na década de 1930, 

contribuindo para que o local, na década de 1940, já se caracterizasse como um balneário. 

Após nova investida em infra-estrutura viária, ocorreu a consolidação de fato da 

ocupação ao longo das décadas de 1950 e 1960, quando a presença de equipamentos 

sociais e coletivos conferiu ao lugar a idéia de bairro. 

Intensas transformações na morfologia desse novo bairro marcaram a década de 1970, 

tendo como elementos mais significativos a verticalização de construções e o aterro de 

extensa área contígua. 

A partir da década de 1980 estas transformações tornaram-se ainda mais expressivas. 

Embora permaneça com a função residencial, hoje a Praia do Canto acumula as funções de 

comércio e serviço, abrangendo diversidade de opções e polarização características de um 

lugar central. 
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Com relação ao aterro executado entre os anos de 1970 e 1977, assinala-se sua 

idealização em 1931, mesmo que com outro formato e traçado. Ocupado inicialmente com 

residências unifamiliares, a Enseada do Suá, caracteriza-se atualmente pelo uso comercial, 

marcado pela instalação de um shopping, e institucional, com edifícios dos poderes 

judiciário e legislativo. A contigüidade com o bairro Praia do Canto e a presença de áreas 

ainda vagas denotam a tendência a ampliar concentração de comércio-serviço-institucional, 

realçando o caráter de centralidade. 

A Grande Vitória e as múltiplas centralidades 

A consolidação da expansão de Vitória alimentada pela paulatina implantação de infra-

estrutura urbana parece de fato ter contribuído para a conformação de um novo centro. No 

entanto, deve-se salientar a participação de outro fator nesse processo. Trata-se de fator 

intrínseco à expansão de Vitória, observado porém, à luz do contexto metropolitano. 

Neste sentido, constata-se que em 1968, documento oficial do estado já utilizava a 

denominação Grande Vitória para classificar a aglomeração urbana formada pela capital do 

estado e pelos quatro municípios de seu entorno: Vila Velha, Cariacica, Viana e Serra. 

Entre 1971 e 1973, o escritório M. Roberto Arquitetos e Planorte desenvolveu o Plano de 

Desenvolvimento Integrado para a Grande vitória. Neste há o reconhecimento quanto à 

situação hierárquica, qualificando como centro principal, o Centro da capital. Porém, nota-se 

que tanto em termos de diagnóstico como em termos de proposição, o plano deixa clara a 

existência de outras centralidades em Vitória e nos municípios vizinhos. De fato, o plano vai 

além disso, ao potencializar centralidades nascentes e até mesmo ao lançar novos centros. 

No entanto, o que importa indicar é que no início da década de 1970 a região Praia do 

Canto – Enseada do Suá, em Vitória, já figurava como futura centralidade. Além disso, 

importa também constatar que esta e o chamado Centro encontravam-se já nesta ocasião 

rodeados de outras centralidades. 

Tal contexto contribui então para o entendimento de construção de centralidade não só 

pela expansão intra-urbana, mas considerando também o concomitante movimento de 

metropolização, que transfigura a mancha urbana e complexifica o ambiente sócio-

econômico. Este movimento magnifica o papel da nova centralidade, tendo em vista sua 

abrangência e atratividade, gerando intensos fluxos diários, agora, para além dos limites 

municipais. Por outro lado é possível observá-lo, ao mesmo tempo, como movimento que 

dilui a nova centralidade. Isto porque a existência de outros centros relativiza sua 

importância; mesmo que o novo Centro venha a exercer papel de destaque, este não mais 
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ocorrerá de forma hegemônica, ao contrário do papel representado ao longo de séculos pelo 

primeiro centro. 

Como se observa, as novas centralidades conformam-se diante de múltiplos e complexos 

movimentos. 

A LOCALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS E A CENTRALIDADE 

Voltando o foco para o exame da infra-estrutura urbana em obras públicas, com base no 

estudo desenvolvido sobre orçamentos e balanços do município, é possível acompanhar o 

direcionamento da atenção do poder público sobre o território de Vitória, entre 1959 e 1992. 

Entre 1959 e 1971, abrangendo os três primeiros mandatos, ao mesmo tempo em que se 

constatou a incidência de intensos investimentos no Centro, percebeu-se também gradativa 

ampliação da área de abrangência de investimentos sobre a região leste de Vitória, onde se 

conformará posteriormente o novo Centro. 

O período entre 1971 e 1975, caracterizando o quarto mandato municipal examinado, 

demonstra não só a ampliação da área receptora de investimentos na região leste de 

Vitória, como aponta para a transposição deste limite. Neste período, tem início a 

implantação de infra-estrutura urbana na área continental, movimento que permanecerá nos 

mandatos seguintes. Os investimentos direcionados à área continental tornaram-se 

indispensáveis à implantação do Porto de Tubarão, da Companhia Siderúrgica de Tubarão e 

do parque industrial da região, que instalou-se em município vizinho. 

 No quinto e no sexto mandatos analisados, entre 1975 e 1983, além do avanço dos 

investimentos públicos sobre o continente, tem destaque a permanência de atuação em 

infra-estrutura sobre extensa área da região leste, bem como a redução de investimentos 

sobre a região central. 

O exame do período entre 1983 e 1992, envolvendo do sétimo ao nono mandato 

municipal em estudo, permite perceber a continuidade de investimentos na área continental. 

Este corresponde também, ao período em que ocorreram investimentos sobre a área de 

aterro na região leste. Quanto ao Centro, verifica-se a ausência de investimentos entre 1983 

e 1985 e o retorno destes entre 1986 e 1992, relacionados a programa de revitalização. 

Todo o processo aqui descrito mostra que o movimento de consolidação de um novo 

centro em Vitória foi acompanhado da implantação de investimentos públicos em infra-

estrutura urbana. Do mesmo modo e em razão inversa, a perda de destaque do Centro 
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secular foi acompanhada pela redução e até ausência de investimentos em infra-estrutura 

urbana pelo município no local. 

 Nota-se inclusive que a retomada dos investimentos e a finalidade à qual se destinaram 

realçam a mudança de papel exercida pelo Centro, por apontar a necessidade de 

revitalização. 

Do exposto, constata-se ainda que a implantação da infra-estrutura para além da área de 

expansão focada como novo centro coincide com o entendimento que relaciona a 

metropolização às múltiplas centralidades. 

 A VERTICALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES RUMO AO NOVO CENTRO 

O percurso para formação do novo centro em Vitória foi também revelado 

acompanhando-se a transferência do interesse imobiliário pela construção de edifícios. 

A pesquisa realizada indicou que o processo de verticalização de construções em Vitória 

desenvolveu-se a partir de metade da década de 1940 no Centro. Esta região, manteve, até 

a década de 1970, a preferência dos agentes imobiliários para a construção de edifícios. A 

partir de então, ocorre vertiginosa queda de interesse pela verticalização no Centro, em 

concomitante movimento de intensificação de preferência pela região do novo centro. 

A atratividade da região praiana e a participação do incorporador como novo agente do 

setor imobiliário local marcaram a migração do interesse pela construção de edifícios em 

Vitória nesta época. No entanto, cabe assinalar que a questão também remete à infra-

estrutura urbana empreendida pelo poder público sobre o local, conforme exposto 

anteriormente. 

CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES 

O estudo a partir dos orçamentos e balanços municipais entre 1959 e 1992, período de 

transição econômica no Espírito Santo, demonstrou o percurso dos investimentos em obras 

públicas em Vitória. Conforme verificado, este percurso encontra correspondência no 

processo de expansão urbana, valorização imobiliária, arrefecimento do caráter polarizador 

do Centro e emergência do novo centro. Neste processo observou-se também, o boom 

imobiliário na orla marítima, alimentando a transferência da população de mais alta renda do 

Centro para os arredores do novo centro. A inserção de todo este movimento no âmbito da 
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metropolização da região de Vitória, permite ver a conformação deste novo centro como 

parte do contexto de centralidades múltiplas inerentes ao próprio processo de 

metropolização. 

A reflexão aqui apresentada revelou a década de 1970 como o tempo de inflexão 

fundamental para as respectivas constatações. Nesse sentido, cabe então reconhecer que, 

a intensificação da globalização da economia, bem como a alteração na dinâmica e nos 

veículos de circulação de fluxos, exigem esforços adicionais para identificação e 

compreensão do estudo das centralidades, no momento atual. 
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