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O presente trabalho sobre favelas e loteamentos irregulares nos municípios de 

Vitória e Vila Velha no Estado do Espírito Santo aborda a questão das áreas ocupadas pela 

população de baixa renda sem nenhuma infra-estrutura. Processo este, advindo de fluxos 

migratórios, que se adensaram a partir da década de 70, com os grandes projetos industriais 

no estado. Para as prefeituras de Vitória e Vila Velha, as áreas de ocupação desordenada 

não são denominadas favelas, mais sim áreas sub-normais ou de sub-habitações. 

Podemos caracterizar os assentamentos urbanos advindos do processo de 

segregação socioespacial, em dois tipos: Assentamento humano regular, ou seja, a dita 

cidade formal e o assentamento humano irregular, sendo caracterizados, pelas áreas de 

ocupação sub-normal e/ou sub-habitadas. Um fator de distinção entre ambas é a existência 

de instrumentos de gestão e planejamento na cidade formal, sendo a segunda 

caracterização o objeto de estudo da referida pesquisa. 

 Trabalhando em função da distinção entre os assentamentos e da conseqüente 

oferta de infra-estrutura e presença do Estado existente nos diferentes lugares da cidade, ou 

seja, a distinção social em relação aos espaços, caracterizando uma situação de 

segregação urbana, definida por Castells (1983), como “a tendência à organização do 

espaço em zonas de forte homogeneidade social interna e com intensa disparidade social 

entre elas, sendo esta disparidade compreendida não só em termos de diferença, como 

também de hierarquia”. 

Grande parte das áreas de Vitória que encontram-se nessas condições, estão 

inseridas em programas municipais, como o Projeto Terra, que visa a implantação de infra-

estrutura, urbanização e regularização fundiária desses locais, e o Projeto Habitar, criado 

pela prefeitura municipal de Vila Velha com o mesmo intuito, sendo que a viabilização do 

Projeto Terra consiste em três etapas: a pré-urbanização, a urbanização e a pós-

urbanização. 
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O processo de valorização destas áreas em decorrência da urbanização gera o 

aumento do custo de vida das mesmas, trazendo como conseqüência a migração das 

populações, ali residentes, para outras áreas da aglomeração da Grande Vitória, onde 

ocorre o desenvolvimento de um novo processo de ocupação desordenada. O trabalho 

consiste em analisar as áreas em condições de sub-normalidade, bem como todo o 

processo que originou essas ocupações. Avaliar também as conseqüências destes 

processos para a população local, assim como para toda a sociedade, indicando os locais, 

quando possível, nos quais observam-se um nível de qualidade de vida deteriorado, como 

conseqüência de uma ocupação sem planejamento. 

 A ORIGEM DA OCUPAÇÃO DESORDENADA EM VITÓRIA 

Vitória, uma cidade de origem colonial, abrigava no início deste século, uma 

população de, aproximadamente, 10.000 pessoas. A economia açucareira, predominante no 

Espírito Santo até meados do século XIX, não proporcionou condições favoráveis para que 

um dinamismo sócio-econômico ocorresse na Província e, conseqüentemente, isto não 

impulsionou a vida comercial na cidade. Assim, até os primeiros anos da República, Vitória 

não sofreu alterações em seu espaço ocupado; a história da cidade, registrada nas 

edificações, no processo de ocupação territorial e no seu traçado, não havia sido ainda 

alterada. 

Esse quadro começa a mudar na última década do século XIX, quando se ampliam 

as atividades de comércio voltadas em função da economia cafeeira. Com o 

desenvolvimento desse comércio, a cidade presenciou um salto no seu crescimento e as 

características da capital começaram a se alterar, sobressaindo os setores comercial e 

portuário. O café provocou mudanças na organização do espaço da cidade, com a 

construção de casas comerciais, de melhorias na área do porto. 

Nesse contexto, podemos registrar a primeira intervenção planejada no espaço 

urbano de Vitória, através do Plano Novo Arrabalde, que foi orientado no sentido de 

promover, a partir da iniciativa do Governo (Muniz Freire: 1892-1896), uma organização do 

espaço que superasse os condicionantes naturais que limitavam o crescimento da cidade. 

Este plano propunha o aterro de baixadas e manguezais, orientado para que o núcleo 

urbano de Vitória se expandisse em direção a região da atual Ponte da Passagem, 

incorporando a malha urbana as Praias Compridas, do Suá e Santa Helena. A evolução 

destas propostas de "avanço de terras para o mar" se consolidou, principalmente, através 

das novas ações de governos posteriores. 

 A cidade de Vitória perdeu o aspecto colonial e o perfil de urbanização modesta após 

1910, quando Jerônimo Monteiro, então governador do Estado, teve como meta a 

urbanização de Vitória, incluindo as obras do porto. Nesta época foram iniciadas as obras de 

 10932 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

infra-estrutura básica da capital, serviços urbanos, aterros de mangues para a construção de 

habitação, construção de parques, "retificação de ruas, reconstrução dos primeiros edifícios 

públicos, construção das escadarias e da Santa Casa de Misericórdia. Jerônimo Monteiro 

preparou a cidade para a urbanização moderna ocorrida no Governo de Florentino Ávidos 

(1924- 1928), com a conclusão das obras do porto, de pontes, alargamento de ruas e a 

expansão da malha urbana para a ocupação de novos bairros. 

A partir dos anos 60, ocorreram transformações na cidade de Vitória em função das 

novas relações sócio-econômicas e espaciais. A desarticulação do tradicional modelo 

agrário-exportador em função de um novo padrão de acumulação, o industrial, mudou o 

perfil urbano da capital, que deixou de ser aquela pequena cidade comercial e 

administrativa, inserindo-se no contexto urbano nacional. 

O processo de industrialização redefiniu o espaço urbano da capital, que se constituiu 

no lócus das atividades produtivas. Ressalta-se que a emergência de um novo padrão de 

acumulação pela implantação de projetos industriais em espaços socialmente valorizados 

faz parte da política de articulação do próprio sistema capitalista, ou seja, a articulação das 

unidades produtivas com o sistema de comercialização. A cidade de Vitória redefiniu-se 

como a organização espacial privilegiada para concentrar o processo de produção e 

comercialização, em virtude de ser um centro urbano de intercâmbio comercial, 

principalmente em função de seu porto. 

Portanto, foi consolidado o espaço industrial centralizado na aglomeração de Vitória, 

no qual verificou-se um extraordinário expansionismo: de um lado, as camadas de maior 

poder aquisitivo espalhando-se em sentido paralelo à orla marítima (área do bairro nobre da 

Praia do Canto e adjacências), e por outro lado, o oposto. As camadas de nível médio e 

baixo estabelecidas na área da Vila Rubim e em direção ao bairro de Santo Antônio, e na 

região do bairro de Jucutuquara e adjacências, uma camada de trabalhadores de nível 

médio. Mas nas proximidades do centro e em meio a esses pontos principais, surge uma 

população muito pobre, aglomerada em sítios de núcleos considerados não urbanos: as 

favelas. 

O processo de ocupação torna-se mais rápido a partir das décadas de 60 e 70, fato 

causado principalmente pela mudança de eixo da economia capixaba, como foi citado 

anteriormente, com a posterior erradicação dos cafezais no interior do Estado, levando 

milhares de famílias a migrarem para a capital, fazendo com que Vitória assiste a um 

crescimento significativo de sua malha urbana. Esta população de baixa renda ocupou áreas 

de mangue e encostas de morros sem qualquer infra-estrutura urbana e condições mínimas 

de habitação, enfim, um local que não oferece um mínimo padrão de qualidade. Até 1980, a 

população da capital cresceu de forma desordenada, deixando claro que o processo de 
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urbanização estava ultrapassando os limites que a própria cidade podia suportar. 

A velocidade que se operou a ampliação e a ocupação de áreas degradadas 

demonstra o agravamento das condições de pobreza e desigualdades que prevaleceram na 

capital nos últimos 30 anos. Essa aparente desordem do crescimento das cidades retrata as 

precárias condições urbanas das áreas periféricas, onde se aloja uma significativa parcela 

da população, concentrando nessas áreas tanto a pobreza da cidade quanto a multiplicação 

dos problemas urbanos. 

CONSEQUÊNCIAS E CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO DESORDENADA 

Nas décadas de 60 e 70, caracterizadas como o período de maior fluxo migratório, as 

encostas e os manguezais foram intensa e desordenadamente ocupados, em um processo 

em que, embora com uma dinâmica menor, perdura até hoje. 

A grande declividade das áreas das encostas, aliada a retirada da cobertura vegetal 

para dar lugar às ocupações humanas, resultou em processos contínuos de erosão, de 

conseqüências gravíssimas, com deslizamentos de terra, matacões e lixo, 

colocando em risco a população residente. As regiões ao nível do mar também foram 

afetadas com transbordamentos e enchentes causadas pelo entupimento das galerias 

pluviais. O perigo existente na ocupação desses locais de risco era eminente, pois com uma 

chuva intensa, estabelecida num curto período de tempo, acarretou em muitos desastres 

materiais e fatais, degradando ainda mais o espaço fisico e as condições sociais dessa 

população. Esta ocupação desordenada ocasionou também, a dificuldade de implantação 

de acessos adequados e de infra-estrutura básica, tendo em vista o alto custo desses 

serviços. Outro agravante é que Vitória, sendo o pólo econômico mais desenvolvido da 

Região Metropolitana, tornou-se centro de atração populacional de outros municípios e 

Estados vizinhos, sobrecarregando a demanda sobre os serviços públicos básicos. 

 Atualmente, vivem em situação precária no município, aproximadamente 77.500 

pessoas, localizadas em 33 comunidades, o que representa 29,15% da população do 

município. As áreas ocupadas pela população de baixa renda estão difusamente distribuídas 

pelo município e perfazem uma total de 5,37 Km2, correspondendo a 6,62% da área total do 

município. Das 33 comunidades, 29 estão localizadas nas encostas do Maciço Central e dos 

maciços graníticos espalhados pelo município, e quatro estão localizadas em áreas de 

mangue. A densidade bruta média destas áreas corresponde a 40,98 domicílios por hectare. 

Estas áreas não possuem regularizadas suas situações fundiárias, e por sua forma 

espontânea de parcelamento do solo, não foram destinadas ao Poder Público. 

 O PROJETO TERRA 
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Com o discurso de integração das áreas ocupadas pela população de baixa renda ao 

restante da sociedade capixaba, a Prefeitura Municipal de Vitória vem desenvolvendo o 

Projeto Terra - Programa Integrado de Desenvolvimento Social, Urbano e Ambiental nas 

áreas citadas anteriormente. Este projeto prevê um conjunto de obras, ações e serviços de 

natureza pública visando à urbanização, a regularização fundiária, a preservação ambiental 

e o desenvolvimento das comunidades. O programa é composto de objetivos, metas e 

arranjos institucionais, que compreende as seguintes intervenções: 

Urbanização: São obras e serviços referentes à hierarquização, implantação e 

pavimentação de sistema viário, drenagem de águas pluviais, contenção de encostas, 

abastecimento d'água, implantação e sistema de ligação e coleta de esgoto doméstico, 

expansão da iluminação pública, melhoria da limpeza pública e do sistema de coleta de lixo, 

melhorias habitacionais e sanitárias, implantação de equipamentos públicos e comunitários, 

prevenção contra incêndios, implantação de mobiliário urbano, sinalização e comunicação 

visual. 

Ação de regularização: Consiste em estabelecer normas e índices urbanísticos, registro das 

áreas em cartório e a titulação dos ocupantes. 

Ação de desenvolvimento comunitário: Propicia a inserção das comunidades no 

desenvolvimento do projeto e a implementação de projetos sociais que visam atender a 

população local. 

Preservação Ambiental: Consiste na definição e o estabelecimento das áreas a serem 

preservadas, o reflorestamento das encostas, fiscalização, promoção de campanhas de 

educação ambiental e sanitária e definição de uso sustentável para as áreas preservadas. 

O objetivo do projeto é incorporar as áreas ocupadas irregularmente ao tecido urbano 

da cidade, capacitando-a de padrões urbanísticos adequados, infra-estrutura básica, 

equipamentos públicos, habitações dignas, segurança e melhorias micro climáticas, de 

modo a viabilizar a regularização fundiária e a preservação ambiental, garantindo qualidade 

de vida e pleno direito a cidadania aos moradores destas comunidades. 

As áreas objetos de intervenção foram mapeadas e delimitadas em poligonais que 

podem integrar um ou mais bairros dependendo da situação físico-geográfica. Para a 

delimitação dessas áreas foram estabelecidos critérios que levaram em consideração as 

características sócio-econômicas da população e os aspectos ambientais presentes no 

local. Sempre que possível, os limites das poligonais coincidem com o traçado do sistema 

viário e os setores censitários do IBGE. As áreas objeto da intervenção estão definidas em 

15 poligonais, totalizando 5,4 Km². 

São elas: Poligonal 1: Comunidades de Jaburu, Consolação, São Benedito, Itararé, 
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Bairro Bonfim, Bairro da Penha e Engenharia. Poligonal 2: Comunidades de Romão, Forte 

São João e Cruzamento. Poligonal 3: Comunidades de Piedade, Fonte Grande, Moscoso, 

Santa Clara e  Capixaba. Poligonal 4: Comunidades de São José e Santa Helena. Poligonal 

5: Comunidade de Jesus de Nazareth. Poligonal 6: Comunidade da llha do Príncipe. 

Poligonal 7: Comunidades de Alagoano, Quadro, Cabral, Bananal e Alto Caratoíra. Poligonal 

8: Comunidade de Bela Vista e Santo Antônio. Poligonal 9: Comunidade de Condusa. 

Poligonal 10: Comunidade de Conquista. Poligonal11: Comunidade de Joana D' arc, Santa 

Martha e Andorinhas. Poligonal 12: Comunidade de llha das Caieiras. Poligonal13: 

Comunidade de Maria Ortiz. Poligonal 14: Comunidade do Morro do Macaco. Poligonal15: 

Comunidade de Monte Belo. 

 Segundo a Prefeitura de Vitória, com a intervenção a ser realizada, esta população 

marginalizada será incorporada a cidade legal, passando a contar com padrões de 

urbanização aceitáveis, a regularidade da propriedade da terra, a acessibilidade de bens e 

serviços e, principalmente, a presença do Poder Público nestas áreas como agente 

promotor do desenvolvimento econômico-social e preventivo da criminalidade. 

HISTÓRICO E OCUPAÇÃO DAS POLIGONAIS 

A Poligonal 1 é circundada ao norte pelos bairros de São Cristóvão e Santa Luzia, a 

sudoeste/sul pelos bairros de Santos Dumont, Bairro de Lourdes, Consolação e Horto, a 

leste pelo de Santa Lúcia, possuindo uma área de 1.773,640 m² num total de 31.180 

habitantes aproximadamente, onde existem cerca de 8.300 domicílios. 

Esta poligonal compreende a maior concentração de espaço ocupado, dentre todas 

as outras Poligonais, abrangendo um total de 7 bairros que ocupam as encostas e as bases 

do Morro Grande e o de Gurigica. 

Seus limites são bem definidos e permeiam eixos viários municipais importantes 

como as Av. Leitão da Silva, Av. Vitória, Av. Marechal Campos e Av. Maruípe, que facilitam 

sua integração à cidade e maior facilidade aos serviços públicos como transporte, comércio, 

educação, saúde e lazer. 

 A maior parte da aglomeração concentrada nesta Poligonal situa-se em morro, 

entretanto a ocupação teve início nas partes baixas situadas em áreas de mangues. Os 

assentamentos avançaram em direção as encostas dos Morros Grande e Gurigica, 

espalhando-se de forma densa e desordenada, absorvendo gradativamente o espaço em 

sua totalidade. 

O bairro de Engenharia aparece como o primeiro a ser ocupado, no final dos anos 20. 

Ocorre na parte baixa, o assentamento de algumas famílias que dividiram entre si a área 

que hoje abriga as ruas Joaquim José da Vitória e Manuel Messias. A parte alta constituída 
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por um maciço rochoso e plano foi ocupada na década de 30 e 40, por migrantes advindos 

do norte do Estado. 

No final dos anos 40 teve início a ocupação da baixada do Bonfim, expandindo-se em 

seguida para a parte alta do morro que apresentava características rurais com matas e 

lavouras de café. Moradores tanto do Bonfim quanto de Engenharia demarcaram lotes para 

seu estabelecimento e outros para vender a novos ocupantes. 

O bairro de Consolação, conhecido como Gurigica, surgiu também no finar da década 

de 40, em uma área de mangue entre Morro Grande e da Penha. Sua ocupação deu-se 

através de invasões e loteamentos, iniciada por migrantes do norte do Estado. Inicialmente 

havia uma área de baixada pequena, e a parte alta com características rurais. Os avanços 

dos assentamentos alargaram a área e o bairro foi dividido em dois: Gurigica de Fora e 

Gurigica de Dentro. Na década de 70, uma lei municipal unificou as duas Gurigicas, sob a 

denominação de Consolação. A ocupação da parte mais alta do morro originou a 

comunidade de São Benedito. 

O início da ocupação do bairro de Itararé ocorreu por volta dos anos 50, em 

decorrência de invasões em áreas alagadas, aterradas posteriormente por iniciativa do setor 

público e dos próprios moradores. Os alagamentos que se intensificam em épocas de 

chuvas, iniciaram a expansão dos assentamentos na parte mais alta do morro que foi 

denominada de Alto Itararé. 

O bairro da Penha surgiu também na década de 50, com um processo de invasão na 

parte baixa, que avançou nas encostas do morro com demarcação de lotes, onde se 

alojaram pessoas provenientes de outros bairros de Vitória ou de outros municípios 

próximos. Nos anos 60 a aglomeração se multiplica quando começam a se alojar nos 

bairros migrantes do interior do Estado. 

O local onde hoje está situado o bairro Jaburu pertencia à fazenda Constantino Helal, 

e teve sua ocupação em meados dos anos 50 por meio de sucessivas invasões 

conflituosas. À medida que a urbanização dos antigos mangues junto à Av. Leitão da Silva 

foi se dando, a população residente na baixada foi se estabelecendo nas encostas do morro 

de Jaburu. Este morro compreende duas amplas áreas: a parte próxima a Leitão da Silva, 

conhecida como Jaburu e a outra virada para a Av. Vitória, conhecida como Constantino, 

com acesso pela área do Horto. 

O bairro de São Benedito é um dos mais recentes desta Poligonal. Sua ocupação 

iniciou nos anos 60 com migrantes do sul da Bahia e norte de Minas Gerais que passaram a 

invadir a parte alta do morro seguida por migrantes do interior do Estado e de outras áreas 

do município de Vitória 
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Os bairros da Poligonal 1 apresentam características diferenciadas em relação a sua 

estrutura viária, principalmente no interior dos morros. A topografia da região e a forma 

desordenada da ocupação imprimiram grandes dificuldades aos moradores no esforço de 

criar acessos e viabilizar a circulação entre as moradias. As rampas e escadarias precárias, 

becos e ruas estreitas garantiam a acessibilidade aos moradores. 

A ocupação densa e desordenada dos morros aliada as condições de precariedade 

existentes e a falta de infra-estrutura estabeleceram diversos níveis de problemas 

urbanísticos, sanitários e ambientais. 

 O maior grau de carência e precariedade está concentrada nas partes mais altas dos 

morros, principalmente questões habitacionais, saneamento, renda, escolaridade e saúde. 

Pobreza e carências sociais são problemas que caracterizam os bairros da Poligonal. 

As organizações comunitárias datam em sua maioria dos anos 80, com o objetivo de 

lutar por melhorias nos bairros. Atuam na área várias entidades, com histórias de lutas e 

conquistas, e principalmente com referência junto à população. 

Cada bairro da Poligonal tem em média duas organizações comunitárias articuladas 

politicamente, estabelecendo relações de parceria com entidades econômicas, sociais e 

políticas, e também articulando relações com PMV, Governo do Estado e Poder Legislativo. 

As reivindicações são para atender as demandas das comunidades principalmente as obras 

de infra-estrutura, vias de acesso, contenção de encostas, implantação de equipamentos 

públicos de educação, saúde, lazer, segurança, transporte e outros. 

A violência no interior da Poligonal 1 é uma das questões que tem dificultado a ação 

das lideranças comunitárias. O nível de clandestinidade é elevado nos bairros, com exceção 

de Engenharia (talvez pelo fato de muitos militares residirem no bairro) e Bonfim. 

Dos bairros que compõe a Poligonal 1, Jaburu é o que se encontra na terceira fase, 

ou seja a da pós-urbanização, sendo que os outros se encontram em estágios mais 

atrasados. 

A região do Morro do Jaburú divide-se em 4 áreas:Jaburu- Localizado em frente ao 

Morro São Benedito, parte de Consolação e Av.Leitão da Silva; Constantino- Voltado para a 

Av. Vitória; Horto- Voltado para a parte do bairro Consolação margeada pela Av. Marechal 

Campos e bairro de Lourdes;Floresta- Voltado para a rua Cabo Paraíba e Morro de 

Gurigica. 

A região de Horto foi criada pela Prefeitura de Vitória na década de 50, com várias 

espécies de plantas que serviam para arborizar áreas desmatadas na capital e para 

comercialização. A região de Floresta foi assim denominada porque no início de sua 
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ocupação era uma grande floresta. 

A ocupação da região do Jaburú ocorreu sem planejamento e de forma desordenada, 

aliada a falta de infra-estrutura que contribuiu para baixa qualidade de vida das pessoas que 

ali se alojaram. 

O perfil das residências expressa a pobreza do morro que são em sua maioria 

imóveis próprios, pequenos, caracterizados por poucos cômodos e um número médio de 

quatro pessoas residindo, por domicílio. 

Sua infra-estrutura é precária, com abastecimento de água e energia elétrica 

deficitário, inexistindo um sistema independente de esgoto sanitário e total carência de 

equipamento comunitário. 

A topografia acidentada do local obrigou a construção de várias escadarias que 

viabilizam o acesso ao bairro. Em alguns pontos o acesso é marcado apenas por um 

simples caminho natural, não tendo qualquer tipo de pavimentação. 

 À medida que se avança a encosta, a quantidade e qualidade de rampas ou escadas 

pavimentadas vão diminuindo; a situação se agrava com a ausência de uma via de acesso 

de veículos ao Morro e a quase inexistência de um comércio local. A comunidade não 

possui espaço para lazer. 

A comunidade do Jaburú se destaca no que diz respeito à preservação da memória. 

Encontram-se erguidas ainda hoje construções antigas, ruínas de um convento atribuído à 

época dos jesuítas e um grupo de congo favorecendo a manutenção de tradições afro-

brasileiras. As igrejas desempenham um papel social importante no bairro, seja 

emprestando suas instalações em determinadas ocasiões como: reuniões de moradores, 

velórios, festas e outros. 

A ocupação desordenada provocou a degradação do espaço natural, porém ainda 

resta uma área significativa com cobertura vegetal. Nas áreas mais altas, tem-se uma visão 

privilegiada de grande parte visitação local, quando for concretizada a construção de uma 

via que vai facilitar a circulação no bairro e favorecer investimentos na região. 

A Poligonal 3, o bairro de Santa Clara foi a primeira área ocupada nesta Poligonal, 

datando de 1909. Em 1929 a ocupação no bairro Moscoso teve início com migrantes do 

interior do Estado e nordestino.  As famílias mineiras chegam na década de 50 e 60 (da 

Vale do Rio Doce), ocupam a parte mais alta do morro conhecido como "Vila Mineira".

 Piedade e Fonte Grande fazem parte do processo de ocupação mais recente, pois 

começou a ocorrer lentamente nas décadas de 40 e 50. O processo de expansão acelera-se 

a partir dos anos 60 devido ao desenvolvimento industrial na capital, que desperta o desejo 
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dos migrantes oriundos do interior do Estado, sul da Bahia e norte de Minas Gerais.  Em 

1969, Santa Clara era o local mais populoso, enquanto Piedade, Moscoso e Fonte Grande 

mantinham o mesmo número de moradores. 

A ocupação da Poligonal 5 teve início na década de 50 na área de baixada e na orla, 

especificamente a de Castanheira,denominada.de Prainha. Nos anos 60, o Sr. Padilha 

conduzia a ocupação com final idade de garantir que as residências não fossem construídas 

em locais de acesso. O processo de ocupação, até o final dos anos 70 foi caracterizado 

corno conflituoso. Nessa década houve intensificação dos assentamentos, provocando a 

ocupação desordenada do morro. Nos anos 80, a edificação dos prédios do DNER e 

EMATER facilita o acesso da população para o entorno do morro devido ao abastecimento 

de água e energia elétrica. 

Na Poligonal 8 a ocupação dos bairros de Santo Antônio e Bela Vista são 

diferenciadas, uma vez marcaram também tempos históricos distintos. A Fazenda Santo 

Antônio foi loteada e vendida do Governo de Jerônimo Monteiro em 1910. Na década de 40, 

instalam-se no bairro, os padres Pavonianas, que também tinham uma visão expansionista. 

Nos anos 40 e 50, Santo Antônio recebe os migrantes italianos e alemães, além de outras 

famílias residentes em outros municípios de Vitória. A invasão e ocupação do mangue e 

morro acontecem no início dos anos 60, originando o Bairro Bela Vista. 

 Atualmente observa-se a ocupação desordenada e a degradação das áreas 

ambientais, principalmente o mangue que margeava o contorno da parte baixa do bairro. 

 Na Poligonal 10, o bairro Conquista surge na década de 70, como alternativa de 

moradia nas encostas do Maciço Central e áreas de mangue. No início da ocupação as 

áreas demarcadas eram utilizadas para o cultivo e criação de animais. Nos ano 80, de forma 

desordenada, iniciou-se a ocupação do local para moradia. As condições de precariedade 

da área (vegetação densa, grande quantidade de animais peçonhentos e insetos) foram 

dificuldades enfrentadas pelos moradores para uma ocupação lenta e gradativa. 

De acordo coma divisão do espaço geo-físico do Município, a ocupação da Poligonal 

11 se deu em períodos e formas distintas. A presença dos primeiros moradores do Bairro de 

Santa Marta teve início nos anos 30, na antiga área de pastagem da Fazenda Maruípe, que 

pertencia ao Governo do Estado do Espírito Santo. 

A ocupação ocorreu de forma lenta, gradual e progressiva, expandindo-se nas 

décadas de 50 e 60 em locais sem infra-estrutura, o adensamento se deu por venda, divisão 

e troca de terrenos. 

O espaço físico da Poligonal toma forma nos anos 60 quando surgem os Bairros de 

Joana D'arc e Andorinhas. O primeiro tem início com o loteamento da Fazenda "Da 
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Menininha, na parte baixa de Maruípe o segundo com a invasão do Manguezal às margens 

do Canal de Camburi, próximo à Ponte da Passagem, com alta densidade de ocupação". 

A absoluta carência de infra-estrutura básica e urbana da região levaram os 

moradores a se organizarem em redes de solidariedade, agrupando-se com o intuito de 

buscar soluções imediatas para os problemas comuns advindos do cotidiano comunitário. 

No final dos anos 60 o primeiro Movimento Comunitário no Bairro de Andorinhas, 

criado por um grupo de mulheres que completavam a renda familiar trabalhando como 

lavadeiras, passaram a reivindicar junto ao Poder Público, equipamentos públicos (escolas, 

postos de saúde, creches, etc) para atender a comunidade. 

Nos anos 80 legalizaram-se os grupos de Movimentos Comunitários e Associações 

de Moradores de Bairros, entidade já marcada por uma longa luta de reivindicações por 

melhorias urbanas, principalmente relacionadas a obras de infra-estrutura e saneamento. 

As comunidades de Joana D'arc, Santa Maria e Andorinhas também se preocupavam 

em desenvolver a sociabilidade através do lazer. Muitas manifestações culturais importantes 

para a comunidade tiveram origem nas iniciativas grupais, tais como: a Banda do Congo e a 

mais antiga Escola de Samba de Vitória, a Escola de Samba do Andaraí, são manifestações 

folclóricas típicas do Espírito Santo que permanecem preservadas e festejadas pela 

comunidade. 

A grande maioria dos imóveis da Poligonal 11 (79,9%) é abasteci da por água 

canalizada, foram registradas 25 imóveis (1,8%) totalmente desprovidos de abastecimento 

de água. No Setor 30 (Mangue Seco), o percentual de imóveis que utilizam essa prática de 

"gambiarra"é bem mais significativo: 40,7%. Em 68,2% das edificações verifica-se a 

presença de caixa d'água para acondicionamento da água utilizada. 

Quanto ao abastecimento de energia elétrica, 77% informaram estar ligado à rede 

padrão de fornecimento. Apenas 5,6% dos entrevistados da Poligonal 11 declararam 

consumir energia por meio de "gambiarra". 

Observa-se que no Setor 30 (Mangue Seco) o número de imóveis em que o 

esgotamento sanitário corre a "céu aberto" é bastante expressivo: 33 imóveis, 

correspondendo a 38,4% do total de imóveis do setor. 

Quanto a coleta de lixo, 75,7% das pessoas declararam acondicionar o lixo para a 

coleta. Apenas 3% das pessoas declararam se dispor do lixo de forma não adequada: 1,9% 

em curso de água, 0,6% em vias públicas, 0,3% em terrenos baldios e 0,2% em encostas, 

Os movimentos reivindicatórios da Poligonal 11 destacam ao longo da sua existência 
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a participação de um conjunto de atores com origem e práticas político-sociais 

diferenciadas. Embora as suas concepções não sejam uniformes, representa a mobilização 

setorial de moradores que afetados na esfera do cotidiano percebem que o Estado não lhes 

assegura o bem-estar comum, sendo então necessário que a população excluída dos bens 

urbanos básicos pressione os órgãos públicos para resistir e superar a pauperização e a 

exclusão, 

 Nos estudos, pesquisas e cadastros realizados na área, os moradores apontam o 

Movimento Comunitário de Andorinhas como o mais atuante. As reuniões da diretoria são 

mensais, utilizam o espaço do Centro Social Urbano para o desenvolvimento das ações 

comunitárias. 

O Movimento Comunitário e a Associação de Moradores do bairro Santa Marta ainda 

não possuem sede própria, seus dirigentes buscam espaços alternativos dentro da própria 

comunidade para a realização de reuniões. 

As reuniões dessas organizações comunitárias não são sistemáticas, ocorrendo 

conforme as necessidades apresentadas pela comunidade, sendo inexpressiva a 

participação dos moradores nas reuniões para discussão das questões do bairro. 

O Movimento Comunitário do bairro Joana D'arc, também não possui sede própria o 

que dificulta o desenvolvimento de trabalhos comunitários. As reuniões como os moradores 

acontecem geralmente na Escada Vernenílio Pascoal e a participação nas discussões 

também é pequena. 

Apesar da referência destaca-se um grande número de moradores que desconhecem 

as formas organizativas existentes no bairro. 

 Nas entidades organizadas, a permanência ou o rodízio nos cargos das diretorias 

entre os mesmos moradores, mostra como o poder, ao se concentrar em poucas mãos, 

dificulta o surgimento de novas lideranças. 

O município de Vitória está localizado no estuário da Bacia Hidrográfica do Rio 

Santa Maria da Vitória, responsável por cerca de 50% do abastecimento de água da região 

da Grande Vitória. Em seu estuário está localizada a "Estação Ecológica do Lameirão", 

representando um dos mais importantes ecossistemas de manguezal do Estado, tanto do 

ponto de vista ambiental, quanto social, pois funciona como importante fonte de renda para 

as comunidades locais. Inserida neste contexto encontra-se a Poligonal 11, localizada ao sul 

da ilha do Lameirão, na margem direita do canal da Passagem. 

Durante o desenvolvimento de Vitória ocorreram vários ciclos de migração, pessoas 
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de outros estados como Minas Gerais e Bahia e pessoas do interior do Estado e municípios 

vizinhos. Esse conjunto de migrantes levou à ocupação gradativa das áreas de Mata 

Atlântica e Ecossistemas associados. Levando assim a ocupação nas áreas de morros, 

encostas e manguezal, promovendo o acelerado processo de degradação ambiental. 

A construção de moradias sobre o manguezal causou a degradação da vegetação 

nativa e o aterro do manguezal, que sofreu drástica redução de sua largura e profundidade, 

em vista das práticas de aterramento hidráulico e de processos de aterramento natural 

identificados pela ocupação humana de suas margens. 

O trecho do canal localizado entre a llha do Campinho e a Poligonal, atualmente é 

urna das áreas mais poluídas da Baia de Vitória, devido ao lançamento de lixo e esgoto "in 

natura". 

No que se refere a utilização do canal, são observadas três formas básicas de uso: 

extrativismo, navegação e lazer. A atividade extrativista (captura de ostra, sururu e 

caranguejo) é urna prática comum entre os moradores que vivem na beira do manguezal. A 

navegação é realizada principalmente pelos pescadores e marisqueiros para pesca e coleta 

de sururu. Também se pode observar a atividade de esportes náuticos e pesca amadora. 

Um problema observado em relação a atividade extrativista do sururu, é o despejo da 

casca na região da orla verde dentro da Polígonal, o que além de causar mau cheiro 

transforma-se em atrativo de vetores de doenças. 

Pelo exposto, observa-se a necessidade do desenvolvimento de um processo 

educativo dirigido as comunidades alvo da Poligonal 11, enfocando conteúdos atividades 

adequadas à sua realidade cultural, social e ambiental, relacionando saneamento, saúde e 

qualidade ambiental. As práticas de educação ambiental e sanitária deverão ser 

desenvolvidas desde a fase de implantação de obras sensibilizando, informando educando a 

população, com vistas a mudança de hábitos, valores e atividades, que levem à 

sustentabilidade ambiental e a perenização dos investimentos realizados. 

Os primeiros habitantes da Poligonal 12 foram os índios Botocudos e os Padres 

Jesuítas, com o trabalho de catequese. 

A partir da década de 20 com a instalação da Fábrica de Cal Boa Esperança, 

começaram a chegar os Canoeiros da antiga Cachoeiro de Santa Leopoldina e nordestinos 

a procura de emprego e moradia. Além da fábrica de cal, a lavagem de roupa e a fartura de 

mariscos garantiam a sobrevivência dos poucos moradores do local. No início dos anos 50, 

parte do mangue foi alterada, facilitando o acesso a Vitória e transformando a llha das 

Caieiras em península. A llha das Caieiras foi a primeira área a ser povoada na região da 

Grande São Pedro. 
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Nas décadas de 60 e 70 houve um grande crescimento urbano decorrente da 

erradicação dos cafezais e da implantação do Complexo Portuário e do Parque Industrial, 

Companhia Siderúrgica de Tubarão e Companhia Vale do Rio Doce. A partir de 1977 teve 

início o processo de invasão do Contorno da llha, originando a formação do complexo sócio-

demográfico denominado de São Pedro, que acarretou em grandes impactos para os 

moradores da llha das Caieiras. 

LOTEAMENTOS IRREGULARES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA 

Loteamento é uma das formas de parcelamento do solo urbano, assim como o 

desmembramento, se diferenciando deste, porque no loteamento, há abertura de 

logradouros públicos, de novas vias de circulação ou prolongamento, modificação, alteração 

ou ampliação das ruas existentes. Loteamento irregular é aquele cujo loteador, em tese, o 

proprietário da terra e cujo projeto foi aprovado pela prefeitura, o qual, todavia, não foi 

devidamente executado - em geral são aqueles sem obras de infra-estrutura. Pode ocorrer 

também que o loteador tenha apenas apresentado o projeto para a aprovação na Prefeitura, 

sem atender as outras etapas necessárias ao cumprimento da Lei n° 6766/79. 

No município encontramos diversas situações referentes à legalidade dos 

parcelamentos tais como: 

- Áreas que foram ocupadas segundo os Planos de Urbanização municipais, 

correspondendo a 16,53% da área urbana ocupada do município; 

- Áreas ocupadas com loteamentos aprovados pela Prefeitura e registradas em cartório, que 

correspondem a 33,46% da área urbana do município; 

 - Áreas em processo de regularização pela prefeitura, que foram cedidas ao município através 

de contrato de aforamento pelo Departamento de Patrimônio da União, as quais 

representam 0,58% da área urbana do município e correspondem aos bairros de Maria 

Ortjz, llha de Santa Maria, Itararé, Andorinhas e São Pedro I. Inclui-se nesta situação, o 

loteamento Constantino, que pertence ao município; 

 - Áreas já repassadas pela União ao Município, através de contrato de cessão sob o regime de 

aforamento, referentes à Região da Grande São Pedro, que faz parte de um programa a ser 

implementado, e nesse caso está em situação ilegal, uma vez que os procedimentos 

necessários à sua regularização ainda não foram iniciados; 

- Áreas de ocupações irregulares, clandestinas ou invasões. 

Grandes partes destas ocupações tiveram seu projeto aprovado pela Prefeitura, 

porém sem o devido registro no cartório competente, enquanto outras nem sequer foram 
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aprovadas, e também não são registradas em cartório. As ocupações efetuadas através de 

invasões ocorreram principalmente nas encostas dos morros em áreas de mangue e ao 

longo do Canal de Passagem. Como exemplo podem ser citados São Benedito, Romão, 

Cruzamento, Forte São João, São Pedro, Maria Ortiz e mesmo bairros de média renda, 

como Pontal de Camburi. 

 Como loteamentos clandestinos, sem a autorização municipal, podem ser citados 

parte do bairros de Fradinhos, Tabuazeiro e São Cristóvão, dentre outros. 

 Pode-se ainda dar destaque a grandes áreas pertencentes ao poder público que 

foram loteadas, vendidas ou aforados a terceiros, tais como a Fazenda Maruípe, 

pertencente ao município. De propriedade inicialmente do Estado, foram feitas inúmeras 

doações ao município ao longo dos anos, totalizando uma área aproximada de 2.000.000,00 

m2 que foi loteada e vendida pelo Poder Público sem o registro competente. A área margeia 

a Av. Maruípe até a Av. Leitão da Silva, incluindo o morro de Gurigica e São Benedito, 

Bairro da região de planejamento do Governo Estadual, Penha e parte de Itararé, Bonfim e 

Santos Dumont. 

O número de loteamentos ilegais em relação à área urbana total do município atingia 

em 1994 a um percentual de 49,42% segundo estudo do Instituto Jones dos Santos Neves, 

órgão de planejamento do Governo Estadual. 

O Município de Vitória iniciou, a partir de 1991, o processo de Regularização 

Fundiária através do projeto "Legalização de Terrenos de Marinha", que engloba as áreas 

de Andorinhas, São Pedro I, llha de Santa Maria, llha de Monte Belo, Itararé e Maria Ortiz, 

cedidas pelo Patrimônio da União. Para promover o repasse das áreas aos ocupantes, o 

Município vem se utilizando de mandados judiciais que dispensam a regularização dos 

loteamentos. 

As demais áreas cedidas pelo Patrimônio da União e em processo de pedido de 

cessão demandam legislação municipal que permita a transferência dos aforamentos, bem 

como outras áreas de propriedade do Município que não sejam da Marinha. 

SITUAÇÃO URBANA NOS BAIRROS DE VITÓRIA 

Os bairros de Vitória ocupam uma área total de 45,8 Km2, com uma população de 

281.202 habitantes, distribuída em 97.802 domicílios, segundo o Censo do IBGE de 2000. 

Já as Zonas de Interesse Público (ZIPs)4 ocupam uma área aproximada de 12,6 km2 

                                                 
4  As ZIP's abrangem os bairros de Andorinhas, Ariovaldo Favalessa, da Penha, Bonfirn, Caratoíra, 

Condusa, Conquista, do Cabral, do Quadro, Estrelinha, Fonte Grande, Forte São João, Gurigica, llha 
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correspondendo a 27,5% do território do município, o que perfaz quase um terço da área 

efetivamente ocupada por habitações. Essa área abrange ainda quase 50% da população 

da capital: 126.430 habitantes, distribuída por 34.596 domicílios. Ou seja, praticamente a 

metade dos habitantes de Vitória residem em áreas de Interesse Social (AIS) onde 

predominam a ocupação irregular ou espontânea, bem como a moradia de baixa renda, 

muitas vezes em precariedade de condições, o que por si só justifica a importância do 

desenvolvimento de estudos para a elaboração de legislação urbanística. 

Entretanto, outros dados reforçam essa importância: de 1996 até hoje, apenas 4,3% 

dos projetos aprovados no município, estão localizados na região das ZIPs. Percentual que 

se mantém se considerarmos isoladamente o período compreendido entre janeiro e 

setembro de 2002, quando cerca de 18 projetos foram aprovados nessas áreas, perfazendo 

a minúscula proporção de 4,5% do total aprovado no município. 

No período compreendido entre os anos de 1996 e 2002, do total de projetos 

aprovados destinados ao uso comercial e prestação de serviços, cerca de 13,3% estão 

dentro das ZIPs. Entretanto, para o mesmo período, no que se refere ao uso residencial, 

apenas 1,8% das edificações aprovadas localizam-se nessas áreas. Considerando-se que 

os bairros localizados nessas regiões tiveram um crescimento bastante relativo, tal 

estatística é reveladora do grau de informalidade da construção dentro nas Áreas de 

Interesse Social, principalmente com relação às edificações destinadas ao uso residencial, 

fruto seja da inadequabilidade da legislação urbanística adotada para a cidade formal em 

relação às áreas de interesse social; seja do desconhecimento, por parte dessa população, 

das exigências legais atuais e da importância em cumpri-Ias; seja da dificuldade de acesso 

às linhas e programas de financiamento para construção hoje existentes, que dificilmente 

abrangem a faixa de menor renda da população. 

Os altos níveis de informalidade na ocupação do solo dessas AIS pode ter um outro 

aspecto negativo, que é o de contribuir também para a informalidade na economia. Do 

montante total de contribuintes ativos inscritos no município, até setembro do ano corrente - 

entre prestadores de serviços, comércios, indústrias, sociedades uni profissionais e 

autônomos - apenas 18% localizam-se nas áreas integradas pelas ZIPs. Há ainda que se 

considerar que apenas 11,5% dos alvarás de localização e funcionamento emitidos pela 

Prefeitura de Vitória situam-se nessas Zonas. Obviamente estes dados devem ser 

                                                                                                                                                         
das Caieiras, llha do Príncipe, Inhanguetá, Itararé, Jesus de Nazareth, Joana D'arc, Maria Ortiz, Mario 

Cypreste, Nova Palestina, Resistência, Redenção, Santa Clara, Santos André, Santo Antônio, Santo 

Reis, São Benedito, São José, São Pedro, Tabuazeiro e parte do Centro, Cruzamento, Forte São João, 

Parque Moscoso e Praia do Suá. 

 

 10946 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

interpretados com cuidado, pois é preciso levar em conta que tais regiões são enquadradas, 

de acordo com o Zoneamento Urbanístico do município, como predominantemente 

residenciais, onde existe certo grau de controle para abertura de atividades econômicas, sob 

o cuidado de que essas não causem impactos negativos à moradia local. 

A contratação de consultoria específica nesta área refere-se à elaboração da 

legislação urbanística e edilícia para as Áreas de Interesse Social - AIS - do Município de 

Vitória, classificadas no Zoneamento de Planejamento do PDU - Lei 4.167/94 - como Zona 

de Intervenção Pública Prioritária, bem como propor procedimentos administrativos 

simplificados para a aprovação de novos projetos arquitetônicos e de parcelamento do solo, 

regularização urbanística, fundiária e das edificações, e ainda licenciamento de atividades; 

tudo isso com vistas a promover a cidadania e a inclusão social via diminuição do grau de 

informalidade das ocupações situadas nas AIS, em especial: 

- Dispor as AIS (ZIPs) de uma legislação urbanística e ambiental, no tocante ao uso, 

ocupação e parcelamento do solo, compatível com a realidade local e adequada ao que é 

preconizado pelo Estatuto da Cidade; 

- Regulamentar a ZIPP - Zona de Interesse Público Prioritário, a fim de viabilizar a 

implantação das políticas públicas municipais já definidas ou a serem definidas futuramente; 

- Estabelecer os devidos padrões de segurança e salubridade das construções,adequando, 

se necessário, a legislação edilícia referente as AIS à realidade local, 

- Simplificar os procedimentos necessários para a aprovação e a regularização de 

edificações, de projetos de parcelamento do solo e de urbanização específica, e de 

liberação de alvarás de funcionamento; 

A ORIGEM DA OCUPAÇÃO DESORDENADA EM VILA VELHA 

A primeira ocupação do território se deu pelos ancestrais dos povos tupis 

encontrados pelos colonizadores europeus que aqui chegaram em 1535 para tomarem 

posse da Capitania hereditária que Vasco Fernandes Coutinho recebera da coroa 

portuguesa. 

Em 1549, com a conquista definitiva da Ilha Guananira, batizada na ocasião de llha 

da Vitória, a sede da administração da capitania, é transferida de Vila Velha por questões de 

segurança para a atual capital do Estado do Espírito Santo. 

A Vila Velha assume desde então uma função habitacional, secundária na 

administração, mas fundamental na defesa da entrada do canal contra os corsários e 

piratas. Guardou também a principal referência religiosa dos novos habitantes por sediar o 
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Convento da Penha, a padroeira dos colonizadores. Guarda ainda desta época, a Capela de 

Nossa Senhora do Rosário, a mais antiga construção no território estadual, o Forte da Barra 

de Vila Velha e o Canal do Rio Marinho construí do pelos índios e Jesuítas para permitir a 

navegação até Araçatiba, uma das três grandes fazendas por eles operadas no Espírito 

Santo nos dois primeiros séculos da colonização. 

Durante um longo período a vila foi lentamente crescendo com a chegada de novos 

moradores que ocupavam as áreas secas no sopé dos maciços situados na orla é a um 

ritmo determinado pela lenta ocupação do território da província. No ano de 1872, a 

população do Estado do Espírito Santo, então predominantemente negra somava apenas 

82.000 habitantes e mais ou menos outro tanto de índios nas florestas. 

Durante o período de colonização dos sertões Vila Velha consolidou sua função de 

cidade dormitório, se expandindo para abrigar trabalhadores necessários as atividades 

portuárias e administrativas da capital. 

Em 1927, foi inaugurada a Estrada de Ferro Leopoldina com terminal em Argolas e 

nos anos 40 implantou-se o terminal da Estrada de Ferro Vitória Minas e o terminal portuário 

de Paul para exportar minério de Ferro. Surgem os bairros situados no entorno do porto ao 

norte do município; São Torquato, Argolas, Paul. Neste período surge também a Fábrica de 

Chocolates Garoto que se desenvolverá junto ao bairro da Glória. 

Nos anos 60 a economia cafeeira implantada no Estado do ES estava se esgotando, 

seja pela queda da fertilidade do solo, seja pelas relações de produção que engendrava 

(pequena produção com mão de obra familiar), seja pelo baixo padrão tecnológico 

empregado na cultura do café no Espírito Santo. Com a queda do preço do produto no 

mercado internacional o Governo Federal criou o programa de incentivo à erradicação dos 

Cafezais. 

Com este deslanchou-se uma verdadeira avalanche migratória para as cidades e 

para outros estados da federação, principalmente Rondônia, Acre e Pará. Em duas décadas 

criaram-se metrópoles e cidades, com muitas favelas sem a mínima infra-estrutura. Ao 

mesmo tempo foram estabelecidos enormes incentivos fiscais para atração de projetos 

industriais para a produção de semi-acabados para a indústria de celulose e siderúrgica e 

também para a produção de álcool. Isto viabilizou a ocupação de grandes áreas com 

florestas de eucaliptos e a inserção do estado na era industrial e urbana de sua história. 

(Cafp, 1999). 

Calcula-se que aproximadamente duzentas mil pessoas deixaram o Espírito Santo 

nesse período. Outras, cerca de cento e vinte mil dirigiram-se para a Grande Vitória. A 

população da região metropolitana de Vitória, que em 1960 representava 14% da população 
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total do Estado, passa a representar, 24% em 1970, Neste mesmo ano a população 

migrante do Município de Vila Velha já representava 53,39% da população total que somava 

56.449 habitantes. 

Entre 1960 e 1990 Vila Velha amplia sua função de cidade portuária e dormitório. 

Ocorre a expansão do porto através da implantação do Cais de Capuaba e das áreas 

habitacionais através da construção de grande conjuntos habitacionais na periferia mas 

principalmente a ocupação de loteamentos e terrenos em áreas alagáveis que foram sendo 

aos poucos aterradas, drenadas e urbanizadas formando extensas Favelas (assentamentos 

subnormais). 

Nos anos 90 a inauguração da terceira ponte propicia a expansão do bairro nobre da 

Praia da Costa que se expande pela orla até quase as margens do rio Jucu. Ao mesmo 

tempo se expandiram os serviços e as áreas desocupadas remanescentes ao norte do rio 

Jucu se valorizaram deslocando a frente de ocupação por imigrantes pobres para a Região 

de Terra Vermelha situada ao Sul do Município. A maioria em loteamentos irregulares 

situados em áreas alagáveis e degradadas pela extração de areia ou em áreas de 

preservação situadas nas margens dos rios e canais ou nas encostas dos morros. 

Tabela 1 

DENSIDADE DOMICILIAR EM VILA VELHA 

 População em 1991 265.586

 Número de domicílios em 1991 77.672

 Densidade domiciliar em 1991 (habitantes/domicílios) 3,42

 População em 2000 (censo do (IBGE) 345.880

 Número de domicílios em 2000 (IBGE) 98.823

 Densidade domiciliar em 2000(habitantes/domicílios) 3,50

 Fonte:censos do IBGE 1991 e 2000 

Tabela 2 

ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS DE VILA VELHA 

 Quantidade N° de  % em relação 

Sub-normalidades assentamentos Domicílios (*) População ao estoque de
 subnormais   domicílios 

Favelas 46 22.800 95.567 23,07 

Cortiços (*) 0 0 0 0 

Loteamentos irregulares 16 15.600 65520 15.79 

Loteamentos clandestinos (*) N N' N N 

Fonte; PMVVIDEPUR Ano: 2001   (*) Em Vila Velha não existem cortiços nem loteamentos 
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clandestinos. 

A administração não dispõe de mapeamento nem de uma caracterização precisa das 

áreas dos assentamentos subnormais existentes no Município de Vila Velha. Por esta razão 

elaborou um termo de referência para a contratação dos serviços técnicos necessários a 

realização destes estudos que planeja efetuar ainda em 2001. Em Novembro de 2001 os 

técnicos da PMV realizaram um levantamento através do qual foram identificadas 65 áreas 

de sub-normalidade sendo: 46 favelas e 16 loteamentos irregulares. 

Em 1999 o DEPURlPU - PMVV realizou uma estimativa da evolução das favelas no 

município balizada por projeções de dados do censo de 1991, na contagem de 1996 IBGE e 

no conhecimento empírico da realidade Municipal. Esta estimativa indicava que o número de 

domicílios em situação de sub-normalidade passou de cerca de 9.200 em 1980 para 31.190 

em 1995 e que a população residente nestas áreas aumentou de 34% para 42% em relação 

a população total do município no mesmo período. 

Utilizando a mesma metodologia: levantamentos expeditos balizados por informações 

cadastrais e censitárias e pelo conhecimento empírico, os técnicos do DEPURlPU-PMVV 

procederam a uma estimativa da sub-normalidade habitacional em 1999 e chegaram a 

números muito próximos aos da estimativa realizada mais recentemente pela atual 

administração municipal. 

Segundo esta estimativa, em 1999, em uma população estimada de 318.881 

habitantes, Vila Velha teria 95.567 pessoas residindo em 42 assentamentos subnormais e 

ocupando cerca de 36.820domicílios (na pesquisa mais recente estes números são de 46 e 

38.880 respectivamente). 

AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS E PROGRAMAS PARA AS ÁREAS SUB-NORMAIS 

O município de Vila Velha, com uma população de 163 mil pessoas morando em 

situação de sub-normalidade, ainda não dispõe, como a maioria dos municípios brasileiros, 

de instrumentos institucionais e administrativos adequados para fazer frente à dimensão do 

problema habitacional do município. 

As políticas públicas, entre elas a política habitacional do município de Vila Velha, 

não tiveram no passado recente, uma forma ou conteúdos definidos. Foram se moldando 

aos interesses dos produtores de habitação e oportunidades do momento sem uma 

estratégia de integração e de desenvolvimento e resultaram em ações pontuais de pouca 

eficácia na solução do problema que se avoluma a cada ano. 

 O Conselho Municipal de Habitação e o Fundo, apesar de instituídos por Lei em 

1991, nunca foram efetivamente implementados. A construção de apenas 94 unidades com 
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recursos do governo estadual e apoio logístico da PMVV é muito pouco, praticamente nada, 

frente às necessidades da população. O município não tem aplicado recursos próprios de 

forma expressiva na área habitacional como se constata através dos recursos orçamentários 

destinados ao setor. 

No orçamento do ano 2001 esteve previsto o aporte de R$ 5.201.510,00 referentes a 

transferências de recursos da União através do Programa Habitar Brasil-BID. 

Apesar das insistentes lutas do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que tem 

representação e forte organização no município, em geral, os programas até hoje 

desenvolvidos para o financiamento de habitações populares, não tem possibilitado o 

acesso a estas fontes às famílias dos extratos de renda mais baixos estabelecendo 

exigências impraticáveis pelo público alvo, em especial o de baixa renda. 

As instituições financeiras demonstram uma nítida preferência por financiar as 

empresas produtoras de habitação e os compradores não tem participação na definição e 

fiscalização dos projetos e obras. Como conseqüência, as soluções dos projetos de 

urbanização atendem aos interesses dos agentes produtivos e não aos dos usuários e/ou 

adquirente. Por isso, grande parte dos recursos são destinados para obras de aterros e 

terraplanagens ou obras de infra-estrutura geralmente super dimensionados em detrimento 

da qualidade do imóvel e dos espaços urbanos produzidos. 

CONCLUSÃO 

Os municípios de Vitória e Vila Velha, que fazem parte da Grande Vitória, apresentam 

considerável parte de suas populações localizadas em áreas de encostas de morros e 

manguezais, sendo estas intensa e desordenadamente ocupadas através de fluxos 

migratórios. Verifica-se que a ocupação dessas áreas foi a solução encontrada pela 

população de baixa renda em busca de um habitat. Mas como sabemos a ocupação 

desordenada nessas áreas de risco, coloca a população residente em perigo, já que a 

grande declividade das encostas, aliada a retirada da cobertura vegetal para ceder lugar 

para essas ocupações, deixa estas populações propícias a conseqüências gravíssimas. 

Deslizamentos de terra, matacão e lixo, bem como a ocorrência de enchentes devido ao 

entupimento de galerias pluviais, faz com que essas populações corram perigo de vida 

constantemente. Quando esses desastres acontecem, essas populações, que já não 

possuem quase nada, como uma casa digna, serviços públicos adequados, corno a questão 

do saneamento básico, vêem-se totalmente desamparadas, pois perdem tudo o que 

possuíam, mesmo que este "tudo" não os ofereça uma boa qualidade de vida. 

Os governos desses municípios ficam então, diante de dois problemas. O primeiro 

está relacionado a todo um processo de construção de moradias, dotadas de infra-estrutura 
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adequada para atender a essas populações. Caso este processo não seja executado, 

devido aos seus dispendiosos custos, já que esta área é de difícil acesso, problematizando 

a execução de obras, ou simplesmente, pela falta de interesse político para administrar 

essas regiões, os governos municipais ficam diante de um segundo problema, o de abrigar e 

amparar essas populações que estão sujeitas a degradação do ambiente físico por fatores 

naturais, como as chuvas, já que estão inseridas em áreas de risco. 

Outro debate a respeito das favelas e loteamentos irregulares, refere-se a questão da 

segregação sócio espacial, sendo esta reforçada pelas Políticas Publicas que atendem as 

classes dominantes. Ao analisarmos a organização espacial dos municípios em questão, 

podemos apresentar algumas evidências que nos mostram a atual situação de segregação. 

A ilha de Vitória divide-se em duas partes (Leste/Oeste), delimitadas pela existência 

do Maciço Central. Na parte oeste concentram-se a maior parte das ocupações 

desordenadas, podendo citar bairros como São Pedro, Resistência e Ilha das Caieras, 

situados próximo ao manguezal. Em contra partida, vemos o isolamento da população rica 

de Vitória na parte leste da ilha em bairros como Ilha do Boi e Ilha do Frade. 

Para o município de Vila Velha, tem-se a Grande Terra Vermelha como um lugar 

segregado espacialmente, pois esta de certa forma desvinculado do centro do município. 

Cria-se então, uma relação entre centro e periferia, caracterizando a Grande Terra Vermelha 

como lugar de expansão periférica, onde se percebe a falta de ligação com o centro, em 

relação ao seu distanciamento e o déficit de infra-estrutura urbana, como serviços e 

transportes. 

Porem, os espaços de vivência, ou seja, espaços de interelações do cotidiano são 

comuns, pois em alguns locais, as diferentes realidades não são separadas pela distancia 

entre eles, mais sim, pela caracterização das habitações de acordo com a posição social 

que ocupam: o morro e bairros nobres são vizinhos. A exemplo, tem-se o Morro de São 

Benedito ao lado de bairros de vivência das classes dominantes como Praia do canto e 

Santa Lucia, onde os habitantes dos morros possuem a necessidade de transitar pelos 

espaços dos dominantes para realizarem suas necessidades cotidianas, ou seja, para se ter 

acesso ao morro é necessário utilizar as mesmas vias de tráfego dos bairros nobres. 

Dessa maneira, são ligados espacialmente, porém são desconectados, prova disto é 

distinção infraestrutural entre ambos. Além disto, nem todo o bairro periférico é segregado 

pois muitos dispõem de infra-estrutura urbana, como é o caso de Ponta da Fruta e Barra do 

Jucu, ambas no município de Vila Velha, bairros estes próximos a já citada Grande Terra 

Vermelha. 

Portanto, a integração dessas áreas sub-normais à cidade formal, é um processo de 
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interesse social, principalmente as populações que ocupam essas áreas. Passando a 

usufruir uma melhor qualidade de vida, podendo até desmistificar o fato de que são áreas 

que apresentam um fator de violência generalizado, que é o que se pensa dessas áreas 

pela maioria da população capixaba. O Projeto Terra, criado por uma iniciativa da Prefeitura 

de Vitória, em alguns de suas linhas de atuação, é um exemplo que pode vir a ser 

implementado em municípios que apresentam características semelhantes de sub-

normalidade. Um conjunto de obras que visam à urbanização, a regularização fundiária, 

desenvolvimento comunitário e preservação ambiental devem ser feitas não somente para 

as 15 poligonais abordadas no Projeto Terra, ma também para todas as áreas que sofrem 

com este processo de ocupação desordenada, para que com isso, o espaço fisico-sócio-

econômico das cidades seja totalmente integrado e não segregado, não sendo esta uma 

realidade particular dos municípios abordados por esta pesquisa, mais sim, uma realidade 

das cidades latino americanas. 
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