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PREÂMBULO 

O processo de urbanização da população mundial é um fenômeno relativamente recente e suas 

implicações trazem novos desafios para garantir o desenvolvimento de cidades sustentáveis.  

Já em 1976, quando a população mundial atingiu o nível de 75% de urbanização, a ONU – 

Organização das Nações Unidas teve como pauta da primeira Conferência Mundial HABITAT I 

questões como meio ambiente e moradia, vinculando a urbanização da população mundial com 

o seu impacto na sustentabilidade ambiental. 

O Brasil viveu um processo similar, porém ainda mais intenso, onde em menos de um século, 

passou de aproximadamente 17,4 milhões de habitantes para 200 milhões e de uma ocupação 

predominantemente rural (80%) para predominantemente urbana no início do século 21 

(81,25%). 

Esta rápida mudança no cenário nacional trouxe graves problemas, especialmente para as 

populações residentes nas áreas urbanas, e a compreensão de que a evolução urbana 

demandaria um posicionamento estratégico do setor público, baseado em legislações, 

programas e planos em todas as escalas da governança federativa para o enfrentamento dos 

urgentes desafios das cidades.  

As demandas das cidades e as pressões dos diversos atores sociais se refletiram na inclusão da 

política urbana na elaboração da Constituição de 1988, com destaque especial para o papel dos 

municípios. Esta conquista se consubstanciou na definição de um conjunto de marcos legais 

relacionados com o tema da sustentabilidade, onde pode-se destacar o ESTATUTO DA CIDADE 

(Lei 10.257/01), que traz em seu artigo 2º a garantia do direito às cidades sustentáveis, 

confirmando legalmente o vínculo entre desenvolvimento urbano com o desenvolvimento 

humano, social e ambiental. 

No campo da sustentabilidade ambiental e urbana muito tem se estudado e produzido, porém, 

ainda há um grande esforço a ser feito para que se consiga traduzir em estratégias, programas, 
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planos e projetos toda essa obrigação, aproveitando os conhecimentos desenvolvidos em 

benefícios reais que resultem efetivamente na melhoria da qualidade de vida para toda 

população brasileira.  

É urgente a necessidade de garantir o caráter estratégico do desenvolvimento urbano no 

desenvolvimento do Brasil, viabilizando uma política urbana integrada e integradora, com 

qualidade técnica suficiente e adequada para traduzir em soluções reais os desejos e 

necessidades da sociedade brasileira. 

Alinhado com as necessidades locais e a agenda mundial a ser debatida na terceira conferência 

mundial da ONU, que terá em Quito 2016 o HABIT III, é que se propõe a Carta de Vitória para a 

sustentabilidade das cidades capixabas – as cidades que precisamos. 

O Estado do Espírito Santo passa por um momento crítico do seu processo de desenvolvimento 

econômico e social que exige dos diferentes atores inter-relacionados com a matriz de produção 

e o seu território uma postura cada vez mais responsável do ponto de vista sócio ambiental. É 

imperativo o abandono de velhas práticas que impactam negativamente o território, 

especialmente nas áreas urbanas, e a adoção de novos paradigmas para o desenvolvimento 

social e econômico, envolvendo os diversos setores sociais, as empresas e, especialmente, a 

administração pública no rumo da construção de uma sociedade pautada pela responsabilidade 

e o compromisso com o futuro das próximas gerações. 

A Carta de Vitória, de maneira subsidiária à Carta da Terra, se propõe a expressar um 

compromisso fundamental a ser assumido pelos diversos agentes políticos e socioeconômicos, 

compromisso este que é proposto a partir da observação de um conjunto de diretrizes gerais 

para o desenvolvimento sustentável que são aqui expressos, voltados especialmente para as 

cidades que configuram a rede urbana do território capixaba. 

A Carta de Vitória resulta de uma série de debates que vem sendo travado no âmbito da rede 

URBENERE, cuja síntese se traduziu de modo propositivo para o Espírito Santo na Jornada 
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Urbenere de Vitória, realizada nos dias 9 e 10 de novembro de 2015, na sede do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES.  

A rede temática URBENERE (comunidades URBanas ENERgeticamente Eficientes) envolve 8 

países, 11 grupos de pesquisa e cerca de 80 pesquisadores e visa a transferência de 

conhecimento e de tecnologias, bem como a elaboração de estratégias para o desenvolvimento 

de bairros e cidades energeticamente sustentáveis, para os diversos “stakeholders” 

(comunidade técnico-científica, empresas, decisores políticos e sociedade em geral) através da 

elaboração de material didático técnico-científico e da sua disseminação por meio de 

campanhas de sensibilização, jornadas, seminários, workshops, cursos de pós-graduação e de 

formação continuada. 

A Jornada Urbenere de Vitória reuniu especialistas nos principais assuntos ligados ao tema do 

desenvolvimento sustentável, aproveitando o potencial de reflexão desse grupo para 

estabelecer um debate relacionado com as questões locais e regionais. Dessa forma, a Jornada 

Urbenere foi organizada a partir dos seguintes temas: Sustentabilidade Urbana, Indicadores, 

Legislação/Governança; Paisagem; Meio ambiente/Paisagismo; Esgoto/Águas residuárias;  Água 

Potável/Hidricidade; Mobilidade; Energia/Smart Grids. 

A Carta de Vitória constitui uma síntese do que foi discutido nas reuniões preparatórias e, 

posteriormente, nas conferências e discussões havidas no transcurso desse evento em que 

estiveram presentes professores, pesquisadores, representantes de órgãos públicos estaduais, 

municipais e entidades privadas, bem como convidados de outros estados do Brasil e do 

exterior. 

Espera-se que a Carta de Vitória, enquanto síntese dessas discussões, possa efetivamente 

contribuir no direcionamento das políticas públicas no Estado do Espírito Santo, buscando novas 

alternativas para o desenvolvimento socioambiental e, especialmente, a criação de novos 

modelos de planejamento urbano focados sobre a realidade local, alicerçados por novas 

premissas sociais, técnicas e políticas. 
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Apesar das condições de inadequações e desequilíbrio resultantes do atual processo de 

desenvolvimento se apresentar largamente perceptíveis no território capixaba, as cidades do 

Espírito Santo são passíveis, ainda, de reordenamento do seu crescimento e equilíbrio 

socioambiental a partir de ações mais responsáveis e tecnicamente mais adequadas do ponto 

de vista do seu planejamento. Nesse sentido, a inserção de diretrizes relacionadas à 

sustentabilidade, incorporadas nas políticas públicas estaduais e municipais, mostram-se 

plenamente viáveis, bastando que, para tanto, se estabeleça o firme compromisso das empresas 

e dos gestores públicos com estes princípios, envolvendo a participação ampliada e democrática 

dos setores da sociedade diretamente envolvidos. 

Paulo Sérgio de Paula Vargas 

Relator  
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CONCEITOS BÁSICOS PARA UMA CIDADE SUSTENTÁVEL 

 

 Crescimento econômico em bases sustentáveis, capaz de garantir rentabilidade 
às empresas e à população, arrecadação para fazer face às finanças públicas, 
justas oportunidades às pessoas e à livre iniciativa, sem comprometer de 
maneira irremediável os recursos naturais e humanos, bem como o equilíbrio 
ambiental do território; 

 Segurança do ponto de vista social e ambiental, de modo a promover o convívio 
harmônico e equilibrado dos diversos segmentos da sociedade e entre esta com 
o meio ambiente; 

 Equilíbrio ambiental, entendido como a justa equação entre a utilização 
parcimoniosa dos recursos naturais e a sua capacidade de regeneração e/ou a 
sua substituição e mitigação dos impactos gerados pela utilização dos mesmos; 

 Equidade social, expresso no amplo acesso aos bens e serviços e na justa 
distribuição dos recursos gerados pelo processo sócio produtivo entre os 
membros da sociedade, sendo inerente também o princípio da responsabilidade 
compartilhada pelos ônus e obrigações que recaem de forma equânime entre as 
partes que formam o todo social;  

 Cidades viáveis, que são aquelas capazes de promover um processo de 
crescimento e desenvolvimento socialmente justo e equilibrado, de modo 
permanente e continuado, aproveitando de modo inteligente os recursos e 
oportunidades econômicas que se apresentam no seu território, cuidando da 
manutenção desses recursos e buscando novas soluções criativas via processos 
de inovação para o crescimento sócio espacial e a justa distribuição das benesses 
do desenvolvimento. 
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1. A rede de cidades do Espírito Santo e o 

aproveitamento adequado do seu território 

Ao largo das últimas cinco décadas o estado do Espírito Santo passou por grandes 

transformações de ordem política, econômica e social. Saiu de uma economia baseada na 

agricultura para uma economia industrial e de serviços e atualmente é um grande exportador 

de commodities, como produtos siderúrgicos, café, mármore e granito. Com as descobertas 

recentes de novas reservas petrolíferas e de gás natural, ingressou em uma nova fase de 

desenvolvimento tornando ainda mais complexa a relação das infraestruturas produtivas com o 

seu território. 

As transformações ocorridas no seu território resultaram no aumento populacional e uma 

urbanização acelerada que revela concentração espacial e heterogeneidades regionais 

marcadas por concentrações na distribuição da população e na localização das principais 

atividades econômicas. 

Um dos grandes desafios para buscar um processo de crescimento sustentável no Espírito santo 

assenta-se na necessidade de pensar o desenvolvimento regional associado ao estabelecimento 

de uma rede de cidades capixabas mais equilibrada e fortemente integrada às particularidades 

e potencialidades do seu território. Ou seja, o fortalecimento da centralidade regional dos 
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municípios polos do Estado, com a prestação de serviço que atendam a sua própria demanda e 

aquela proveniente da sua área de influência. 

A rede de cidades atual é extremamente hierarquizada e polarizada, onde se pode notar a 

existência de poucos polos de maior magnitude e um conjunto de pequenas e médias cidades 

com pouca expressão. Tal fato determina a fragmentação do território capixaba, com um 

diferencial bastante significativo entre as cidades polos. 

Dado este cenário, torna-se fundamental a adoção de políticas governamentais que favoreçam 

o processo de desconcentração, buscando reconfigurar, de uma maneira mais equilibrada, o 

protagonismo das cidades polos do Espírito Santo e das sub redes de cidades a elas associadas, 

de modo a promover o desenvolvimento mais sustentável do seu território, descentralizando as 

oportunidades e propiciando o adequado aproveitamento das potencialidades locais. 

Contudo, esta política, até para ser mais efetiva, deve estar associada à mudança no perfil dos 

investimentos no Estado, ainda concentrados essencialmente na produção de commodities e 

com pouca agregação de valor e de conhecimento, resultando em várias limitações quanto ao 

potencial futuro de crescimento da economia local. 

Deve-se notar enfim que para a construção de novas centralidades é importante não só buscar 

a diversificação produtiva através de investimentos estruturantes de maior valor agregado, mas 

também estimular mudanças qualitativas na estrutura produtiva do Estado incorporando novos 

serviços mais complexos e modernos (como serviços de informação e serviços prestados às 

empresas, serviços de intermediação financeira, produção de energias renováveis, etc.). 

Nesse sentido, a criação de Redes de comunicação inteligentes é também de fundamental 

importância, visto tal ação incentivar, ainda, a melhor distribuição populacional sobre o 

território. 
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2. Planejamento para o desenvolvimento 

sustentável das cidades 

O Plano Diretor Municipal - PDM, nos termos dados pela Constituição Federal e pelo Estatuto 

da Cidade, constitui peça chave para o enfrentamento dos problemas relacionados ao 

desenvolvimento sócio espacial das cidades, contribuindo para a minimização do quadro de 

desigualdade urbana instalado, quando elaborado e implementado de forma eficaz.  

No entanto, é perceptível que os municípios de uma maneira geral apresentam muitas 

dificuldades para implementar seus Planos Diretores. A maioria não apresenta uma estrutura 

administrativa adequada para o exercício do planejamento urbano, no que se refere aos 

recursos técnicos, humanos, tecnológicos e materiais, sem contar ainda a baixa difusão dos 

conselhos de participação e controle social o que dificulta o desenvolvimento de uma cultura 

participativa de construção e implantação da política de desenvolvimento urbano. 

A mudança desse quadro requer a adoção de novas estratégias na concepção das políticas 

públicas onde o Governo do Estado, Governo Federal e instituições de ensino e pesquisa passem 

a apoiar de maneira mais efetiva estes municípios no assessoramento e constituição e de seus 

quadros técnicos, passando o planejamento a ser valorizado de fato e adotado como ferramenta 

principal de apoio a governança municipal. Neste caminho é fundamental a adoção de novos 
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paradigmas para pensar o planejamento e o desenvolvimento das cidades e dos territórios que 

as circunscrevem, em bases sustentáveis, capazes de dar conta das particularidades regionais e 

do adequado aproveitamento e conservação dos recursos naturais e econômicos de cada 

localidade. 

Neste sentido, para consecução dos objetivos pretendidos propõe-se as seguintes diretrizes: 

 Promover discussões públicas com a participação da sociedade civil junto ao executivo 

e legislativo para definir os processos mais adequados para a estruturação da gestão 

democrática e participativa, objetivando definir o formato e o direcionamento das 

políticas públicas que alcancem a sustentabilidade nas cidades; 

 Assegurar que a elaboração da legislação municipal de interesse local dialogue com os 

diversos modos de vida existentes, vislumbrando ações e metas de médio e de longo 

prazo, assegurando o direito à cidade por todos os cidadãos; 

 Fortalecer o planejamento, a gestão urbana e o cumprimento da legislação urbanística 

e ambiental, de forma a concretizar a dignidade da pessoa humana, a erradicação das 

desigualdades sociais e regionais, garantindo justiça espacial e efetiva cidadania nas 

cidades; 

 Fomentar estratégias e políticas públicas de incentivo para a sustentabilidade nas 

cidades, através da construção de modelos de financiamento, marcos regulatórios 

fiscais e tributários além de mecanismos de investimentos pela iniciativa privada. 
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3. Bacias Hidrográficas como Unidade de 

Planejamento 

A bacia hidrográfica é a parcela de território que melhor responde aos processos de mudança, 

por isso deve ser usada como unidade física para o planejamento. Toda a infraestrutura, seja de 

distribuição ou de controle, deve ser planejada com base nos limites da bacia hidrográfica. A 

adoção desse princípio auxilia no planejamento integrado do território nas suas várias 

instâncias. Para isso, o planejamento regional deve acontecer antes do planejamento municipal. 

Observa-se que a capacidade de suporte das bacias e micro bacias hidrográficas – considerando 

as necessidades urbanas, industriais e agrárias – pode se constituir num importante 

indicador/limitador do crescimento urbano, servindo ainda como instrumento fundamental das 

decisões e, também, no monitoramento dos resultados das ações implementadas. 
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4. Zoneamento Ecológico Econômico: 

No conjunto de estratégias a serem pensadas para o desenvolvimento sustentável das cidades 

e o adequado aproveitamento dos recursos presentes no seu território, um dos pontos que 

merece destaque diz respeito à necessidade de planejar adequadamente o uso e ocupação do 

solo em função das demandas sociais e econômicas, proteção dos recursos naturais e da 

paisagem, fazendo uma análise minuciosa da capacidade de suporte do território em função das 

demandas de uso e da infraestrutura instalada. Neste sentido, o zoneamento Ecológico e 

Econômico constitui ferramenta fundamental para subsidiar as ações de planejamento no 

território nas suas diversas dimensões da ação humana sobre o mesmo. Consoante a este 

princípio recomenda-se a criação de estruturas de planejamento, hierarquicamente 

organizadas, interagindo as diversas estruturas administrativas de gestão, que permita um olhar 

abrangente das situações que vivem as cidades e o território do seu entorno e que possibilite 

ações articuladas entre os diversos atores sociais e a administração pública, inclusive a adoção 

de medidas prévias e preventivas para salvaguarda dos interesses sociais e a proteção dos 

recursos naturais. 
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5. Planejamento Municipal e Regional Integrado: 

As cidades devem desempenhar um papel ativo nas estratégias de crescimento regional, pois 

estão numa posição única para promover a inovação através de políticas econômicas 

socialmente dirigidas e da oferta de espaços para empresas de todos os tamanhos. Geradoras 

de ambientes dinâmicos, as cidades para terem sucesso devem se posicionar na vanguarda da 

luta contra as alterações climáticas, na criação de novos modelos de desenvolvimento urbano e 

integrado ao território regional, com ainda maior eficiência na utilização dos recursos naturais. 

Por outro lado, devem igualmente se posicionar de maneira estratégica para oferecer resposta 

equilibrada aos problemas sociais, especialmente aqueles derivados da pobreza, promovendo o 

desenvolvimento de atividades privadas que permitam aumentar o emprego e reduzir as 

desigualdades sociais, sobretudo no que se refere à exclusão dos menos favorecidos. 

Na medida em que, o uso do território e ações estratégicas de controle do crescimento urbano 

passe a ser administrados em bases ambientais e técnicas adequadas, apoiado por profissionais 

dos órgãos públicos locais com a participação ativa dos setores organizados da sociedade e dos 

entes privados, referenciados em planos bem elaborados e contendo diretrizes técnicas e 

políticas socialmente justas, se conseguirá fortalecer o modelo de desenvolvimento urbano que 

entre outros efeitos deverá possibilitar: 

 Lidar com os desafios de uma forma compreensiva e integrada; 
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 Combinar abordagens baseados no lugar e nas pessoas; 

 Combinar estruturas formais do governo com estruturas de governança informais e 

flexíveis em função das escalas dos desafios; 

 Desenvolver sistemas de governança capazes de construir visões compartilhadas, 

conciliando objetivos concorrentes e modelos de desenvolvimento por vezes 

diferenciados. 
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6. Equilíbrio no Uso da Água, da Energia e da Terra 

Deve existir um equilíbrio entre o uso da água, o uso de energia e o uso da terra. A avaliação das 

estratégias indica que, quando este ponto de equilíbrio é atingido, pode haver significativos 

ganhos no aproveitamento e conservação desses recursos. Sem definir este ponto comum, as 

melhorias em um aspecto podem significar custos elevados em outro. A escolha do desejado 

equilíbrio depende dos condicionantes específicos do problema em questão. A geração de 

espaços eficientes, especialmente em termos de programas de funcionamento, permite 

aperfeiçoar o aproveitamento e eficiência na integração de energias e tecnologias com a 

utilização responsável dos recursos e sua gestão. 
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7. Infraestrutura e integração do território 

urbano e rural 

A infraestrutura comum deve ser eficiente, implantada a partir do planejamento e cobertura das 

necessidades urbanas e de sua área rural, com eficiente fiscalização e gestão dos recursos 

econômicos e de manutenção que estas precisam para se tornar duradouras. Grandes 

estruturas como aeroportos, portos, rodoviários e estradas devem ser integradas entre si, 

considerando que as mesmas potencializam ainda as capacidades das instituições de saúde e 

educação favorecendo o crescimento produtivo das cidades. As infraestruturas desempenham 

papel relevante também como ponte de informações entre pessoas e fonte de comunicação 

social, devendo ser desenvolvidas focadas na escala das pessoas, bem como suportar diversos 

tipos de usuários e acondicionar funções complementares. Com isso, se pode alcançar maior 

aproveitamento na ocupação do solo e sua integração com os demais elementos que compõem 

a organização e a vida das cidades e do campo. 
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8. Infraestrutura e uso adensado do solo 

No conjunto de estratégias a serem pensadas para o desenvolvimento sustentável das cidades 

um dos pontos que merecem destaque diz respeito à necessidade de planejar adequadamente 

o uso e ocupação do solo fazendo uma análise minuciosa da capacidade de suporte do território 

em função da infraestrutura instalada. Nas cidades a infraestrutura é feita de instalações 

públicas e serviços que são necessários para dar apoio à vida em comunidade, incluindo 

estruturas como estradas, tubulações de abastecimento e redes de energia elétrica, bem como 

serviços de educação, saúde e segurança. O custo de infraestrutura da construção e manutenção 

está dividido entre o número de pessoas a que serve, descrito como o custo per capita. Estudos 

demonstram que o desenvolvimento de baixa densidade aumenta o custo da infraestrutura 

pesada e com ela a carga tributária. Já o desenvolvimento de ocupações urbanas de alta 

densidade resulta em menores demandas per capita em relação aos sistemas e habitats 

naturais, tornando-se mais econômicos tanto para o poder público quanto para os seus usuários. 

Por outro lado, também encurtam as distâncias entre os usuários e os serviços. Reduzido aos 

seus princípios mais básicos, o urbanismo sustentável deve ser aquele que proporcione a 

possibilidade de satisfazer a necessidades de deslocamento dos usuários dos serviços e 

equipamentos urbanos preferencialmente a pé em áreas de uso misto, servidas por trânsito 

integrado e com edificações de alta eficiência energética e infraestrutura de alto desempenho. 

Compactação (densidade) e Biophilia (acesso à natureza) são valores essências para o urbanismo 

sustentável. Em resumo bairros “compactos, amigos do pedestre e de uso misto”.  
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9. Proteção da Paisagem 

A história tem consagrado a importância da paisagem para o processo civilizatório da 

humanidade. Países como França, Espanha, Portugal, Itália e Alemanha, signatários da 

“Convenção Europeia da Paisagem”, consideram a Paisagem como ciência e ferramenta 

essencial de planejamento estratégico para o desenvolvimento sócio-econômico-cultural. A 

paisagem é um bem cultural e engloba, como patrimônio, tanto a sua dimensão material, quanto 

imaterial. Neste sentido, se endossa a recomendação de elaboração e implementação da 

Política da Paisagem do Espírito Santo nos termos das recomendações expressas na “Carta 

Capixaba da Paisagem” e da “Carta de Vitória”, aprovadas nos 1º e do 2º Colóquio para a Política 

da Paisagem do Espírito Santo. 

Nesse sentido, recomenda-se especialmente a implementação de políticas da paisagem nos 

âmbitos estadual e municipal, visando à sua proteção, gestão e ordenamento através da adoção 

das medidas específicas, como: sensibilização da sociedade civil, comunidade científica, 

organizações privadas e das autoridades públicas da importância da paisagem no seu contexto 

social, cultural e ambiental; promoção da formação de especialistas, técnicos e de cursos de 

extensão nas áreas de conhecimento, gestão e intervenção da paisagem; incentivo e fomento 

para pesquisa no âmbito da paisagem; identificação das características e pressões sofridas pela 

paisagem de cada território, por meio de estudos e pesquisas, visando acompanhar tais 

transformações e garantir a preservação de seus elementos significativos; e a Inclusão, nos 

programas de educação, da temática da paisagem, de forma transversal, no currículo da 

educação básica e modalidades do ensino público e privado.  
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10. Incentivo aos empreendedores privados no 

desenvolvimento de práticas de recuperação de 

recursos naturais 

A responsabilidade com a proteção e conservação dos recursos de que depende a cidade deve 

ser compartilhada entre os diversos agentes que atuam e interferem no território. Desse modo, 

é preciso incentivar práticas de recuperação de recursos naturais em parques industriais 

existentes e em novos parcelamentos do solo, disseminando práticas de conservação desses 

recursos, especialmente da água, para alcançar o atendimento sustentável da demanda por este 

bem. 

Também deve ser incentivada a prática da revegetação enquanto técnica de redução das ilhas 

de calor nos aglomerados urbanos e de melhoria no conforto térmico dos usuários dos 

ambientes externos. 
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11. Recuperação de águas residuárias 

A água, já denominada por alguns como o “petróleo azul”, tende a ser, nos próximos anos, um 

recurso cada vez mais escasso, sendo indiscutível a necessidade de viabilizar o planejamento e 

a incorporação de sistemas de recuperação de águas residuais para utilização em usos não 

potáveis como na indústria, agricultura urbana e na manutenção do paisagismo. Deve-se, 

portanto, investir firmemente na adoção de soluções de tratamento de águas residuárias, tanto 

no sistema geral de coleta e tratamento de esgotos sanitários urbanos, como nas próprias 

indústrias e nas residências, considerando inclusive o custo energético das soluções adotadas. 

Dentro desta necessidade de recuperação das águas, considera-se necessário também o 

adequado planejamento urbano dos bairros, prevendo-se a coleta das águas pluviais 

superficiais, procurando desenhos de espaços públicos que permitam o seu adequado 

aproveitamento, inclusive considerando a necessária permeabilidade das pavimentações 

visando propiciar o desenvolvimento do ciclo natural das águas. 
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12. Monitoramento dos recursos de abastecimento 

A adequada administração dos recursos pressupõe o monitoramento frequente e preventivo do 

fornecimento energético; das condições das águas urbanas, dos mananciais e redes de 

abastecimento, verificando perdas, necessidade de manutenção, fontes poluidoras pontuais e 

difusas. Também se deve dispor de pontos de monitoramento que cubram todas as redes de 

abastecimento e coleta de águas servidas, com análises realizadas de maneira sistemática, 

visando um melhor controle sobre as atividades de impacto sobre o território e a preservação 

da qualidade ambiental de modo geral. 

Atualmente, são inúmeros os métodos de monitoramento dos recursos de abastecimento que 

podem ser reproduzidos para a realidade econômica e cultural do Espírito Santo. No entanto, a 

adoção de um programa de monitoramento contínuo requer a adoção de políticas integradas, 

seja no âmbito das diversas instancias dos governos estadual e municipal, seja nas parcerias com 

institutos de pesquisas, universidades e iniciativa privada. 
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13. Maior autonomia das cidades com o uso de 

fontes renováveis de energia 

As cidades, na medida do possível, devem ser pensadas de forma a que venha depender cada 

vez menos dos recursos externos ao seu próprio território. Neste sentido recomenda-se adotar 

uma matriz energética híbrida contemplando tecnologias eólica, solar, cogeração, 

processamento de resíduos e biocombustíveis. Uma meta importante deve ser a de levar a 

energia elétrica com qualidade a todas as residências. Medida igualmente importante deve ser 

o estímulo à cogeração de energia por parte das empresas e consumidores residenciais, com a 

adoção de legislação e normas específicas prevendo incentivos fiscais e tributários para aqueles 

que adotarem sistemas alternativos e individualizados de produção de energia (produção de 

energia eólica, fotovoltaica, a partir de gases gerados nas plantas industriais e sistemas de 

tratamento de efluentes urbanos, etc.). Deve-se, por outro lado, promover a substituição 

gradual e progressiva dos combustíveis fósseis por outras formas de produção de energias 

limpas. Incentivar o uso de energia elétrica no lugar do combustível fóssil nos veículos 

automotores da cidade deve ser uma meta a ser perseguida para os próximos anos. 

Deve-se ressaltar, ainda, o grande potencial que o Estado do Espírito Santo possui em suas pequenas 

comunidades ou bairros específicos para a implementação de Smart Grid, possibilitando tanto a 

redução no consumo de energia como, também, a criação de “prossumidores” ou seja, 

consumidores que também são produtores contribuintes do sistema geral.  
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14. Mobilidade urbana 

Um dos principais desafios que se colocam para a mobilidade urbana reside na diminuição do 

tempo de deslocamento das pessoas nas cidades associado com a diversificação e melhoria da 

qualidade dos modais de transporte. A abordagem do problema do deslocamento das pessoas 

nas cidades deve ser feito estreitamente associado com o planejamento do uso do solo. Neste 

sentido a polinucleação das cidades com a constituição de novos centros dinâmicos e 

autônomos constitui estratégia fundamental para diminuir o tempo gasto com deslocamentos 

na área urbana. Núcleos adaptados a essa condição permitirão reduzir a infraestrutura associada 

à mobilidade e, por consequência, aumentar o potencial de trabalho das pessoas, melhorando 

a qualidade de vida, reduzindo as despesas com combustíveis e promovendo um maior senso 

de pertencimento ao local de moradia. Os agentes públicos e privados que participam na gestão 

da mobilidade urbana devem trabalhar de forma unificada formulando estratégias que 

permitam gerar conceitos inovadores e eficazes de mobilidade, estabelecendo plataformas 

colaborativas para alinhamento de objetivos e priorizando as iniciativas comuns nos sistemas 

integrados de mobilidade de cada cidade, sempre considerando a realidade local e adotando as 

mudanças de maneira progressiva, mas consecutiva e crescente. No planejamento dos sistemas 

de transportes urbanos é fundamental pesquisar as necessidades dos usuários e as dinâmicas 

de deslocamento para responder com serviços multimodais e sem interrupções. Por outro lado, 

é preciso promover e introduzir mecanismos de mercado que garantem a competência leal 
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entre diversos modos de transporte, modelos de negócio e tipos de infraestrutura, permitindo 

a inclusão de novos participantes. Do ponto de vista da diversificação e multiplicação dos meios 

de transportes cabe destacar a importância do uso de meios de transportes de massa de maior 

capacidade e fluxo exclusivo nas vias urbanas, integrado a outros modais secundários tais como 

sistemas aquaviários, de vans e micro-ônibus, de taxis, de bicicletas, etc., que devem ser 

firmemente incentivados a partir da construção das infraestruturas necessárias para a sua 

utilização. 

Ressalta-se, ainda, que o incentivo ao uso de bicicletas e mesmo caminhadas, seja para o lazer, 

seja para o cotidiano, está intimamente relacionado às condições de conforto e de segurança 

urbana, sem os quais não há política capaz de promover melhorias. 
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15. Reabilitação de bairros 

A terra urbana constitui um recurso caro e de difícil acesso para a maior parte das populações 

urbanas. Seu uso racional e a recuperação das áreas já ocupadas devem ser, portanto, uma 

prioridade para os administradores públicos. Neste sentido, recomenda-se promover a 

reabilitação de bairros, com o melhoramento dos sistemas de redes de abastecimento 

hidrossanitário, elétrico e de mobilidade urbana. Deve-se fazer isso com a participação popular, 

com o envolvimento de escolas e da estrutura comunitária local, ajudando a reforçar o sentido 

de pertencimento e identidade, abordando o controle social positivo por parte dos próprios 

moradores, contribuindo na participação cidadã ativa da sociedade. 

A reabilitação de bairros está, ainda, estreitamente vinculada à melhoria no desempenho do 

conjunto construído, seja no âmbito das edificações, seja nas facilidades urbanas oferecidas. O 

desenvolvimento de uma política de diversificação nos usos pode, por exemplo, incentivar a 

relação de emprego e renda na própria comunidade, reduzindo as necessidades de 

deslocamento e criando movimentação diuturna na região, contrariando a política de criação de 

bairros estritamente residenciais, normalmente direcionados para as classes mais abastecidas. 
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16. Edifícios inteligentes e ecologicamente corretos 

A construção de cidades inteligentes (Smart Cyties) prevê a adoção de novos paradigmas para a 

ocupação dos territórios urbanos e solução dos problemas urbanos, envolvendo a utilização de 

novas tecnologias para o atendimento das necessidades das pessoas e o aproveitamento dos 

recursos naturais com máxima eficiência e mínimo desperdício. No rumo desse objetivo, os 

novos edifícios devem possibilitar o aproveitamento adequado do sol, vento, regime de chuvas, 

materiais construtivos de menor pegada ecológica, associados com sistemas inteligentes de 

operação e controle promovendo construções de alto desempenho com mínimo consumo 

energético, uso racional da água, tipologia arquitetônica adequada às condições locais, com 

mínima geração de resíduos e ciclo de vida mais duradouro. Para tanto, recomenda-se aos 

administradores públicos a adoção de processos de certificação e outros incentivos, inclusive 

tributários, para o alcance desses objetivos. 

No entanto, deve-se ressaltar que uma cidade inteligente se faz não somente com edificações, 

mas também – e principalmente – infraestrutura urbana inteligente. Assim, para que os edifícios 

tenham boa qualidade de iluminação natural, ventilação e adequado escoamento viário é 

necessário, entre outras providencias, adotar afastamentos e densidade urbana adequadas às 

caixas das vias. Também é fundamental que os grandes investimentos realizem o RIU (relatório 

de impacto urbano) considerando não somente o impacto viário, mas também, a eventual 

obstaculização da paisagem, do sol e do vento nas vizinhança, bem como os demais efeitos que 

o empreendimento possa causar.  
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17. Educação ambiental 

A educação ambiental constitui ação educativa permanente pela qual as comunidades de um 

modo geral podem ter acesso à tomada de consciência de sua realidade no contexto global, do 

tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados 

dessas relações e suas causas mais profundas. Ela deve ser desenvolvida, mediante uma prática 

que vincula o educando com a comunidade, sinalizando valores e atitudes que promovem um 

comportamento dirigido a transformação superadora dessa realidade, tanto em seus aspectos 

naturais como sociais, desenvolvendo no educando as habilidades e atitudes necessárias para 

dita transformação. Deve ser, portanto, objeto de preocupação e esforços no sentido da sua 

promoção de modo permanente, devendo ser incluída de forma transversal não só nos 

currículos formais dos diversos níveis de formação escolar, mas também nas diversas 

oportunidades que se apresentem para o seu desenvolvimento, envolvendo os mais diversos 

segmentos sociais e agentes transformadores do espaço urbano e rural. Deve-se educar para 

bem usar a cidade e os recursos a ela associados. 

Como temas fundamentais e urgentes, ressaltam-se os aspectos relacionados à água (consumo 

consciente, tratamento/reutilização, riscos à saúde e ao conforto); energia (consumo 

consciente, métodos e equipamentos de racionalização energética, conceito de 

“prossumidores”, energias renováveis); resíduos (produção, alternativas de descarte e/ou 

tratamento; riscos à saúde); mobilidade (direção responsável, efeitos na queima de 

combustíveis fósseis, eficientização no uso dos transportes públicos). 
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AS CIDADES CAPIXABAS DO AMANHÃ 
No futuro, a sobrevivência das cidades e o seu crescimento 

dependerão da utilização de ações estratégias para o 

desenvolvimento sustentável, mantendo o equilíbrio entre a 

pressão econômica, social e o custo destas ações. A adoção 

dessas estratégias ajudará a aperfeiçoar a administração dos 

recursos e a preocupação maior deverá ser como evitar e 

antecipar os problemas do crescimento urbano. 

O Planejamento urbano deverá transcender a política de curto 

prazo, onde a participação será uma questão de sobrevivência e 

o reconhecimento das potencialidades locais, com o 

desenvolvimento de indicadores locais como ferramentas para a 

tomada de decisões, passará a ser o selo de identidade das 

cidades, ajudando a reforçar o conceito de pertencimento e 

identidade das pessoas com seu espaço coletivo. 

A cidade capixaba do amanhã será o reflexo do desenvolvimento 

sustentável baseado no crescimento econômico e na organização 

territorial equilibradas com uma estrutura urbana policêntrica, 

conformando regiões metropolitanas fortes, que ofereçam uma 

boa acessibilidade aos serviços de interesse econômico geral, 

caracterizado por uma estrutura de povoamento compacta e 

expansão urbana limitada através de um controle da oferta de 

terrenos e do desenvolvimento especulativo; dispondo de um 

elevado nível de proteção e qualidade de ambiente no entorno 

das cidades – natureza, paisagem, florestas, recursos hídricos, 
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áreas agrícolas, etc. –, além de fortes ligações e articulação entre 

as cidades e os seus ambientes. 

Acredita-se que a construção das cidades de que precisamos será 

uma realidade à medida que se façam convergir as vontades dos 

diversos agentes que atuam no espaço urbano (e também no 

espaço rural), orientados por políticas corretas, assumidas pelos 

dirigentes públicos e privados, com o apoio geral da sociedade, 

nos termos das diretrizes gerais aqui expressas. 
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