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RESUMO 

 

A evolução urbana tem mostrado profundos efeitos negativos sobre o ambiente natural e 

o construído. A degradação do espaço urbano constitui um problema que extrapola a 

esfera física e as questões bioclimáticas, tendo impacto também nas relações sociais que 

o espaço permite. As massas vegetadas e a infraestrutura verde prestam diversos serviços 

ecossistêmicos. Os corredores verdes urbanos buscam múltiplas funções, com objetivos 

ecológicos, culturais e estéticos, tendo potencial para a requalificação urbana. A 

utilização dos princípios de planejamento a partir de corredores verdes possibilita integrar 

o planejamento urbano e o ambiental e promover a qualidade do ambiente urbano. Este 

artigo apresenta pesquisa de iniciação científica apoiada pela Facitec, cujo objetivo foi 

analisar espaços livres públicos no centro de Vitória-ES e a possibilidade de conectá-los 

por corredores verdes urbanos, tendo resultado em diretrizes e estratégias para a 

reabilitação ambiental urbana da área estudada. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade os espaços livres, especialmente as praças, têm sido importantes 

elementos estruturadores da forma urbana, criando o sistema que lhe dá suporte e 

vitalidade. Lamas (1990, p. 102) divide os espaços livres em duas categorias: “ruas e 

avenidas” - destinadas à circulação e “praças e parques” - projetados para a permanência. 

Ele define praça como o “lugar intencional do encontro, da permanência, dos 

acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações de vida urbana e comunitária e de 

prestígio, e, consequentemente, de funções estruturantes”. O autor observa, ainda, que a 

definição de praça implica a “estreita relação do vazio (espaços de permanência) com os 

edifícios, os seus planos marginais e as fachadas”, que definem os limites das praças e 

qualificam seu entorno imediato. A partir do século XVII observa-se uma preocupação 

crescente com os espaços livres públicos e a vegetação nas áreas urbanas e limítrofes, 

verificada na produção do espaço urbano e de formulações teóricas, como os boulevares 

de Haussmann, as ideias de Camilo Sitte, a Cidade Jardim de Howard, entre outras. Ao 

mesmo tempo em que as áreas livres públicas estruturam o espaço urbano, são o principal 

suporte espacial para o encontro e a vivência urbana. 

Todavia, a evolução urbana tem mostrado, com maior agravo a partir da segunda metade 

do século XX, diversos e profundos efeitos negativos sobre as cidades. A degradação do 

espaço urbano - observada pela redução de áreas públicas de lazer, deficiência na 

arborização urbana, excessiva impermeabilização do solo, sujeição a alagamentos, 

criação de ilhas de calor, maior poluição, comprometimento dos ciclos hídricos, 

diminuição da qualidade da ambiência urbana e perda de qualidade de vida – constitui 

um problema que extrapola a esfera física/espacial e as questões bioclimáticas, atinge o 

cerne da sociedade, visto que desencoraja o uso da rua e dos espaços livres como locais 



 

de encontro necessários para a manutenção das práticas sociais. A manutenção adequada 

das condições de vida nas cidades depende da regeneração dos espaços livres, 

implantação de paisagens equilibradas e agradáveis, da existência e manutenção de áreas 

vegetadas e do controle dos efeitos negativos da urbanização acentuada. 

 

2  PLANEJAMENTO A PARTIR DO CONCEITO DE CORREDORES VERDES 

URBANOS 

 

As cidades vêm sendo urbanizadas e estruturadas com base no planejamento tradicional 

- pautado no zoneamento e regulamentação do uso do solo, com excessiva ênfase na 

infraestrutura cinza, mono funcional, centrada no sistema viário rodoviarista. 

O planejamento ambiental, por seu turno, costuma tratar apenas da definição de áreas de 

preservação e de restrições de uso, observando a preservação da fauna e da flora, sem, 

entretanto, considerar seu potencial para suporte às atividades humanas de esporte, lazer 

e turismo. As áreas livres e verdes recebem tratamento pontual e não são entendidas e 

tratadas como um sistema de espaços livres, de suporte das áreas urbanizadas. No que 

concerne à arborização, mesmo em casos onde o município possui um Plano de 

Arborização Urbana, muitas vezes não é aplicado conforme o previsto e recomendado, 

sendo alvo de cortes de verba sempre que se faz necessário enxugar custos. 

Na administração pública é comum a secretaria de planejamento e desenvolvimento 

urbano trabalhar sem diálogo com a secretaria do meio ambiente, reforçando enfoques 

setoriais e briga histórica entre a preocupação ambiental e o desenvolvimento urbano, por 

muito tempo considerados inconciliáveis. O planejamento urbano tradicional, portanto, 

trabalha isoladamente, desarticulado do planejamento ambiental e mesmo da paisagem, 

reforçando essa dicotomia. Por outro lado, o planejamento ambiental também não 

encontra força suficiente para se sobrepor e orientar as intervenções no espaço, 

enfrentando dificuldade de trabalhar em conjunto com o urbano e prevenir a fragmentação 

da paisagem. 

Embora a infraestrutura cinza seja fundamental para que uma cidade funcione, 

compromete drasticamente a paisagem urbana e a qualidade do ambiente construído se 

for privilegiada em detrimento das outras, ou tomada isoladamente de uma abordagem 

que considere as questões ambientais no seu planejamento, ocasionando diversos 

problemas urbanos de origem ambiental, tais como supressão de áreas naturais, formação 

de ilhas de calor, desmoronamentos, inundações e alagamentos por conta da 

impermeabilização excessiva do solo, entre outros. Esse entendimento tem levado à 

valorização da infraestrutura verde e criação de movimentos como o “Grey to Green”, na 

Europa e América do Norte, que promovem uma transformação na forma de realizar o 

planejamento urbano, considerando a infraestrutura verde como necessária na 

transformação das cidades, da paisagem urbana, da interface entre urbano e rural. A 

infraestrutura verde corresponde a redes de espaços verdes, água e sistemas ambientais, 

dentro, ao redor e além de áreas urbanas, as quais incluem elementos como árvores, 

parques, jardins, beira de estradas, loteamentos, cemitérios, florestas, rios, áreas alagáveis 

e costeiras (CABE 2014). As massas vegetadas e a infraestrutura verde prestam diversos 

serviços ecossistêmicos, como produção de alimentos, manutenção da qualidade da água, 

controle de erosão, melhoria da qualidade do solo, qualidade do ar, regulação de 

enchentes, valores estéticos, recreação, ecoturismo e regulação climática (O’REILY et al, 

2013). Corredores verdes têm se mostrado uma estratégia apropriada para a requalificação 



 

urbana e ambiental, constituindo elemento de planejamento e projeto que possibilita a 

integração do planejamento urbano e do ambiental. 

 

2.1  Corredores Verdes 

 

Corredores verdes são uma tradução do termo inglês “greenways”, que tem origem na 

Ecologia da Paisagem e corresponde a corredores multifuncionais permeáveis e 

vegetados, interconectados (incluindo ruas e propriedades públicas e privadas) que 

estruturam a paisagem, formando redes verdes, que dão suporte à arborização e drenagem 

pluvial. A infraestrutura verde visa estabelecer uma conexão entre a paisagem construída 

e a paisagem natural, devendo ser considerada componente das redes de infraestrutura 

urbana e pensada conjuntamente, de forma a integrar o planejamento urbano e o 

planejamento da paisagem (BONATTO, 2014). 

Segundo Ahern (2002), corredores verdes são os “sistemas e/ou redes de áreas protegidas 

manejadas para múltiplos usos: proteção da natureza, manutenção da biodiversidade, 

dos recursos hídricos, recreação e proteção dos recursos culturais e históricos”. A partir 

dos anos 80 o conceito de corredores verdes assume importância crescente no contexto 

urbano e o governo dos EUA recomenda sua implantação para conectar os espaços 

urbanos e ruas nas cidades americanas como forma de promover o acesso da população a 

áreas verdes próximas às habitações (FABOS, 2004 apud SOUZA, 2012). 

Penteado et al (2007) apontam cinco ideias-chave que decorrem do conceito de corredores 

verdes: linearidade (ruas, passeios, calçadões, ciclovia etc); conectividade (potencial de 

ligação entre praças, bairros, pólos de atração); multifuncionalidade (múltiplos usos – 

circulação, comércio, lazer); desenvolvimento sustentável (otimização das condições 

microclimáticas); redução do uso de combustíveis fósseis (estímulo ao transporte não 

poluente – caminhada, bicicleta); retenção de águas pluviais na vegetação e aumento da 

permeabilidade do solo (arborização urbana, canteiros); retenção de partículas em 

suspensão e absorção de gases (permitida pela arborização); sistemas lineares integrados 

(rede de mobilidade). Da mesma maneira que os corredores verdes, os corredores verdes 

urbanos buscam múltiplos propósitos, com objetivos ecológicos, culturais e estéticos. 

Ampliar a compreensão sobre o espaço urbano, sobre a relação indissociável entre 

paisagem natural e paisagem construída, entre o desenho urbano tradicional e o desenho 

urbano com conexões na paisagem a partir de corredores verde são condição para a 

sustentabilidade urbana. 

3  OS ESPAÇOS LIVRES DE VITÓRIA-ES 

 

A cidade de Vitória está localizada no Sudeste do estado do Espírito Santo (Latitude 

20.3189° S e Longitude 40.3378° W), possui uma população de 348.265 habitantes e 

extensão de 93,38 km², contabilizando todas as 33 ilhas e sua porção continental. (IBGE, 

Censo 2010). Limita-se ao Norte com o município da Serra, ao Sul com Vila Velha, a 

Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com o município de Cariacica. Fundada 50 anos 

após a colonização do Brasil pelos portugueses, é a terceira capital mais antiga do país. 

Desde o princípio foi caracterizada como entreposto comercial, decorrente de sua 

atividade portuária e localização entre a Bahia e o Rio de Janeiro. A cidade se 

desenvolveu a partir de um centro religioso e de um núcleo portuário (Figura 1), sendo 

seu processo de ocupação estabelecido através de diversos aterros, já que seu relevo com 



 

a presença de formações rochosas e morros dificultava a expansão urbana. O rápido 

crescimento demográfico ocorrido nas últimas décadas e os sucessivos aterros e supressão 

de áreas verdes desencadearam diversos problemas ambientais, destacando-se os 

constantes alagamentos. 

 
Fig.1 Centro de Vitória. Fonte: PMV. 

3.1  Metodologia 

 

A pesquisa desenvolvida teve como objetivo analisar um trecho da cidade e verificar a 

possibilidade de implantação de corredores verdes, delimitando diretrizes e estratégias de 

requalificação dos espaços livres públicos, sua multifuncionalidade e sua integração, a 

fim de promover uma maior resiliência e qualidade do ambiente urbano. A pesquisa foi 

dividida em cinco etapas: 1- pesquisa bibliográfica e estudos de caso; 2- levantamentos 

preliminares de dados secundários e definição da área de estudo; 3- levantamento de 

campo; 4- pesquisa de percepção, de caráter exploratório, com 29 usuários das praças e 

das vias, a partir de dois instrumentos diferentes, com perguntas de múltipla escolha e 

perguntas abertas, para levantar aspectos como tipo de uso, frequência, equipamentos e 

mobiliário, arborização e ajardinamento, vitalidade atratividade, grau de conservação, 

sensação de segurança, ocorrência de alagamentos, problemas e sugestões; 5-  análises 

dos dados e proposição de diretrizes e estratégias de intervenção.  

 

3.2  Levantamento inicial 

 

A partir do estudo bibliográfico histórico, físico e populacional de Vitória, além da 

revisão teórica sobre infraestrutura verde e estudos de caso internacionais e nacionais, foi 

feito o mapeamento de áreas problemáticas e potenciais do Centro de Vitória, de forma a 

determinar a área de estudo e proposição (Fig. 2). Os critérios de escolha da área de 

análise consideraram: a existência de espaços livres de lazer – seis praças que formam 
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um polígono com aproximadamente 600 por 400 m; a existência de atividades 

importantes para a dinâmica urbana local e interurbana – o Teatro Carlos Gomes, o Sesc 

Glória, a Catedral, equipamentos públicos, comércio e serviços diversos; a importância 

histórica e cultural da área, estando no coração do centro histórico e uma extensão que 

permitisse ser percorrida a pé (Fig. 3). 

 

Fig. 2 Centro de Vitória 

Fonte: Google Earth, 2015. Editado. 

Fig. 3 Área de estudo 

Fonte: Google Earth, 2015. Editado. 

 

O centro de Vitória, na região sul da Ilha, é caracterizado pela presença do Porto, do 

núcleo histórico da cidade, de diversos edifícios públicos, dentre eles a sede do Governo 

do Estado, além de edifícios comerciais e residenciais. É permeado por ruas estreitas e 

dividido entre Cidade Alta (Centro Histórico) e a Cidade Baixa (área de aterro), que 

possuem uma grande diferença de altitude, conectadas por escadarias e ladeiras. 

Anteriormente um núcleo da vida pública de Vitória, de intensa ocupação residencial e 

palco de inúmeros eventos culturais, religiosos e cívicos, a atual situação deste local é de 

decadência e abandono de espaços livres e construídos, apesar da intensa dinâmica e 

atratividade em algumas praças e equipamentos culturais. A região central possui diversos 

edifícios tombados e dezenas de edifícios com interesse em tombamento, definidos no 

Plano Diretor do município, constituindo foco de interesse na sua revitalização. Um dos 

bairros com maior frequência de pedestres e disponibilidade de praças, o Centro também 

sofreu uma intensa impermeabilização do solo e processos de aterramento. Carece de 

arborização urbana na maior parte das vias e praças, possui excesso de veículos 

estacionados nas ruas e apresenta precariedade das calçadas, a despeito de iniciativas 

recentes de revitalização da área central. 

Foi delimitada para pesquisa a área que envolve as praças Pio XII, Rotary, Costa Pereira, 

Dom Luiz Scortegagna, Oito de Setembro e Francisco Teixeira Cruz e as ruas que fazem 

sua ligação: Marcelino Duarte, Dionízio Rosendo, avenidas Jerônimo Monteiro e 

Princesa Isabel e a Escadaria Maria Ortiz, além de diversas ruas exclusivas para pedestres 

(Fig. 4). 



 

 

Fig. 4 Mapa da Área de Estudo – Centro de Vitória 
 

Na Fig. 5 pode-se observar as fotos ilustrativas dos locais pesquisados. A partir do 

levantamento e visitas de campo definiu-se quatro categorias de vias. A primeira 

categoria, que inclui as avenidas Jerônimo Monteiro (Fig. 5, foto 16), Princesa Isabel 

(Fig. 5, foto 15) e Mal. Mascarenhas Moraes, é de via larga, com três ou mais faixas de 

rolamento, fluxo rápido de veículos, existência de muitos pedestres e poucas faixas de 

travessia, calçadas com padrão de acessibilidade e largura acima de dois metros. A 

arborização viária é escassa e a maioria das edificações é alta, principalmente os edifícios 

empresariais. A temperatura costuma ser alta durante o dia, o barulho dos veículos e 

cheiro de fumaça são fatores marcantes no ambiente. A segunda categoria é a de vias 

estreitas, de uma a duas faixas de rolamento, estacionamento presente nas laterais, fluxo 

contínuo, porém lento de veículos devido à largura da via e muito fluxo de pedestres. A 

variedade na ocupação do solo é maior, as calçadas são mais estreitas e irregulares, porém 

com maior presença de arborização. Essas características são encontradas em vias como 

a da Praça Costa Pereira (Fig. 5, foto 5), a Dionísio Rosendo (Fig. 5, foto 6) e o primeiro 

trecho da Marcelino Duarte. A terceira categoria é de vias estreitas e de pouco 

movimento, como a Duque de Caxias (Fig. 5, foto 12). A arborização é escassa e os 

estacionamentos estão presentes nas laterais. O fluxo de veículos é lento e a iluminação 

noturna é deficiente. A quarta e última categoria é de vias de pedestre. Não possuem 

arborização ou piso permeável, são ocupadas frequentemente com vendedores 

ambulantes durante o dia e têm movimento constante de pessoas. Embora sejam para 

Imóveis tombados Interesse de Tombamento 



 

pedestres, falta mobiliário urbano que permita sua permanência, como bancos, 

iluminação adequada, lixeiras. Algumas são sujas e com odor desagradável. À noite são 

utilizadas como dormitório e ambiente de práticas ilícitas, já que não há policiamento a 

pé nessas áreas. As edificações que ladeiam essas vias raramente possuem acessos e 

janelas, piorando a situação de insegurança. 

 
Fig. 5 Imagens da Área de Estudo – Centro de Vitória 

O levantamento físico permitiu observar a diversidade de espaços livres, em sua 

morfologia, arborização, ambientação, oferta de atividades e mobiliários, problemas de 

infraestrutura, bem como diversidade na intensidade de fluxos de pedestres e veículos. 

As entrevistas ilustraram as sensações e opiniões de usuários, bem como levantaram 

algumas expectativas para os espaços livres da área estudada. Observou-se que as praças 

são frequentadas nos períodos da manhã e tarde, destacando-se que nenhum entrevistado 

relatou frequentá-las durante a noite. As praças analisadas possuem, para seus usuários, 

carências semelhantes de equipamentos de lazer e mobiliário, assim como manutenção. 

Os entrevistados nas praças relataram a necessidade de lazer local, mas concluíram que 

as praças eram propícias para o descanso e distração durante o dia. O sentimento de 

insegurança apareceu nas praças Costa Pereira, Oito de Setembro e Francisco Teixeira da 

Cruz, enquanto nas praças Dom Luiz Scortegagna e Pio XII os usuários sentiam sensação 

de calma e tranquilidade. A Praça Rotary sequer foi considerada como praça pelos 

usuários: foi apontada como um largo apenas de passagem. As principais motivações de 

uso apontadas pelos usuários foram esperar por alguém em um local sombreado e 



 

descansar durante o dia. Das entrevistas feitas nas ruas, observou-se alguns problemas 

comuns. Foi relatado pelos usuários um sentimento de insegurança ao transitarem tanto 

pelas grandes e movimentadas avenidas quanto pelas ruas tranquilas e estreitas, apesar da 

maioria dos entrevistados não ter tido qualquer experiência de assalto ou violência no 

local. As vias também apresentam grandes problemas de acessibilidade, falta ou mal 

posicionamento de mobiliário como lixeiras e iluminação, falta de arborização, sendo que 

as ruas mais estreitas possuem calçadas irregulares, com degraus, rampas e buracos. 

Segundo os entrevistados, o aspecto das vias é desagradável, de abandono e sujeira, 

exceto por aquelas que apresentam arborização. Outro problema apontado como 

recorrente e incômodo foi o estacionamento irregular de veículos impedindo a passagem 

dos pedestres. Mesmo nos locais onde o estacionamento é regularizado o trânsito de 

pessoas é dificultado pelo excesso de veículos, que tomam um lugar que poderia ser 

ocupado por calçadas com um mínimo de faixa de passeio ou mais amplas, acessíveis e 

com arborização. O excesso de veículos polui visualmente a paisagem do Centro 

Histórico. Apesar dos problemas apontados, como o excesso de estacionamentos, alguns 

dos usuários reclamam da falta de vagas. 

3.3 Análise e proposições 

 

O circuito de análise inicia na Praça Pio XII (Fig. 5, foto 1), localizada em um quarteirão 

entre duas vias coletoras, a Princesa Isabel (Fig. 5, foto 15) e a Mal. Mascarenhas de 

Moraes. É rodeada por edifícios empresariais, um pequeno posto de gasolina na esquina 

da praça e vagas de carros em suas laterais. O mobiliário é escasso: dois bancos, uma 

banca de revistas, um bicicletário, duas lixeiras e uma estátua do Papa Pio XII. O 

paisagismo é composto por duas árvores médio porte com copa densa e três palmeiras 

centrais. A manutenção é feita pelo Banco do Brasil (edifício localizado ao lado da praça) 

e sua função é principalmente de descanso e passagem, não de lazer. 

A Rua Marcelino Duarte (Fig. 5, foto 2) possui um fluxo leve, com apenas duas faixas de 

rolamento e liga a Praça Pio XII à Praça Rotary. O primeiro trecho, entre a Av. Mal 

Mascarenhas de Moraes e a Av. Princesa Isabel, possui calçadas estreitas com arborização 

e vagas de estacionamento, e o segundo trecho, entre a Av. Princesa Isabel e a Av. 

Jerônimo Monteiro (Fig. 5, foto 16 e Fig. 6), possui calçadas largas sem arborização, é 

ladeado pelo Sesc Glória à Oeste e um alto edifício empresarial à Leste com poucas lojas 

no térreo. Detectamos como uma área problemática que necessita de requalificação o 

primeiro trecho da Rua Marcelino Duarte, entre as avenidas Marechal Mascarenhas e 

Princesa Isabel. Para melhorar a acessibilidade de pedestres, é proposta a retirada das 

vagas de veículo do lado Oeste da via, a adequação do posto de combustível – que ocupa 

toda a calçada, a reforma das calçadas com o seu alargamento e realocação da faixa de 

pedestres que atualmente se localiza na entrada de veículos do posto. O segundo trecho 

da via possui um grande potencial para instalação de infraestrutura verde, como biovaletas 

e canteiros pluviais, inserção de bancos e árvores. 

Numa esquina entre a Praça Costa Pereira e a Av. Jerônimo Monteiro, a Praça Rotary 

(Fig. 5, foto 3 e Fig. 7) é um grande largo de fluxo constante de pessoas. O piso é 

impermeabilizado, salvo por três pequenos canteiros gramado sem arborização. A 

insolação no local é intensa e durante os períodos de chuva, a praça fica completamente 

alagada. Propõe-se a arborização do local, jardins de chuva e a substituição por piso 

permeável, além da implantação de bancos e paisagismo. 



 

  
Fig. 6 Calçada na R. Marcelino Duarte 

Fonte: pesquisa direta, 2015 

Fig. 7 Foto da Praça Rotary 

Fonte: pesquisa direta, 2015 

 

Inaugurada em 1928, a Praça Costa Pereira (Fig. 5, foto 4 e Fig. 8) é considerada o coração 

da cidade. Rodeada por ruas de paralelepípedo, a praça já passou por diversas reformas e 

atualmente é formada por canteiros de formas orgânicas, arborização densa e bancos 

lineares de concreto que acompanham os caminhos da praça. Ao redor o fluxo de carros 

é lento, e o de pedestres é constante por conta do comércio. As ruas possuem apenas duas 

faixas de rolamento, com vagas de veículos em todo o entorno da praça. As calçadas 

possuem largura adequada, porém não existe arborização. Propõe-se a transformação do 

perímetro da praça para a implantação de canteiros pluviais lineares e biovaletas, assim 

como a implantação de um reservatório subterrâneo para minimizar os frequentes 

alagamentos. 

Ligando a Cidade Baixa à Cidade Alta, a Rua Dionísio Rosendo (Fig. 5, foto 6) é estreita, 

curva e íngreme, com uma única faixa de rolamento e vagas de veículos dos dois lados. 

O fluxo de carros é constante e lento. As calçadas são estreitas e esburacadas, com 

degraus, inacessíveis em diversos pontos, com árvores e postes que dificultam a passagem 

(Fig. 9). O segundo trecho da rua, na Cidade Alta, também tem apenas uma faixa de 

rolamento e vagas dos dois lados, com fluxo lento de carros. As calçadas apresentam 

melhores condições mas há árvores e postes mal localizados. Possui sombreamento e 

temperatura amena, devido à abundância de árvores.  

  
Fig. 8 Praça Costa Pereira. 

Fonte: pesquisa direta, 2015 

Fig. 9 Calçada na R. Dionísio Rosendo. 

Fonte: pesquisa direta, 2015 

 

No primeiro trecho da Rua Dionísio Rosendo, o principal problema é a inacessibilidade 

do passeio. Propõe-se a remoção das vagas de veículos do lado Sul da via e a remoção de 



 

bloqueios nas calçadas priorizando a acessibilidade. Na calçada sul propõe-se a 

implantação de biovaleta como forma de drenagem que não sobrecarregue a rede 

tradicional. No segundo trecho propõe-se o remanejamento das calçadas e remoção das 

vagas de carros de um dos lados da via. 

A situação atual da Rua Duque de Caxias demanda uma drástica mudança de perfil viário, 

assim como readequação dos usos de edificações abandonadas. Propõe-se a remoção das 

vagas de veículos e o alargamento das calçadas dos dois lados da via, mantendo apenas 

uma faixa de rolamento. Propõe-se a substituição do asfalto pelo paralelepípedo para 

diminuir a velocidade dos carros, aumentar a permeabilidade e dar continuidade com a 

pavimentação do centro histórico no entorno. Para suprir a necessidade de estacionamento 

na via, propomos a apropriação de um dos edifícios abandonados como edifício garagem. 

Propomos a distribuição de usos ao longo da via, incentivo para abertura de 

estabelecimentos como mercados, lojas, bares, restaurantes e atividades culturais, 

promovendo o pedestrianismo. 

A Praça D. Luiz Scortegagna (Fig. 5, foto 8 e Fig. 10) localiza-se à entrada principal da 

Catedral, de estilo neogótico, erguida na localização da antiga matriz, com início de 

construção em 1920 mas finalização nos anos 70. Possui apenas dois canteiros 

triangulares onde se localizam duas palmeiras que marcam a entrada da igreja. O entorno 

da Catedral, a Rua José Marcelino (Fig. 5, foto 9), é todo tomado por vagas de veículos. 

Propõe-se a reforma e reativação da fonte que existe no centro da praça, a instalação de 

mais bancos e a arborização do local. Deve ser feito, porém, um estudo paisagístico para 

que as árvores plantadas não bloqueiem a visão da fachada principal da Catedral, que é 

um ícone turístico e histórico da cidade. Propõe-se ainda a remoção das vagas de 

estacionamento de todo o entorno da Catedral, implantação de mobiliário, bancos e piso 

de paralelepípedo, proporcionando uma melhor utilização do local por pedestres. Ao 

Norte da Catedral existe um terreno abandonado (Fig. 11) utilizado atualmente como 

estacionamento. Propõe-se que seja apropriado para a construção de um edifício garagem. 

 

  
Fig. 10 Praça Dom Luiz Scortegagna 

Fonte: pesquisa direta, 2015 

Fig. 11 Terreno abandonado na R. 

José Marcelino. Fonte: pesquisa direta, 

2015 

 

Edificada em 1924, a Escadaria Maria Ortiz (Fig. 6, foto 9) possui passado histórico 

marcante e recebe um grande fluxo de usuários. Apresenta mal estado de conservação e 

insegurança. Propõe-se o restauro do guarda-corpo e corrimão da Escadaria e sua 

integração ao Circuito Cultural noturno existente no Centro, através da abertura de 

estabelecimentos noturnos. A Rua João Aguirre (Fig. 6, foto 10) é uma via de pedestres 

que recebe frequentemente vendedores ambulantes e termina em um largo em frente à 

Av. Jerônimo Monteiro e à Praça Oito de Setembro. Propõe-se a arborização da área, 



 

aplicação de canteiros pluviais e bancos. Outro problema é a inexistência de faixa de 

pedestre que conecte o largo à Praça Oito de Setembro. A Praça Oito possui espaço 

suficiente para a introdução de jardins de chuva e canteiros pluviais. Propõe-se uma 

garagem subterrânea, com entrada pela Av. Jerônimo Monteiro e saída pela Av. Marechal 

Mascarenhas de Moraes. 

Já a Praça Francisco Teixeira da Cruz (Fig. 5, foto 14) é dinâmica e com muitos usuários 

do ponto de ônibus, lanchonete e casa lotérica. Porém, não possui bancos em quantidade 

suficiente nem paisagismo adequado. Propõe-se a implantação de bancos e árvores, e a 

transformação do canteiro existente em um jardim de chuva. 

As avenidas Princesa Isabel e Jerônimo Monteiro possuem problemas como: incômodo 

devido à fumaça dos carros, barulho do trânsito, fachadas desagradáveis com poluição 

visual. Há grande quantidade de transeuntes durante todo o dia, porém as calçadas são 

inadequadas para a demanda existente. Propõe-se, por meio de políticas públicas e 

incentivo fiscal, a instalação de paredes verdes e jardins verticais nos edifícios que 

possuem empenas cegas, bem como telhados verdes nas edificações que assim 

permitirem, além do alargamento das calçadas. 

A pesquisa física e as entrevistas permitiram diagnosticar quais áreas do percurso 

necessitavam mais urgentemente de intervenção e em quais essa intervenção traria 

maiores benefícios. Dada a natureza dos problemas e a importância da área, as diretrizes 

de intervenção englobam soluções de infraestrutura verde articulada a outras 

infraestruturas cinzas e aspectos de planejamento urbano no sentido mais abrangente, 

como mudanças de uso, incorporação de ruas ao Circuito Cultural, remoção de 

estacionamentos na rua e implantação de edifício garagem, de forma a promover a 

reabilitação urbana e ambiental, com foco no pedestre. 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os problemas com o sistema de espaços livres observados em Vitória são similares aos 

de outras tantas cidades brasileiras: escassez e má qualidade de espaços livres públicos e 

de áreas verdes; rara arborização urbana; inexistência de critério técnico de implantação 

da vegetação; variações nas dimensões das calçadas e problemas de acessibilidade. O 

desafio está em se criar a interface necessária para o planejamento que integre as 

necessidades da paisagem natural e construída, dê suporte à manutenção da qualidade 

ambiental e da biodiversidade. Entendemos que intervenções só possuem eficácia quando 

conectadas entre si em uma rede de intervenções feitas em um Planejamento Urbano e 

Ambiental, que contribua para o funcionamento da cidade. 

Ao longo da pesquisa observou-se diversas dificuldades que podem ser encontradas para 

a implantação de corredores verdes urbanos, desde as de ordem física e estrutural até as 

de ordem financeira e política, o que foi considerado para que as propostas elaboradas 

sejam viáveis e adequadas para o nosso contexto. A despeito das limitações para a 

requalificação de um ambiente urbano consolidado, entendemos que é possível melhorar 

significativamente a qualidade de vida em cidades como Vitória, com intervenções que 

levem em consideração as necessidades da região, as características topográficas e 

socioeconômicas, e os anseios da população. 

O objetivo da proposta foi o de conectar as praças e edificações históricas através de 

corredores verdes urbanos, num circuito qualificado, com a inserção de arborização 



 

urbana, piso permeável, acessibilidade, inclusão de mobiliário urbano adequado, remoção 

de certos estacionamentos nas vias e alargamento de calçadas onde possível, bem como 

implantação de drenagem alternativa para as águas pluviais. Buscou-se criar uma rede de 

ambientes qualificados para a vivência urbana, de forma a valorizar os percursos 

históricos e comerciais, tornando-os esteticamente agradáveis e ambientalmente 

confortáveis, com eficiência de drenagem e priorização do pedestre. As propostas 

corroboram com outras políticas públicas de revitalização do Centro que estão em vigor. 

Conclui-se que a infraestrutura verde se configura como uma estratégia de planejamento 

que alia a preocupação com a qualidade e funcionalidade do suporte natural e do ambiente 

construído. Possibilita a requalificação dos espaços livres – a rua, as praças e parques, 

bem como as áreas de preservação, especialmente as mais inseridas na malha urbana - 

reforçando-os como fundamentais para a resiliência urbana, a qualidade de sua 

ambiência, a qualidade de vida e a manutenção das relações sociais. A existência de 

espaços livres com qualidade – em quantidade e distribuição, com a devida arborização e 

permeabilidade do solo adequada às dinâmicas pluviométricas locais – favorece o 

pedestrianismo, as atividades ao ar livre, a interação social e as saúdes individual e 

urbana. Acrescenta-se que ampliar a compreensão sobre o espaço urbano, sobre a relação 

indissociável entre paisagem natural e paisagem construída, entre o 

planejamento/desenho urbano tradicional e aquele com conexões na paisagem são 

condições para a sustentabilidade urbana, mas também, e antes, para a própria capacitação 

dos planejadores urbanos. 
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