PLANO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA
GRANDE VITÓRIA

OFICINA MUNICÍPIO DE FUNDÃO – 09-03-2017
RELATÓRIO SÍNTESE
1) Introdução
O presente relatório sistematiza os resultados da Oficina Poder Público – Município de Fundão, realizada no
dia 09 de março de 2017, no auditório da Câmara Municipal, como parte das atividades da etapa de
elaboração de diagnóstico no âmbito do Plano de Desenvolvimento Metropolitano da Grande Vitória. A oficina
teve como ideia central estimular os participantes a dialogar sobre os eixos temáticos do plano –
Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Risco, Mobilidade Urbana, Uso e Ocupação do Solo – e como
os mesmos se apresentam no dia a dia do município e os rebatimentos na Região Metropolitana da Grande
Vitória (RMGV). Nesta fase, as oficinas têm dupla função. Primeiro, como instrumento de integração das
equipes técnicas, do PDUI e municipais. Nesse sentido, visa possibilitar um ambiente favorável à troca de
experiências e percepções, aproximando as leituras objetivas (proveniente dos dados) à leitura subjetiva (das
experiências de vida). Segundo, tem o objetivo de apontar possíveis questões metropolitanas, de caráter
objetivo ou não. Nesse sentido, os técnicos são convidados a sinalizar no mapa de seu município, bem como
dos municípios vizinhos, estruturas, vias, eixos, ou qualquer elemento identificado dentro dos temas que
consideram de interesse metropolitano, ou seja, importante dentro do debate metropolitano.
2) Metodologia / Desenvolvimento
A oficina foi iniciada com a apresentação dos participantes, sendo estabelecidos os acordos de horário, bem
como o detalhamento da proposta de trabalho para o dia. Em seguida passou-se para uma explanação geral
sobre o processo de elaboração do Plano Metropolitano e apresentação síntese dos eixos temáticos,
contendo informações preliminares que foram levantadas a partir dos documentos encaminhados pelos
municípios, bem como de outros estudos já realizados.
Na primeira etapa os participantes foram então organizados em um único grupo, sendo instigados a debater a
partir de alguns questionamentos feitos pela mediadora, tais como a relação entre os municípios, os desafios/
potencialidades, permitindo com isso dialogar como enxergam a cidade de Fundão no contexto da RMGV.
Além disso, a mediadora ressaltou que em muitos momentos os técnicos não param para pensar o conjunto
das ações e tão pouco ouvir o colega de trabalho. Destacou que todas as percepções são importantes, ou se-
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ja, que não existe o certo/errado e que todos fiquem muito à vontade para falar das suas vivências.
Sendo assim, os participantes foram convidados a apresentar a realidade do município e fizeram referência
aos seguintes itens:
 Praia Grande: potencial turístico, porém falta infraestrutura;
 Morro do Goiapaba-Açu/Parque: pode ser explorado para o turismo, porém o local é de difícil acesso.
Conta com laboratório e orquidário;
 Tradicionais barracas de frutas na BR (mexerica, jaca, laranja);
 Empresas: Forte Boi, GranVitória, Columbia (desativada, deixou de gerar cerca de 400 postos de
trabalho no município);
 Estação do Trem (ferrovia);
 Produção Rural (banana, café, laticínios): destacaram que o produtor rural está desamparado, porém
o maior peso ainda é para o café e que a agricultura é o maior propulsor da economia;
 Infraestrutura: a cidade não conta com boa infraestrutura, por exemplo, espaços de uso comum
(lazer), bem como em relação à mobilidade urbana (ausência de ciclovias);
 Cachoeira de Fundão (turismo);
 Água: fizeram referência aos rios Fundão e Timbuí e que os moradores da cidade ainda não abriram
os olhos para a crise hídrica.
 Que praticamente todo esgoto produzido pelo município vai parar no rio (estação de tratamento
desativada) e que um percentual mínimo tem fossa;
 A ocupação do território acontece sem fiscalização e com isso 80% dos loteamentos são irregulares,
o que inviabiliza a arrecadação de IPTU/ITBI;
 Existe um cenário de especulação imobiliária;
 O sistema viário é bastante precário e a Avenida Major Bley apresenta um enorme gargalo no horário
escolar, além de ser o acesso do Centro para Praia Grande;
 O sistema Transcol atende somente Praia Grande e para a sede utilizam Águia Branca e Lírio dos
Vales;
 Colocaram que existe um fluxo de aproximadamente 2000 pessoas dia para outros municípios da
RMGV e que muitas pessoas desembarcam antes, por exemplo, quando chegam a Serra e
completam a viagem no ônibus do Transcol para a viagem ficar mais em conta, haja vista que o
transporte existente apresenta uma tarifa pouco acessível;
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 Ressaltaram o fluxo de deslocamento para Vitória e Aracruz por conta das demandas de saúde,
especialmente para o atendimento de especialidades e que esses dados promovem um enorme
impacto, porém os mesmos não são aparentes;
 Fundão não possui hospital;
 A cobrança de IPTU é bastante precária e isso impossibilita ampliar os investimentos;
 A educação no município é razoável, porém com alguns problemas. O acesso ao ensino superior se
dá por Aracruz, Serra e Vitória;
 Os serviços de previdência são acessados por Aracruz ou Serra;
 Destacaram a necessidade de melhorar a malha viária;
 A rede hoteleira em Praia Grande é precária;
 O deslocamento interno é por meio próprio, bicicleta, carona ou a pé. Fizeram menção a um
transporte local até Praia Grande, porém sempre foi bastante precário;
 Outro aspecto que mencionaram é que apesar do município ser limítrofe a Serra, a saúde impacta
mais Vitória, sendo os atendimentos em Serra mais na rede particular;
 Uma grande demanda para a RMGV são as atividades voltadas para o lazer;
 Fundão exporta para a RMGV: “esgoto para a Serra”, pessoas em geral, laticínios e carne;
 Fundão impacta negativamente no que diz respeito ao esgoto e a sobrecarga nos serviços de saúde
e positivamente para o desenvolvimento econômico (abastecimento do mercado);
 Os serviços dos Correios foram apontados como ineficientes;
 A rede bancária é composta por Bradesco, Banestes e Sicoob, sendo que Timbuí e Praia Grande não
contam com esses serviços;
 Foi apontado que Praia Grande é totalmente dependente da Serra;
 Praia Grande também é o suporte econômico para o município por conta dos royalties do petróleo;
 O centro de Praia Grande possui rede de esgoto e água tratada, porém existe estrutura pronta para
atender toda a região.
Na segunda etapa do trabalho, a partir dos elementos trazidos pela discussão no grupo, os participantes
foram estimulados a apontar no mapa os itens apresentados, sendo os mesmos agrupados em
potencialidades e desafios, ficando o seguinte resultado:
Potencialidades
1) Parque Goiapaba-Açu
2) Rio Reis Magos – Abastecimento de Água
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3) Praia Grande – Turismo e Lazer
4) Área de expansão industrial
5) BR 101 – favorece o comércio às margens da via
6) Impacto positivo da ferrovia – logística/mobilidade
Desafios
1) Esgoto da sede é lançado in natura no Rio Reis Magos
2) A BR 101 divide a cidade e influencia o desenvolvimento das atividades comerciais do lado da matriz
3) A ferrovia traz impacto negativo aos moradores relacionado ao ruído e as partículas lançadas na atmosfera
4) Ocupação da restinga e do mangue
3) Considerações
Após a finalização da atividade de identificação no mapa das potencialidades/desafios, passamos para o
encerramento da oficina, agradecendo a participação dos presentes, ressaltando a importância das
contribuições para a etapa de elaboração do diagnóstico. Os participantes foram convidados para preencher
uma ficha de avaliação (em anexo), cujos resultados foram o seguinte:
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO
1 – Você está na oficina/reunião representando:

4 – Qual sua avaliação sobre o local apresentado?

1( ) Poder Público Municipal

1( ) Ótimo

2( ) Poder Público Estadual

2( ) Bom

3( ) Movimento Social

3( ) Regular

4( ) Associação de Moradores

4( ) Ruim

5( ) Entidade de Classe

5( ) Péssimo

6( ) Entidade empresarial

4.1 – Se ruim ou péssimo, por quê?

7( ) Instituição de ensino superior

1( ) Pequeno

8( ) Outros_______________________

2( ) Distante

2 – Qual(s) a(s) área(s) temática(s) abordada(s) no
plano você pretende contribuir?

3( ) Faltou infraestrutura

1( ) Ordenamento territorial
2( ) Meio Ambiente
3( ) Mobilidade Urbana
4( ) Desenvolvimento Econômico
3 – Qual sua avaliação sobre o Conteúdo
apresentado?
1( ) Ótimo
2( ) Bom
3( ) Regular
4( ) Ruim
5( ) Péssimo
3.1 – Se ruim ou péssimo, por quê?
1( ) Insuficiente, faltou conteúdo
2( ) Confuso
3( ) Incoerente com a realidade
4( ) Outros____________________________

4( ) Outros_____________________________
5 – Qual sua avaliação sobre a metodologia utilizada?
1( ) Ótimo
2( ) Bom
3( ) Regular
4( ) Ruim
5( ) Péssimo
5.1 – Se ruim ou péssimo, por quê?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
6 - Qual sua avaliação geral sobre a oficina/reunião?
1( ) Ótimo
2( ) Bom
3( ) Regular
4( ) Ruim
5( ) Péssimo
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