PLANO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA
GRANDE VITÓRIA

OFICINA MUNICÍPIO DE VIANA – 14-03-2017
RELATÓRIO SÍNTESE
1) Introdução
O presente relatório sistematiza os resultados da Oficina Poder Público – Município de Viana, realizada no dia
14 de março de 2017, na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, 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 uma breve fala de representante do município de Viana e em seguida passou para
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 Viana no contexto da RMGV. Além
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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 seja,
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:
 O Brasil passa por Viana (BR 101 e BR 262);
 Povo Hospitaleiro;
 Cidade pequena onde todos se conhecem, acolhedores;
 Viana tem água;
 Clima agradável;
 Áreas urbanizáveis;
 Área rural territorial é maior;
 No aspecto econômico a área urbana tem a maior representatividade. O município está preparado
para um pós crise por conta das boas perspectivas para a região (polo industrial e hipermercado);
 Cidade renovada com as legislações preparadas para as demandas existentes (modernização das
leis);
 Viana busca por novos cenários e pessoas buscam por Viana;
 Empresas saindo de Cariacica indo para Viana (facilidade de área disponível, logística, mobilidade,
água, energia, legislação revisada, expansão ferrovia 118);
 A legislação ambiental prevê, mesmo com a expansão, a preservação/conservação (área urbana). Na
área rural isso não é tratado por conta das características/atributos locais;
 A legislação procurou cuidar das áreas urbanas e também das áreas de interferência vinculadas com
municípios vizinhos;
 Marcílio de Noronha (centralidade no município): comércio e serviços;
 Viana Sede (centralidade administrativa);
 Existem problemas de ligação de um bairro com o outro. Mais fácil ir para Campo Grande do que ir
para Marcílio de Noronha (pouca oferta de transporte)
 Morador de Viana trabalha mais fora do município;
 Escolarização (Cariacica/Nível Superior);
 Mobilidade: transporte público precário (Transcol);
 Rio Formate (esgoto in natura de Cariacica e Vila Velha);
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 Na saúde, a atenção básica recebe demanda de Cariacica. Na busca por especialidades procuram
por Cariacica e Vitória (rede particular);
 Viana Sede terá uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento);
 98% da população está imunizada contra da Febre Amarela;
 Existe uma enorme preocupação com a agricultura familiar e o microempreendedor.
Ainda como forma de estimular a percepção dos participantes, buscou-se coletar o que na visão deles Viana
exportaria e importaria no contexto da Região Metropolitana, sendo indicado os seguintes pontos:
Exporta:
 Serviços ambientais.
 Mão de obra de ressocialização (projeto reflorestar e outros serviços em parceria com a prefeitura).
 Agroindústria.
 Agro turismo.
 Produção de cerveja.
 Picolé 40 sabores.
 Rota histórica (Araçatiba e Açoreanos).
Importa:
 Complexo Penitenciário, o que provoca grande incomodo aos moradores por conta que os detentos
têm atendimento prioritário na saúde.
 Sobrecarga no sistema viário (mobilidade).
 Saneamento (esgoto in natura).
Ressaltaram ainda como aspectos gerais que o crescimento da Região Metropolitana é desequilibrado e que
o desejo do município seria a descentralização da saúde, investimentos em mobilidade e capacitação
técnica/financeira.
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:
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Potencialidades
1) Araçatiba - agroturismo
2) Formate, Piapitangui, Universal (Região Formate) – Circuito Agroturismo / Cervejas artesanais (Rota das
águas)
3) Baia Nova - agroturismo
4) Loteamento Industrial Viana
5) Novas atividades econômicas (região Marcílio de Noronha)
6) Atualização das legislações
7) Água + Energia (Tevisa)
8) Furnas
9) Grandes equipamentos econômicos ao longo da BR
10) Ferrovia
11) Gasoduto
12) Marcílio de Noronha (comércio e serviços)
13) Prestação de serviços ambientais
14) Edifícios Históricos, Estação Ferroviária, Igrejas, Araçatiba
15) Rampa Voo Livre (Rampa do Urubu)
16) Areinha (Vale de Oração)
17) Ascamavi (resíduos) – absorve resíduo não tratado em Vitória e Serra
18) Via de ligação Cariacica, Viana e Vila Velha

Desafios
1) Falta de conectividade no território (BR e bairros)
2) Postos de trabalho localizados predominantemente em Cariacica e Vitória
3) Ensino superior Cariacica
4) Rio Formate (Viana, Cariacica e Vila Velha) e Rio Jucu (Viana e Vila Velha)
5) Viana atende pacientes de Cariacica (atenção básica)
6) Viana demanda especialidades para Vitória e Cariacica
7) Complexo Penitenciário
8) Oferta de equipamentos públicos (saúde e educação)
9) Investimentos públicos (oferta)
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10) Resíduo (Cariacica)
11) Política Metropolitana de Resíduos (ADERES)
12) Gestão Metropolitana insuficiente
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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OFICINA MUNICÍPIO DE VIANA – 14/03/2017
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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