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RESUMO
O projeto de intervenção é  a  problemática  que conduz  esta  etapa da  pesquisa  Fluxos Urbanos:  arte  e 
arquitetura em locais de movimento. Indaga-se sobre os potenciais e limites do projeto de (re) estruturação 
urbana  de  modo  articulado  as  redes  de  mobilidade  das  cidades  na  contemporaneidade,  detidamente  os 
movimentos em fluxos de deslocamento da população em curta, média e longas distâncias (intra-urbanas e 
metropolitanas).  A escala  urbana da  capital  de  Vitória  –  E.S  constitui  o  foco  de interesse  empírico do 
trabalho, mediante desenvolvimento de estudos e projetos de intervenção de arte e arquitetura articulados a 
reestruturação e requalificação do espaço urbano, modelados em parte, por meio da aplicação das diretrizes 
projetuais alcançadas na primeira e segunda fase da pesquisa.

ABSTRACT
The project  intervention  is  the  problem that  leads  this  stage  of  research Urban Flows:  art  and 
architecture  in  the  local  movement.  Asks  itself  about  the  potential  and  limits  of  the  project  to 
structuring  urban  so  articulated  networks  of  mobility  in  contemporary  cities,  in  detail  the 
movements of displacement of population flows in short, medium and long distances (intra-urban 
and metropolitan ). The scale of the capital city of Vitória is the focus of interest in empirical work, 
through development of studies and projects of intervention of art and architecture articulated the 
restructuring  and  upgrading  of  urban  space,  modeled  in  part  through  the  implementation  of 
guidelines from the projetc achieved in first and second phase of the research.

Palavras - chave: 1. Projeto de intervenção, 2. Mobilidade Urbana, 3. Espaço Urbano

1. INTRODUÇÃO
O presente  artigo  diz  respeito  à  pesquisa  individual  da  bolsista,  ainda em andamento,  desenvolvido no 
Núcleo de Estudos de Arquitetura e Urbanismo (NAU), da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 
como parte do Plano Institucional de Bolsistas de Iniciação Científica (PIBIC), apoiado pelo CNPq, sob 
orientação da Profª. Drª. Martha Machado Campos. 

As  cidades  de  todo  o  mundo,  desde  décadas  passadas,  enfrentam  como  grande  desafio  na  área  de 
planejamento urbano, a questão de inter-relação entre mobilidade, acessibilidade, espaço público, e mais 
recentemente a sustentabilidade – cidade sustentável. Neste contexto pensar mobilidade requer um exercício 
para além das idéias isoladas de transporte e trânsito, incluem-se a interação dos deslocamentos das pessoas, 
bens e serviços entre si e com a própria cidade, proporcionando o acesso amplo e democrático ao espaço 
urbano, baseado na circulação de pessoas e não somente de veículos.

Contudo frente às novas propostas de reestruturação urbanística que estão sendo estudadas e planejadas para 
o município de Vitória, esta pesquisa aprofunda-se nos projetos de intervenção urbana de arte e arquitetura 
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buscando estabelecer novas visões a metrópole, priorizando os modais não motorizados – á pé e bicicleta – e 
os  modais  motorizados  alternativos  –  ônibus,  barcas  e  VLT  (Veiculo  leve  sobre  trilhos)  –  a  partir  da 
consciência de que poder andar pela cidade sem obstáculos e com segurança, percorrendo territórios sem 
restrições, torna-se um exercício de liberdade.  “Toda intervenção na cidade é necessariamente plural. É  
urbanística, arquitetônica, política, cultural e artística”. (PEIXOTO. 2002: 12).

A pesquisa teve inicio a partir de uma ampla leitura de bibliografia teórica e técnica acerca do tema de 
mobilidade urbana e análise do material das pesquisas em etapas anteriores, preparação de base digital e de 
informações associadas, acompanhadas de fichamento. Foi feita a revisão dos setores e percursos urbanos 
pré-selecionados em etapas anteriores da pesquisa, isso para fins de subsidiar a formulação de diretrizes de 
intervenção que serão desenvolvidos a partir das próximas etapas deste estudo. Realização de pesquisa de 
projetos e obras de intervenção urbanística,  de arte e arquitetura, de atendimento as redes de circulação 
urbana, por exemplo, os projetos Arte Cidade em São Paulo e Em trânsito em Lisboa. Elaboração de textos 
do material pesquisado. E para conclusão desta pesquisa, será realizado um estudo final de elaboração da 
intervenção urbana pontual de arte e/ou arquitetura. 

2. RESUMOS PARCIAIS

Mobilidade Urbana
A estrutura da cidade contemporânea é formada não por uma estrutura estática, mas sim por conjuntos de 
malhas interconectadas, geradas por edifícios, pelas atividades e pelos espaços em si, transformando-se numa 
experiência  única  de  trânsito,  superando  as  tradicionais  noções  de  origem/destino.  O  que  nos  facilita 
entender o conceito do sociólogo F. Ascher sobre mobilidade “[...] mobilidade não é mais um conceito de  
distância entres  dois  pontos,  e  sim,  um sistema de organização do ponto de vista  da otimização entre  
diversos atores e diferentes mobilidades”. E nesse emaranhado de pessoas e veículos, existem uma serie de 
questões  que  interferem de  modo  negativo  para  o  desenvolvimento  da  mobilidade  urbana,  abrangendo 
diversas áreas de conhecimento, desde aspectos culturais até os ecológicos. Essas questões se expressam nos 
congestionamentos de veículos, no alto custo das tarifas do sistema público, nos inúmeros acidentes, na 
segregação  social,  na  sustentabilidade  ambiental,  na  falta  de  ciclovias  e  pela  desarticulação  política 
administrativa de planejamento e gestão de escala metropolitana. Sendo que tal panorama possui sua raiz, 
devido principalmente ao tipo de modelo operacionalizado e adaptado ao longo do tempo, que prioriza a 
locomoção do modal motorizado individual, o automóvel. 

A cidade de Vitória, assim como diversas outras cidades, vem enfrentando questões sobre as melhorias na 
mobilidade urbana, frente ao intenso processo de metropolização em que esta sendo submetida. 

Considerada eixo e centro comunicador entre os demais municípios, é de grande importância considerar 
estudos não apenas da região de Vitória, capital, como também de toda a Região Metropolitana da Grande 
Vitória (Vitória, Vila velha, Cariacica, Serra e Viana), já que a capital se caracteriza por um intenso fluxo de 
passagem,  constituindo  importantes  eixos  viários  do  sistema  metropolitano,  destacando  o  eixo 
Cariacica/Vitória/Serra e o eixo Vitória/Vila Velha.

O desenvolvimento de Vitória foi impulsionado e planejado a fim de privilegiar o automóvel, que somado ao 
crescimento da rede viária da cidade, gerou uma serie de problemas em relação à mobilidade, principalmente 
nos trechos que constituem os eixos, onde se observa uma serie de pontos críticos de congestionamento e de 
conflitos entre pedestres, motoristas e ciclistas.

Em análise ao PDTMU (2007) na RMGV 62,5% das viagens são realizadas por modais motorizados e 37,5% 
das  viagens  por  modais  não  motorizados  e  em  Vitória  a  diferença  é  ainda  maior,  75.8%  de  viagens 
motorizadas  e apenas  24,2% de não motorizados.  Quando consideramos  apenas  os  modais  motorizados 
temos em Vitória o predomínio do transporte individual, com uma participação de 56,3% das viagens, contra 
43,7% do modo coletivo, o que se inverte na RMGV, onde 44,8% do modo individual contra 55,2% do modo 
coletivo. Para o transporte não-motorizado, mesmo não possuindo infra-estrutura adequada que atenda todas 
as regiões, em Vitória 88,3% das viagens são realizadas a pé e 11,3% realizadas por bicicleta/ciclomotor e na 
RMGV 83,5% a pé e 15,9% por bicicleta/ciclomotor.

Observa-se que houve um crescimento da participação do transporte individual, em âmbito municipal, que 
pode ser explicado por diversos fatores como a melhoria de renda da população e na piora nas condições 



gerais de circulação do transporte coletivo. Vitória já gera mais viagens pelo modo individual do que pelo 
modo coletivo. Ressaltando o transporte não-motorizado, como a bicicleta que, em Vitória, corresponde a 
2,7% do total de viagens diárias.

O PDTMU (2007) contempla também um conjunto de intervenções, entre eles destaca-se a implantação de 
um sistema  estrutural  de  transporte  coletivo,  o  VLT (veículo  leve sobre  trilhos),  em conjunto com um 
sistema de corredor de ônibus, diretrizes para contemplar uma rede de ciclovias, incluindo estruturas de 
suporte  e  para  integração  dessa  rede de ciclovias  com o  sistema  de transporte  coletivo  e  melhorias  na 
circulação dos pedestres, com a extensão do Programa Calçada Cidadã. Assim, essas ações demonstram a 
necessidade que Vitória esta passando para a melhoria de sua mobilidade urbana.

Intervenção de Arte e Arquitetura
O dinamismo da cidade, principalmente nas regiões metropolitanas, é um fato que durante o século XX, 
surgiu como ato inspirador para intelectuais e artistas. Em um processo de mudança incessante, a cidade, 
impulsionada, muitas vezes em moldes predatórios, baseada na destruição com pretexto de reconstruir-se e 
de derrubada do antigo em favor do novo.

É  nessa  cidade  contemporânea  que  surge  espaço  para  projetos  que  buscam estabelecer  novas  visões  a 
metrópole por meio de “intervenções urbanas”. Aproximando criadores e especialistas das diversas áreas da 
produção e organização da cultura na cidade, baseando-se num enfoque urbanístico, arquitetônico e político 
além de artístico. 

Nessa atividade de “pensar” a metrópole, num intuito de desvendar os bens e valores que ela revela aos que 
sabem aprecia - lá, que forneceu estímulos para a criação dos projetos de intervenção como o Arte/Cidade, 
Em Trânsito, a Bienal do Mar e o Arte no Metrô. Tais projetos possuem enfoques semelhantes, utilizando a 
arte  para  promover  os  locais  como  lugares  únicos,  no  entanto  se  diferenciam no modo  em que  foram 
estudados e empregados. 

O  Projeto  Arte/Cidade,  vem  sendo  realizado  na  cidade  de  São  Paulo  desde  1994,  reunindo  artistas  e 
arquitetos, voltados para situações urbanas complexas,  visando desenvolver repertório técnico,  estético e 
institucional, para práticas artísticas e urbanísticas não convencionais. “[...] a obra impõe algo estranho, que  
permite organizar a experiência do lugar. Uma ação que reestrutura a percepção de um espaço dado. [...]” 
(PEIXOTO. 2002: 22).  

O Projeto Em Trânsito – mobilidade e vida urbana - ocorreu na área metropolitana de Lisboa em janeiro e 
fevereiro de 2004, com o propósito de debater soluções para problemas graves de trânsito e a oportunidade 
de usar a mobilidade como forma de abordar o espaço urbano, compondo uma ligação entre mobilidade e 
vida urbana através  de um programa que focou diferentes  escalas da mobilidade.  “[...]  pouco a pouco,  
tomou-se  consciência de que poder  caminhar sem obstáculos  e  com segurança nas  ruas  da cidade ou  
percorrer um território sem restrições de trajetos e horários são, antes de mais, exercícios de liberdade.  
Que fazê-lo de uma forma sustentável é alargar a todos e fazer perdurar no tempo as oportunidades abertas 
por essa mobilidade. E que ser impedido de fazer, é ser privado de um direito básico e ser colocado numa 
situação de desigualdade. [...]” (PROJETO EM TRANSITO, 2004: 17).

Na cidade de Vitória já em sua 8ª edição, ocorre a Bienal do Mar que se apresenta como a maior amostra 
competitiva de arte contemporânea do Espírito Santo. Pela primeira vez as obras ficaram expostas ao ar livre, 
com a intenção de ampliar e direcionar o olhar da população para partes da cidade que estão esquecidas, 
aguçando-os através da arte. 

O projeto Arte no Metrô que se iniciou há aproximadamente 30 anos, junto do funcionamento da Estação Sé, 
tem como objetivo de tornar os trajetos dos cidadãos mais próximos da arte. No inicio o metrô comprava as 
obras, mas a partir dos anos 90, o interesse dos artistas em ter uma criação exposta no metrô paulistano, onde 
circulam milhões de habitantes por dia, passou a falar mais alto, assim à obra é passada por uma comissão 
especializada para ser aprovada.  

Em análise aos projetos apresentados observa-se o estudo da mobilidade urbana como foco principal em suas 
intervenções, mesmo quando feita por grandes artistas, como no Projeto Arte/Cidade, na Bienal do Mar e ate 
mesmo no Arte no Metrô, ou por estudantes e pessoas interessadas no assunto, como no Projeto Em Trânsito, 
buscando não submeter-se aos princípios do desenho urbano, e sim, opor-se aos espaços em que é criada. 



Tais projetos abrem os olhos dos cidadãos que diariamente convivem pelos locais de grande conflito, num 
intuito de acentuar ainda mais a falta de mobilidade nas cidades metropolizadas. 

Setor de estudo
O setor azul compreende os bairros da Enseada do Suá e de Santa Helena, situado na região leste da Ilha de 
Vitória.  Os  critérios  específicos  adotados para  a  seleção  deste  setor  foram:  1. Se  localizar  no  percurso 
preliminar  do  traçado  do  VLT  (Veículo  leve  sobre  trilhos);  2. Engloba  importantes  eixos  viários 
metropolitanos como: Av. Nossa Senhora dos Navegantes e a Av. Desembargador Santos Neves; 3. Articula 
em  sua  estrutura  viária,  importantes  equipamentos  de  âmbito  estadual:  Shopping  Vitória,  Assembléia 
Legislativa, Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas;  4. Atende a demanda institucional da Prefeitura 
Municipal de Vitória; 5. Comporta a entrada e saída de veículos entre a capital e o município de Vila Velha; 
6. Trata-se  de  uma  área  vizinha  aos  setores,  roxo  e  verde,  das  pesquisas  anteriores,  proporcionando  a 
complementação do estudo do sistema de circulação e mobilidade da cidade de Vitória.

O uso do solo nessa região, classificado como Misto (1)1 pelos dados da PMV, se configura de uma maneira 
diversificada no bairro da Enseada do Suá, com nichos de edificações de menor porte - residencial e serviço - 
e de maior porte de caráter residencial, serviço e institucional. As áreas de predomínio residencial possuem 
lotes regulares, com edificações de alto nível social e grande número de clinicas e serviços básicos, e mesmo 
se  apresentando  com uma  ocupação  antiga,  ainda  surpreende  o  número  de  lotes  vazios  existentes  nas 
quadras. A área de predomínio institucional, possui lotes irregulares e de grande proporção, com edificações 
com um alto número de pavimentos e equipamentos de importância estadual. Já no bairro de Santa Helena, 
os lotes de características regulares e de grande proporção, são ocupados em um numero maior por prédios 
residenciais  do  que  empresariais,  com  uma  ocupação  densa,  resta-se  pouquíssimos  terrenos  vazios  no 
território. Observa-se que o bairro de Santa Helena apresenta-se como um apoio habitacional para o bairro da 
Enseada, que se configura como um bairro de trabalho e lazer. 

O setor estudado não possui parques em seu limite, mas apresenta importantes praças, como: Papa João 
Paulo II,  localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, local onde são realizadas manifestações 
culturais, como shows, e festas religiosas; Espaço da Ciência e tecnologia Nenel Miranda, área recreativa, 
localizada na Av. Américo Buaiz; 

Os  principais  pólos  geradores  de  fluxo  do  setor  são:  no  bairro  Enseada  -  Shopping  Vitória,  Centro 
Educacional  Monteiro  Lobato,  Centro  de  Educação  Infantil  Upuere,  Tribunal  de  Justiça,  Assembléia 
Legislativa, Tribunal de Contas, prédio onde funcionam algumas secretarias da PMV e o posto de saúde da 
Praia do Suá – em Santa Helena – a Escola de primeiro grau Dom Pedro II e a Escola de Segundo grau Prof. 
Fernando Duarte Rabello. 

O setor possui uma estrutura urbana planejada, com uma rede de transporte, que mesmo contendo um alto 
fluxo e servindo de ligação entre extremos da cidade, atende satisfatoriamente a demanda instituída. Seu 
interior é cortado principalmente por vias arteriais metropolitanas, seguidas das locais principais e coletoras, 
essas vias futuramente irão abrigar os equipamentos necessários para instalação do VLT. O que afirma seu 
potencial e importância para o município. 

Em análise ao mapeamento realizado, baseado em dados da PDTMU (2007), foram situados os percursos e 
os  pontos  de  parada  do  VLT  pertencentes  ao  setor  estudado.  Observam-se  três  estações  de  grande 
importância, a da Praça do Papa, do Shopping Vitoria e da Praça do Cauê. As duas primeiras são interligadas 
por um percurso que se inicia pela superfície passando pela estação na Praça do Papa e ao final da Av. Nossa 
Senhora dos Navegantes, torna-se enterrada, para fazer ligação com a estação do Shopping Vitoria que por 
sua vez é subterrânea. A estação localizada na Praça do Cauê, faz parte do percurso que se interliga ao 
município de Vila Velha, logo após a saída da Terceira ponte, o percurso torna-se enterrado, para encontra-se 
com a estação subterrânea localizada embaixo da Praça Cristovão Jacques.

Por mais que o setor possua uma estrutura adequada em comparação com os demais bairros do município, 
ainda existem, alguns pontos que causam transtorno, estes classificados como nós viários, por apresentarem 
certo transtorno principalmente em horários de maior fluxo, como o acesso da Rua Clovis Machado pela Av. 
Nossa Senhora dos Navegantes; pontos críticos, que se apresentam também como nós viários, no entanto o 

1 Critérios para classificação de tipo de uso do solo. Misto 1: Comércio e serviço; residencial e comércio; residencial e comércio 
local; residência, comércio local e serviço; residencial, comércio e serviço; outros. Fonte: PDTU:1998, 25.



transtorno causado pela falta de infra-estrutura possui maior impacto, exemplo a “praça do pedágio”; trechos 
críticos, no setor se configuraram como o trecho entre os pontos críticos, sendo eles dentro ou não da área 
estudada, como por exemplo, a Rua Durcila de Aguiar, que permite o acesso a 3ª ponte.

O setor azul atualmente é alvo de estudo de projetos, principalmente na região da Enseada do Suá, que 
possui espaços vazios estratégicos, diferente do bairro de Santa Helena que já se encontra quase que em sua 
totalidade ocupada. Dois projetos para essa região chamam a atenção, o primeiro é a construção do Cais das 
Artes de Paulo Mendes da Rocha, localizado em um terreno próximo a Praça do Papa e de grande aceitação 
pela população e o outro é o projeto inicialmente conhecido como “New City” que em função de algumas 
mudanças  se  transformou  no  projeto  “Water  Front”  localizado  atrás  do  Shopping  Vitória,  que  prevê  a 
construção de seis torres, sendo duas com 28 andares e quatro com 30 andares2, causando grande impacto ao 
bairro. Esses dois futuros projetos possuem características opostas, tanto em relação a si próprios, quanto 
para  a  cidade,  mas  permitem  questionamentos  que  interferem  na  mesma  fala;  A  intervenção  dessas 
construções são viáveis no contexto atual da estrutura urbana da cidade? O bairro será capaz de absorver e 
usufruir dessas atividades propostas? O desenho arquitetônico harmoniza e integra a cidade, sem esconder ou 
sobrepor às belezas naturais já existentes na ilha?

3. CONCLUSÕES PARCIAIS
A partir dos estudos realizados até o momento, observa-se que a mobilidade urbana é um assunto de grande 
discussão não apenas na Grande Vitória, mas também em todas as cidades do Brasil e do Mundo. Visto que a 
mobilidade é um direito de todos os cidadãos de mover-se pela cidade de maneira livre e democrática.

Observa-se que a cidade de Vitoria – ES, atualmente está passando por vários projetos de reestruturação, que 
interferem diretamente na mobilidade e apontam a necessidade que a capital  está passando para realizar 
melhorias no setor urbano. 

O setor azul - setor de estudo - por mais que se apresente como um setor planejado e estruturado em sua 
malha urbana, não deixa de apresentar falhas tanto nas vias como na estrutura das calçadas, que atendem 
com transtornos aos cidadãos que a utilizam.  Além de ser alvo de projetos de grande proporção para o 
município, que de modo direto ou indireto podem acarretar problemas graves de mobilidade caso não sejam 
bem estudados e planejados antes de serem aplicados. É com essa base que está sendo desenvolvidos os 
estudos de diretrizes para o setor e posteriormente o projeto de intervenção urbana. 
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