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ApresentAção

ApresentAção

O Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Espírito Santo (Crea-
ES)  tem a satisfação de apresentar aos 
candidatos a Governador do Estado 
do Espírito Santo este documento que 
consolida as proposições dos profissionais 
da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, 
da Geografia e da Meteorologia, para um 
Plano de Ação do próximo governo.

O diagnóstico, construído em documentos 
anteriores, como o ES 2025, o Novo 
Pedeag, o Plano Estratégico do Crea-ES 
e o ES 2030, está suficientemente claro, e 
a maioria das proposições de intervenção 
neles contidas são aderentes à realidade 
do Estado e à imagem objetivo que os 
capixabas projetam.

Portanto, explicita-se nesta Agenda, sob a 
visão dos profissionais registrados no Crea-
ES, as diretrizes, projetos, estratégias e 
ações que devem ser consideradas pelo 
Governo do Estado para impulsionar o 
desenvolvimento do Espírito Santo, sejam 
no âmbito da articulação junto ao Governo 
Federal, na intervenção direta do Poder 
Público Estadual ou nos mecanismos de 
parcerias e incentivos ao setor privado.

Fala-se das obras previstas e que não se 
fez; do que começou, mas parou; do que 

está sendo feito, mas não se concluiu; E 
dos equívocos na concepção e execução 
de projetos e de ações e das estratégias 
inovadoras que precisam ser incorporadas 
ao próximo Plano de Governo.

Esta “Agenda para o Espírito Santo 
Avançar” apresenta oito eixos balizadores 
das intervenções e ações do Governo: 
Infraestrutura; Desenvolvimento do 
Agronegócio; Diversificação da Indústria 
e Inserção Competitiva nos Mercados 
Nacional e Internacional; Desenvolvimento 
Regional; Ciência, Tecnologia e Inovação; 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos; 
Desenvolvimento Urbano; Bem-estar e 
Qualidade de Vida.

Todos os capixabas merecem um estado 
melhor para morar, trabalhar e viver, 
mas, ao mesmo tempo, todos devem 
contribuir para o Estado alcançar padrões 
de desenvolvimento socioeconômico e 
de qualidade de vida compatíveis com os 
estados mais desenvolvidos do País. 

É essencial que os detentores do Poder 
assumam verdadeiramente a sua missão, 
sem se omitir ou escamotear verdades, 
sem medo de enfrentar e superar os 
verdadeiros desafios para o Espírito Santo 
experimentar um salto de crescimento 
importante na próxima década.
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Para isto, é fundamental consolidar 
nossa posição de plataforma de comércio 
exterior, sem sermos apenas um mero 
exportador de commodities, de frágil 
logística; adensar as cadeias produtivas, 
sem conceder exceções ou privilégios 
individualizados a qualquer empresa 
estabelecida em território capixaba.

Enfim, fazer o que se promete quando 
for de interesse público, e, mais ainda, 
quando for de relevante interesse social. 
Ter, no fim do mandato, a consciência 
tranqüila do dever realizado e a serenidade 
de olhar nos olhos dos capixabas e dizer: 
Missão Cumprida.

ApresentAção
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DAs reFLeXÕes Ao proCesso De ConstrUção DA AGenDA

DAs reFLeXÕes Ao proCesso De 
ConstrUção DA AGenDA
A “Agenda para o Espírito Santo Avançar” 
tem o propósito de contribuir com o 
desenvolvimento do Estado, no horizonte 
do mandato do próximo Governador, a ser 
eleito em 2014. 

Desde a elaboração do Plano Estratégico 
2012/2017 do Crea-ES e, por várias 
oportunidades, nas Reuniões Plenárias do 
Conselho, nas Câmaras Especializadas, 
nos Grupos de Trabalho, nas Comissões, 
e, ainda, nas reuniões de Diretoria, 
ficou evidente a necessidade de uma 
postura mais atuante e propositiva dos 
Profissionais da Engenharia e Agronomia 
na formulação e construção das políticas 
de desenvolvimento capixaba.

Reconhecendo que o controle inflacionário 
é uma conquista da sociedade, e que todos 
têm o dever de preservá-lo para garantir 
o crescimento sustentado, a geração de 
poupança e os investimentos públicos 
e privados, nos reportamos, de forma 
sintetizada, a três fatores determinantes 
na reflexão dos profissionais da 
área tecnológica, sobre o momento 
presente e o futuro do Espírito Santo, 
os quais motivaram a participação desses 
profissionais na construção da presente 
Agenda, a saber:

• O retardo de pelo menos duas décadas 
nos investimentos em infraestrutura, e, por 
decorrência, as graves limitações para o 
desenvolvimento da logística, restringindo 
a integração do Estado aos corredores 

de comércio exterior, especialmente na 
Região Sudeste Brasileira;

• As alterações recentes nos mecanismos 
de incentivos ao comércio exterior, com 
repercussões nas finanças públicas, 
especialmente com a redução de alíquotas 
de ICMS, que levaram ao fim do Fundap, 
nos moldes como era operado há mais 
de 40 anos, repercutindo negativamente 
na dinâmica das importações e, 
especialmente, nas finanças municipais;

• Vulnerabilidade do Estado, decorrentes 
do forte viés de exportação de commodities 
e de semi-elaborados, historicamente 
dominante e fortalecida com a concepção 
dos “Grandes Projetos” da década de 
70 - mínero-siderúrgico e de celulose, 
especialmente - sendo a novidade mais 
marcante a agregação de valor com a 
produção de chapas e bobinas de aço da 
CST, hoje, Arcelor Mittal, cuja origem faz 
mais de 18 anos. 

As reflexões em âmbito do Conselho, 
de uma forma ou de outra sempre 
tangenciam tais fatores condicionantes, 
representando verdadeiros desafios, e, 
mesmo considerando a oportunidade de 
um ciclo virtuoso a partir da abundância da 
exploração e produção de petróleo e gás, 
o convencimento dominante é o de que o 
Espírito Santo não experimentará padrões 
elevados de desenvolvimento se não 
forem superados esses estrangulamentos. 
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DAs reFLeXÕes Ao proCesso De ConstrUção DA AGenDA

A construção dessa Agenda propositiva 
teve como ponto marcante o Encontro 
de Conselheiros e Inspetores do Crea-
ES, realizado nos dias 13 a 14 de junho 
de 2014, na Pousada dos Pinhos, em 
Domingos Martins (ES), ocasião em que 
conselheiros, inspetores, representantes 
de entidades de classe e instituições de 
ensino da área tecnológica discutiram 
temas relativos à “Avaliação do Plano 
Estratégico 2012/2017 - Resultados e 
Perspectivas para o Crea-ES e Proposta 
para o Novo Governo”.

Naquela oportunidade, foram apresentados 
seis eixos temáticos, enfeixando aquelas 
atividades  mais relevantes que demandam 

produtos e serviços da Engenharia e da 
Agronomia.

Acrescentam-se na sistematização e 
desenvolvimento das propostas mais 
dois eixos. O primeiro, relativo ao meio 
ambiente, decorreu do surgimento 
de várias propostas sobre o tema 
no encontro de Domingos Martins e 
nas consultas que fizemos durante o 
processo de sistematização. O segundo 
eixo acrescido está relacionado ao tema 
Desenvolvimento Urbano, cuja lacuna no 
documento tornou-se evidente.



o DiAGnóstiCo



o DiAGnóstiCo
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o DiAGnóstiCo

o DiAGnóstiCo

O esforço de planejamento, de uma ou 
outra forma, sempre parte da análise das 
condições dominantes no presente, dos 
pontos fortes e fracos e das ameaças e 
oportunidade que nos cercam.  Neste 
esforço de visualização da realidade, 
prospectamos o passado, olhamos o 
presente e projetamos o futuro, construindo 
o cenário que pretendemos alcançar nas 
próximas décadas. 

Assumimos aqui os termos dos 
diagnósticos precedentes relativos 
ao Estado (ES 2025, ES 2030) e nos 
detivemos em relatar pontos relevantes 
extraídos da histórica capixaba e dos 
documentos de planos estratégicos 
anteriores.
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Um oLhAr sobre FrAGmentos 
De nossA históriA
Ainda que o esforço de diagnóstico a ser 
empreendido se concentrará em pontos 
dos ciclos econômicos mais recentes, o 
resgate de alguns momentos políticos 
de nossa história será importante para 
entendermos a colonização do solo e 
alguns traços de nossa formação social, e 
seus reflexos sobre a sociedade capixaba 
contemporânea. 

O Espírito Santo não experimentou os 
vários ciclos de desenvolvimento do Brasil 
Colônia, como os do pau-brasil, da cana-
de-açúcar, do gado, do ouro, das pedras 
preciosas. Mas deles, especialmente do 
ciclo do ouro e das pedras preciosas, 
ficaram marcas indeléveis em nossa 
história, dentre elas, a redução do 
espaço territorial capixaba, empurrando 
nossas fronteiras do oeste para leste, a 
implantação da barreira verde na região 
serrana para, junto com os índios bravios, 
proteger o ouro das Minas Gerais, e, por 
decorrência, mas não somente por causa 
delas, o atraso intencional na ocupação e 

colonização do solo capixaba. O ciclo do 
ouro e das pedras preciosas atraiu muitos 
habitantes do litoral capixaba rumo às 
Minas Gerais, na busca da riqueza rápida 
e mais fácil. 

Certamente, a atratividade dos 
minerais preciosos e a inexistência de 
atividades econômicas competitivas que 
pudessem ser implantadas no Espírito 
Santo, trouxeram graves prejuízos ao 
desenvolvimento capixaba da época, 
cujas repercussões não podem ser 
desprezadas, mesmo nos dias atuais. 

O início da colonização capixaba, malgrado 
alguma produção de açúcar e da indústria 
de farinha de mandioca no litoral que 
cativava os baianos, não experimentou a 
ocupação do solo para o interior. Somente 
a introdução do café trouxe a verdadeira 
oportunidade de ocupação e colonização 
do solo Capixaba. Eis que promoveu um 
aquecimento econômico nunca visto na 
fase colonial.

o DiAGnóstiCo
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o CiCLo DA CoLonizAção 
Com CAFé 
A colonização tardia do Espírito Santo 
– cujo processo se deflagrou a partir de 
meados do Século XIX – teve no café o 
grande indutor da ocupação das terras do 
interior capixaba. 

A atividade cafeeira, iniciada com a 
influência da cafeicultura fluminense, 
teve início no sul do Estado, em grandes 
fazendas, com utilização de mão de obra 
escrava. A intensificação da migração 
européia em fins do século XIX e a abolição 
da escravatura permitiram o surgimento, 
na região Central-Serrana capixaba, de 
novos núcleos cafeicultores, introduzindo 
um novo modo de produção, centrado 
em pequenas lavouras familiares, com 
produção diversificada para a subsistência 
das famílias. 

Até o início dos anos 60, o café 
determinava o dinamismo econômico 
do Estado. Respondia por mais de 1/3 
da renda gerada e por mais de 40% das 
receitas tributárias diretas do setor público 
estadual.

Em síntese, o Primeiro Ciclo se fundou 
na exploração de recursos naturais, em 
especial na abundância de terras, na 
exploração madeireira, no clima favorável 
e na fertilidade natural do solo.

A partir dos anos 60, os excedentes de 
produção e a redução da produtividade 
cafeeira em solos já depauperados ou 
degradados e as tecnologias insuficientes 
ao controle da broca-do-café, promovendo 

perdas substantivas em qualidade, 
levaram o Governo Federal a conceber e a 
implementar o “Programa de Erradicação 
de Cafezais”.

Enfim, concluído o primeiro ciclo 
da economia capixaba, entramos 
num segundo momento, o Ciclo da 
Industrialização. Esta fase surgiu diante 
de muitas dificuldades: terra arrasada 
para a agricultura, pobreza rural intensa, 
forte migração rural-urbana, ausência de 
alternativas econômicas de substituição 
do café, solos degradados, estagnação 
econômica estadual e grave crise nas 
finanças públicas do Estado.
Mas é relevante destacar que, do primeiro 
ciclo, o Estado e a sociedade capixaba 
herdaram as seguintes características:
• Colonização do interior do Estado, com 
ocupação de todo o seu território;

• Predominância da população rural;

• Monocultura do café, de base familiar; 
associada à produção de alimentos para 
o sustento das famílias;

• Dominância de pequenas propriedades 
familiares;

• Principais atividades urbanas vinculadas 
ao beneficiamento, à comercialização 
do café e ao suprimento da população, 
especialmente a do meio rural;

• Razoável infraestrutura de estradas 
rurais não pavimentadas e vicinais, que 

o DiAGnóstiCo
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permitiam o escoamento do café;

• Infraestrutura de ferrovias, destacando-
se a Estrada de Ferro Vitória Minas 
e a Rede Ferroviária Federal (antiga 
Leopoldina).

• Cidades e vilas estruturadas, no interior 
e na capital, com os excedentes de renda 
do café, acumulados nos períodos de 
preços elevados.

o DiAGnóstiCo
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o DiAGnóstiCo

Sem demérito de outros governantes 
capixabas que serviram ao Estado com 
probidade e dignidade, sobre a ótica 
da Engenharia e da Agronomia, este 
documento faz referências a alguns 
governadores capixabas que, ao longo do 
ciclo do café, tiveram a sensibilidade e a 
disposição de promover a infraestrutura e/
ou investir em educação, cultura e saúde, 

para a promoção da sociedade capixaba, 
destacando-se que, em política, não 
se pode esquecer de duas (condutas) 
essenciais: olhar para o futuro e cuidar 
das pessoas, assegurando-lhes melhores 
oportunidades de escolha e de vida. 
Nesta linha, são referências os seguintes 
governos:

Governos mArCAntes no
CiCLo Do CAFé



UMA AGENDA PARA O ESPÍRITO SANTO AVANÇAR 21

mUniz Freire (1892-1896 e 1900-1904)

Muniz freire é uma das maiores referências 
políticas do Espírito Santo, apesar de 
viver, no seu segundo período de governo, 
uma grave crise nas finanças públicas, em 
vista da vertiginosa queda dos preços do 
café. Suas metas de governo eram investir 
em ferrovias, assentar os imigrantes 
europeus, desenvolver a agricultura, 
investir em saneamento urbano e 
promover a educação e a cultura.

São de seu período, dentre outras, as 
seguintes iniciativas: I) O início das obras 
da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo 
e da Estrada de Ferro Vitória-Minas. 

Seu objetivo era facilitar o escoamento do 
café para o Porto de Vitória, pois à época 
era mais fácil escoá-lo para o Porto do 
Rio de Janeiro. II) O assentamento de 20 
mil colonos italianos com seu projeto de 
povoamento no interior; III) A realização 
da urbanização do novo arrabalde de 

Vitória (Praia do Canto e Praia Comprida); 
IV) A reorganização da Escola Normal; V) 
A construção do Teatro Melpômene, hoje 
Carlos Gomes (reconstruído por ter sido 
destruído por incêndio).

O Espírito Santo contraiu no Governo 
de Muniz Freire o primeiro empréstimo 
externo. No segundo período do Governo 
veio a crise dos preços do café - fonte 
principal do PIB estadual e das receitas 
públicas, e sustentáculo da agricultura 
e do comércio capixabas - e com ela, a 
grave situação das finanças públicas. 
A prolongada seca – “a maior de todas 
as adversidades com que o Estado tem 
se visto a braços” – agravou a situação 
provocada pela baixa dos preços e, 
impossibilitado de satisfazer seus 
compromissos, o Espírito Santo viu-se 
compelido a pedir moratória aos credores 
estrangeiros.

o DiAGnóstiCo



UMA AGENDA PARA O ESPÍRITO SANTO AVANÇAR 22

JerÔnimo monteiro (1908-1912)

Durante o quadriênio Jerônimo Monteiro, 
o Estado experimentou avanços 
importantes na ação governamental: 
abertura de estradas, fomento da 
produção agrícola, melhoria dos rebanhos 
bovinos, construção da usina de açúcar 
de Paineiras – ao tempo considerada a 
melhor do Brasil, desenvolvimento do 
ensino público e melhoria do aparelho 
administrativo.

Vitória transformou-se em cidade 
moderna, dotada de água, esgoto, luz e 
bondes elétricos. Foram abertas novas 

ruas e construiu-se a Vila Moscoso e seu 
Parque, até hoje existente. 
Durante sua gestão, os principais edifícios 
públicos foram reconstruídos, inclusive o 
antigo Colégio dos jesuítas – que sofreu 
remodelação completa. O velho casarão 
se transformou, com outros governos, no 
monumental Palácio Anchieta. Também, 
é de sua época, a construção do atual 
Hospital da Misericórdia (Santa Casa) e 
a criação da Caixa Beneficente Jerônimo 
Monteiro, hoje Instituto de Previdência e 
Assistência Jerônimo Monteiro.

o DiAGnóstiCo
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Florentino Avidos teve o mérito de saber 
escolher auxiliares para as tarefas de 
governo e conseguiu realizar obras 
que fazem seu nome ser lembrado 
com carinho em todo o Estado. Duas 
pontes que construiu – ligando Vitória 
ao continente (as Cinco Pontes) e sobre 
o rio Doce, em Colatina – são marcos 
decisivos no progresso do Espírito Santo. 
A estrada de penetração, ligando Colatina 
a Nova Venécia, abriu a denominada 
zona desconhecida ao trabalho dos 
colonizadores.

Luiz Derenzi lembra que Mirabeau da 
Rocha Pimentel, secretário da Educação, 
“engrandeceu a instrução do Estado”. E 
traz a prova do seu testemunho: “As 392 

escolas públicas, com a freqüência média 
de 13.900 alunos, do ano de 1924, foram 
elevadas gradativamente a ponto de, no 
fim do quatriênio, atingir a freqüência 
de 21.500 alunos, em 593 unidades 
escolares”.

A Capital – cuja administração estava 
confiada a Otávio Peixoto – “recebeu 
do Serviço de Melhoramentos de Vitória 
boa parte do que ela tem de melhor: 
retificação da Avenida Jerônimo Monteiro, 
abertura da Avenida Capixaba, criação de 
novos bairros residenciais, construção de 
centenas de moradias para funcionários e 
classe média” (Biografia de uma Ilha, de 
Luiz Derenzi).

o DiAGnóstiCo

FLorentino AviDos (1924-1928)
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CArLos LinDenberG (1947-1951 e 1959-1962)

A política de recuperação financeira 
assinalou os dois períodos administrativos 
de Carlos Fernando Monteiro Lindenberg, 
que devotou-se à adaptação de todo 
o aparelho administrativo aos novos 
mandamentos constitucionais e ao 
saneamento das finanças estaduais. 

A agricultura e a pecuária mereceram 
atenção especial do governo.  A rodovia 
que liga São Domingos, no município 
de Colatina, à cidade de Barra de São 
Francisco, e a conclusão da estrada Vitória 
- Rio de Janeiro são duas realizações 
marcantes no capítulo das construções 
viárias da primeira gestão.

Na área da educação, a administração 
Carlos Lindenberg reabriu a Faculdade 

de Odontologia, criou a Faculdade de 
Medicina – ambas incorporadas hoje à 
Universidade Federal do Espírito Santo 
– e se dedicou a dar maior eficiência ao 
professorado estadual.

Ao voltar ao governo estadual, em 1959, 
Carlos Lindenberg governou com os olhos 
voltados para os problemas do campo, 
sem prejuízo, entretanto, dos cuidados 
devidos à saúde pública, à ampliação 
da rede escolar, ao asfaltamento de 
estradas e à eletrificação das sedes de 
vários municípios. Neste período, deu 
prosseguimento às campanhas de seleção 
e incremento da criação de gado bovino e 
introduziu as primeiras iniciativas públicas 
de indução à adubação das lavouras de 
café.

o DiAGnóstiCo
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Beneficiado pela atuação saneadora 
de seu antecessor, Jones dos Santos 
Neves foi o primeiro governante capixaba 
a estabelecer o planejamento para a 
administração: o Plano de Valorização 
Econômica do Estado. Seu governo 
realizou obras em numerosas frentes de 
trabalho: aparelhou o porto da Capital, 
construiu o cais de carvão, dragou o canal 
da baía de Vitória, realizou o enrocamento 
de mais de quatro quilômetros de 
extensão, construiu setecentos e 
cinqüenta quilômetros de estradas por 
todo o território do Estado, além de cerca 
de três mil e quinhentos metros de pontes 
em concreto, das quais sobressai a do rio 
Doce, em Linhares. Destaca-se também 
o pioneirismo de sua administração no 
setor econômico, inaugurando a política 
de incentivos fiscais, que resultou, 
dentre os empreendimentos de porte, na 
Companhia Ferro e Aço de Vitória.

A Escola Politécnica, atualmente integrada 
na Universidade Federal do Espírito Santo 

é, com justiça, alinhada entre as iniciativas 
de maior relevo do governo Santos Neves. 
As diretrizes do governo, inaugurou na 
sua pasta a era de planejamento dos 
problemas agrários do Estado, com o 
que abriu perspectivas inéditas para a 
agricultura capixaba.

Com o auxílio do governo federal, Jones 
dos Santos Neves construiu, instalou 
e pôs em funcionamento o Hospital de 
Doenças Mentais (Adauto Botelho). Por 
meio de cursos e bolsas de estudos, 
preparou sanitaristas, enfermeiras de alto 
padrão, assistentes sociais, nutricionistas, 
bacteriologistas, infectologistas, psiquiatras 
e pediatras, dando, assim, aos serviços 
de saúde elevado padrão técnico.

Outra iniciativa precursora foi a criação do 
Instituto de Bem Estar Social, responsável 
pela construção de residências populares 
muito antes da implantação do Banco 
Nacional de Habitação, no plano federal.

o DiAGnóstiCo

Jones Dos sAntos neves (1951-1954) 
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O ciclo da Industrialização a partir de 
grandes plantas industriais é marcado por 
significativas transformações na economia 
capixaba, identificadas pelo esforço de 
diversificação de sua base produtiva, 
focada na transformação de matérias 
primas para a exportação. Bem verdade, 
não se pode ignorar os esforços de 
industrialização dos governos anteriores, 
a exemplo do de Jerônimo Monteiro, cujo 
objetivo era atender ao mercado interno. 

Os desafios a enfrentar para a nova 
empreitada eram enormes, porquanto 
se pretendia partir de uma economia 
primário-exportadora para uma economia 
exportadora de base industrial. Dentre 
esses desafios, destacam-se: I) A 
necessidade de qualificação de mão de 
obra, de uma condição de conhecimento 
fundado nas atividades agrícolas, para 
mão de obra industrial e urbana. II)  A 
inexistência de  infraestrutura adequada, 
seja em estradas, portos, energia 
elétrica e água. III) O terceiro desafio se 
assentava na escassez de recursos de 
crédito (poupança interna) e na falta de 
um sistema financeiro capaz de viabilizar 
o financiamento dos investimentos 
industriais que foram realizados.

A referência no tempo para este ciclo é 
a implantação do Porto de Tubarão, em 
Vitória, a partir de meados dos anos 60, 
e a subsequente instalação e operação 
das duas primeiras usinas de pelotização 
de minério de ferro da Companhia “Vale 
do Rio Doce”-, hoje apenas VALE. Na 

agricultura, o desafio era superar as 
agruras dos efeitos da erradicação dos 
cafezais, cujas consequências avançaram 
para os anos 70. O que marca esse 
período, no setor rural, é a insuficiência 
de bases técnico-científicas locais para 
viabilizar os esforços de diversificação da 
agricultura. Somente com a estruturação 
da pesquisa Agropecuária no Espírito 
Santo foi possível superar alguns desses 
desafios e retornar o desenvolvimento 
rural, estagnado com a erradicação do 
café. 

Desse esforço de transformação do 
Estado merece comentários a disposição 
do Governador Christiano Dias Lopes 
Filho que, na penúria de um Estado 
em profunda crise econômica e graves 
problemas sociais, fez ecoar a voz do 
povo capixaba, “gritando ao resto do 
Brasil que o Estado existe e que é parte 
da Pátria comum” (História do Estado 
do Espírito Santo, de José Teixeira de 
Oliveira). Também, por justiça, deve-se 
referenciar o Governador Arthur Gerhardt 
Santos, engenheiro e homem culto, afeito 
ao planejamento, e de aguçada visão 
de futuro, que comandou a concepção 
dos Planos e Projetos na administração 
anterior (Governo Christiano). 

Familiarizado com os problemas do 
Estado, Arthur Gerhardt deu continuidade 
aos investimentos e aos programas de 
incentivos que contribuiu para conceber 
e formulou novos projetos que permitiu o 
Espírito Santo avançar.

o CiCLo DA inDUstriALizAção 
Com GrAnDes proJetos

o DiAGnóstiCo
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investimentos em portos especializados 
do setor privado;

•Infraestrutura portuária ajustada à  
exportação de matérias primas e importação 
de produtos com incentivos do Fundap. 

• A  estruturação da pesquisa agropecuária 
como fator determinante para a melhoria 
da produtividade agropecuária;

•Agricultura mais produtiva e diversificada, 
com fortalecimento do parque 
agroindustrial;

•Forte dependência do mercado externo, 
especialmente nas exportações de 
commodities;

• Maior integração do mercado consumidor 
local, ao mercado nacional e internacional;

•Ampliação da pavimentação de rodovias 
estaduais, melhorias e pavimentação da 
malha rodoviária federal.

Ao final desse segundo ciclo, alguns 
setores se destacaram na indústria de 
transformação capixaba, dentre os quais, 
citam-se os seguintes segmentos: papel 
e celulose, minério e produção de semi-
elaborados, mármore e granito.

Do ponto de vista da geoeconomia, as 
características mais marcantes do Estado, 
impregnadas com o Segundo Ciclo, 
podem ser assim descritas:

•Industrialização empreendida pelo grande 
capital exógeno (estrangeiro e nacional);

•Predominância da população urbana, 
com forte migração rural-urbana e 
desigualdades de renda nas periferias 
dos grandes centros urbanos;

•Aprimoramento da logística das operações 
de importação  estimuladas pelos 
financiamentos do Fundap;

•Fortalecimento da infraestrutura, com 

o DiAGnóstiCo
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o DiAGnóstiCo

o LeGADo DA históriA

O propósito de valorizar alguns períodos 
ou ações de governos passados, nos 
dois ciclos citados teve como fundamento 
extrair lições para o enfrentamento dos 
desafios que nos esperam. A julgar 
pelos excertos da história do Espírito 
Santo, não se dispunha de vontade do 
poder central, tampouco se constatava 
as condições prévias necessárias para 
induzir à colonização, ou à deflagração 
das ações que viabilizassem o ciclo da 
industrialização.

• A colonização, mesmo tardia, decorreu de 
iniciativas de particulares que buscavam 
terras aptas ao cultivo do café, no Sul 
do Estado, pela expectativa de ganhos 
econômicos. À época, o poder político 
estadual apropriou-se mais dos benefícios 
da crescente expansão do café, do que 
orquestraram iniciativas de política para 
a consolidação da cafeicultura em terras 
capixabas. Somente a partir do Governo 
de Muniz Freire percebeu-se um esforço 
de fixação no campo dos imigrantes 
italianos e o apoio à abertura de estradas 
e construção de linhas férreas para o 
escoamento da produção;

• Variáveis internas, como a broca do café 
e a perda da fertilidade natural das terras,   
e ainda a pequena expressão política do 
Estado no cenário nacional, determinaram 
o declínio do café e sua erradicação, 
considerado o maior equívoco de política 
pública ocorrido no Espírito Santo, eis que 
não se viabilizaram as condições para a 
transição de uma sociedade fundada na 

produção primária para uma sociedade de 
base industrial, construída a partir do fim 
do ciclo do café;

• Somente a Pesquisa Agropecuária e as 
tecnologias por ela geradas, os Serviços 
de Assistência Técnica e Extensão Rural 
e de Defesa Agropecuária, além das 
ações de apoio e fomento às atividades 
dos produtores, conseguiram resgatar 
a importância da agropecuária para o 
desenvolvimento mais bem equilibrado 
do Estado, onde o agronegócio passou a 
ter papel crucial na geração de renda, na 
ocupação produtiva e na contribuição à 
receita pública do Estado;

• Para a inserção do Estado no Ciclo da 
industrialização com grandes projetos, 
um dos fortes gargalos a superar foi a 
inexistência de infraestrutura adequada, 
dentre elas, rodovias, portos, energia 
elétrica e água. Passado cerca de 
meio século, vivenciamos o mesmo 
problema, na transição para um terceiro 
e novo ciclo, embora com magnitudes 
diferenciadas: temos graves restrições 
na infraestrutura de aeroportos, portos e 
rodovias que exigem superação. O papel 
dos profissionais da Engenharia e da 
Agronomia foi decisivo para a consecução 
da infraestrutura, no passado, e o será no 
presente;

• A presença de capital internacional e 
de recursos nacionais na construção 
da infraestrutura do passado, não 
deixa dúvidas de que o capital privado, 
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o DiAGnóstiCo

as concessões e as permissões são 
instrumentos indispensáveis à superação 
dos desafios atuais;

• Dado o perfil da produção do agronegócio 
e da indústria transformadora de matérias 
primas voltadas à exportação, a abertura 
ao mercado externo é importante para 
o crescimento estadual. Esta abertura 
significa transformar o estado em 
plataforma de exportação e importação.

• A participação do Estado foi importante 
para o desenvolvimento: a presença 
e a liderança do Estado, em conjunto 
com a sociedade civil organizada, foram 
fundamentais para traçar novos rumos da 
economia e da sociedade;

• O Espírito Santo já avança para o terceiro 
ciclo, e seu desempenho vem sendo 

afetado pela inexistência de infraestrutura 
adequada às novas oportunidades 
de desenvolvimento, o que reduz a 
atratividade de investimentos e amplifica 
as dificuldades de agregação de valor aos 
produtos exportados;

• Ao longo da história capixaba, embora 
houvesse esforços industriais, o ciclo dos 
grandes projetos promoveu verdadeira 
transformação do Espírito Santo.  Durante 
a colonização e até o fim do ciclo industrial 
dos grandes projetos, os governos que 
mais marcaram sua administração foram 
aqueles que investiram em infraestrutura, 
incentivaram as atividades econômicas 
e promoveram o conhecimento e o 
envolvimento das pessoas: a receita é a 
mesma, neste novo ciclo, em pleno século 
XXI. 



o terCeiro CiCLo em CUrso
e os novos DesAFios
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o terCeiro CiCLo em CUrso 
e os novos DesAFios
O terceiro Ciclo está em processo de 
desenvolvimento e se assenta nas 
oportunidades que derivam do segmento 
de Petróleo e Gás que, por si mesmo, se 
constitui em importante cadeia produtiva, 
com amplos reflexos no PIB estadual.

Esta cadeia, especialmente a do gás 
natural, certamente imprimirá novo ânimo 
ao agronegócio (produção de insumos) e 
à industrialização capixaba (fornecimento 
de matéria prima e insumos), com novas 
plantas industriais e maior valor agregado 
aos produtos capixabas. 

O diagnóstico, os macro-eixos 
prioritários e as macro-estratégias para 
este terceiro ciclo já são conhecidas, 
revelando-se, aqui, o baixo dinamismo 
de sua implementação, especialmente 
no que tange à infraestrutura, embora 

se reconheçam outros desafios afeitos 
à Engenharia e à Agronomia, que 
precisam ser melhor qualificados para 
alcançar resultados efetivos, sistêmicos e 
abrangentes.

O Plano de ação do Governo do Estado 
“Novos Caminhos”, delineado para o 
período 2011/2014 propugna por um 
Espírito Santo “próspero, sustentável e 
seguro, com oportunidades para todos”.

No âmbito da infraestrutura e logística, 
o referido Plano segue, em grande 
medida, as metas do ES 2025, tanto na 
questão dos portos como do aeroporto 
e das rodovias estaduais e federais, o 
que se revela salutar pela continuidade 
das ações de governo. Infelizmente não 
experimentamos avanços significativos 
na infraestrutura pelo baixo investimento 
federal.

o terCeiro CiCLo em CUrsos e os novos DesAFios
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o terCeiro CiCLo em CUrsos e os novos DesAFios

o pLAno estrAtéGiCo es 2025

Considerando os eixos estratégicos 
propostos e debatidos no Encontro de 
Conselheiros e Inspetores do Crea-ES, 
realizado em junho de 2014, em Domingos 
Martins (ES), o Plano Estratégico de 
Estado ES 2025 – não considerado Plano 
de Governo, mas da sociedade capixaba -  
estabeleceu metas cujas ações deveriam 
ser iniciadas o quanto antes para serem 
alcançadas até 2025.

Os principais eixos para o cenário 
projetado foram: I) Desenvolvimento 
do Capital Humano; II) erradicação da 
pobreza e redução das desigualdades; III) 
redução da violência e da criminalidade; IV) 
Interiorização do desenvolvimento, com 
atenção especial aos seguintes Arranjos 
Produtivos Locais (APLs): Mármore e 
Granito; Confecções e Vestuário; Florestal-
Moveleiro; Café; Fruticultura; Alimentos e 
Bebidas; Turismo; e Cadeia Produtiva da 
Pecuária Leiteira. 

Além disso, constam os seguintes eixos: 
V) Desenvolvimento da Rede de Cidades; 
VI) Recuperação e Conservação de 
Recursos Naturais; VII) Agregação de 
Valor à Produção, Adensamento das 
Cadeias Produtivas e Diversificação 
Econômica; e VIII) Desenvolvimento 
da Logística, envolvendo os seguintes 
projetos principais:

• Implantação do Porto Barra do Riacho 
para carga geral;

• Duplicação da BR-101, de Rio Bonito/RJ 
à divisa com a Bahia;

• Implantação da Ferrovia Litorânea Sul;

• Ampliação do Corredor Ferroviário 
Centro Leste;

• Adequação de capacidade da BR-262 de 
Vitória até Belo Horizonte; 

• Implantação do Ramal Ferroviário Norte.

Relativamente ao eixo de Inserção 
Estratégica Regional, propunha construir 
alianças estratégicas para a concretização 
dos seguintes investimentos em logística:

• Duplicação da BR-101 no Estado do Rio 
de Janeiro;

• Adequação da capacidade da BR-262 no 
Estado de Minas Gerais;

• Adequação da capacidade da BR-393 
nos Estados de Minas Gerais e Rio de 
Janeiro;

• Ampliação do Corredor Ferroviário Leste 
no estado de Minas Gerais; e

• Implantação do Porto de Barra do Riacho 
para carga geral regional. 



UMA AGENDA PARA O ESPÍRITO SANTO AVANÇAR 34

o proeDes e A inFrAestrUtUrA 
prioritÁriA
O Programa de Desenvolvimento 
Sustentável do atual Governo do Estado 
(Proedes) lançado em agosto de 2012, 
foca, em termos de infraestrutura e 
logística, investimentos visando à ruptura 
de gargalos já conhecidos, cuja origem 
está, em grande medida, no histórico de 
baixo investimento federal no Espírito 
Santo. 

O Proedes nasceu como uma política 
anticíclica, em resposta à crise econômica 
e financeira do Estado e especialmente 
dos municípios que se estabeleceu 
com o fim dos incentivos do Fundo 
de Desenvolvimento das Atividades 
Portuárias (Fundap). Tais perdas tendem 
a se ampliar com a redefinição das 
estimativas de receitas dos royalties, 
decorrência da proposta ainda pendente 
de partição dos royalties do pré-sal para 
todos os estados e municípios, com perdas 
de receitas para os entes produtores de 
petróleo e gás (estados e municípios).

No âmbito da infraestrutura, os projetos 
prioritários, cujas iniciativas algumas 
estão em curso e outras dependendo de 
investimentos da União e do programa de 
concessão de rodovias federais, são os 
seguintes:

•Apoio à instalação de novos portos e 
otimização do uso das instalações atuais; 

•Viabilização da duplicação e de melhorias 
nas rodovias federais;

•Modernização e ampliação do Aeroporto 
de Vitória e respectivo terminal de carga; 

•Melhoria em infraestrutura e 
equipamentos dos Aeroportos Regionais;

•Investimentos estaduais na malha 
rodoviária e na mobilidade urbana dos 
grandes centros.

o terCeiro CiCLo em CUrsos e os novos DesAFios
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o pLAno estrAtéGiCo 2030

O Plano Estratégico 2030 é apresentado 
aqui como um plano de Estado, não de um 
Governo, assim como foi sumariamente 
abordado no ES 2025. Nesta ótica, e 
colocando uma síntese na visão da 
Engenharia e da Agronomia, o ES 2030 
tem como eixos estratégicos:

•Desenvolvimento Humano: Corporificado 
nas ações de educação, capacitação, 
saúde e assistência social;

•Segurança cidadão:  A segurança pública 
é indicador fundamental para atrair 
investimentos, tão necessários no quadro 
atual de alcance da nova dinâmica 
econômica;

•Saúde: A regionalização da saúde visa 
orientar a atenção à saúde tendo como 
elementos fundamentais as necessidades 
e características regionais;

•Meio Ambiente: Promover serviços de 
saneamento até 2030 (água, esgoto e 
lixo adequadamente disposto); aumentar 
o percentual de cobertura vegetal nativa 
do Estado; inserir o gerenciamento de 
recursos hídricos, pois é um desafio 
reconhecidamente importante para os 
próximos anos. 

•Infraestrutura: Seguramente este é o 
maior dos desafios para o Espírito Santo 
avançar com estabilidade no terceiro ciclo, 
e continuar crescendo as taxas superiores 
ao crescimento nacional. Os segmentos 
contemplados foram:

-Rodovias – Duplicação da BR-101 e 
BR-262, conclusão de     construções, 
recuperação e melhorias em todas 
as rodovias federais e estaduais que 
necessitam desses serviços.

-Comunicação – Dotar todos os 
domicílios com acesso à internet.

-Portos – A infraestrutura portuária 
dicotomiza-se em: I) Portos 
especializados com eficiência 
reconhecida como Tubarão, Samarco 
e Portocel; II) Carência de portos 
destinados a carga geral, tais como: 
para as características de plataforma 
de comércio exterior do Espírito Santo 
e de operações Offshore, para dar 
suporte às operações de exploração 
e produção de petróleo e gás. São 
as seguintes as projeções até 2030, 
de construção de novos portos, 
expansão de outros e melhorias na 
infraestutura portuária*: implantação 
do Porto de Águas Profundas, com 
plataforma logística associada; 
Expansão do TPS e do Terminal 
de Barcaças, no Porto de Tubarão; 
Ampliação e diversificação de 
cargas do Porto de Barra do Riacho; 
Estímulo aos novos investimentos 
em Portos especializados no Espírito 
Santo (Petrocity – São Mateus; Porto 
Manabi – Linhares; Terminal Industrial 
IMETAME – Aracruz; Estaleiro Jurong 
– Aracruz; C-Port Brasil Logística 
Offshore – Itapemirim; Itaoca Terminal 
Marítimo – Itapemirim; Porto Central 

o terCeiro CiCLo em CUrsos e os novos DesAFios
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– Presidente Kennedy);

-Infraestrutura Aeroportuária – Além 
do Aeroporto de Vitória, cujas obras 
são de responsabilidade da Infraero e 
estão atrasadas em pelo menos 8 (oito) 
anos, estão previstos 4 aeroportos 
regionais, a saber: São Mateus, 
Linhares, Colatina e Cachoeiro de 
Itapemirim, com responsabilidade 
de operação pelo Estado. Serão 
utilizados para vôos regionais e 
nacionais, incluindo serviços de apoio 
à logística e ao turismo e dotados 
de Terminais de passageiros, SCI 
(salvamento e combate a incêndio) e 
torre de comando.

-Energia, Petróleo e Gás – Petróleo 
e gás e sua extensa cadeia de 
produção determinarão a dinâmica 
do crescimento interno, nos próximos 
anos, por seu efeito indutor em vários 
setores da economia capixaba. 

-Recurso para P&D  –  Captação 
dos dispêndios obrigatórios em P&D 
especialmente aqueles decorrentes 
da exploração e produção de Petróleo 
e Gás.

-Energia Renovável – Ampliar a 
participação de fontes de energia 
renováveis na matriz de produção de 
energia do Espírito Santo.           

-Ciência, Tecnologia e Inovação  –  O 
Espírito Santo, para assegurar sua 
autonomia científica e tecnológica, 
deve participar da produção da 
ciência, da tecnologia e da inovação, 
identificando focos relevantes de 
pesquisa e promovendo a integração 

entre instituições públicas e privadas 
e, nesta fase do desenvolvimento, 
melhorar a eficiência e eficácia dos 
resultados de pesquisa.  

-Desenvolvimento Regional – O 
desenvolvimento regional será 
induzido fundamentalmente pela 
implantação de infraestrutura 
interna em todas as regiões e pela 
identificação e apropriação das 
potencialidades para gerar emprego e 
renda para a população.

-Inserção Competitiva: As 
características do Estado o colocam 
como espaço vocacionado para o 
comércio exterior, seja na perspectiva 
da oferta ou da demanda. Os 
principais APLs e cadeias produtivas 
a serem trabalhadas são:

-Economia Verde – De forma 
estratégica, esse conceito deve 
perpassar todos os setores de 
atividades econômicas, existentes ou 
potenciais. Fundamental, a partir dele, 
fazer escolhas de objetivos e metas 
para os projetos prioritários, visando 
a composição de um programa de 
estimulo e inovação em economia 
verde.

01. Metalmecânica         06. Cafeicultura

02.Petróleo e gás           07. Fruticultura

03. Construção Civil       08. Moveleira

04. Rochas                     09. Alimentos e bebidas

05. Logística                   10. Confecções

o terCeiro CiCLo em CUrsos e os novos DesAFios
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Como já dito, historicamente o Governo 
Federal aplica muito pouco em 
investimentos, e menos ainda no Estado 
do Espírito Santo. Na execução do 
Orçamento Geral da União (OGU), as 
destinações dos investimentos são, em 
geral, definidas por resíduo: é o pouco que 
resta depois de realizadas as despesas 
de pessoal, pagamento de juros da dívida 
e quitação de outros custeios da máquina 
pública.

As obras dos Programas de Aceleração 
do Crescimento - PAC tiveram avanços 
parcialmente importantes na área social, 
embora se reconheça a supremacia da 
política econômica no pagamento dos 
serviços da dívida (juros e amortização 
da dívida) em detrimento dos demais 
gastos. (Taíla Albuquerque Rodrigues e 
Evilasio Salvador, em “As implicações do 
Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) nas Políticas Sociais”. SER Social, 
Brasília, v. 13, n. 28, p. 129-156, jan./jun. 
2011).

De outra parte, os investimentos em 
infraestrutura, com origem nos recursos do 
PAC, foram proporcionalmente bem menos 
significativos, devendo ser destacados 
como mais relevantes a ampliação do 
berço, derrocamento e dragagem do Porto 
de Vitória, as atividades de exploração e 
produção de petróleo e gás, e a conclusão 
do Viaduto (próximo à Ceasa-ES) e da 

Rodovia do Contorno (BR-101) e o início 
das adequações e recapeamento da BR-
262, depois do fracasso da sua concessão. 
Por outro lado, a concessão da BR-101, 
que se resolveu depois de um prolongado 
imbróglio, não fez melhorias, muito 
menos adequações. A concessionária 
responsável fez limpeza, sinalização do 
trecho no Espírito Santo e implantou as 
sete praças de pedágio, que passou a ser 
cobrado em meados de maio de 2014.

O PAC, em sua origem foi concebido 
como política anticíclica.  Os resultados 
sugerem que o ritmo lento das obras 
pode introduzir desacelerações no nível 
de atividade de magnitude considerável, 
especialmente em setores nos quais os 
gargalos de infraestrutura são bastante 
relevantes, como é o caso do Espírito 
Santo. 

Estudo realizado pelo Departamento 
de Economia da PUC-RJ sugere que 
“melhorias institucionais que possibilitem 
acelerar a execução dos projetos de 
infraestrutura são cruciais para que o PAC 
possibilite ganhos de produtividade dos 
fatores de produção, em um horizonte de 
tempo mais curto”. (Julio Mereb e Eduardo 
Zilberman. Departamento de Economia 
PUC – Rio. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. O Programa 
de Aceleração do Crescimento Acelera o 
Crescimento?).

os resULtADos e eFeitos Dos proGrAmAs 
De ACeLerAção Do CresCimento (pAC) 
sobre A eConomiA CApiXAbA

o terCeiro CiCLo em CUrsos e os novos DesAFios
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AS CARÊNCIAS DE INFRAESTRUTURAS 
REDUZEM A COMPETITIVIDADE, INIBEM 
A AGREGAÇÃO DE VALOR E FREIAM O 
DESENVOLVIMENTO CAPIXABA.

INFRAESTRUTURA

•Rodovias: ainda que o próprio ES 2030 
reconheça a necessidade de atualização 
do Plano Estratégico de Logística e 
Transportes do Espírito Santo (Peltes), 
com reforço da intermodalidade e 
integração com a rede de cidade e os 
Arranjos Produtivos Locais (APLs) que se 
estruturam no interior, e com a hinterlândia 
da região Sudeste, as intervenções em 
rodovias estão razoavelmente mapeadas, 
para promover um salto de qualidade 
importante no desenvolvimento da 
logística capixaba.

-O ponto focal, neste particular, está 
na articulação com o Governo Federal, 
para duplicar a BR-262, sem o que 
perder-se-á excelente confluência 
com vetores de transportes que 
estão duplicados ou em processo 
de concessão/duplicação das BRs 
(116/040/381), para o transporte de 
cargas e pessoas (turismo) de região 
altamente industrializada em Minas 
Gerais, prejudicando a capacidade 
competitiva capixaba relativamente 
aos Estados do  Rio de janeiro e São 
Paulo, como plataforma de comércio 
exterior.

-O Estado deverá induzir o 
desenvolvimento do interior capixaba, 
promovendo adequações ou 
melhorias das interconexões entre 
as rodovias estaduais e federais que 
permitem conceber e consolidar, 
sem expressivos investimentos, o 
eixo longitudinal interiorano, desde 
Bom Jesus do Itabapoana, ES-181, 
passando pela BR-262, BR-484 (de 
Afonso Claudio a Itarana e de Itaguaçu 
a Colatina). Daí, rumo a Noroeste, até 
alcançar Ecoporanga, para tomar a 
direção de Nanuque, via ES-130 e 
ES-209

-Ainda na mesma perspectiva de 
assegurar o escoamento da produção 
agropecuária, é fundamental 
concluir as obras e melhorias dos 
eixos transversais e diagonais que 
interligam o interior com o eixo 
longitudinal litorânea, a BR-101, 
agora sob concessão. Sempre que 
possível e viável, e para não criar 
atritos de custos de transportes para 
os produtos capixabas, e para atender 
à população da rede de cidades do 
interior, é importante suavizar o custos 
do pedágio da, BR 101 com rotas 
estaduais que evitem, senão todas, 
pelo menos algumas das praças de 
pedágio.

-Cabe também propor que o Governo 
do Estado e a sociedade fiquem 
vigilantes quanto aos compromissos 
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de duplicação, de construção de 
viadutos e passarelas, além de outras 
melhorias, que a Concessionária da 
BR-101 assumiu junto ao Governo 
Federal (ANTT), para que a sociedade 
tenha o benefício correspondente aos 
custos que a concessão nos imputou, 
cujas receitas para a Concessionária 
se realizam no curto prazo, e o retorno 
social se consumará no longo prazo.
 
-Não menos importante será 
estabelecer um gradiente de 
prioridades para que, paralelamente 
aos trechos contemplados com o 
Programa caminhos do campo, 
seja articulada com os municípios 
a recuperação de estradas rurais e 
vias vicinais que estão excluídas da 
pavimentação. Esta é uma medida 
importante da promoção da equidade, 
inclusive com efeitos corretivos sobre 
a desigual distribuição das receitas 
aos municípios.

•Ferrovias: paralelamente à importância 
das rodovias para a logística de comércio 
externo e interno, a Ferrovia Litorânea Sul, 
a FCA e a Estrada de Ferro Vitória-Minas 
são indispensáveis ao salto de eficiência 
e redução de custos de transportes, 
imprescindíveis para o desenvolvimento 
capixaba. Sobre tais ferrovias, propõe-se:

-A dependência que a dinâmica 
econômica capixaba apresenta da 
EFVM e da VALE, transfere um 
risco potencial a algumas atividades 
econômicas, especialmente a 
siderúrgica e o escoamento de grão 
(soja/milho), que transcende o próprio 
território capixaba, para se espraiar 
para os Estados de Minas Gerais, 
Goiás e Mato Grosso, dentre outros. 
É fundamental resgatar o Projeto 

Corredor Centro-Leste, muitas vezes 
lembrado, até mesmo compromissado 
entre governos, do qual a própria 
VALE e o Governo Federal, há mais de 
década não deram a devida atenção;

-De outra parte, a Ferrovia Litorânea 
Sul precisa se estender até Linhares – 
Porto Projetado da Manabi, concluir o 
processo de licenciamento ambiental 
e acelerar o leilão de sua concessão, 
porquanto, os investimentos devem 
estar sincronizados para que seja 
equacionado não apenas um modal 
de transporte, mas o conjunto deles, 
numa sequência de prioridades que 
destrave o processo de crescimento 
capixaba. A Ferrovia é essencial à 
integração com o Rio e os demais 
estados do Sudeste brasileiro;

-Ademais, a FCA, da própria VALE, 
com a implantação da Litorânea 
Sul, tende a apresentar redução 
do volume de cargas, mas trata-
se de ferrovia essencial aos dois 
estados (ES e RJ), para transporte 
de cargas regionais, como madeiras 
em toras e processadas, cimento, 
granito e açúcar, dentre outros. 
A continuidade das operações da 
ferrovia deve ser considerada, razão 
pela qual devem ser aprofundados 
os estudos quanto à sua viabilidade 
no trecho mencionado b, mesmo 
com recomposição do capital social. 
Além disso, a antiga “Leopoldina” 
é parte integrante da paisagem da 
região serrana capixaba, com seus 
lugares pitorescos e túneis, com 
amplo potencial turístico, e também 
de transporte de passageiros, pois 
estabelece conexão entre cidades do 
Espírito Santo e do Norte Fluminense 
e liga os portos de Vitória e do Rio de 
Janeiro.
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•Portos: a infraestrutura logística 
do Espírito Santo apresenta alta 
competitividade para “commodities”, em 
instalações portuárias especializadas 
para esta finalidade (minério de ferro, 
celulose), e o mundo está aumentando 
cada vez mais o porte das embarcações 
para transporte de cargas conteinerizadas. 
O Espírito Santo, pela especialização 
na prestação de serviços logísticos de 
comércio exterior, (especialmente com as 
operações Fundap), não se preparou e 
também não está se preparando para o 
futuro, que é agora.

Os portos projetados para o Espírito 
Santo possuem a vantagem de estarem 
sob a responsabilidade de investimentos 
privados (da ordem de 54 bilhões de 
reais), e a desvantagem de serem, a 
maioria deles, portos especializados, 
mantendo a lógica passada. Além disso, 
todos dependem de investimentos 
públicos para garantir os acessos por 
rodovias e de aportes privados para os 
ramais ferroviários, quando previstos. 
Mas há riscos envolvidos, porquanto as 
oportunidades de retorno econômico 
são a garantia de realização desses 
investimentos, pois a iniciativa privada 
opera sob a ótica da elevada taxa de 
retorno dos investimentos realizados.

De outra parte, é inadmissível que 
o Estado do Espírito Santo renuncie 
ao papel de indutor e fomentador do 
desenvolvimento para a esfera privada e 
abdicando do seu papel institucional. O 
Estado não poderá permitir que se projete 
a construção/criação de novos sítios 
portuários, que se apresentam com alta 
vulnerabilidade ambiental, a exemplo do 
que vem sendo pleiteado pela iniciativa 
privada para implantação de instalação 
portuária no município de Vila Velha, 

sem qualquer infraestrutura existente, 
antes do aproveitamento, que pode ser 
imediato, no sitio de Tubarão – Praia 
Mole, colocando para os agentes privados 
e estimulando-os para esta perspectiva 
e, efetivamente colocando o Estado no 
mapa de movimentação de carga geral 
conteinerizada para atendimento do Brasil, 
qualificando-o como uma “plataforma 
logística do sudeste”. 

Os Portos Públicos no Estado, não 
fossem a dragagem, o derrocamento e a 
ampliação do berço no Porto de Vitória, 
nada de novo teria acontecido. Assim, 
além das limitações operacionais e de 
escala de navios do Porto de Vitória, até 
2018 sua capacidade de atendimento 
estará esgotada, mantido o crescimento 
de cerca de 10% nas operações daquele 
porto (depois do declínio das operações 
Fundap, que gerou uma ociosidade de 
cerca de 30%). 

O compromisso do Governo Federal, 
por meio da Secretaria de Portos, é 
o de investir aproximadamente 13,3 
bilhões, com recursos federais, em portos 
capixabas, dentre eles o Porto de Águas 
Profundas, Barra do Riacho e Praia Mole. 
São as seguintes as proposições do Crea-
ES para a área portuária do Espírito Santo:

-Fazer valer o papel de indutor e 
fomentador do desenvolvimento e 
das políticas públicas e implantar 
projeto de expansão portuária pública 
em parceria com a iniciativa privada, 
no Sitio Portuário de Tubarão - Praia 
Mole, esgotando as qualidades 
existentes no Sítio, e corrigindo 
erros de intervenções do passado, 
especialmente aqueles de agressão 
ao meio ambiente;
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-Articular, apoiar e incentivar, com a 
necessária prioridade, a ampliação 
da capacidade de operação de 
carga geral, granéis líquidos, no 
Porto de Barra do Riacho, como 
medida imediata para fazer frente às 
limitações de recebimento de navios 
de médio e grande porte do Porto 
de Vitória e ao esgotamento de sua 
capacidade;

-Ampliar, adequar e melhorar as vias 
de acesso, especialmente rodoviárias 
e ferroviárias, para assegurar o 
necessário dinamismo no fluxo de 
cargas de exportação e importação 
nos portos capixabas de carga geral.

• Aeroportos Regionais: o modelo 
proposto para administração dos 
aeroportos regionais é o de concessão 
administrativa. O Governo Federal, por 
meio da Infraero, realizará investimentos 
em infraestrutura e sua manutenção. 
Estado e municípios respondem pelo 
custeio e gestão desses aeroportos. Sobre 
os aeroportos regionais do Espírito Santo, 
previstos nas cidades de São Mateus, 
Linhares, Colatina, Guarapari e Cachoeiro 
de Itapemirim, não se tem notícias da 
realização das obras. Assim, propõe-se:

-Articular com a Infraero, logo 
no início de 2015, a definição de 
um cronograma de obras para os 
referidos aeroportos e deflagrar as 
discussões com os municípios sobre 
as responsabilidades compartilhadas 
da manutenção e operação dos 
aeroportos;

•Aeroporto de Vitória: embora de 
responsabilidade exclusiva da Infraero, 
é indispensável ao Estado a conclusão 
do aeroporto, com o novo terminal de 

embarque e a construção do terminal de 
cargas aéreas. As obras se arrastam por 
mais de oito anos e estão paralisadas 
desde 2008, em vista de irregularidades 
graves verificadas na contratação de 
serviços pela Infraero, e o TCU determinou 
recentemente (maio/2014) nova licitação 
para a retomada das obras. Sobre esse 
problema, o Crea-ES propõe:
 

-Que o Estado tenha como ponto 
de honra, articular com a Infraero 
a conclusão do referido aeroporto, 
pelos sérios prejuízos que transmitem 
à imagem do Estado, com reflexos 
inegáveis à atração turística e de 
novos investimentos para o Estado.

-Que o Estado, em conjunto com os 
municípios da Região Metropolitana da 
Grande Vitória, seja pragmaticamente 
o protagonista das articulações 
envolvendo os entes municipais, 
considerando que precisamos 
estabelecer condições aeroportuárias 
que atendam as nossas competências 
em comércio exterior, e, levando 
em consideração que existem áreas 
no município da Serra que podem 
propiciar excelentes oportunidades 
para uma instalação aeroportuária 
intermodal, agregada a instalações 
aduaneiras, já de conhecimento da 
Infraero.

•Energia elétrica e fontes alternativas 
de energia: O Espírito Santo foi 
contemplado por duas linhas de 
transmissão para transporte de energia 
de Minas Gerais para o Espírito Santo: a 
primeira de 34,5 KV, parte de Ouro Preto 
– MG para alcançar a estação de Furnas, 
em Serra-ES; a segunda, de 500 KV, tem 
origem em Mesquita – MG, e termina na 
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subestação de Viana – ES. As referidas 
linhas dão mais segurança e estabilidade, 
ao fornecimento de energia elétrica no 
Estado. Mas não equaciona a necessidade 
de ampliação da capacidade instalada em 
pontos de atendimento às distribuidoras 
no Espírito Santo. Certamente, para 
reduzir os riscos de fornecimento na 
geração, é importante que o sistema seja 
fortalecido com geração interna, dado que 
o Espírito Santo é importador de cerca de 
70% da energia elétrica consumida, além 
de linhas de transmissão e distribuição 
interna, para atender ao crescimento 
da demanda regional da indústria e dos 
projetos de irrigação. 

Não menos importante é o 
desenvolvimento de fontes alternativas de 
energia, que precisam ser internalizadas 
tendo como frentes a geração e inovação 
de tecnologias e a apropriação e difusão 
de experiências bem sucedidas no 
mercado nacional e internacional. Sobre o 
segmento, propõe-se:

-Dar prioridade à construção da linha 
de transmissão ligando Mascarenhas, 
em Baixo Guandu, até Linhares; 
e de Linhares até São Mateus, 
fortalecendo as regiões Norte e 
Noroeste capixabas;

-Articular e incentivar a geração de 
energia elétrica a gás, em co-geração 
ou na modalidade exclusiva, para 
ampliação da oferta local, visando 
reduzir o risco de eventual escassez 
de energia, nos próximos anos;

-Articular, apoiar e incentivar o 
fortalecimento da capacidade de 
carga das linhas de distribuição de 
energia, especialmente no interior, 
para assegurar o atendimento da 

demanda de natureza industrial e 
rural;

-Apoiar estudos e criar incentivos 
para projetos de geração de energia a 
partir de fontes alternativas tais como 
energia eólica, solar, PCHs, oceânica 
e de biomassa.

-Incentivar a contínua inserção da 
energia solar fotovoltaica distribuída, com 
políticas de estruturação, regulamentação  
contratação, financiamento e incentivo, 
tanto para a sua geração e utilização, 
quanto para o desenvolvimento da cadeia 
de produção de materiais e equipamentos 
da indústria fotovoltaica capixaba.

•Telecomunicações: 
-Incentivar, ampliar e modernizar toda 
a rede de telecomunicações do interior 
do estado, para atrair os grandes 
investidores para estas regiões.

-Estimular o processo de inovação 
tecnológica, incentivar a capacitação 
de recursos humanos, fomentar a 
geração de empregos e promover 
o acesso a recursos de capital 
para pequenas e médias empresas 
com a finalidade de ampliar a 
competitividade da indústria capixaba 
de telecomunicações.

-Implantar infraestrutura de conexão 
de acesso livre em municípios de 
mais baixo IDH-M para permitir a 
criação de redes digitais locais de 
comunicação e, consequentemente, 
a apropriação das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) pela 
gestão pública local e pela população.
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-Identificar os gargalos no setor 
de telecomunicações nas regiões 
do estado, com investimentos em 
estudos e levantamento de dados 
de Tecnologias de Informação e 
Comunicação - TICs, por meio de 
parcerias com entidades públicas ou 
privadas, e dos impactos de políticas 
desse setor sobre a atividade 
econômica das regiões.

•Mobilidade Urbana: o problema da 
mobilidade urbana revela-se como um 
dos custos da modernidade, para o qual, 
governos e sociedade devem ter atenção 
especial. O Programa de Mobilidade 
Metropolitana do Governo do Estado, 
que tem como projeto estruturante o “Bus 
Rapid Transport” - BRT e está ancorado 
em obras de embarque e desembarque, 
adequações de avenidas e ruas e 
demarcação de faixas exclusivas, mas 
precisa ainda considerar, em plenitude, 
na sua componente intermodalidade: 
transporte coletivo atual, com adaptações, 
ciclovias, hidrovias e, inclusive, ferrovias, 
se o programa pretende alcançar 
todos os municípios da Grande Vitoria: 
desde Fundão, até Viana e Guarapari. 
Atualmente, o Programa do Governo 
do Estado privilegia fortemente todos 
os territórios municipais da região, a 
implantação do modal rodoviário com o 
BRT e, timidamente, o sistema aquaviário.

Não existe modal ótimo, ruim ou 
péssimo, existe território inadequado para 
determinado tipo de modal. No entanto, 
esta premissa básica para o sistema de 
transporte público na Grande Vitória e, em 
particular, para a capital capixaba, não está 
sendo considerada, ou seja, o território da 
cidade está sendo adaptado para receber 
o sistema BRT, sem que a sociedade seja 
previamente e totalmente esclarecida 

sobre os impactos, ambientais, qualidade 
de vida e econômicos para seus territórios, 
em especial para a capital.

O Estado, responsável por prover para 
todos os cidadãos a melhora da qualidade 
de vida, não está exercendo este papel; ao 
contrário, está fazendo com que mentiras 
repetidas insistentemente se tornem 
verdades absolutas. 

Ademais, cidades pólo como Cachoeiro 
de Itapemirim, Linhares, São Mateus, 
Aracruz e Colatina tem se defrontado com 
o problema de mobilidade, em horário de 
pico, embora, naturalmente, em menor 
escala. Portanto, é preciso pensar as 
questões de mobilidade tanto para a 
Grande Vitória, como para essas cidades 
mais dinâmicas do interior. Em vista do 
exposto, sugere-se:

-Ampliar a base dos estudos e projetar 
a utilização dos sistemas aquaviários 
e ferroviários, com infraestruturas 
existentes, fazendo do modal rodoviário, 
complementar e concentrador de 
demanda, propiciando que poucos 
territórios sejam adaptados para o 
modal privilegiado  no programa  de 
mobilidade metropolitana e que os eixos 
troncais do sistema sejam executados 
pelos sistemas aquaviários/ferroviários, 
melhorando a qualidade ambiental e 
de vida, especialmente do território 
municipal central (capital).

-Socializar e aprofundar as discussões 
sobre mobilidade urbana, envolvendo 
em maior intensidade as instituições de 
ensino, os Conselhos de Profissionais 
e os municípios. Trata-se de forma 
recomendável e inteligente de socializar 
os riscos e motivar a sociedade para 
o uso de outras formas de transporte, 
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muito centralizadas em veículos 
próprios.

-Expandir o Programa de Mobilidade 
Urbana para os municípios pólos 
citados do interior, em cidades onde 
já estão surgindo problemas de 
mobilidade.

• Gestão de Obras Públicas:
-Exigir e viabilizar os Projetos 
Executivos para orçar e licitar as 
obras públicas do Estado do Espírito 
Santo.

-Premiar e divulgar os prestadores de 
serviços e obras de Engenharia que, 

dentro de critérios estabelecidos, 
atendam os requisitos de qualidade, 
prazo, economicidade, criatividade e 
inovação.

-Implantar o Programa Estadual de 
Segurança e Bem Estar do Trabalhador, 
visando proteger a integridade física 
e a saúde dos Servidores Estaduais 
e dos Prestadores de Serviços e 
Obras de Engenharia contratados, 
em consonância com a Lei Federal 
6514, de 22/12/1977 e as Normas 
Regulamentadoras (NRs) aprovadas 
pela Portaria do Ministério do Trabalho 
nº 3214 de 08/06/1978 e demais 
legislação pertinente.
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DESENVOLVIMENTO DO 
AGRONEGÓCIO
O AGRONEGÓCIO CONTRIBUI PARA 
O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
E REDUZ AS DESIGUALDADES DE 
RENDA ENTRE OS CAPIXABAS

A história do desenvolvimento capixaba, 
em sua origem se confunde com o 
próprio processo de colonização do solo 
e desenvolvimento da agricultura. Já 
inserido no terceiro ciclo de crescimento 
econômico, o Estado do Espírito Santo 
tem na agricultura familiar e nas cadeias 
produtivas do agronegócio o ponto de 
referência para o desenvolvimento mais 
bem equilibrado em todas as regiões do 
Estado, sendo o agronegócio determinante 
no abastecimento interno e na formação 
de receitas de exportação. Nenhum 
segmento econômico retém mais renda 
em solo capixaba do que o agronegócio.
 
A Pesquisa Agropecuária e a Assistência 
Técnica e Extensão Rural, que viabilizaram 
a retomada do desenvolvimento da 
agricultura depois do ciclo do café, 
certamente foram e serão o motor de 
novos avanços e novas oportunidades de 
renda e empregos de qualidade no interior.

Mas é essencial para isso o 
comprometimento dos profissionais e 
produtores com a conservação e o uso 
racional dos recursos naturais, em particular 
do solo e da água, o que permitirá ganhos 

permanentes e competitivos nos principais 
arranjos produtivos da agricultura, e mais 
diversificação e agregação de valor aos 
produtos agropecuários.

Para isso, torna-se essencial cuidar da 
qualidade e segurança alimentar, cuja 
essencialidade reside na prestação 
de serviços tipicamente públicos, com 
qualidade e eficiência, nas áreas de defesa, 
vigilância e inspeção sanitária, animal e 
vegetal. Ademais, a agregação de valor e 
os fluxos de comercialização dos produtos 
devem estar cada vez mais assentados 
na organização dos produtores, em 
associações e cooperativas.  

Nesta linha, espera-se que a população 
rural seja beneficiada com a melhoria 
da qualidade de vida no campo, em 
especial com melhor acesso e qualidade 
da educação, da saúde e moradia dignas, 
e com as melhorias da infraestrutura 
hídrica, do saneamento ambiental e na 
trafegabilidade, eletrificação e telefonia. 

Na ausência de um plano estratégico 
mais atualizado para a agricultura, o 
Novo Pedeag foi revisitado para aquilatar, 
numa visão de conjunto, os avanços que 
a agricultura ainda pode experimentar. 
Neste processo, apartou-se o que se 
considerou determinante para novos saltos 
do agronegócio, e as proposições mais 
relevantes para as atividades econômicas, 
numa perspectiva de melhorias, com 
ganhos qualitativos e quantitativos.
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As estratégias e ações determinantes

•Resgatar e atualizar o planejamento 
estratégico na agricultura: no intuito de 
ser a carta de orientação – inclusive no 
controle social das ações do Poder Público 
– e com o propósito de não promover 
desvirtuamentos ao longo do percurso, 
assegurando continuidades desejadas e 
corrigindo rumos, quando justificados;

•Balancear estratégias e ações 
prioritárias: focar igualmente a 
infraestrutura, os equipamentos cedidos 
e os processos tecnológicos de gestão 
dos negócios dos produtores e suas 
associações e cooperativas, primando 
pelo monitoramento do uso eficiente 
dos convênios de cessão de uso de 
máquinas, veículos e equipamentos, 
sejam aqueles cedidos aos municípios ou 
às organizações dos produtores;

•Primazia da preservação, conservação e 
uso eficiente da água em suas múltiplas 
utilidades: reconhecidamente, as tecnologias 
de irrigação são essenciais aos ganhos 
de produtividades e de renda nas culturas 
melhoradas de alta resposta à fertilização 
do solo e irrigação. A preservação e o 
uso eficiente da água na irrigação são as 
alternativas indispensáveis para viabilização 
do aumento da área irrigada no Estado;

•Prover tecnologias aos produtores sem 
acesso à água: infelizmente, as condições 
hídricas e a declividade dos solos são 
fatores limitantes ao acesso da irrigação 
para a maioria dos produtores (cerca de 
2/3 da área agricultável do Estado). As 
tecnologias devem ser viáveis e adaptadas 
às restrições de recursos naturais (água 
e solo, e condições locais), assegurando 
aos produtores acesso aos benefícios do 
progresso tecnológico inclusivo;

•Considerar o binômio “produzir conservando 
e conservar produzindo” na produção 
agropecuária e florestal:  nesta linha devem ser 
levadas também em conta as diferenciações 
regionais, especialmente quanto aos recursos 
naturais, cobertura florestal, solo e recursos 
hídricos e as características socioculturais 
das populações locais, objetivando sempre o 
bem-estar da população e o meio ambiente 
mais bem equilibrado, com índices elevados 
de biodiversidade em todas as regiões do 
Estado.

Os APLs do agronegócio e as demais 
atividades relevantes

O ES 2025 e o ES 2030 consideraram 
apenas os APLs de maior importância 
econômica, desconsiderando um conjunto 
de atividades que tem significância 
econômica e social expressiva para a 
composição diversificada da renda rural, 
especialmente para a Agricultura Familiar. 
Assim, além dos APLs mais significativos 
economicamente, e seguindo a mesma 
metodologia do Novo Pedeaf, tratou-se 
neste documento, tanto daquelas, quanto 
destas. São as seguintes as proposições 
mais relevantes para as atividades 
econômicas:
 
•Avançar em produtividade, qualidade 
e agregação de valor: para todas as 
atividades econômicas do agronegócio 
capixaba, destaca-se a necessidade da 
busca persistente de tecnologias para os 
vários segmentos de produtores, de forma 
a reduzir o diferencial de produtividade 
e de nível tecnológico, respeitadas as 
disponibilidades de recursos, a formação 
e a capacitação desses produtores; 

•Estimular, apoiar e incentivar o 
associativismo e o cooperativismo: para 
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alcançar ganhos em valor e escala 
de produção no âmbito das cadeias 
produtivas, seja para os produtos voltados 
ao mercado interno ou internacional;

•Incentivar a criação de polos rurais: 
apoiar e incentivar o desenvolvimento de 
polos rurais, considerando as atividades 
produtivas locais já existentes, dotando-
os de estruturas que possibilitem o 
desenvolvimento de agroindústrias 
associativas de elevado valor adicionado, 
com certificação de origem, vinculando-as 
quando possível ao agroturismo;

•Café arábica: elevar a produtividade 
e qualidade dos cafés das montanhas, 
certificando-os; e primar pela redução 
dos diferenciais de desempenho de 
produtividade e renda, inter e intra-
regionais. Considerar a capacitação 
técnica e a prestação de serviços 
diferenciados de assistência técnica e 
extensão rural, com participação dos 
atores locais e instituições do setor 
cafeeiro capixaba; 

•Café Conilon: avançar em ganhos de 
produtividade e qualidade, com fortes 
ajustamentos de equidade intra e 
interregionais, mediante fortalecimento da 
pesquisa e implementação de programas 
capazes de reverter a redução da 
diversidade genética do café Conilon;

• Pecuária bovina de leite: reconhecer na 
pecuária bovina de leite sua condição de 
atividade estruturante no espaço rural, 
avançando na implantação de programas 
especiais que envolvam: recuperação 
e manejo de pastagem, defesa animal, 
inspeção sanitária e melhoramento 
genético;

•Pecuária bovina de corte: dar 
continuidade às ações para a pecuária 
bovina de corte, visando ganhos de 
produtividade e qualidade da carne 
produzida no Espírito Santo, porquanto 
esta atividade estará sob pressão 
competitiva, em vista da especialização 
que se observa na pecuária de leite e na 
expansão de atividades econômicas que 
com ela concorrem em área;

•Silvicultura econômica: expandir 
a silvicultura econômica em terras 
capixabas, integrando-a à lógica da 
recuperação, conservação e uso dos 
recursos naturais, articulando esforços 
públicos e privados na formulação e 
implementação de políticas que ampliem 
a disponibilidade de material genético de 
reconhecida adaptabilidade aos diferentes 
ambientes naturais do Espírito Santo;

•Cana- de- açúcar: incentivar e apoiar 
as iniciativas público-privadas para 
o desenvolvimento de pesquisas e o 
suporte tecnológico à recuperação do 
setor sucro-alcooleiro com expansão da 
produção, incluindo a revisão da carga 
tributária incidente na cadeia produtiva, 
a capacitação e treinamento de mão-de-
obra e o estímulo ao uso do bagaço para 
adubo e co-geração de energia elétrica;

•Fruticultura: avançar na consolidação 
dos polos de frutas para processamento 
industrial e exportação e ampliar as 
oportunidades de produção de frutas 
diversificadas para consumo “in natura” e, 
também para processamento em unidades 
agroindustriais familiares associativas. 
Necessário, para a consolidação dos 
polos, a formação de mão-de-obra 
para o setor e o desenvolvimento do 
empreendedorismo, com a estruturação 
de viveiros de produção e comercialização 
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de mudas frutíferas;

•Agricultura Familiar: fortalecer as 
organizações de agricultores familiares 
para viabilizar ganhos de escala na 
aquisição de insumos e na comercialização 
da produção, inclusive em feiras ou 
comercialização direta ao consumidor, 
e estruturar mercados regionalizados 
de apoio aos serviços pós-colheita, 
integrados a uma rede de informação e 
análise para comercialização;

•Atividades rurais não agrícolas: 
consolidar as atividades rurais não 
agrícolas no âmbito da agricultura de 
base familiar, estimulando sua integração 
às atividades rurais produtivas, nas suas 
diversas vertentes como o agroturismo, 
o artesanato e a pequena agroindústria, 
promovendo a valorização histórica e 
cultural, a conservação ambiental e a 
oferta de produtos e serviços de qualidade.

• Pesca e aquicultura:  avançar na melhoria 
da infraestrutura pesqueira, como o 
acesso às barras, atracação e sinalização, 
e de processamento e comercialização 
do pescado, com especial atenção 
à organização dos pescadores em 
cooperativas, visando o processamento 
e a comercialização do pescado. Apoiar o 
desenvolvimento de pesquisas e apropriar 
seus resultados para o desenvolvimento 
da piscicultura e da aquicultura em águas 
marinhas em instituições estaduais, como 
o Incaper, o CCA-Ufes,  o Ifes Colatina e o 
Ifes Alegre, entre outras.

•Armazenagem: articular a construção 
do armazém da Conab no Estado, 
visando à transferência de estoques 
governamentais, especialmente de 
milho, indispensável ao crescimento da 
avicultura, suinocultura e da pecuária de 

leite de melhor desempenho no Espírito 
Santo. 

•Cacauicultura:  articular ações persistentes 
e integradas que envolvam as instituições 
federais, estaduais e municipais e 
entidades representativas dos produtores 
rurais e segmentos da cadeia produtiva, 
especialmente para adequação das linhas 
de crédito rural e desenvolvimento de 
tecnologias de manejo das lavouras sob 
“cabruca” e consorciação de espécies 
econômica compatíveis;

•Floricultura: consolidar polos de flores 
e plantas ornamentais, segundo as 
aptidões regionais e as oportunidades de 
mercado; promover estudos de viabilidade 
econômica relativos à especialização de 
produtores na produção de sementes, 
bulbos e mudas, e na produção de 
substratos;

•Pimenta do Reino e outras especiarias: 
consolidação do polo regional de pimenta 
do reino e especiarias com destaque na 
pauta do agronegócio capixaba, na região 
Rio Doce e Noroeste, com ampliação da 
produtividade e da produção, em bases 
sustentáveis, com forte investimento em 
pesquisa, assistência técnica e apoio aos 
produtores;

•Olericultura/Hortaliças: avançar em eficiência 
produtiva, qualidade dos produtos e redução 
de perdas nos processos de classificação, 
embalagem e comercialização, ampliando 
a produção, com diversificação e agregação 
de valor atendendo às oportunidades dos 
mercados interno e externo;

•Sistemas Agroecológicos de Produção: 
ampliar os sistemas agroecológicos, nos 
quais se insere a agricultura orgânica, 
envolvendo os produtores e nucleando-
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os em comunidades, para dar resposta 
à crescente demanda da sociedade por 
produtos orgânicos ou ambientalmente 
corretos e legalmente certificados, para 
assegurar a credibilidade, como opção ao 
sistema tradicional de produção agrícola.

•Desenvolvimento Agrário: acelerar os 
procedimentos de regularização e titulação 
de terras devolutas para pequenos 
posseiros, sejam da área rural ou urbana, 
com política de redução e isenção de taxas 
administrativas, visando tornar factível a 
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titulação para os posseiros de níveis de 
renda mais baixos. Dar continuidade ao 
Programa Nacional de Crédito Fundiário 
no Espírito Santo, e articular com o Incra a 
implantação de projeto de cadastramento 
de terras e de regularização fundiária, além 
de apoiar a estruturação de assentamentos, 
inclusive com transferência de áreas do 
Estado, quando incrustadas ou conexas às 
áreas desapropriadas para o fim social de 
reforma agrária.
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DIVERSIFICAÇÃO DA INDÚSTRIA E INSERÇÃO 
COMPETITIVA NOS MERCADOS NACIONAL E 
INTERNACIONAL
O DESENVOLVIMENTO DE BASE LARGA 
REQUER INVESTIMENTOS INTERSETORIAIS 
EQUILIBRADOS PARA EVITAR A DOENÇA 
HOLANDESA

 Cadeia de Petróleo e Gás

O setor de petróleo e gás é parte essencial 
de um olhar sobre o futuro do Espírito 
Santo, em vista de seu potencial indutor 
de progresso cuja cadeia produtiva 
alcança vários segmentos da indústria 
e do comércio. O ES 2030 considera 
que a sólida perspectiva de aumento de 
produção capixaba já está deflagrando 
iniciativas empresariais e atraindo novos 
investimentos, como o estaleiro de 
construção de plataformas petroleiras. 
Os investimentos diretos na exploração, 
produção e transporte do gás natural 
e seu papel como matéria-prima para 
a indústria. Estes exemplos revelam o 
potencial desse segmento e sua crescente 
relevância para a economia capixaba. Mas 
essa oportunidade não pode se converter 
em risco da “doença holandesa”, ao 
provocar perda de vantagem comparativa 
dos arranjos produtivos locais. 

Em síntese a doença holandesa foi 
constatada em 1960, com o aumento 
do preço do gás e sua exploração em 
abundância na Holanda. A cadeia do gás 
atraiu capitais internos eternos, valorizou o 

câmbio, acelerou de forma descontrolada 
as importações e reduziu a competitividade 
dos produtos manufaturados naquele 
país, gerando abandono, desemprego 
e pobreza nas atividades tradicionais. 
Ao final do ciclo do gás abundante e 
dos preços elevados, houve estagnação 
econômica, alta da inflação e agravando 
os problemas sociais. Para alguns 
autores, a recente desindustrialização no 
Brasil expõe em alguma medida o mal da 
doença holandesa.  Assim, propõe-se:

•Participação especial e receitas de 
royalties:  aprofundar as articulações com 
os estados produtores, especialmente com 
a nova geografia econômica da distribuição 
das reservas, exploração e produção do 
petróleo e gás, e considerando o conflito 
já existente na unitização dos campos 
do Parque das Baleias, de interesse 
empresarial da Petrobras, mas que traz 
sérios prejuízos ao Estado e municípios 
capixabas, para que se preserve os 
direitos constitucionais sobre as receitas 
de royalties e a autonomias dos entes 
federados, e que seja respeitado o 
princípio da prevalência do interesse 
público sobre o interesse privado.

•Polo gás-químico: o complexo gás-
químico vem programado desde o ES 
2025, e praticamente não avançou. A 
proposta original admitia a produção 
de uréia, amônia e produtos derivados, 
discutida na formulação do ES 2025 
com a própria Petrobras. O Governo 
deve retomar as discussões com a 
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Estatal para que ela reconheça o 
compromisso assumido no passado, e 
não finalize o Estado, abortando projetos 
divulgados por ela mesma. A indústria de 
fertilizantes a partir desse polo será um 
ganho extremamente importante para a 
agricultura capixaba, podendo em um 
futuro próximo transformar o Estado em 
fornecedor de fertilizantes para os estados 
do Sudeste (via corredor Centro-Leste);

• Rede de distribuição de gás:  ampliar 
a rede de distribuição de gás natural 
e incentivar o fornecimento de energia 
térmica (gás) para uso doméstico e 
industrial em municípios do interior do 
estado do Espírito Santo;

•Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedores:  incentivar o desenvolvimento 
de fornecedores locais e apoiar o Programa 
de Desenvolvimento de Fornecedores para 
integrar e adensar a cadeia de petróleo e 
gás com fornecedores sediados no Espírito 
Santo, impactando a participação do Estado 
no valor adicionado da indústria de petróleo 
e gás;

•Refinaria de petróleo: articular com o 
Governo Federal e com a Petrobras 
a construção de uma Refinaria de 
Petróleo no Espírito Santo, para entrar 
em operação nos próximos 10 anos, 
articulando a distribuição de combustíveis 
para o Centro-Oeste, a partir da ferrovia 
do corredor Centro-Leste.

Inserção Competitiva e Diversificação 
da Indústria

Aumentar a competitividade das atividades 
econômicas do Estado requer, como pré-
requisito, o aumento da produtividade. 
Isto é tão verdadeiro quanto os riscos da 

perda de importância dessas atividades 
tradicionais (os APLs) no cenário 
econômico estadual se não forem dados 
a elas a devida atenção e os estímulos 
econômicos para competir. Para aumentar 
o retorno econômico, é necessário que 
ocorra aumento da produtividade dos 
fatores de produção e que eles tenham 
uso economicamente eficiente. 

Nesta lógica é essencial estimular ações 
que melhorem os setores produtivos, 
para que possam agregar valor e adensar 
os arranjos produtivos locais de forma 
que tenham competitividade nacional e 
internacional, visa à produção de petróleo 
e gás.

Historicamente, as exportações 
capixabas são dominadas por produtos 
básicos, os quais se somam os produtos 
semielaborados e juntos alcançam 
88,4% do valor das exportações do 
Estado. De outra parte, as importações 
são predominantemente de produtos 
manufaturados, atingindo mais de 80% do 
valor de todos os bens importados.

O ES 2030 preconiza que, para 
mudar os números apresentados pela 
balança comercial, deve-se investir em 
conhecimento, tecnologia e inovação e 
criar condições locais visando ao aumento 
do valor adicionado dos bens produzidos 
no estado, focando-se na formação 
profissional de nível técnico e superior, 
principalmente nas modalidades da 
Engenharia e da Agronomia. Esta é uma 
conclusão que o Crea-ES concorda, mas 
não é apenas isso. É fundamental entender 
que estudos da Comissão Econômica para 
a América Latina e Caribe (Cepal) indicam 
que os países que exportam commodities 
cresceram, em termos médios, menos, 
nas últimas três décadas, do que aqueles 
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que exportam pauta diversificada e de 
produtos manufaturados.

Sob a ótica do mercado nacional, o 
Espírito Santo direciona suas vendas para 
o Sudeste, prioritariamente, mas o Norte e 
Nordeste e Centro-Oeste do País tem se 
apresentado com potencial interessante, 
uma vez que a renda per capta nessas 
regiões cresceu acima da média nacional. 
Assim, as propostas para a inserção 
competitiva e a diversificação das 
atividades industriais são as seguintes:

Matérias primas e semielaborados 
voltados ao mercado externo

•Implantação de Unidades de Aciaria e 
Ferro Esponja Briquetado: considera-se 
fundamental a agregação de valor nas 
exportações de minério de ferro e pellets 
através da implantação de unidades 
de ferro-esponja briquetado e aciaria, 
podendo, inclusive, ser aproveitada a 
energia térmica excedente para produção 
de energia elétrica;

• Incentivar a indústria de papel, a partir 
da celulose:  já se avançou nessa direção 
com a indústria de papel tissue, a partir 
da celulose produzida pela empresa 
Fíbria, mas é possível avançar mais, com 
unidade de produção de papel e papelão, 
considerando a demanda para embalagem 
de importados manufaturados, e a 
indústria de material escolar, de lazer 
e de impressão gráfica. Nesta linha, o 
Estado poderá estudar mecanismos de 
incentivo para que a Fíbria participe de 
composição acionária majoritária em 
que poderia aproveitar os créditos de 
ICMS acumulados em suas contas para 
compensá-los no momento de pagamento 
do ICMS da nova indústria.

Arranjos Produtivos Locais, voltados 
aos mercados nacional e externo
 
•APL Metalmecânico: melhorar a capacidade 
competitiva do arranjo produtivo, com ênfase 
na qualidade de pessoal, capacitação 
tecnológica e gestão e governança, visando 
à sua inserção competitiva nos mercados 
interno e externo;

•APL Rochas Ornamentais: a inserção 
competitiva do arranjo produtivo deve 
focar o mercado internacional, com 
agregação de valor visando à ampliação 
das exportações. Adicionalmente, a 
qualificação em processos tecnológicos 
e de gestão permitirá ganhos de 
produtividade e qualidade que repercutirão 
positivamente nos negócios internos;

•Confecções e Vestiário: estimular a 
inovação e a qualidade dos produtos, 
através da qualificação de pessoal, 
melhorar a cooperação entre as empresas 
e aperfeiçoar os processos de gestão e 
governança.

•Construção Civil: a inserção competitiva 
desse arranjo produtivo assenta-se em 
quatro pilares fundamentais, quais sejam:

-Participação e cooperação, por meio 
do fortalecimento do associativismo;

-Inversões em capacitação para a 
gestão e governança das empresas;

-Promoção da sustentabilidade 
ambiental, em especial a redução 
do desperdício e dos índices de 
poluição na indústria da construção 
e a disposição adequada de resíduos 
sólidos;

-Avanço na qualidade dos produtos 
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e serviços, como decorrência dos 
esforços institucionais, coletivos e 
individuais de cada empresa. 

Releva destacar a importância da 
integração e parceira entre o Sinduscon 
e as instituições públicas, visando à 
promoção de ações que considerem 
o interesse das empresas e do 
Estado, particularmente os esforços 
de realização de obras públicas e na 
prestação de serviços às empresas 
internacionais aqui sediadas.

Moveleiro e Indústria de MDF

 A melhoria da produtividade e a inserção 
competitiva do setor nos mercados 
nacional e internacional revelam-se um 
retorno do setor moveleiro ao passado, 
porquanto as condições de mercado 
foram mais favoráveis na primeira metade 
da década passada.

A expressão e o dinamismo do setor 
florestal a partir do eucalipto qualificam o 
estado para implantar aqui uma indústria 
de MDF, tão desejada pelo setor moveleiro, 
mas nunca realizada. A proposta de 
implantação da indústria de MDF já 
está madura e, não se pode perder esta 
oportunidade, pois é preciso considerar 
que na eventualidade de implantação 
dessa planta industrial no sul da Bahia, 
inviabilizaria outra planta no Espírito 
Santo, por questões de disponibilidade 
de matéria prima e de escala mínima de 
produção para viabilizar economicamente 
a indústria. 

 Industrialização do café 

Retomar as iniciativas de articulação e 

construção de mecanismos de incentivos 
à industrialização dos cafés solúvel, 
torrado e moído do Espírito Santo nos 
mercados nacional e internacional, 
visando a retenção de renda e aumento do 
valor adicionado das exportações de café, 
mesmo que isto implique na adoção do 
regime especial de drawback (importação, 
industrialização e reexportação).

Exploração da Jazida de Sal-Gema de 
Conceição da Barra

A presença da jazida de sal-gema em 
Conceição da Barra, a maior do país 
e uma das maiores da América Latina, 
cujos direitos de exploração é da 
Petrobras, nunca foi considerada como 
uma oportunidade efetiva de produção de 
riquezas para o Espírito Santo. Chegou 
a ser publicado um edital pela Petrobras, 
há cerca de 10 anos, mas interferências 
políticas inviabilizaram a continuidade do 
projeto. Agora, com a possibilidade de 
produção de ureia e amônia no complexo 
gás-químico, surge a possibilidade ímpar 
de explorar a referida jazida, visando 
à produção de cloreto de potássio, 
importante composto químico da indústria 
de fertilizantes do qual o Brasil é cerca de 
90% dependente de importação. Dispondo 
de Nitrogênio e Cloreto de Potássio, 
faltariam apenas os compostos de fósforo, 
que poderiam vir das jazidas de Minas 
Gerais (Araxá e Uberaba, por exemplo) 
para a indústria de fertilizantes, sendo 
90% de potássio, 70% de nitrogenados 
e 50% de fósforo, o que é uma brutal 
ineficiência e uma imposição de custos 
adicionais à produção agropecuária. Este 
investimento seria para o Espírito Santo 
uma oportunidade ímpar de agregar valor 
à cadeia de gás natural e ao transporte 
rodo-ferroviário.
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL

OS DESEQUILIBRIOS INTER E INTRARREGIONAIS, 
EM OPORTUNIDADES DE TRABALHO E DE 
RENDA, DESQUALIFICAM O DESENVOLVIMENTO 
CAPIXABA E DIFICULTAM A INTEGRAÇÃO 
ESPACIAL.

Continua a tendência de concentração 
populacional e econômica na Grande 
Vitória e nas regiões litorâneas e, por 
conseqüência, o esvaziamento relativo 
do interior, especialmente no Noroeste, 
Centro-Oeste e Caparaó. 

Curioso é que muda a lei de 
regionalização, mas não se concebe 
programas de incentivos à exploração das 
potencialidades nas regiões. A redução 
dessas desigualdades exige conjugação 
de esforços e estratégias específicas 
para estimular o empreendedorismo, 
concentrando esforços no fortalecimento 
dos arranjos e cadeias produtivas cujas 
matérias primas tem origem nessas 
regiões, sejam elas do setor agropecuário 
- como as florestas, a borracha natural, 
o café, o leite e a carne bovinas - ou da 
exploração de reservas naturais - como o 
granito e as argilas da indústria cerâmica.

Além disso, por meio do processo de 
planejamento participativo, regional e 
municipal, induzido pela estratégia de 
desenvolvimento local, que se dispersou, 
perdeu o foco e definitivamente não avançou, 
poderão ser identificadas e estimuladas as 

alternativas complementares de pequenos 
negócios, de natureza associativa ou 
familiares, especialmente em áreas menos 
dinâmicas.

Este esforço articulado em torno dos 
arranjos produtivos associados às demais 
políticas de desenvolvimento regional 
- especialmente de fortalecimento da 
infraestrutura, do aproveitamento do 
gás natural, da melhoria da rede de 
cidades, dos incentivos ao turismo, ao 
agroturismo e aos eventos e festividades 
municipais - poderá ensejar uma melhor 
distribuição das atividades econômicas 
e da produção no território estadual. As 
propostas, nesta componente, referem-
se, especialmente, às ações estratégicas 
que visem potencializar os demais eixos 
desta agenda. Quais sejam: 

•Conceber um programa especial 
de redução das diferenças de nível 
tecnológico existentes entre os 
produtores rurais, difundindo tecnologias 
e promovendo ações de extensão rural 
específicas de natureza comunitária para 
as regiões e produtores que não tiveram 
acesso às tecnologias e aos serviços de 
extensão rural;

•Esta proposta poderá alcançar também 
regiões litorâneas em que ocorrem 
grupamentos sociais de menor poder 
aquisitivo como pescadores, quilombolas e 
indígenas, quando sua cultura e costumes 
resistem aos modelos convencionais de 
crescimento, por entenderem prejudiciais 
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aos processos de produção e de vida 
em que estão inseridos. Tais segmentos 
sociais precisam ser valorizados e 
inseridos no processo de desenvolvimento 
econômico social e ambiental, respeitando 
sua cultura e seu modo de vida;

•Criar incentivos à estruturação de 
associações cooperativas, em cidades 
litorâneas e no interior, para organizar e 
potencializar a maricultura e a aqüicultura 
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nas comunidades com potencial de 
desenvolvimento dessas atividades;

•Direcionar incentivos financeiros para 
atrair grandes e médios investidores ao 
interior do estado, estimulando-os com a 
melhoria de infraestrutura, o fornecimento 
de gás natural, e a prestação de serviços 
públicos de qualidade, especialmente em 
saúde, educação e segurança pública;
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO
NÃO HÁ PROGRESSO SEM CONHECIMENTOS 
NOVOS, SEM TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES, 
MAS A TECNOLOGIA NÃO É NEUTRA NA 
DISTRIBUIÇÃO DE SEUS BENEFÍCIOS.

O Crea-ES acolhe o entendimento de 
que desenvolver Ciência, Tecnologia e 
Inovação é imprescindível nas economias 
modernas. A inovação no setor produtivo 
permite aumentar a competitividade e 
a eficiência produtiva. A educação de 
qualidade, os arranjos institucionais e a 
infraestrutura são capazes de potencializar, 
em quantidade e qualidade, a geração 
e difusão de conhecimento, tornando-
se uma questão estruturante. Isso é 
muito importante porquanto o Espírito 
Santo, com raras exceções, encontra-se 
relativamente atrasado em formação e 
titulação de recursos humanos, na maioria 
das modalidades de conhecimentos, 
o que o torna um Estado importador de 
tecnologias e de profissionais para o 
desenvolvimento e produção de ciência e 
tecnologia. 

Mas há um equívoco generalizado, em 
todo o País, e no Estado, de que faltam 
profissionais nas áreas tecnológicas. 
Essa visão generalizada é um grave erro 
e precisa-se ler as carências de forma 
pontual e aprofundada. O mercado sinaliza 
que faltam profissionais em algumas áreas 
tecnológicas voltadas principalmente 

ao petróleo e gás e à engenharia naval. 
A melhor indicação disso é a de que os 
salários na Engenharia e na Agronomia 
não vêm apresentando aumento real de 
forma generalizada. Há reações pontuais 
do mercado, que pagam melhor apenas 
aos profissionais dessas qualificações 
faltantes. Começar propor no eixo da 
ciência e da tecnologia a ampliação 
em escala maciça do acesso ao ensino 
superior nos parece um exagero.

Certamente essa confusão tem origem na 
banalização e generalização da criação 
de cursos, autorizados pelo Ministério 
da Educação, desconectados das 
necessidades e demandas do mercado, 
o que distorce a leitura, mostrando 
carências de profissionais e forçando os 
empresários a investir em qualificação 
dos profissionais contratados, para ajustar 
às suas necessidades ou mesmo corrigir 
carências de formação. Nesta linha, 
propõe-se:

•Investir em qualidade no ensino básico 
(fundamental e médio) e estimular as 
crianças e jovens para o interesse nas 
ciências, despertando nela o espírito 
criativo e inovador;

•Acelerar e diversificar a qualificação 
técnica, de nível médio e superior, de 
forma a suprir as demandas localizadas 
dos setores produtivos;

•Estimular a criação de cursos de pós-
graduação, em nível de mestrado e 
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doutorado, de alto desempenho, em áreas 
prioritárias das engenharias;

•Apoiar a formação complementar de 
profissionais de elevado padrão nas áreas 
prioritárias da Engenharia e da Agronomia;

•Alinhar a política estadual de inovação às 
potencialidades locais e às tendências de 
desenvolvimento científico e tecnológico 
em Engenharia e Agronomia;
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•Atrair centros de pesquisa e 
desenvolvimento de base setorial, como 
energia, petróleo e gás e metalmecânica;

•Promover capacitação técnica nas áreas 
prioritárias dos Arranjos Produtivos Locais 
- APLs, a exemplo da mineração, expandir 
o conhecimento na área de rochas 
ornamentais e agregados e, nos setores: 
moveleiro, metalmecânico, de confecções 
e vestiário e turismo.
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MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS
O PASSIVO AMBIENTAL DE HOJE FOI 
CONSTRUIDO AO LONGO DA HISTÓRIA, 
COM PARTICIPAÇÃO DOS GOVERNOS E DA 
SOCIEDADE, E O ÔNUS DA RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL É RESPONSABILIDADE DE 
TODOS.

Os grandes desafios da agenda ambiental 
do Estado residem na compatibilização do 
crescimento industrial e agropecuário com 
a lógica da sustentabilidade, no avanço 
da recuperação dos recursos naturais 
cuja destruição - em especial da cobertura 
florestal, dos solos e dos recursos hidricos 
- foi estimulada por autoridades e na 
redução do passivo ambiental nas áreas 
urbanas. 

É preciso que as autoridades políticas e o 
Ministério Público se convençam, de uma 
vez por todas, que o passivo ambiental de 
hoje foi induzido pelo Estado, em posições 
políticas comissivas, de interesse na 
geração de receitas tributárias, a exemplo 
do estímulo à produção do café e da 
indústria madeireira, ou omissiva, quando 
foi leniente com os assentamentos urbanos 
em áreas de preservação permanente.

Naturalmente, todas as proposições 
explicitadas nesta agenda, relacionadas 
à infraestrutura ou de natureza 
econômica, tem implicitamente a visão 
de sustentabilidade no conceito do 
Triple bottom line - econômica, social 
e ambiental, criado pelo inglês John 

Elkinton, co-fundador da conceituada 
Organização Não Governamental 
internacional Sustainability. 

Destaque-se que esta abordagem 
em eixo apartado neste documento 
decorreu do surgimento de sugestões 
específicas sobre o tema, na reunião dos 
Conselheiros e Inspetores do Crea-ES e 
demais lideranças convidadas, razão pela 
qual se decidiu por preservá-las. Outras 
sugestões pertinentes e relevantes foram 
identificadas e incorporadas ao longo da 
elaboração deste documento.  

Assim, são propostas para o tema 
ambiental:

• Oferta de produtos e serviços ambientais: 
consolidar a oferta de produtos e serviços 
ambientais, estimulando e fomentando 
seu fortalecimento, com foco na inovação 
da prestação de serviço para a geração de 
renda e empregos;

• Novos mercados para a Economia Verde: 
fomentar a abertura de novos mercados 
de âmbito nacional e internacional, na 
ótica da economia verde;

• Assunção do passivo ambiental:  assumir 
a responsabilidade da recuperação 
do passivo ambiental, incentivando a 
recomposição do capital ambiental para 
que toda a sociedade seja beneficiada 
com a fruição dos serviços ambientais: 
saneamento, cobertura vegetal, 
mananciais hídricos, paisagens; entre 
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outros.

•Pagamento por serviços ambientais: 
ampliar, implantando nas principais bacias 
hidrográficas, o Programa de Pagamento 
de Serviços Ambientais (PSA);

•Eficiência energética: estimular a 
introdução de novas tecnologias para 
aumentar a eficiência energética, na 
reciclagem e no reaproveitamento de 
resíduos e rejeitos;

•Reflorestamento conservacionista: ampliar 
os programas de reflorestamento ambiental, 
recuperação de nascentes e desassoreamento 
dos rios;

•Educação ambiental: desenvolver e implantar 
programas de educação ambiental em todo o 
território estadual;

•Licença Ambiental: otimizar a análise e 
conclusão dos processos estruturantes de 
licenciamento ambiental na área industrial. 

•Planos municipais de saneamento 
básico: apoiar os municípios capixabas 
no cumprimento da Lei Federal nº 
11445/2007, em especial na elaboração 
dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico. 

•Universalização da coleta e tratamento 
de esgoto domiciliar: planejar e viabilizar 
em todos municípios capixabas.

•Destinação final dos resíduos sólidos: 
cooperar na implantação do projeto em 
todos os municípios capixabas.

•Recursos Hídricos: Fortalecer e apoiar 
os Consórcios Intermunicipais das Bacias 
Hidrográficas do Rio Doce, Santa Maria, 
Jucu e outros, regulamentando o uso 

sustentável das águas, promovendo o 
saneamento ambiental e a recuperação 
dos ecossistemas, com o objetivo de 
aumentar a vazão de água limpa e potável 
dos mananciais existentes. 

•Monitoramento online: implantar o 
monitoramento online de grandezas sobre 
mananciais, energia elétrica e aterramento 
sanitário no território capixaba, dotando 
diretamente a Secretaria de Estado de 
Governo (SEG), de recursos tecnológicos, 
de forma a dar conhecimento ao Gabinete 
do Governador, praticamente em tempo 
real, da quantidade de água retirada dos 
principais mananciais que abastecem 
as cidades e de como se encontra o 
consumo desse recurso, de forma a 
incrementar indicadores que sirvam de 
alerta para que, a partir de determinado 
nível de segurança, indique necessidade 
de ações para tomada de decisões 
estratégicas, visando evitar situações 
emergenciais, como, por exemplo, o caso 
do desabastecimento de água por que 
passa a capital paulista.

Monitorar também o nível de 
comprometimento dos aterros sanitários 
do estado e da quantidade de energia 
elétrica consumida, comparando com 
a quantidade disponibilizada e com a 
capacidade de fornecimento ao longo dos 
anos subsequentes.

Cabe ainda o monitoramente das secas, 
pelo teor de umidade no solo e nos fluxos 
d’água, para prevenir sobre calamidades 
que possam atingir a população rural, as 
cidades e os rebanhos.

Essas informações ficam longe dos olhos 
dos gestores e da maioria dos gabinetes, 
e, vez ou outra, são surpreendidos com 
situações extremamente complexas de 
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serem resolvidas em curto prazo. Até 
mesmo para atualizar essas informações, 
por vezes leva-se muito tempo. Assim, 
explicitá-las de forma “online” resultará 
em uma grande aliada no planejamento e 
elaboração de projetos visando “ajustar” 
o rumo de investimentos e prioridades 
governamentais.

Propõe-se, inicialmente, que as 
tecnologias implementadas sejam para 
monitoramento dos seguintes processos:

-Controle das águas retiradas 
dos principais mananciais por 
empresas de saneamento do estado, 
comparando com a vazão outorgada, 
pelas empresas de agronegócios e 
indústrias em geral;
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-Controle entre a quantidade de água 
tratada e entregue à população e a 
capacidade de tratamento de esgoto;
-Monitoramento da taxa de ocupação 
de todos os aterros sanitários do 
estado começando pela região 
metropolitana;

-Monitoramento da quantidade de 
energia elétrica consumida no estado 
comparando com a capacidade 
prevista de fornecimento e de 
investimento a médio e longo prazos, 
para atender as demandas de 
crescimento do estado.
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DESENVOLVIMENTO URBANO

A expansão urbana assume características 
diferenciadas em termos da ocupação do 
solo, da infraestrutura e das unidades 
habitacionais.
 
De um lado, convive-se com as edificações 
formais, implantadas em áreas planejadas, 
observando-se elevados padrões de 
engenharia e de meio ambiente. Nestas, 
as ruas e avenidas são dimensionadas 
para suportar o trânsito, são drenadas e 
pavimentadas, contando com serviços 
de coleta e tratamento de esgotos e de 
resíduos orgânicos. Praças públicas, 
jardins e áreas de lazer conformam e 
estabelecem o equilíbrio entre os espaços 
públicos e privados.  

De outro lado, observam-se as construções 
subnormais, normalmente autoconstruídas, 
em áreas não regularizadas, sem 
planejamento de mobilidade, sem obras 
de drenagem e de esgoto, o que se 
configura uma dicotomia que precisa ser 
corrigida pela municipalidade, com apoio 
indispensável do Estado.

Habitação e Melhorias Urbanas

Proporcionar condições de habitalidade 
principalmente na região da Grande Vitória 
e nos Municípios Pólos Regionais, com 
ênfase na implantação de Programas 
de Regularização Fundiária, Melhorias 
Urbanas e  Habitacionais  de   Assentamentos 
Subnormais para a população de 
baixa renda em geral, utilizando-se de 

instrumentos jurídicos, administrativos e 
financeiros disponibilizados pelo Estatuto 
da Cidade, pelo Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social e pela Lei 
da Assistência Técnica (Lei Federal nº 
11.888/2008); 

Uso e Ocupação do Solo

Estruturar a Fiscalização do Uso e 
Ocupação do Solo Urbano, cujas metas 
devem ser:

•Fortalecer o poder de polícia de nossos 
Municípios, no cumprimento da Legislação 
Urbanística;

•Construir uma ambiência urbana 
harmoniosa entre as necessidades humanas 
de conforto, abrigo, lazer, convívio social, 
segurança e a dinâmica das atividades 
econômicas. 

•Não permitir a ocupação de áreas de 
riscos geológicos e de inundações.

Transporte Público de Passageiros

Qualificar, diversificar e integrar os modais 
de Transporte Público de Passageiros, 
prioritariamente na Grande Vitória, com 
atenção especial para os sistemas 
rodoferroviário e aquaviário. Destaque 
para a travessia da Baía de Vitória, 
transformando-a num elo de ligação entre 
os municípios circunvizinhos. 
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BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

O BEM DA VIDA NÃO É APENAS VIVER. É 
CONHECER, É SE EDUCAR, É PARTICIPAR 
E CONTRIBUIR PARA O PROGRESSO E O 
CRESCIMENTO DAS PESSOAS. É FAZER 
DAS PESSOAS PROTAGONISTAS DE SEU 
DESTINO.

O tema do bem-estar e da qualidade 
de vida dos capixabas pode ser mais 
bem enfocado utilizando-se do conceito 
de desenvolvimento social e humano, 
visto como expansão progressiva das 
liberdades, viabilizada com a ampliação 
das oportunidades de escolhas dos 
cidadãos, e fundadas na lei e nos princípios 
democráticos. 

Os principais elementos do conjunto de 
ações e política públicas que enfeixam os 
princípios do desenvolvimento humano 
são o acesso aos bens e serviços públicos 
de qualidade como a educação, a saúde 
e à assistência social. Assim, como 
liberdade de escolha, deve-se considerar 
verdadeiramente as oportunidades de 
trabalho, como condição indissociável da 
realização humana.

Ainda é indispensável qualificar os 
atributos da dimensão social para a 
realização integral das pessoas, como o 
sentimento de pertencimento à família, à 
comunidade, à nação e ao Estado. Nesta 
linha, a participação social e política são 
expressões mais comuns para revelar o 
empoderamento dos cidadãos, enquanto 

sujeitos ativos (e críticos) para decidir 
sobre sua vida, sua participação no grupo 
familiar e, pelo menos, na comunidade 
(podendo se estender para o município, o 
estado e o país).

Propositadamente, a Segurança Pública 
foi inserida neste eixo, no entendimento de 
que hoje está tolhida a sociedade no direito 
básico de ir e vir, que, de tão importante, 
foi constitucionalmente garantido pelo 
instrumento do habeas corpus. Ora, esta é 
a essência da condição para a realização 
das pessoas. Nada faz sentido, nada 
importa na vida das pessoas, da família 
e da comunidade, se não for assegurado 
o direito de buscar - e necessariamente 
a busca se realiza fora de casa - a sua 
realização, a sua oportunidade, o seu 
protagonismo. 

Nesta linha, todos os cidadãos, capixabas 
e brasileiros, estão reivindicando e 
merecendo dos governantes, de ontem, 
de agora e do futuro, uma espécie de 
“Habeas Corpus Coletivo”, no sentido de 
garantir a paz, a segurança e o direito 
do exercício da cidadania, sem serem 
surpreendidos por uma “bala perdida”. 
São proposições para este eixo:

•Quanta à educação:
-Adotar novos métodos de gestão 
nas escolas de educação básica, 
promovendo a definitiva avaliação dos 
resultados, considerando a promoção 
e remoção dos professores levando 
em conta o princípio do mérito, 
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fortalecendo a autonomia escolar e a 
integração com a comunidade;

-Ampliar a oferta de oportunidade 
através da implantação de educação 
de tempo integral nas redes municipal 
e estadual;

-Garantir infraestrutura adequada e 
moderna a toda rede de ensino, com 
equipamentos adequados à melhoria 
da aprendizagem;

-Ampliar as oportunidades de acesso 
de jovens ao Ensino Médio Técnico 
Profissionalizante, investindo na 
qualidade do ensino e na contratação 
de professores qualificados e 
capacitados para a formação técnica, 
preparando-os para o mundo do 
trabalho;

-Realizar pesquisas periódicas 
para avaliar e monitorar a oferta e a 
demanda por cursos de nível técnico/
superior nas diferentes regiões do 
Espírito Santo e ampliar o acesso ao 
Ensino Superior e à Pós-graduação 
em todas as regiões do Espírito Santo;

•Quanto à Saúde:
-Promover a atenção básica e primária 
à saúde, integrando as equipes do 
Programa Saúde da Família (PSF) à 
logística de atenção primária, como 
local estratégico ao acesso dos 
doentes às redes de atenção à saúde;

-Consolidar em todas as regiões do 
Estado a rede de atenção secundária 
e terciária, concluindo a implantação 
dos centros de especialidades 
médicas, os centros de especialidades 
odontológicas, a implantação dos 
serviços de atenção psicossocial 

e os hospitais de média e alta 
complexidade. Estruturar os sistemas 
de apoio: assistência farmacêutica 
e sistemas de diagnóstico e 
terapêuticos;

-Implantar um robusto centro de 
pesquisa em saúde na Grande Vitória, 
comparável aos melhores centros do 
País, fortalecendo as parcerias nas 
esferas do Estado e do Município;

-Expandir a atenção primária em 
todos os municípios do Estado, 
ampliando o acesso e a qualidade 
dos serviços, garantindo portas de 
entrada para urgência e emergência 
e apoio ao diagnóstico e à assistência 
farmacêutica integral;

-Incentivar a atração de indústrias 
farmacológicas e de biotecnologia 
e de fitoterapia, estimulando a 
participação das universidades no 
desenvolvimento do setor, por meio 
de pesquisa aplicada.

•Quanto à Assistência Social:
-A julgar pelos números crescentes 
e o perfil cada vez mais diversificado 
de famílias e indivíduos que são 
beneficiários dos programas federais 
de assistência social, a sensação que 
se tem é a de que, primeiro, o Estado 
se transformou em mero operador 
desses programas; segundo, a 
atenção social se transformou em 
uma finalidade em si mesma, não 
mais sendo entendida como uma 
necessidade transitória para que aos 
beneficiários retornem à sua vida 
normal, se requalifique e volte ao 
mercado de trabalho. Não se está 
aqui propondo acabar com esses 
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programas, mas advertindo quanto à 
necessidade de abrir portas de saída 
e de evolução. Nesta linha, propõe-
se:

-Que os programas sociais como o 
Bolsa Família - PBF, e os benefícios 
assistenciais transitórios do SUAS, 
originados do Fundo de Assistência 
Social criado pela LOAS, sejam 
verdadeiramente integrados aos 
esforços de formação, capacitação 
e requalificação, para o retorno ao 
trabalho, indispensáveis para resgatar 
a autoestima e o respeito familiar e 
social dos beneficiários;

-Consolidar a política de co-
financiamento entre os entes 
federativos para manutenção e 
operação da Rede de Proteção Social, 
fazendo do Estado e dos Municípios 
agentes ativos da formulação dos 
mecanismos e instrumentos de 
proteção;

-Considerar a atenção psicossocial 
aos responsáveis pelas famílias do 
Programa Bolsa Família (PBF) e 
seus dependentes, acima de 16 anos 
(que não estão na escola, e que não 
buscam formação profissional), para 
que em sessões especificas, sejam 
motivados ao resgate da autoestima, 
na busca de capacitação e reinserção 
no mercado de trabalho; 

-Implementar ações de proteção 
social básica, como forma de prevenir 
situações de risco, em especial de 
prostituição infantil e de captura 
pela perversa ação do tráfego e do 
consumo de drogas;

-Ampliar a construção de moradias 

para famílias de baixa renda, 
comprometidas com o cumprimento 
de condicionantes dos demais 
programas sociais do Governo em 
que estão inseridos (Bolsa Família, 
Benefício de Prestação continuadas 
e Projovem).

• Quanto ao Trabalho:
A essência da vida em sociedade 
democrática e orientada para a livre 
iniciativa e o empreendedorismo é o 
trabalho. Se não for garantido trabalho 
digno a todo cidadão, o conceito “Nação, 
Cidadania e Liberdade” começa a 
perder sentido, sendo substituído pela 
subjugação do homem pelo homem. 
Não há democracia e liberdade, sem 
oportunidade de escolhas e sem trabalho 
para todos. As propostas a seguir visam 
corrigir as distorções de políticas ou a 
prevenir riscos da deterioração social:  

-Enfrentar a desigualdade e a 
pobreza, articulando os programas 
de assistência social com os de 
geração de trabalho e renda, 
ampliando o acesso aos serviços 
produtivos (educação profissional, 
requalificação, assistência técnica e 
microcrédito, acesso a mercados e 
condições infraestruturais);

-Ampliar as ações do Pronatec e a 
duração dos cursos, especialmente 
para os jovens em situação de risco 
social, em áreas de concentração de 
pobreza, em cursos rigorosamente 
ajustados às demandas do mercado 
de trabalho;

-Promover a qualificação profissional 
e social dos trabalhadores do 
mercado formal e informal e articular 
mediações, por meio de agências de 
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formação profissional visando sua 
inclusão ou retorno ao mercado de 
trabalho;

-Fortalecer parcerias com a iniciativa 
privada para qualificar ou requalificar 
trabalhadores, criando mecanismos 
de estímulos à realocação dos 
mesmos no mercado de trabalho;

• Quanto à Segurança Pública e Defesa 
Social: A redução da violência e da 
criminalidade é condição reconhecida 
e necessária para o desenvolvimento 
econômico e social do Estado do Espírito 
Santo. Trata-se de desafio de peso - 
não só no Espírito Santo, mas em todo 
o País, qual seja o enfrentamento das 
causas estruturais e as consequências da 
violência e da criminalidade.

A desagregação da família, o descrédito 
nas instituições, o individualismo, o 
consumismo e a intensificação do tráfico 
e o uso de drogas, dentre outros, coloca 
mais dificuldades à solução do problema, 
cuja sociedade, historicamente, não 
alcançou em momento algum pleno êxito 
na construção da justiça. Mas isto não é 
razão que justifique o agravamento do 
problema da segurança pública, no Estado 
e no País, nas últimas duas décadas.

O Sistema de Segurança, com seus 
órgãos, não pode ser uma corporação que 
conviva com o comportamento sistêmico 
de vícios internos, que gere conflitos 
entre os próprios órgãos e, pior, desvirtua 
alguns policiais que se enveredam 
para o uso do serviço para fins que não 
são os constitucionalmente previstos. 
O comportamento de alguns policiais 
não pode gerar conflito com sua própria 
função, tampouco com as instituições do 
próprio Sistema, deixando vulnerável a 

própria sociedade. Nesta linha, propõe-
se:

-Promover a proteção social, a 
proteção policial e investimentos em 
infraestrutura e tecnologia, buscando 
eficiência, efetividade e eficácia na 
implementação das políticas voltadas 
à segurança pública;

-Na área prisional, dar continuidade 
à ampliação da construção de vagas 
prisionais e a humanização dos 
presídios, com adoção de projetos 
inovadores de ressocialização de 
presos;

-Modernizar a gestão com a 
utilização de novos métodos e 
ferramentas voltadas para resultados, 
possibilitando a implementação de 
sistemas de indicadores confiáveis de 
desempenho (não fabricados) para 
monitorar a eficiência e a eficácia dos 
órgãos policiais;

-Ampliar a utilização de sistemas 
informatizados para registro de 
ocorrências, atendimentos de 
demandas, despacho de viaturas, 
administração de recursos humanos 
e materiais, administração financeira, 
entre outros usos, com base no 
conceito do Centro Integrado 
Operacional de Defesa Social 
(Ciodes);

-Fortalecer municípios como atores-
chave no desenvolvimento de ações 
de prevenção da violência e da 
criminalidade, sobretudo no tocante 
à estruturação e consolidação das 
guardas municipais.
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DA DISPOSIÇÃO DE PARTICIPAR AO 
COMPROMISSO DE CONTRIBUIR E 
ACOMPANHAR AS AÇÕES DO GOVERNO
Ao apresentar o presente documento, 
o Crea-ES demonstra sua disposição 
de participar do Plano de Governo e da 
concepção e execução dos projetos dele 
derivados. 

Continuaremos com as Reuniões 
Plenárias. Câmaras Especializadas, 
Comissões Especiais e Grupos de 
Trabalho, promovendo análises e debates 
sobre os projetos que interessam ao 
desenvolvimento da sociedade.

O Crea-ES, em oportunidades passadas, 
não recebeu dos Governos a atenção que 
merece, pelo conhecimento, capacidade e 
competência que se acumulam entre seus 
profissionais, e por ser o maior Conselho 
Profissional do Estado do Espírito Santo. 

Reconhecemos que vários profissionais 
da área tecnológica participaram da 
elaboração de planos estratégicos, 
programas e projetos realizados, 
induzidos ou contratados pelo Governo. 
Esses profissionais representaram 
suas instituições de origem e, embora 
indispensáveis, não exprimiram, muitas 
vezes, a opinião institucional do Crea-ES. 
Assim o foi no ES 2025, no Novo Pedeag, 
no Pelt-ES e no ES 2030.

Certamente, com a nova dinâmica de 
promoção de debates sobre temas 
da Engenharia e da Agronomia, e de 
avaliação de projetos de intervenção dos 
governos na área tecnológica, o Crea-ES 
poderá contribuir de forma propositiva 
para a visão integrada desses projetos e 
ações públicas.

Ademais, o Conselho propõe participar do 
processo de Planejamento Orçamentário 
do Governo, desde as discussões e 
elaboração do PPA – Plano Plurianual de 
Aplicações até as Diretrizes Orçamentárias 
e o Orçamento Anual, verificando 
a aderência dos projetos e ações 
programadas à Agenda ora apresentada.

Esta é uma fase interessante para verificar 
o quanto o Governo se dispõe a investir 
em quais prioridades. O passo seguinte 
é o acompanhamento dos projetos para 
os quais o Crea-ES pretende avaliar 
a execução  qualitativa e quantitativa 
- especialmente aqueles projetos 
estruturantes - e buscar elementos 
indispensáveis à orientação e fiscalização 
do exercício profissional.

O Crea-ES, por fim, almeja construir uma 
agenda positiva com o próximo Governador 

DA DISPOSIÇÃO DE PARTICIPAR AO COMPROMISSO DE CONTRIBUIR E ACOMPANHAR AS AÇÕES DO GOVERNO



UMA AGENDA PARA O ESPÍRITO SANTO AVANÇAR 71

DA DISPOSIÇÃO DE PARTICIPAR AO COMPROMISSO DE CONTRIBUIR E ACOMPANHAR AS AÇÕES DO GOVERNO

do Estado e suas Secretarias, incluindo 
suas instituições da administração 
indireta, tendo como propósito também 
atuar na função precípua de orientar e 
fiscalizar o exercício profissional. 

Assim, é fundamental partirmos do 
compromisso de exigência da emissão 
das Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ARTs) em todos os contratos 
de execução de obras e serviços de 
Engenharia e Agronomia para proteção 

da sociedade capixaba. 

Em contrapartida, o Crea-ES oferecerá o 
que temos de melhor em nossos quadros 
de registros: profissionais qualificados 
que merecem uma remuneração digna 
para contribuir com o desenvolvimento 
econômico e social do Estado, e proteger 
os capixabas dos riscos de obras e 
serviços executados por leigos. 

Vitória, setembro de 2014.
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