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Bairros campeões de crescimento
Em função da
construção de novos
condomínios, 20
regiões da Grande
Vitória vão receber
mais moradores

LEONARDO DUARTE/AT

A RODOVIA LESTE-OESTE já está transformando a região de Vale Encantado, em Vila Velha, que vai receber um novo condomínio com residências de alto padrão do grupo Alphaville
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Com a construção de empre-
endimentos imobiliários e
loteamentos, 20 bairros e

regiões da Grande Vitória tornam-

se os campeões de crescimento,
considerando a chegada de novos
m o ra d o re s.

A Serra, por exemplo, vai ganhar
mais de 24 mil novos habitantes
nos próximos dois anos. Bairros
como Colina de Laranjeiras, a re-
gião de Jacaraípe e Porto Canoa
estão entre os locais em ascensão.

O secretário de Desenvolvimen-
to Econômico da cidade, Everaldo
Colodetti, disse que o que vai con-
tribuir para esse aumento popula-
cional é, principalmente, a cons-
trução de loteamentos.

Segundo o secretário de Desen-
volvimento Urbano da Serra, Silas
Maza, a região de Planalto Serrano

vai receber o loteamento Serra Vil-
le, o local é considerado um dos
novos bairros da cidade.

O loteamento, que tem área total
de 470 mil metros quadrados, divi-
didos em 438 lotes de 250 metros,
é feito pela CBL Desenvolvimento
Urbano, que vai entregar o local
com infraestrutura de terraplana-
gem, pavimentação, drenagem
pluvial, esgoto, rede de água, ilu-
minação e paisagismo.

Maza disse ainda que outro local
em crescimento é a região de Cam-
pinho da Serra, que vai receber o
loteamento Colina do Campo. Ou-
tra região que está em crescendo é
a Grande Manguinhos. Só no local

são três novos loteamentos que
podem ser transformados em bair-
ros. Um deles, é um loteamento de
530 mil metros quadrados, dividi-
dos em 450 lotes de 300 metros. A
previsão é de que as obras sejam fi-
nalizadas em 2017.

Em Vila Velha, o crescimento de

regiões como Rodovia do Sol, Vale
Encantado, Jockey de Itaparica e
Interlagos sinaliza melhorias na
infraestrutura, ampliação e forma-
ção de novos bairros. “Vale Encan-
tado será considerado o novo Cen-
tro de Vila Velha. A região vai rece-
ber o condomínio Alphaville e já
está sendo transformada pela nova
rodovia Leste- Oeste”, aponta o se-
cretário de Desenvolvimento Eco-
nômico da cidade, Antônio Mar-
cus Machado.

Em Vitória, os destaques são Jar-
dim Camburi, Bento Ferreira e
Grande Santo Antônio. Já em Ca-
riacica, entre as áreas mais promis-
soras estão Santana e São Geraldo.

OS BAIRROS

COLINA DE
L ARANJEIRAS,
LARANJEIRAS II
E PORTAL DE
MANGUINHOS

PERFIL
> BAIRROS já conso-

lidados, mas que
encontram-se em
expansão, considerando os espaços
vagos. Estima-se que nos próximos
anos entre 10 e 15 mil moradores se
mudem para esses bairros.

E M P R E E N D I M E N TO S
> DEZENAS DE empreendimentos pla-

nejam investir nessa região de La-
ranjeiras. Muitos já iniciaram a cons-
trução e têm previsão de entrega até
2 0 1 7.

O QUE VEM POR AÍ
> EM COLINA DE LARANJEIRAS, a MRV

está construindo o complexo Portal
Mestre Álvaro, com mais de mil uni-
dades.

PORTO CANOA

PERFIL
> EM AMPLA EXPANSÃO, o bairro ga-

nha um novo conceito: a verticaliza-
ção. No entanto, ainda existem pro-
jetos da construção de casas.

E M P R E E N D I M E N TO S
> ALÉM DE EMPREENDIMENTOS pron -

tos para morar, há muitos em fase de
projetos. Um deles é de 600 unida-
des, com a previsão de receber
2.400 moradores.

O QUE VEM POR AÍ
> UM DOS EMPREENDIMENTOS, que

está pronto, é o Parque Vila Verde, da
MRV, com 299 unidades.

REGIÃO DE ALPHAVILLE,
NO CONTORNO

PERFIL
> O ALPHAVILLE JACUHY fica em uma

área de 2,6 milhões de metros qua-
d ra d o s .

E M P R E E N D I M E N TO S
> NO TOTAL SERÃO 1.282 unidades re-

sidenciais. O empreendimento ainda
terá um centro comercial com 139 lo-
tes, com tamanhos que variam de
450 a 10 mil metros quadrados.

O QUE VEM POR AÍ
> COM CONCEITO de residencial de al-

to padrão, a Pinheiro de Sá Engenha-
ria é responsável pela construção de

120 apartamentos divididos em duas
torres. A previsão é de lançamento
em outubro.

REGIÃO DE JACARAÍPE

PERFIL
> COM ÁREAS AINDA DISPONÍVEIS, o

entorno de Jacaraípe está atraindo
novos condomínios.

E M P R E E N D I M E N TO S
> UM DOS DESTAQUE é a região da

Praia da Baleia, onde foram construí-
dos quatro condomínios e um mall.

O QUE VEM POR AÍ
> SEIS OUTROS CONDOMÍNIOS r es i-

denciais estão previstos para serem
construídos.

> O LOCAL PODERÁ se tornar um novo
bairro no futuro.

REGIÃO DE PLANALTO SERRANO

PERFIL
> A CHEGADA de um grande loteamen-

to não só vai desenvolver a região,
como também abrir a possibilidade
da criação de um novo bairro.

O QUE VEM POR AÍ
> UM DOS EMPREENDIMENTOS é o lo-

teamento Serra Ville, com área total
de 470 mil metros quadrados, dividi-
dos em 438 lotes de 250 m2.

> O LOTEAMENTO é feito pela CBL De-
senvolvimento Urbano, que vai en-
tregar o local com terraplanagem,
pavimentação, drenagem pluvial,
esgoto, rede de água, iluminação e
paisagismo.

SERRA
24 MIL NOVOS
M O R A D O R ES

A R Q U I VO / AT

ÁREA de lazer do Alphaville Jacuhy

“Vale Encantado
será considerado

o novo Centro de
Vila Velha”Antônio Marcus Machado, secretário de
Desenvolvimento Econômico da Cidade


