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1. APRESENTAÇÃO 

 
O presente documento apresenta o Produto 07 – Tomo I – Relatório de Diagnóstico do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Volume IV – Diagnóstico da Morfologia e 

Uso do Solo, parte integrante do sexto relatório técnico do Contrato no 019-35/2018, 

firmado entre a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e a Fundação Escola 

Politécnica da Bahia – FEP, tendo como objeto a elaboração do Plano Estratégico Vitória 

da Conquista 2020 – Etapa I, concebido como um elenco orgânico e estruturado de 

projetos e ações a serem implementados no período 2017/2020 pela nova Administração 

Municipal. 

A Etapa I do Plano 2020, objeto do Contrato atual, compreende o desenvolvimento dos 

seguintes produtos: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; Plano Diretor Distrito 

Aeroportuário; Agência Reguladora Municipal e Termos de Referência para os Planos 

Municipais de Saneamento Básico, Meio Ambiente e Mineração. 
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2. INTRODUÇÃO 

O estudo da Morfologia Urbana possibilita entender a lógica da estruturação do espaço 

intraurbano, identificando a evolução da expansão da malha urbana e identificando os 

padrões espaciais nos diferentes subespaços da cidade. A rigor, reflete tanto a Estrutura 

Urbana e sua espacialidade, como as tipologias/morfologias predominantes por 

compartimentos, de modo a conhecer e depois subsidiar o zoneamento urbano, articulado 

ao sistema viário, bem como ao meio ambiente físico, aos espaços verdes e abertos, às 

áreas protegidas ou a proteger etc. 

Será articulado em seguida ao Uso e Ocupação do Solo (próximo relatório), cujo 

levantamento feito no campo e por fotointerpretação, com os dados já mapeados e 

quantificados, permitirá avaliar a dinâmica do espaço intraurbano nas suas várias 

dimensões: demográficas, socioeconômicas, espaços verdes e abertos, bem como a 

distribuição das infraestruturas e equipamentos sociais (educação, saúde lazer/esportes 

etc), e seus impactos sobre o meio ambiente (sítio geográfico). 

Num primeiro momento, o estudo está voltado para entender a evolução e a dinâmica 

físico-territorial num tempo de longa duração, da fundação até o presente. Os antecedentes 

históricos é tão só uma visão de síntese, dos fatores condicionantes e também 

determinantes do processo de urbanização, com base na documentação existente, sem a 

pretensão de esgotar um tema tão vasto e complexo. 

Num segundo momento, o estudo se volta para a morfologia urbana e a organização do 

espaço, mapeando a situação atual. São arrolados os componentes essenciais da 

morfologia urbana, analisando cada componente, como: sítio geográfico, solo e seu 

parcelamento, vias e movimentos, quarteirões, quadras e superquadras, tipologia das 

edificações, praças, largos e intersecções, monumentos e sítios/lugares a preservar, e 

demais aspectos julgados pertinentes. É um levantamento tipo “visão global”, síntese da 

Morfologia e da Estrutura Urbana, a ser mais detalhada, considerando as especificidades 

de cada subespaço ou trecho da cidade (“bairros”), de modo a se obter por amostragem 

uma visão quantificada dos parâmetros urbanísticos necessários ao controle do uso e da 

ocupação do solo para o ano horizonte de 2040. 

Então, é importante conhecer a Intensidade da ocupação (padrão médio); proporção entre 

espaços construídos e abertos (malha urbana); afastamentos e gabaritos de altura (por 

zona ou “bairro”); tipologia das edificações; áreas de riscos ou inadequadas; verticalização 
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das ocupações (impacto visual, silhueta, densidades etc.); distribuição espacial da 

ocupação/população: densidades baixa, média e alta e padrões de ocupação; zonas por 

padrão construtivo, assentamentos e bairros populares, favelas etc.; áreas de ocupação 

consolidada, rarefeitas, tipos de parcelamentos e vazios urbanos, por vetor de expansão; 

perímetro urbano legal (instituído) versus perímetro da expansão urbana real. 

É uma leitura técnica, na qual os componentes da morfologia estão dispostos nas camadas 

descritas em texto, com mapas e figuras ilustrativas, através de um recurso metodológico 

necessário à visão de síntese para um diagnóstico e prognóstico consistentes. No fundo é 

um modo de se ir desvelando o essencial do mundo visível e suas relações com o campo 

do invisível, por exemplo aquele da infraestrutura básica, das redes subterrâneas. Portanto, 

é um Estudo Básico que, depois, ao lado dos Estudos Complementares, caracterizam os 

“componentes estruturais” da cidade real, pois que interferem no modo e na qualidade de 

vida da população, atual e futura. 

 

3. EVOLUÇÃO E A DINÂMICA FÍSICO-TERRITORIAL 

Entender a dinâmica espacial da cidade Vitória da Conquista é essencial para a apreensão 

técnica da estrutura urbana1 atual e, numa trajetória de longa duração, pode ser resumida 

em três grandes etapas a seguir descritas. Sem olvidar a existência de subetapas que 

exigem estudos mais detalhados do ponto de vista histórico-geográfico, sócio econômico, 

político, bem como seus rebatimentos na dimensão urbanística. Para a apreensão da 

dinâmica na configuração físico-territorial no presente, é crucial ver os antecedentes 

históricos numa visão preliminar, sintética, arrolando os fatores condicionantes e 

determinantes do processo de urbanização. A documentação existente mostra que o 

assentamento urbano emerge após a expulsão das tribos de indígenas (Mongoiós, Imborés 

e Pataxós) que ocupavam o território, constituindo de início um povoado depois elevado à 

categoria de Vila, nas margens do Rio Verruga. Mas é no século XX, que cresce e se 

estrutura como uma cidade média polarizando um espaço e território vasto, fortemente 

impulsionada pelos eixos rodoviários que cortam o grande planalto conquistense, tanto no 

                                                 
 
1 Estrutura urbana é uma categoria de análise, muita usada nos estudos sobre a organização do 
espaço intraurbano, no urbanismo e no planejamento urbano. A estrutura urbana se vincula à 
estrutura social, econômica, política e físico territorial de uma cidade. Ver, SAMPAIO (2015, anexo 
A).  
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sentido Norte-Sul (Br-116) como no sentido transversal, Oeste-Sudeste (BR-262 e a BA-

415). 

A cidade evolui por estar assentada num lócus geográfico privilegiado capaz de abrigar 

uma nucleação urbana que, historicamente, vai constituir um “polo de crescimento”2 

urbano-regional, à moda nordestina e brasileira em geral, não necessariamente atrelada a 

uma economia industrial, concentrando majoritariamente comércio/serviços polarizando 

uma vasta região. Consequentemente, a dimensão intraurbana se consolida, 

predominantemente, numa centralidade baseada no setor terciário da economia e, ao 

longo do século XX, vai atrair cada vez mais uma diversidade de atividades econômicas, 

por conta da sua estratégica localização na rede urbana da Bahia. A localização em boa 

medida explica e propicia um crescimento acelerado, de importância crescente na 

hierarquia da rede urbana nordestina, servindo de apoio para uma industrialização tardia, 

induzida a partir da descentralização dos Distritos Industriais no interior, promovida pelo 

Estado, desde os anos 70. Por outro lado, mas no mesmo sentido, as condições 

edafoclimáticas (solo e clima) vão propiciar a introdução da agricultura cafeeira na escala 

micro-regional, com fortes reflexos na economia urbana, através de investimentos públicos 

e privados, combinados. Por decorrência, aumentará o rol das demandas por comércio de 

varejo e atacado, bem como a procura por equipamentos e serviços especializados, 

resultante das carências dos municípios em sua área grande área de influência, cujo 

alcance ultrapassa a escala micro-regional, pois não se limita apenas aos municípios 

limítrofes.  

Portanto, a polarização exercida pela Cidade/município, no largo prazo, vai concentrar um 

conjunto de atividades econômicas, complementares às existentes e ou novas, muito 

reforçada pela condição de “nó rodoviário” por onde passam fluxos crescentes (bens e 

pessoas) do Estado e da região Nordeste. Vale ressaltar que o “polo de crescimento” está 

atrelado ao processo de desenvolvimento nacional deflagrado desde os anos 50, e a 

política de industrialização ligada ao setor automotivo, numa espacialização cuja rede 

urbana/regional foi, e vem sendo capitaneada pelo modo rodoviário, suporte do sistema de 

transporte no sentido norte-sul do país (NE-Sul).  

                                                 
 
2 Equivocadamente, se costuma usar o termo “polo de desenvolvimento” como sinônimo do termo 
original – “polo de crescimento” –, do francês F. Perroux, nos anos 40. Ver, Breno Viotto Pedrosa, 
« A recepção da teoria dos polos de crescimento no Brasil », Terra Brasilis (Nova Série) [Online], 
9 | 2017, URL : http://journals.openedition.org/terrabrasilis/2348, acesso 28.11.2218. 

http://journals.openedition.org/terrabrasilis/2348
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Portanto, a dinâmica da estrutura urbana, tem rebatimento na configuração atual do espaço 

intraurbano (inclusive no uso e ocupação do solo). A estrutura urbana, numa linha do tempo 

de longa duração, pode ser resumida em três grandes etapas: 

1ª etapa: Cidade Monocêntrica (ou mononuclear, com Centro único e malha 

contínua, até os anos 60); 

2ª etapa: Cidade Radial, clássica (com Centralidade e malha expandida a partir 

das vias radiais, dos anos 60 aos 90); e 

3ª etapa: Cidade Radial/Polinuclear (tendência à descentralização e expansão 

difusa, dos anos 80/90 até o presente).  

Na década de 40 a população ainda era predominantemente rural (74,3%). Já a tendência 

de uma população urbana majoritária se estabelece na década seguinte, década de 50, 

com um percentual de moradores rurais reduzida para 58,4% e a população da cidade 

crescendo para 41,6%, do total. Na década de 1960, se observa uma inversão do processo, 

quando 60,7% da população já morava na sede, expandindo a estrutura urbana na 1ª 

etapa, caracterizando uma Cidade Monocêntrica.  

Entretanto, o espaço vai ser fortemente reconfigurado nas duas grandes etapas seguintes, 

configurando a Cidade-Radial (2ª etapa), com vetores de expansão seguindo os eixos 

rodoviários estruturais, que ligam a cidade à região. O padrão de uso e ocupação do solo 

muda bastante, condicionada por uma outra lógica de expansão urbana. Nos dados da 

Tabela  se observa, claramente, o novo perfil de distribuição da população (urbana e rural), 

em termos absolutos e relativos. É quando a população rural passa a decrescer até se 

constituir a 3ª etapa, a da Cidade Radial e Polinuclear, entendida como etapa em curso, 

que emerge nos anos 90 até o presente.  

Tabela 67 - População de Vitória da Conquista, 1940-2010 

Ano 
População 

Rural 
% 

População 

Urbana (sede) 
% TOTAL 

 

Etapas 

 

1940 24.910 74,3 8.644 25,7 33.554 
Cidade 

Monocêntrica 1950 26.993 58,4 19.463 41,6 46.456 

1960 31.401 39,3 48.712 60,7 80.113 

1970 41.569 32,5 85.959 67,5 127.528 
Cidade-Radial 

(início descentralização) 1980 43.245 25,3 127.652 74,7 170.897 

1991 36.740 16,3 188.351 83,7 225.091 



 
 
   
 

 

10 
 

2000 36.949 14,1 225.545 85,9 262.494 Cidade-Radial  

polinuclear 

(+ urbanização difusa) 
2010 32.127 10,5 274.739 89,5 306.866 

Fonte: Ferraz (2009) e IBGE, Censos de 1940 a 2010 

Nas três etapas a população residente na sede municipal cresce bastante, desde os anos 

40, como mostram os dados demográficos de 1940 a 2010, num processo que, em termos 

absolutos, tem um acréscimo de 273.315 novos habitantes na sede. Em termos de 

estrutura urbana e da morfologia, significa, a passagem da Cidade Monocêntrica para uma 

Cidade Radial e, logo a seguir a uma Cidade Radial e Polinuclear, quando a estrutura 

urbana é bastante reconfigurada, incluindo uma verticalização mais acentuada nos bairros 

considerados “nobres”. A população é ampliada em mais de oito vezes, exigindo mais 

espaço urbano, de modo a ampliar o estoque de construções para os diferentes usos, 

induzindo uma ativação do mercado imobiliário. Merece atenção especial o setor de 

empreendimentos vinculados aos empreendimentos públicos e privados, voltados para a 

habitação vinculados aos vários extratos de renda, presente nos vetores de expansão 

aludidos. De resto, analisar como se dá a expansão edilícia em áreas novas, e também 

nas consolidadas, pela substituição das antigas construções por novas.    

A profusão de loteamentos vai redesenhando o mosaico da malha urbana na cidade-real, 

dando-lhe uma nova configuração, numa espécie de bricolagem, com diferentes padrões, 

muitas vezes à revelia do planejado. Um fenômeno que as cidades-ideais nos Planos 

Diretores (de 1976 e 2006) até tentaram controlar, mas em muitos casos não conseguiram. 

Assim, a primeira análise das mudanças na morfologia urbana e padrões de uso e 

ocupação do solo se dá a partir dos anos 60, como resultante da pressão demográfica, por 

um lado, e da consolidação da cidade-polo regional, por outro lado. O processo implicou 

em atrair novos usos e atividades econômicas, ligadas ao comércio e serviços, bem como 

industrias e equipamentos de porte. São mudanças demográficas, mas com nexos 

econômicos, e sócio espaciais, cuja dinâmica resulta em movimentos combinados muito 

favoráveis ao mercado imobiliário. Um mercado bastante ativo nos dois últimos períodos, 

por conta da demanda real e imaginária (expectativa virtual) por mais solo edificado, 

dinamizando o setor dos loteamentos, e que vem transformando as propriedades rurais no 

entorno das áreas urbanizadas, em áreas de expansão.  
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3.1. A PRIMEIRA ETAPA: “CIDADE MONOCÊNTRICA” (ATÉ ANOS 60) 

Conquista nasce como muitos dos assentamentos urbanos, próximos ou reboque de 

entroncamentos viários que cortam uma região, estado e ou país. Inicialmente como 

pequeno povoado, de arruamento precário a partir de uma centralidade única, gerando 

uma malha urbana mais compacta, sem um Plano ou traçado regulador prévio. Como a 

maioria das Vilas do Brasil de influência portuguesa, Conquista nasce no entorno de um 

largo (ou praça) com poucas ruas tributárias, com quadras configurando um espaço de 

traçado irregular, improvisado seguindo os caminhos e as estradas primitivas, ladeadas 

por edificações contíguas abrigando uma tipologia arquitetônica simples, baixa, 

predominado a horizontalidade construtiva.  

A Vila se estabelece em torno de um grande largo, nas proximidades do Rio Verruga 

(descoberto), com uma ocupação edilícia de técnicas primitivas. Se vincula e deflagra um 

período longo, de pouco mais de meio século, quando a circulação urbana (renomeada por 

mobilidade) ainda acontecia à pé, considerando a pouca distância do Centro às áreas 

efetivamente ocupadas pelos moradores urbanos. Nos primórdios do assentamento tudo 

acontecia no entorno da chamada “Rua Grande”, espaço que abrigava a feira semanal, 

cujos produtos eram transportados por carroças e animais (lombo de burro), além de 

concentrar os principais eventos da cidade (Medeiros, s/d, “Vitória da Conquista Primitiva”; 

http://agentediz.com.br/).  

O assentamento seminal acontece próximo do Riacho Vitória, depois nomeado Rio 

Verruga, caracterizado nas ilustrações postas a seguir. É evidente que o impacto do 

assentamento sobre o trecho do Rio Verruga irá piorando depois, ao longo do tempo, 

quando a calha do curso d’água vai sendo transformada em vala para coletar águas 

pluviais e esgotos. A rigor demarca um período que vai da fundação até os anos 50/60 no 

século XX, no qual o espaço intraurbano é predominantemente polarizado por uma única 

centralidade (Centro Principal) assentado a partir da “Rua Grande”.  

É fácil inferir que por falta de rede de saneamento básico, a “solução” improvisada apenas 

seguiu a cultura urbanística brasileira, descuidada, contribuindo para o leito do Rio Verruga 

passar a ser encoberto/retificado nos trechos iniciais, logo após a sua principal nascente 

http://agentediz.com.br/
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no Poço Escuro (parcialmente preservado). Se repetirá uma prática, e também a 

característica da gestão das nossas cidades pequenas, médias e até grandes, de então.3  

Figura 161 - Malha Urbana e a nascente do Rio Verruga (c. 1940) 

 
Fonte: ROCHA (2007) 

A estrutura urbana no período dos anos 40/50, por um lado reflete uma cidade similar à 

maioria, que cresce sem rede de saneamento básico adequado, além de um assentamento 

impulsionado no rastro da implantação da industrialização moderna no Brasil, voltada para 

a “substituição de importações”, tendo o automóvel, o caminhão e ônibus como meios 

utilizados para os grandes deslocamentos de carga e pessoas, respectivamente. Os anos 

50/60 demarcam o início de entrada do automóvel e do ônibus movidos à combustão nas 

cidades brasileiras, derivados da política econômica nacional, pois além de constituírem o 

sistema principal de deslocamento/circulação no espaço urbano regional, os veículos 

motorizados passam a representar símbolos de status (autos individuais) e do “progresso” 

(caminhões e ônibus). Embora nas cidades menores e de porte médio, ainda fossem os 

autos em boa parte composta de veículos utilitários, mas restritos às classes de maior 

renda.  

                                                 
 
3 Até hoje, ainda se observa pressões para o recobrimento de calhas de rios, riachos e ainda é muito 
comum aterramentos de lagoas, como demandas do cotidiano em nossas cidades. 
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A centralidade com comércio/serviços, e moradias, demarca um período no qual as praças 

tradicionais e os estabelecimentos no entorno eram locais próximos. As distancias a 

percorrer, entre o Centro e os bairros mais afastados eram suportáveis, no máximo de 1 a 

1,2 km, numa topografia relativamente pouco acidentada dentro da bacia do Rio Verruga, 

indo desde o piemonte da Serra do Periperi (Matinha do Poço Escuro), em direção ao Sul. 

Os bairros centrais abrigavam predominantemente o uso residencial, e o Centro próximo, 

concentrava os principais locais de encontro/convívio, tanto para os moradores como para 

os visitantes que, ainda sem a TV, tornavam os espaços públicos (praças/largos) locais de 

uso/fruição onde a sociabilidade acontecia. 

Outra característica da cidade de Conquista é que ela surge como um assentamento 

urbano que nunca se articulou à incipiente malha ferroviária baiana. Tanto que não sofre o 

impacto quando a malha ferroviária vai ser abandonada como meio de transporte 

importante, diferindo o contexto local de outras cidades médias como Jequié, Feira de 

Santana, Juazeiro etc.  

Nos anos 60 o Centro Principal concentrava um uso do solo misto, com muitas moradias 

em meio ao comércio e serviços, bares, cafés, cinemas e locais de entretenimento, 

caracterizando uma nucleação central vigorosa, desde então diversificada em termos de 

oferta de comércio/serviços polarizadores. No Centro ficavam a maioria das instalações 

voltada para troca/aquisição de bens, de conveniência (para moradores) e comparação 

(para os locais e consumidores das cidades vizinhas). Não por acaso concentrava uma 

hotelaria primitiva, proliferando pensões e pensionatos, destinadas aos visitantes, 

comerciários, caixeiros-viajantes e estudantes de segundo grau.  

A cidade mononuclear se consolidava, polarizando uma vasta região carente de comércio 

e serviços, em especial de educação e saúde de porte, atividades que vieram a constituir 

para além do “polo de crescimento” citado, investimentos públicos e privados, que 

alavancaram no período subsequente um estágio de desenvolvimento e qualidade de vida 

superior aos demais municípios pertencentes à região Sudoeste do Estado. Fato que se 

estende ao presente, início do século XXI. 

Observa-se nos anos 60 que o eixo da antiga Rio-Bahia (BR-116) já abrigava um “corredor 

de atividades” bastante ativo e consolidado, deflagrado desde os anos 50, atraindo os usos 

ligados ao apoio rodoviário em geral, abrigando além de oficinas, revendedoras de 

automóveis, comércio, armazenagem etc. O Centro Principal, naturalmente, tendia a se 
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expandir em direção à Br-116, tendo como eixo principal o entroncamento com a rodovia 

Brumado/Guanambi. Enquanto os eixos viários ao Norte, Br-116 (Lagoa das Flores), ao 

Oeste (sentido Barra do Choça) e ao Sul, BA-415 (sentido Ilhéus), não se constituíam ainda 

vetores de expansão, exercendo pouca atratividade nesta etapa. 

Assim, a “cidade monocêntrica” se vincula e resulta da política rodoviarista do Brasil, e não 

por ações oriundas de um planejamento local institucionalizado, a exemplo das demais 

cidades médias baianas no período. As ações locais, de certo modo, eram reativas, 

atreladas aos desígnios da política econômica nacional. É evidente que a posição 

geográfica privilegiada, articulada à lógica industrial-automotiva instalada no país com 

reflexos no nordeste, aliada ao atendimento das demandas micro regionais em termos de 

comércio/serviços especializados, e ou de maior porte e abrangência, impulsionam a 

modernização da cidade no período.  

Por outro lado, não se observa na etapa em análise um processo de planejamento urbano 

moderno, contínuo, capaz de dar conta de um processo de urbanização impulsionado (em 

grande parte) de fora para dentro, mas suficientemente forte para materializar uma cidade 

polo das mais importantes na rede urbana baiana.   

Figura 2 - Malha Urbana 1940-1960 (projeção anel rodoviário:---) 

 
Fonte: elaborado a partir de Ferraz (2001), Veiga (2010) 

A Figura 2 mostra o nó ou “entroncamento” das rodovias, condicionante e fator importante 

para a primeira expansão da malha urbana, ainda contínua, caracterizando demográfica e 

economicamente um típico e importante “polo de crescimento” (Perroux, dixit), articulado à 

rede urbana do Estado. A política nacional de desenvolvimento capitaneado pela indústria 

automotiva, desdobradas na ocupação do espaço, posta nas figuras a seguir ilustram 

espacialmente a evolução da malha urbana. A dimensão espacial na primeira etapa, da 

cidade monocêntrica, é ilustrada na Figura 3 a seguir posta, ainda sem a construção do 
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anel rodoviário, apenas representado como projeção (linha interrompida) para uma 

apreensão visual da escala da cidade em sua área efetivamente ocupada. 

Figura 3 - Malha Urbana 1960 (projeção anel rodoviário: ----) 

 
Fonte: Fonte: elaborado a partir de Veiga (2010) 

 

Área malha = 854,65 hectares (área urbana compreensiva / ocupada) 
População sede (1960) = 48.715 habitantes 
Densidade bruta = 57 hab./ha.   

 

3.2. A SEGUNDA ETAPA: A CIDADE-RADIAL, ESPRAIADA (DOS ANOS 60 
AOS 90); 

A “cidade radial” tem uma configuração clássica, consagrada na literatura urbanística, mas 

sinalizando para alguns vetores do pós-60 numa malha ocupada menos compacta, 

seguindo os eixos viários estruturais, sempre a partir da “cidade monocêntrica” (dos anos 

40/60). Deflagra o início de uma expansão linear nem sempre contínua, em corredores de 

atividades (comércio/serviços) partido do Centro em direção às áreas pouco densas ou 

desocupadas. São vias por onde, nas extremidades se instalará um processo de 

urbanização difusa, pouco controlado, em vetores de expansão propiciados por vias radiais 

que, no caso de Conquista, irão condicionar em seguida (na 3ª etapa), muitas das 

expansões que vão extrapolar o anel rodoviário.  

Como se observa nas ilustrações, os vetores de expansão se articulam claramente aos 

principais eixos rodoviários, citados antes, permitindo parcelamentos em várias direções: 

ao Norte, bem como ao Sul, ao Oeste, e ao Leste. Representam em sua maioria 
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assentamentos implantados em situações improvisadas, incompletas, sem a infraestrutura 

necessária, abrigando desmembramentos e loteamentos, regulares e irregulares. A lógica 

tem sido ir transformando o uso pouco rentável do solo rural em “solo urbano” virtual, na 

medida em que alguns loteamentos não se consolidam, gerando novos vazios urbanos. O 

processo decorre de um mercado atrelado à ideia de uma cidade de crescimento rápido, 

consequentemente, explorado no marketing, gerando no imaginário coletivo a expectativa 

de ocupação futura, nem sempre efetivada.  

A expectativa otimista de crescimento/expansão de um vetor nem sempre é factível, pois 

a depender de cada caso, o processo fica atrelado não ao que as diretrizes e normas 

estabelecem, mas ao comportamento do loteador e, sobretudo, à vontade do 

adquirente/consumidor e sua renda. Muitos adquirem lotes ou glebas não para ocupar 

imediatamente ou construir a moradia, mas para investir numa “reserva de valor”, na qual 

a propriedade (a “posse”) representa uma espécie de poupança aplicada num imóvel, 

simbolizando na cultura brasileira em geral uma segurança patrimonial, econômica, 

advinda de uma valorização que muitas vezes ultrapassa qualquer outra aplicação 

financeira corrente, oferecida pela rede bancária. Investir num lote, mesmo distante ou mal 

localizado, significa para os menos necessitados de moradia, um ativo, simbolizando a 

“posse” de um bem duradouro, a ser mantido como forma de patrimônio privado. Numa 

sociedade subdesenvolvida, patrimonialista, ser proprietário é uma forma do indivíduo se 

afirmar, e ser reconhecido como cidadão (Ver, Oliveira, 1987, O elo perdido). 

A rigor é um fenômeno conhecido, e bem antigo, que vem sendo mundialmente 

reconhecido no ocidente como indutor do processo de urbanização difusa, desafiando o 

controle e a gestão estatal do território urbano e rural.    

Por outro lado, a cidade-radial se estrutura entre os anos 60 e os 90, numa etapa 

caracterizada por problemas ligados à mobilidade e à acessibilidade, sobretudo nas áreas 

centrais das cidades médias e grandes, associados a uma expansão urbana periférica 

induzida pelo mercado imobiliário ávido por abrir expansões, sem muito controle efetivo, 

por razões várias.  

Na etapa em tela, o eixo da antiga Rio-Bahia (BR-116) já estava consolidado, atraindo 

atividades e fluxos de passagem crescentes, numa ocupação incompatível com o espaço 

intraurbano fortemente seccionado por uma rodovia federal. A Rio-Bahia passou a se 

constituir num problema, pois dividia a cidade em duas macro - áreas: uma ao Oeste da 
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rodovia (Br-116) no sentido Guanambi (BR-407) e, outra ao Leste, no sentido Barra do 

Choça.  

Nos vetores aludidos proliferam vários assentamentos com nucleações, e corredores de 

atividades econômicas, expandidos a partir da cidade monocêntrica, demarcando o início 

de uma urbanização difusa, tanto ao Sul e como ao Norte, antes pouco atrativos (até os 

anos). Em geral os empreendimentos imobiliários, ao Sul e a Leste, são destinados às 

classes de renda média e alta, e ao Norte e ao Oeste, às classes de renda média baixa e 

baixa, claramente segregados em função da renda, poder aquisitivo, e sua correlação com 

o mapeamento do custo do solo. A Figura 4, ilustra a escala da cidade e a mudança de 

configuração.  

Figura 4 - Malha Urbana 1960-1980 (projeção anel rodoviário: ---) 

 

Fonte: compilação a partir de Ferraz (2001), Veiga (2010) 

 

A retenção de solo sem ocupação, criando vazios urbanos bem como áreas de expansão 

com baixas densidades de ocupação em todos os vetores, independente da classe de 

renda a que se vincula o empreendimento no mercado de terras. Nesta etapa problemas 

típicos de expansão urbana mais acelerada se agravam, ao lado do baixo controle quanto 

ao uso e ocupação do solo que, embora já fazendo parte da agenda política administrativa, 

Conquista apenas reproduz um fenômeno similar a outras cidades baianas e brasileiras.  

Daí emerge uma demanda tardia, mas necessária, originando o primeiro PDDU da cidade 

regulamentado em 1976, resultante do processo acelerado de expansão urbana sem que 

cidade tivesse um Plano ou normas pertinentes ao controle da expansão urbana. 

Curiosamente, o PDDU-76 é posterior aos Planos Diretores elaborados por outras cidades 

médias, como Feira de Santana, Itapetinga, Ilhéus etc. 
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Tomando por base as contribuições de autores que fizeram estudos básicos sobre Vitória 

da Conquista, a exemplo de Ferraz (2001), Rocha (2008) e Veiga (2010), observa-se que 

alguns fatores são comuns, muito evidenciados nas pesquisas, contribuindo para se 

desvelar a nova configuração, e a estrutura urbana correspondente. Dentre eles destaca-

se o impacto da urbanização no meio ambiente, resultante tanto da cultura rodoviarista 

instalada, como da expansão dos loteamentos. Outro fator importante apontado se dá com 

a instalação do Distrito Industrial de Imborés, estabelecendo uma nova nucleação 

polarizadora ao Norte (BR-116), atraindo novas ocupações no entorno e proximidades da 

tradicional Lagoa das Flores (cultivo de flores e hortifrutigranjeiros). Curiosamente, o 

entorno e a localidade não foram devidamente contemplados nos estudos e diretrizes do 

Plano do Distrito Industrial, em que pese a alta probabilidade de a nucleação atrair 

assentamentos especulativos, e urbanização difusa no entorno da BR-116.  

A população urbana (sede) passou em 30 anos, de 48.712 habitantes (1960, total 80.113 

hab.), concentrada num raio máximo de 1,5 km, para 188.351 habitantes (1990, total 

225.351 hab.), num raio que pode alcançar de 7 km, ou mais, dependendo do vetor 

considerado. A população residente na cidade cresceu mais de 3,5 vezes, significando 

uma cidade nova a cada decênio. Em 30 anos, a urbanização acelerada superpõe à cidade 

anterior dos anos 40 a 60 (cidade mononuclear) um outro padrão urbanístico, com muitos 

impactos positivos e também negativos, resultante de uma modernização pouco 

preocupada com a memória urbana (história) e o patrimônio ambiental. A mudança de 

escala implica também em maiores distancias a percorrer, quadruplicando os raios entre 

centro e a periferia, ultrapassando o considerado suportável para uma circulação a pé. A 

mobilidade passa a demandar veículos coletivos e individuais, para os descolamentos 

clássicos tipo casa-trabalho, casa-comércio/serviços, casa-lazer etc. Os impactos são 

inevitáveis na mobilidade urbana e na infraestrutura requerida, agravados pelas baixas 

densidades dos parcelamentos (inconclusos), sobretudo na ocupação difusa na periferia 

urbana mais pobre, agravando os custos e a qualidade dos serviços com deslocamento. 

Uma tendência, agravada na cidade polinuclear, dispersa, que se estende à coleta do lixo, 

pavimentação, iluminação, segurança etc. 

Não por acaso, as próprias diretrizes legisladas no PDDU de 1976, numa análise 

preliminar, indica que não chegou a tratar as tendências expansionistas de modo 

consistente, ao não definir claramente um perímetro urbano adequado ao processo de 

urbanização em curso. Além de também nunca ter sido atualizado a tempo, como previsto 
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nas diretrizes do PDDU-76, para dar conta da descentralização das atividades econômicas, 

em resposta às tendências diferentes da antiga “cidade monocêntrica”. Em terceiro lugar, 

a quantidade de loteamentos aprovados em desacordo com as diretrizes do 

regulamentado, acabaram gerando uma oferta artificial de solo, muitos só parcialmente 

ocupados, disponibilizando um estoque de lotes acima da demanda real das necessidades 

projetadas para o crescimento da cidade.     

É uma etapa em que os estudos consultados mostram uma similaridade muito grande da 

malha urbana, espraiada, conforme se compara na Figura 5. Registra os primeiros sinais 

de urbanização difusa, que a legislação do PDDU-1976 não alcançava em suas diretrizes 

básicas. Vale sempre ressaltar que, operacionalmente, inexistia respaldo na 

regulamentação federal da época, ainda sem instrumentos jurídicos adequados para 

enfrentar a questão de modo mais efetivo. Algo que acontecerá depois, com o Estatuto da 

Cidade - 2001, com instrumentos de “política urbana” incorporados ao PDDU-2006.  

Figura 5 - Malha Urbana 1976-1996 (projeção anel rodoviário: ---) 

 
Fonte: adaptado de Ferraz (2001) 

O processo acelerado de abertura de loteamentos também pode ser visto articulado à 

evolução demográfica da cidade. Para tanto, o trabalho consistente de Ferraz (2001), que 

a Tabela 1 a seguir ilustra, é comentada, num raciocínio analítico visando um diagnóstico 

e suas consequências práticas. A rigor é uma hipótese de trabalho, de que a oferta de solo 

tem sido algo além da demanda real. Os dados mostram que se todo o crescimento 

populacional fosse abrigado em casas isoladas, algo improvável (existem os apartamentos 

e a coabitação), a quantidade de lotes aprovados entre 1967 e 1996, representa um 

estoque de solo capaz de atender à demanda total, com folga. Bastaria ocupar menos de 

50% do total de lotes aprovados. Logo, a oferta foi e continua sendo, artificial, baseada na 

expectativa de uma demanda virtual, mas irreal.  
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Tabela 1 - Loteamentos aprovados 1977-1996 

Ano Loteamentos 
(nº) 

Lotes 
(nº) 

Comentários / estimativas de demanda  

até/1955 
1951-76 

22 
25 

4.298 
5.582 

Loteamentos anteriores do PDDU 1976 

Subtotal 
1977-80 

 
45 

 
9.880 

 
 

1977 11 2.429 Após aprovação do PDDU 1976 
 
 
População = 127.652 habitantes (1980) 

1978 05 357 

1979 07 11.715 

1980 11 1.354 

 
Subtotal 
1977-80 

 
34 

 
15.855 

 
Acréscimo de população / 1970-1980 = 41.696 hab. 
Demanda potencial = 11.712 lotes (3,56 hab./lote)  

1981 17 8.877 
 

 

 

 

 

 

População =  188.351 habitantes (1991) 

1982 09 8.699 

1983 12 8.661 

1984 04 1.912 

1985 11 4.745 

1986 12 2.292 

1987 06 2.627 

1988 11 2.959 

1989 09 2.376 

1990 05 258 

 
Subtotal 

 
96 

 
43.406 

 
Variação (pop.) entre 1980-1991 = 60.699 hab. 
Demanda potencial = 17.050 lotes (3,56 hab./lote)   

1991 03 369  
 
 
 
 
População = 204.295 habitantes (1996, estimada) 

1992 10 2.355 

1993 02 78 

1994 01 463 

1995 13 5.965 

1996 13  5.971 

 
Subtotal 

 
96 

 
43.406 

 
Variação (pop.) entre 1996-2000 = 15.944 hab. 
Demanda potencial = 4.479 lotes (3,56 hab./lote) 

 
Total 

(1977-96) 

 
172 

 
74.462 

 

Conclusão: 
Potencialmente o estoque de 74.462 lotes poderia 
abrigar até 265.084 pessoas, morando só em casas 
(3,56 habitantes por cada domicílio). A variação de 
população entre 1970 e 1996 foi de 118.336 habitantes, 
ou seja, apenas 33.240 lotes (44,64%) atenderia a 
demanda. Independente da área do lote. 

 
Fonte: elaborado a partir de Ferraz (2001) 

 

A população urbana passou em 20 anos, de 80.113 habitantes (1960), concentrada num 

raio máximo de 1,5 km, para cerca de 225.091 em 2000, num raio que pode alcançar em 

alguns trechos 6 km, ou até mais, dependendo do vetor expandido fora do anel viário. A 

população urbana cresceu mais de 180% num curto espaço de tempo, considerando que 
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entre os 40 a 50 anos (da cidade mononuclear) cresceu apenas 128%. Entretanto as 

distancias a percorrer quadriplicaram, ultrapassando um raio máximo suportável para a 

circulação a pé. Os impactos inevitáveis na mobilidade urbana e na infraestrutura 

requerida, é agravada pelas baixas densidades inerentes à ocupação difusa na periferia 

urbana. Caracterizando uma tendência, inerente à cidade polinuclear, dispersa. 

Figura 6 - Malha Urbana 1970-2000 (projeção anel rodoviário: ---) 

 
Fonte: adaptado de Ferraz (2201) e Veiga (2010) etc 

 
 

3.3. A TERCEIRA ETAPA: DA CIDADE RADIAL E POLINUCLEAR 

 
Os vetores da expansão urbana vistos no período entre 2000, 2010 até 2019, são 

caracterizados em maior grau de detalhe a partir de mapas e quantitativos, reelaborados e 

postos a seguir.  É o período de maior descentralização das atividades seguido de uma 

expansão rerefeita e difusa, iniciada nos anos 80/90, mas intensificada no presente. 

Observa-se que a espacialização resultante do processo em tela, teve e tem impactos 

sobre o meio físico em geral, sobretudo pelas pressões sobre o ambiente natural, a 

exemplo das nascentes, espelhos/cursos d’água, massas vegetais, pertencentes ao 

patrimônio ambiental do município, em especial na sub bacia do Rio Verruga, mas também 

verificado na sub bacia do Rio Catolé. Nesse sentido, o patrimônio histórico construído, foi 

e vem sendo afetado pelo conhecido processo de “renovação urbana”, restando poucos 

exemplares de arquitetura edilícia de valor histórico, artístico e cultural reconhecido, sem 

catalogação das de valor simbólico, afetivo, não reconhecido, mas igualmente importantes 

para a memória urbana, e valorização dos espaços históricos da cidade. No caso do valor 
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simbólico, muitos imóveis e alguns “bens imateriais” estão desprotegidos, sem a tutela 

assegurada nas normas vigentes.  

Nos bairros centrais (incluindo o Centro Principal) a questão patrimonial, do ponto de vista 

urbanístico, foi pouco trabalhada/aprofundada nos Planos Diretores (1976 e 2006). Existem 

poucos estudos que problematizem a questão, e falta clareza no campo normativo, 

sobretudo quanto a questão edilícia (reformas, ampliações, demolições) tanto nas 

edificações já catalogadas e reconhecidas, bem como nos polígonos que limitam os 

sítios/espaços protegidos. Nem mesmo quanto aos loteamentos nas áreas de expansão e 

a qualidade ambiental requerida, sem fixar critérios objetivos e operacionais. 

Consequentemente, urge mapear e regular o que de fato se pretende preservar, e, 

sobretudo instituir um modelo de gestão capaz de fiscalizar, aplicar as regras a serem 

seguidas no campo urbanístico e arquitetônico. Só assim, a cidade evoluirá para outro 

patamar de gestão adequado à realidade local. 

Após a implantação do anel rodoviário, sem os devidos cuidados quanto ao uso do solo, 

outros vetores de expansão aconteceram e, as recomendações do PDDU 2006 nem 

sempre foram seguidas, implantadas, de modo que alguns problemas se agravaram. É o 

caso do vetor no eixo ao Norte, após a Serra do Periperi, onde se localiza o Distrito 

Industrial dos Imborés (contiguo ao sub espaço da Lagoa das Flores), e também ao Sul, 

tanto na BR-116 (após rodoviária) e principalmente no Eixo Conquista/Ilhéus (BR-415), 

atraindo um outro surto de expansão imobiliária pouco controlada, com assentamentos mal 

articulados à expansão dentro do anel rodoviário. É evidente a desarticulação viária, 

incluindo as intersecções feitas em nível, sem trevos completos e ou rotatórias adequadas, 

capazes de dar segurança ao tráfego.  

Por outro lado, o eixo rodoviário da Br-116, cortando a cidade em duas macro-áreas, e que 

gerava crescentes problemas de tráfego pesado, em meio ao tráfego intraurbano foi 

incorporado à malha intraurbana. O fato demandou ações práticas, desdobrada numa 

solução clássica feita no Brasil e mundo afora, viabilizada com a proposta tipo “anel 

rodoviário” contornado a malha urbana consolidada. Mas, sem a atualização do PDDU-

1976 e do Plano do Distrito Industrial Imborés (1970?), a urbanização continua sem regras 

claras voltadas para as áreas de entorno imediato das rodovias arteriais, o que acabou por 

induzir mais urbanização difusa. Na maioria dos casos desacompanhada da infraestrutura 

pertinente. 
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A conclusão do anel rodoviário em 2002 não foi acompanhada de estudos sobre o uso e 

ocupação do solo no entorno e, ao invés de conter as expansões num perímetro urbano 

mais compacto, planejado e regulamentado, acabou contribuindo para novas expansões. 

Um problema viário pouco trabalhado no PDDU em vigor, sem diretrizes claras para a 

existência de muitos terrenos desocupados fora do anel, com grandes vazios, não por 

acaso os menos valorizados (custo do m2) quando comparados aos terrenos dos bairros 

consolidados, dentro do anel.  

A Figura 7 ilustra que a expansão ocorrida entre 1940 e 2010, aponta a urbanização difusa 

(em amarelo) da urbanização consolidada ( em preto). Ao lado a imagem faz a comparação 

com o período da Cidade Monocêntrica, destacando a malha entre 1940-1960, e a 

expansão nos períodos seguintes (destaque em amarelo).   

Figura 7 - Malha Urbana 1940-2010 (anel rodoviário: ---- ) 

 
Fonte: elaborado a partir de Ferraz (2001) e Veiga (2010) 

Área malha = 8.200 hectares (área urbana compreensiva) 
População sede (2010) = 263.598 habitantes 
Densidade bruta = 32,14 hab./ha.  
 

A urbanização rarefeita e ou difusa, significa também uma baixa densidade de ocupação 

nas áreas de expansão, sobretudo fora do anel rodoviário. Algo que pode ser também 

constatado nas ilustrações da evolução da malha urbana, ratificado quantitativamente, do 

ponto de vista das densidades brutas na Fig. 167, na qual a curva das densidades entre 

1940 e 2010 mostra que a expansão urbana gerou uma acentuada redução das 

densidades (do centro para a periferia).  

Os dados das tabelas quando extraídos de mapas atualizados, apenas ratificam a 

constatação já feita anteriormente por Veiga (2010), ao registrar a queda dos valores das 

densidades brutas entre 1940 e 2010. Refazendo os dados com uma acuidade mais 
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apurada, separando áreas dentro e fora do anel rodoviário, confirma a tendência da curva 

ser decrescente, entre 2000, 2010 e 2019. Um fato a ser levado em conta no diagnóstico 

do presente, bem como nas projeções das demandas e da oferta de solo urbanizado para 

o futuro. Tanto pelas implicações nos custos da infraestrutura (onde falta) como no custeio 

para assegurar o mínimo de qualidade dos serviços urbanos. 

 

Figura 8 - Vitória da Conquista: Densidade demográfica (sede) /1940-2010 

 
Fonte: IBGE (1940; 1950; 2002; 2010); VEIGA, (org.) (2010) 

É visível na Figura 9 que as maiores densidades brutas se concentram dentro do anel 

rodoviário, e que a urbanização rarefeita, difusa, se dá majoritariamente fora do anel. 

Também é fato que persistem desde 2000 baixas densidades dentro do anel, com a 

presença de muitos vazios a serem ocupados. No mapa do espaço intraurbano, a 

distribuição espacial das densidades fica melhor esclarecida, comparando os dados 

pesquisados para 2000, com os de 2010. É possível inferir, após visitas de campo, que 

ainda persiste até o presente um grande desequilíbrio entre as áreas de alta, média e 

baixas densidades, conforme a ilustração da Figura 9 (cf. Veiga, 2010)4. 

  

                                                 
 
4 Os dados de 2010 foram retrabalhados (equipe FEP) numa base georeferenciada, para uso no 
presente relatório. 
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Figura 9 - Densidade demográfica urbana (bruta) – ano 2000 

 
Fonte: VEIGA, (org.) (2010) 

 

Figura 10 - Densidade demográfica urbana (bruta) – ano 2010 

 
Fonte: elaboração própria 
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3.4. SÍNTESE DOS VETORES DA EXPANSÃO URBANA (2000, 2010 A 2019) 

Para fins de análise da realidade passemos à apreensão da evolução da ocupação recente, 

em termos de AUC – área urbana consolidada, e AUR – área urbana rarefeita, SC – sítios 

e chácaras e dos Vz’s – vazios urbanos (sem ocupaçao). 

Os mapas e quadros a seguir ilustram bem a evolução do processo espacial da ocupação 

do solo, fruto da urbanização recalculada, de modo mais detalhado para os anos de 2000, 

2010 e 2019 na sede. 

Figura 11 – Mapa VE 01 Ocupação Urbana – ano 2000 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 
Observando os dados quantitativos da mancha a partir do ilustrado no mapa, fica claro que 

o processo de urbanização em curso materializado em números, comprova uma 

fragmentação da malha urbana, e que se dá em todas as direções e quadrantes. 

 

É oportuno alertar que os valores aferidos, para 2000, 2010 e 2019, são de áreas brutas 

sem abater as Áreas Verdes e Espaços Abertos, nem o Sistema Viário.   
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Quadro 1 - Ocupação (2000) 

TIPO DE 
OCUPAÇÃO 

DENTRO DO ANEL FORA DO ANEL TOTAL NA SEDE 

N° (ha) (%) N° (ha) (%) N° (ha) (%) 

AUC  1.855,11 31,94 240,90 1,23 2.096,01 8,26 

AUR  1.383,52 23,82 2.261,40 11,55 3.644,92 14,36 

Subtotal 3.238,63 55,76 2.502,30 12,78 5.740,93 22,62 

SC 70,60 1,22 3.522,25 17,99 3.592,85 14,15 

Vz 2.498,44 43,02 13.553,18 69,23 16.051,62 63,23 

Subtotal 2.569,04 44,24 17.075,43 87,22 19.644,47 77,38 

TOTAL 5.807,67 100 19.577,73 100 25.385,40 100 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

Fica demonstrado que 55,76% são ocupações enquadradas como consolidadas ou 

rarefeitas dentro do Anel, restando ainda 43,02% de áreas vazias, e apenas 1,22% de 

sítios e chácaras, propícias para um adensamento futuro; podendo vir a contemplar a 

busca por reloteamentos, desmembramentos, condomínios fechados etc. Nas áreas fora 

do anel rodoviário, a situação é bem mais acentuada, quanto aos níveis da ocupação, ou 

seja: apenas 22,62% são ocupações enquadradas como consolidadas ou rarefeitas 

restando 63,23% de áreas vazias, e 14,15% de sítios e chácaras, representando quase 

dez vezes o levantado dentro do anel rodoviário. 

Em 2000, de um total de 19.644,47 hectares, apenas 5.740,93 hectares (29,22%) pertencem 

à área urbana compreensiva, ou seja, aquela mancha mais visível e apreendida nas 

aerofotos como AUC’s e AUR’s, dentro e fora do anel. Essa condição comprova um alto 

grau de ocupação rarefeita ou urbanização difusa e, majoritariamente, localizado fora do 

anel rodoviário.  

Para a realidade de 2010 foram igualmente feitos os mesmos levantamentos, atualizando 

os dados e informações postos nas ilustrações.  
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Figura 12 - Ocupação Urbana – ano 2010 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 

Seguindo o mesmo tipo de análise, com base nos dados quantitativos é possível inferir que 

o processo de expansão difusa do espaço urbano se intensificou.   

 

Figura 13 - Oocupação (2010) 

TIPO DE 
OCUPAÇÃO 

DENTRO DO ANEL FORA DO ANEL TOTAL NA SEDE 

N° (ha) (%) N° (ha) (%) N° (ha) (%) 

AUC  2.057,19 35,03 262,93 1,34 2.320,12 9,12 

AUR  1.770,81 30,15 2.931,05 14,97 4.701,86 18,48 

Subtotal 3.828,00 65,18 3.193,98 16,32 7.021,98 27,59 

SC 70,60 1,20 3.804,69 19,44 3.875,29 15,23 

Vz 1.974,05 33,61 12.576,75 64,25 14.550,80 57,18 

Subtotal 2.044,65 34,82 16.381,44 83,68 18.426,09 72,41 

TOTAL 5.872,65 100 19.575,42 100 25.448,07 100 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 
Observa-se que os 55,76% aferidos em 2000 sobe para 65,18% em 2010; com aumento 

de dez por cento nas ocupações enquadradas como consolidadas ou rarefeitas dentro do 

Anel, restando ainda 34,82% de áreas vazias, e apenas 1,20% de sítios e chácaras. Não 

se observa mudanças significativas no adensamento, com valores relativamente próximos 

do encontrado em 2000. A hipótese é que no período não houve uma busca acentuada de 

reloteamentos, desmembramentos, etc.  
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Mas áreas fora do anel rodoviário a situação quanto aos níveis da ocupação, mostra que 

apenas 16,32%, (contra os 12,78% de 2000, e 16,32% em 2010) representam as 

ocupações enquadradas como consolidadas ou rarefeitas. No total em 2010 apenas 

27,59% compunham as AUC’s ou AUR,s, o restante representam 72,41% de áreas vazias, 

incluindo aí os sítios e chácaras (15,23%), majoritariamente  localizadas fora do Anel 

rodoviário. 

Portanto, em 2010, de um total de 18.426,09 hectares, só 7.021,98 hectares (27,59%) 

pertencem à área urbana compreensiva, aquela mais visível, apreendida nas aerofotos 

como AUC’s e AUR’s, dentro e fora do anel. Fica demonstrada a continuidade de um 

processo em curso, no qual prevalece uma lógica baseada numa ocupação rarefeita, 

sobretudo naqueles quadrantes/vetores localizados fora do anel rodoviário.   

Para enfeixar essa análise preliminar dos dados levantados, os dados para 2019, usando 

a mesma metodologia e enquadramentos por tipo de área bruta aferida, se indica o 

discriminado a seguir. 

Figura 14 - Ocupação Urbana – ano 2019 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 
Fica evidente que os dados levantados apenas ratificam o diagnóstico já feito 

anteriormente, embora com peculiaridades próprias do subperíodo, sendo a mais notória 
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a expansão ao norte, bem como ao leste e ao sul/sudeste. Que como resultante implica 

em atenção redobrada no novo PDDU. 

  

Tabela 2 - Ocupação (2019) 

TIPO DE 
OCUPAÇÃO 

DENTRO DO ANEL FORA DO ANEL TOTAL NA SEDE 

N° (ha) (%) N° (ha) (%) N° (ha) (%) 

AUC  2.544,43 43,65 535,72 3,59 3.250,95 12,74 

AUR  1.692,89 29,04 3.769,69 19,14 5.462,58 21,40 

Subtotal 4.237,32 72,69 4.476,21 22,73 8.713,53 34,14 

SC 70,60 1,21 4.088,02 20,58 4.158,62 16,18 

Vz 1.520,99 26,09 11.297,87 58,86 12.818,86 49,89 

Subtotal 1.591,59 27,31 15.385,89 77,27 16.977,48 65,86 

TOTAL 5.828,91 100 19.862,10 100 25.691,01 100 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
 

Dentro do anel rodoviário, os 55,76% de 2000 sobe para 65,18% em 2010, alcançando os 

72,69% em 2019. São aumentos percebidos nas ocupações enquadradas como 

consolidadas, mas restando ainda 27,31% de áreas vazias, e os 1,21% de sítios e 

chácaras. Não se observa mudanças significativas nos padrões dos adensamentos, 

embora no detalhe, sejam diferentes em alguns bairros, variando daqueles encontrados 

em 2000. Uma hipótese é que no período não tenha havido uma busca acentuada de 

reloteamentos, desmembramentos, etc.  

Nas áreas fora do anel rodoviário a situação quanto aos níveis da ocupação mostra uma 

evolução, pois os 22,73% em 2019, quando comparados aos 12,78% de 2000, e 16,32% 

em 2010, demonstra o aumento de áreas consolidadas e rarefeitas. No total em 2019 

apenas 34,14% eram AUC’s ou AUR,s, o restante representam 65,23% de áreas vazias, 

incluindo aí os sítios e chácaras (16,30%), majoritariamente  localizadas fora do Anel 

rodoviário. 

De resto, os dados de 2019 mostram que o total de sítios e chácaras representam 

16.977,48 hectares, enquanto apenas 8.713,53 hectares (34,14) pertencem àquilo que se 

nomeia área urbana compreensiva (AUC’s e AUR’s). De acordo com o levantamento feito 

para as AUC’s e AUR’s, sítios e chácaras, com ou sem os vazios, dentro e fora do anel, os 

resultados apontam a continuidade de um processo de urbanização difusa, crescente, no 

qual prevalece a tendência de ocupação rarefeita, majoritariamente localizada em 

ocupações fora do anel rodoviário. Fenômeno a merecer atenção especial no PDDU ora 

em elaboração.  
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4. MORFOLOGIA URBANA E A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

A morfologia urbana é aqui entendida como aquela dimensão físico-territorial, que expressa 

e sintetiza em sua dinâmica a estrutura urbana. Expressa o rebatimento no espaço 

concreto (urbanístico) as relações entre as estruturas social, econômica e política sobre o 

sítio geográfico. Portanto interage e espelha as especificidades geo-ambientais, 

constituindo um território apropriado pela população como algo materializado e específico 

da cidade no município, polarizando a região a que pertence. Neste viés (...) “a 

exterioridade da estrutura urbana, em sua configuração, revela historicamente as 

correlações de forças – ativas e criadoras – que produzem a cidade.”5 A cidade enquanto 

artefato resulta num espaço artificial, socialmente produzido, adaptado ao sítio geográfico, 

modificado historicamente passando por transformações no tempo. 

A morfologia urbana se expressa numa forma-configuração do espaço concreto, assim os 

registros em mapas, iconografias e desenhos, representam o modo como a paisagem se 

constituiu no tempo. Nesse sentido, o uso e a ocupação do solo são apenas 

representações de um momento, da parte visível da estrutura urbana na sua dimensão 

físico territorial. Sua relação com os subsistemas (redes) urbanos: energia, água, 

drenagem, esgotos, lixo, e os equipamentos sociais – saúde, educação, lazer etc. – 

desvela como o território urbano está qualificado e apropriado pelos diferentes segmentos 

sociais (e seus modos de vida), bem como asseguram o suporte necessário às atividades 

sócio econômicas no espaço. 

Então, o estudo da configuração do espaço através dos elementos da morfologia implica 

numa leitura do que a paisagem edificada espelha. E quando se busca ir além do campo 

visível, nas articulações entre estrutura(s) e infraestrutura(s), bem como dos equipamentos 

pontuais (sociais) necessários à qualidade de vida da população, é necessária uma visão 

de um conjunto, cujas partes componentes se expressam mais pelas relações entre si, que 

pelas descrições de cada elemento isolado. 

Quanto aos componentes da morfologia urbana aponta-se como elementos essenciais 

para análise da mesma, uma síntese feita por SAMPAIO (2015:400-424) a partir de Lamas 

(1993), agregando autores diversos, no entendimento da cada componente: 

 

- sítio geográfico (geomorfologia, topografia, hidrografia/drenagem, vegetação) 

                                                 
 
5 SAMPAIO, A. H. L. (2015:400) 
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- solo e seu parcelamento (formas do parcelamento da terra) 

- vias e movimentos (sistema viário básico e fluxos principais)  

- quarteirões, quadras e super quadras (configuração tipológica) 

- tipos de edificações (tipologias das edificações, predominâncias) 

- praças, largos e intersecções (distribuição espacial) 

- monumentos e sítios/lugares a preservar (memória urbana) 

- outros (aspectos não contemplados acima). 

A separação dos componentes por camadas descritas em texto, com mapas e figuras 

ilustrativas, é um recurso metodológico necessário à visão de síntese para um diagnóstico 

e prognóstico consistentes, desvelando o mundo visível e suas relações com o campo do 

invisível. A rigor, são “componentes estruturais” da cidade real a partir da leitura do espaço 

concreto. Para serem apreendidos tecnicamente, são feitas algumas reflexões cruzadas, 

transversais, de modo a se ter (...) “a leitura do espaço urbano nas dimensões estética, 

utilitária e funcional, etc., das quais emana o discurso urbano”.6 Entendendo o discurso 

urbano como a expressão visível da leitura técnica, a ser enriquecida e confrontada com a 

leitura da população, inerente ao processo de elaboração dos PDDU’s desde a instituição 

do Estatuto da Cidade.  

A partir dos componentes arrolados segue uma primeira leitura da cidade naqueles 

aspectos mais relevantes da morfologia urbana de Vitória da Conquista (sede), do ponto 

de vista a) quantitativo, b) funcionais, c) qualitativo e d) figurativos, enquanto coisas 

imbricadas, sem uma demarcação do que é mais ou menos importante. Inexiste uma 

prevalência de um elemento sobre o outro, são camadas postas (ilustradas) nos mapas 

temáticos, de acordo com os dados e informações disponíveis (quadros, tabelas e 

gráficos), mas sempre complementados pelos levantamentos de campo. São essenciais à 

leitura da morfologia urbana os componentes a seguir postos. 

4.1. O SÍTIO GEOGRÁFICO (O ESPAÇO “NATURAL”, SUPORTE DA 
ESTRUTURA URBANA) 

O suporte geográfico sobre qual o processo de urbanização acontece e interage, requer 

uma leitura transversal do “espaço natural” apropriado, transformado no tempo, abrigando 

                                                 
 
6 SAMPAIO,  A. H. L. (2015: 415) 
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os impactos do que se costuma denominar por ações antrópicas inerente ao ambiente 

físico-territorial, postas nos elementos subsequentes. 

i) Topografia e hipsometria (relevo / altimetria) 

ii) Hidrografia, nascentes, rios e áreas alagadiças e impróprias para ocupação 

iii) Vegetação  

iv) Outras informações 

A condição geomorfológica, topográfica e climática do sítio geográfico permite caracterizar 

a singularidade da cidade em sua configuração. O espaço intraurbano se estabelece num 

território constituído por duas sub-bacias hidrográficas, bem delimitadas a partir do espigão 

da Serra do Periperi que, espacialmente, funciona como grande divisor da drenagem 

natural (Figura 15). 
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Figura 15 - Relevo e drenagem superficial 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  
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O sítio que contém a estrutura urbana de Vitória da Conquista pertence à unidade 

geomorfológica nomeada por “Planalto dos Geraisinhos”, cujo relevo tem altitudes variadas 

em relação ao nível do mar, que vão de 725 a 1125 metros (Veiga, 2010:119), referendado 

nos mapas das Figura 15 e Figura 16, cuja hipsometria representando o relevo abriga uma 

hidrografia ramificada que sulca e drena as águas de chuva no território. O sítio geográfico 

se assenta em cotas que variam nos extremos, em intervalos entre os 300 e 400 metros 

de diferença nas altitudes, dependendo da localidade tomada como referencia na sede e 

no território municipal. 

Do ponto de vista hidrográfico, o município de Vitória da Conquista se divide entre a RPGA 

VIII e a RPGA VI7, do Rio de Contas e do Rio Pardo, respectivamente, além de fazer parte 

da mesorregião do Centro-Sul baiano, compondo uma das sete mesorregiões do Estado. 

Já a sede do município praticamente se assenta na Bacia do Rio Pardo, mais 

especificamente nas sub bacias do Rio Verruga e do Rio Catolé, com os afluentes 

separados pelo espigão da Serra do Periperi, um componente importante que demarca as 

sub bacias aludidas.

                                                 
 
7 RPGA – Região  
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Figura 16 - Topografia e drenagem superficial 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  
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O espigão da Serra além delimitar as sub-bacias e condicionar a drenagem natural, 

dispostas nos dois subespaços, um ao norte e outro ao sul, se caracteriza desde o primeiro 

assentamento humano como elemento estruturante da morfologia da cidade. O maciço 

topográfico impõe um “limite territorial” notável, em qualquer representação do espaço, 

afetando tanto a drenagem natural e bem como a percepção visual no cotidiano, no espaço 

vivido da população. Domina o território e a paisagem urbana compondo a silhueta da 

cidade, e compõe a estrutura física urbana, algo visível tanto para quem acessa a cidade 

pelo norte, como pelo sul, pelas rodovias interurbanas.  

Assim, a Serra do Peri-Peri é perceptível em alguns trechos de vias estruturais e até locais, 

a partir de vários ângulos no espaço intraurbano, impactando as visuais internas (cidade-

Serra) bem como as visuais externas (acessos-Cidade). A Serra compõe a geografia e a 

história da ocupação do espaço urbano, merecendo destaque e proteção especial, 

incorporada a legislação atual como Parque Municipal.  

 O mapa de declividades posto na Figura 17 ilustra outro aspecto singular do sítio, a ser 

levado em conta no uso e ocupação do solo. As duas vertentes ou encostas, da Serra do 

Peri-Peri ao sul e ao norte, possuem uma mudança acentuada de declividades a partir do 

topo da Serra, cujo impacto no cotidiano da cidade é a aceleração das águas pluviais, 

distribuídas e canalizadas pelo sistema viário, sobretudo aquele cujo traçado é 

perpendicular ao sentido das curvas de nível, sem atentar para a topografia do sítio. Essa 

condição mostra que a ocupação do espaço contraria a boa técnica, quanto às 

características geomorfológicas do sítio geográfico.   

Em arquitetura é comum se usar o recurso de mudança das declividades nos telhados 

(desde a colônia), sempre para acelerar o lançamento das águas de chuva para longe do 

beiral, de modo a proteger as paredes externas da umidade. Entretanto na morfologia 

urbana, o relevo e sua relação com a drenagem natural mostram que nem sempre a 

ocupação do solo, sobretudo em encostas íngremes, significa um fator positivo. É o caso 

de Conquista, pois a configuração do relevo condiciona a dinâmica hidrológica que 

direciona os fluxos das águas pluviais, coletadas a partir das cotas altas da Serra e 

conduzidas para as partes baixas do assentamento urbano. Tendo como resultado 

negativo a ocorrência de transtornos nos picos de chuvas mais intensas, alagando as cotas 

mais baixas, quando a declividade é menor.
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Figura 17 - Relevo e declividades do sítio 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  
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Do ponto de vista quantitativo é possível ver nos Quadros a seguir, que predominam as 

declividades planas ou suavemente onduladas no total das áreas consideradas no 

mapeamento feito.  

Figura 18 - Declividades do sítio (hectares) 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  

 

Figura 19 - Declividades do sítio (percentuais) 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  

 
A condição geomorfológica propicia uma rede de drenagem coletora dos fluxos hídricos 

(pluviais e de águas servidas) fortemente impactada no seu entorno pelos assentamentos 

urbanos que impermeabilizaram parte significativa do solo, notadamente dentro do anel 

rodoviário. Situação agravada pelo desenho da trama viária dos loteamentos e edificações 

que, ao invés de reterem as águas nas cotas mais elevadas do sítio, retardando a 

velocidade/tempo de chegada às áreas baixas aceleram os fluxos em direção a talvegs, 

riachos e rios nas duas sub bacias. 
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Figura 20 - Relevo e curvas de nível 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  
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A topografia vista nas secções (ou perfil) ilustram a análise feita. O destaque posto na 

Figura 21 mostra a diferença de declividade, muito acentuada no sentido norte-sul. 

 

Fig. SG 04 –  
 

  
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  

 
Historicamente, o desenho viário dos loteamentos e ocupações assentadas nas encostas 

acima de 8% de declividade, alcançando 20 e até 45%, só agravaram a situação 

desfavorável descrita. Pois os empreendimentos avançaram no espigão sem observar a 

drenagem natural no principal divisor das sub bacias, estruturador do “caminho das águas” 

em direção aos bairros antigos centrais, de topografia mais suave e dispostos nas cotas 

abaixo dos 900 metros de altitude. É possível afirmar que mais de 25% da AUC (área 

consolidada) dentro do anel rodoviário, é composta por ocupações (encosta sul) em 

terrenos com declividades com mais de 20% (Figura 17). 

O sítio da cidade por estar localizado numa região enquadrada como de clima tropical de 

altitude, na faixa de transição entre a tipologia climática de úmido e subúmido, possui as 

características de semiárido em áreas de depressão. Possui temperatura média anual 

entre 20º e 24º e durante a estação mais quente (verão) as temperaturas médias são 

amenas (23ºC); no outono a temperatura média concentra-se na faixa de 21ºC, enquanto 

que no inverno se configuram as mais baixas temperaturas na faixa de 15º a 17ºC. (cf. 

Estudo do Meio Físico). Entretanto não foram encontrados levantamentos na escala micro- 

climática do espaço intraurbano, mas, mesmo assim é possível inferir, com base na 

literatura e na observação direta no campo, várias situações comuns a cidades inseridas 

maior declividade 

Figura 21 - Secção transversal cf. curvas de nível 
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na zona intertropical abaixo da linha do equador, com altitude, latitude e longitude similares. 

As variações térmicas são perceptíveis no cotidiano dos habitantes.  

No cotidiano verificam-se amplitudes térmicas com variações significativas, sobretudo nos 

contrastes dias e noites, e também de acordo as estações do ano. A ventilação 

predominante no sentido nordeste/sudeste, quando combinada com as baixas 

temperaturas no inverno criam condições desfavoráveis para o conforto térmico no espaço 

intraurbano, com impacto nos espaços abertos e nas edificações com orientação e 

aberturas desfavoráveis. Não por acaso, a cidade é conhecia como “cidade do frio”, 

fazendo parte da imagem da cidade, para moradores e visitantes. Por outro lado, quando 

as temperaturas máximas durante o dia, ultrapassam os 26º sem a ventilação adequada 

para a amenização do micro-clima intraurbano, a sensação de desconforto é bastante 

sentida.  

Consequentemente, os espaços públicos abertos destituídos de arborização de porte 

capaz de reduzir o desconforto térmico e a sensação de calor, não raro se equiparam a 

espaços abertos similares em cidades de menor altitude, abaixo da Serra do Marçal na 

mesma região (Itambé, Itapetinga, Caatiba etc.). As praças e ruas quando arborizadas, 

possuem um micro-clima favorável e ameno quando a temperatura se eleva, além de 

refrear os ventos frios do quadrante sul e sudeste. 

Do ponto de vista da precipitação pluviométrica comparada à temperatura média mensal 

se constata pela Figura 22, que as curvas do comportamento das duas variáveis, se elevam 

nos meses que vão de novembro a março. Já as temperaturas mais baixas ocorrem entre 

abril/maio e se estendem até outubro, coincidindo com a curva dos meses de menor 

impacto pluviométrico.  
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Figura 22 - Precipitação Acumulada e Temperatura Média, Mensais (1981 - 2010) 

 

Fonte: INMET (2018) 

Em síntese, as precipitações caracterizando a estação chuvosa ocorrem entre verão e 

outono, quando ocorrem os maiores transtornos no cotidiano da cidade, com os 

alagamentos em vários bairros. É quando as questões de macro-drenagem precária 

afloram, e se manifestam de forma mais contundente no espaço alterando a rotina da vida 

urbana, demonstrando que a morfologia urbana carece de infraestrutura, que requerem 

investimentos altos, sem o que, os problemas continuarão se agravando. 

4.2. O SOLO E SEU PARCELAMENTO 

Os dados coletados mostram que a apropriação e uso solo urbano é predominantemente 

comandado pelos loteamentos, regulares e irregulares. O desenho da trama viária é 

majoritariamente constituído por grelhas de traçado regular, que delimitam quadras e 

quarteirões com diferentes dos padrões de ocupação.  

É possível afirmar que mais de 80% do solo ocupado dentro do anel rodoviário, tanto nas 

AUC’s – Áreas Urbanas Consolidadas –, como nas AUR’s – Áreas Urbanas Rarefeitas – 

se constitui de áreas loteadas (regulares ou não). É evidente que a topografia levemente 

ondulada, cobrindo mais de 70% do território aludido facilita o uso da trama em xadrez, 

tanto por ser um padrão de mais fácil implantar, como por facilitar o aproveitamento na 

repartição de quadras e dos lotes – com diferentes tamanhos – visando a comercialização, 
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de acordo a renda do adquirente. Ademais, propicia o “reloteamento”, feito a posteriori, em 

resposta às demandas do mercado. 

Mesmo nas AUC’s – áreas urbanas consolidadas –, e AUR’s – áreas urbanas rarefeitas –, 

postas fora do anel rodoviário, predomina o traçado viário em xadrez, incluindo os 

parcelamentos ditos de sítios e chácaras. As diferenças de traçado quase sempre são 

exceções, não é uma constante observada no mapeamento feito. 

Consequentemente, a estrutura urbana resulta num mosaico fruto de uma bricolagem, ao 

longo do tempo, por loteamentos justapostos, cujos padrões só diferem quanto a: largura 

de vias, tamanho do lote, tipologia da edificação, qualidade da construção etc. Os padrões 

decorrem de uma lógica de mercado, atrelados a uma malha viária estrutural mais antiga, 

herdada das rodovias intermuniciais, e não de uma ação planejada por parte da 

municipalidade quanto à morfologia urbana. Tanto que o efetivamente implantado do 

primeiro Plano Diretor, de 1976, e do segundo de 2006/7, alteraram muito pouco na 

morfologia urbana, sobretudo quanto à malha viária pré-existente e  na lógica de uma 

cidade-radial, historicamente herdada. 

A rigor, é a lógica de mercado do solo que vem transformando a terra bruta em loteamento 

e ou glebas urbanizadas, ou desmembradas das áreas rurais. De início parcelando a área 

urbana vazia, ou área rural ociosa, sem qualquer infraestrutura posta, sendo colocada à 

venda a partir de uma planta baixa aprovada (ou não), pela municipalidade. Como em 

outras cidades é comum a aprovação acontecer durante e ou após a venda de lotes, fato 

similar ao parcelamento por desmembramentos de áreas rurais em glebas maiores, 

voltados para futuros empreendimentos, tipo condomínios fechados ou para grandes 

equipamentos.  

É a mesma lógica que impera de modo explícito em várias cidades médias e grandes, pois 

que, transformar solo dito “rural” em solo urbano vendável se tornou um negócio recorrente. 

Mesmo sem infraestrutura básica posta, o processo tem permitido ganhos sem muito risco 

para o empreendedor imobiliário, superando em muito o valor venal do que antes era visto 

como solo rural. Um fenômeno agravado pela crise econômica sobre as áreas rurais de 

baixa produtividade, acometidas por estiagens prolongadas na região do semiárido baiano 

e nordestino, afetando os recursos hídricos e a exploração da terra pela agricultura e 

pecuária extensivas, de baixa produtividade. Por outro lado, a agropecuária produtiva dita 

intensiva, requer tecnologia e capital, além de gestão profissionalizada, o que, sem apoio 
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ao financiamento das atividades inviabiliza a mudança de uma cultura no campo herdada 

de uma tradição extensiva.  

Sobre a questão uso do solo urbano foi regulada em todo o território nacional, desde a Lei 

6766/79. Já os parcelamentos feitos em área rurais deveriam obedecer as normativas do 

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Entretanto, na prática 

persiste uma série de práticas flagrantemente em desacordo com as leis em vigor, tanto 

no parcelamento do solo de imóveis urbanos como em áreas rurais. Nesse sentido o 

Estatuto da Cidade (2001), tentou regulamentar diretrizes gerais para o processo de 

parcelamento do solo, entretanto, poucos municípios incorporam, regulamentam ou 

monitoraram adequadamente o processo de parcelamento.  

Consequentemente, não basta o município instituir uma legislação específica 

especificando exigências para as diversas formas de parcelamento do solo, sem incorporar 

etapas e critérios objetivos para a aprovação dos empreendimentos (públicos e privados), 

bem como fiscalizar a implantação monitorando o processo. É preciso fiscalizar o processo 

de implantação dos loteamentos, coibindo as ações irregulares. Um fato observado no 

histórico das nossas cidades é a pouca articulação entre o cotidiano da aprovação dos 

parcelamentos, a fiscalização na implantação, e o atendimento às diretrizes oriundas dos 

PDDU’s instituídos (ver, FERRAZ, 2001).  

Um aspecto importante em Vitória da Conquista está na questão dos limites do que se 

define por Área Urbana (consolidada ou de expansão futura), no PDDU em vigor, e o que 

se entende por Área Rural. Persiste uma confusão entre o texto da Lei do Plano Diretor e 

as legendas nos Mapas anexos à lei, nos quais a redação sugere uma dubiedade patente, 

pois os limites não descritos em coordenadas, georeferenciadas, possibilitando 

interpretações díspares em desacordo com as diretrizes postas. Questão a ser enfrentada 

no novo PDDU.  

4.3. VIAS E MOVIMENTOS  

A lógica do sistema viário condiciona e determina a composição do espaço intraurbano. 

Por ser a base física mais estável da estrutura urbana, a sua distribuição espacial interfere 

na configuração e nos fluxos das viagens, condicionando os canais por onde trafegam as 

pessoas e as cargas. Conquista resulta de um histórico ligado ao rodoviarismo, fruto de 



 
 
   
 

 

47 
 

uma política nacional cuja matriz de desenvolvimento tem por pilar, ainda hoje, o modo de 

transporte rodoviário, já visto anteriormente.  

O anel rodoviário e as vias radiais são dominantes na morfologia urbana, pois articula as 

vias estruturais intermunicipais (BR’s e BA’s) às vias intraurbanas que, em sua maioria, 

não decorreram das diretrizes dos PDDUs anteriores. É evidente que o anel rodoviário 

responde a uma demanda concreta, a de evitar que os fluxos de passagem mais pesados, 

sobretudo do transporte de cargas, continuassem adentrando no espaço intraurbano. É 

uma solução clássica quase sempre adotada à revelia dos Planos Diretores, na maioria 

das nossas cidades médias e grandes, como soe acontecer Brasil afora. Como o projeto 

não se fez acompanhar de um estudo do uso e ocupação do solo no entorno dessa via 

estrutural, o fato tem gerado problemas e conflitos, não só do ponto de vista tráfego de 

passagem versus tráfego local, intraurbano, como também problemas de acessibilidade na 

questão do uso do solo.  

Por certo a questão da mobilidade urbana, e seus fluxos, não podem ser vistas apenas 

numa escala de tratamento, isolada do que acontece no entorno, quanto ao uso e 

ocupação do solo (tratado em item próprio). Mas para fins de análise morfológica no PDDU, 

ainda sem adoção de hierarquia baseada em normas técnicas (tipo Código Nacional de 

Trânsito ou DNIT), são aqui nomeadas três níveis/escalas de abordagem: 

I) macro escala: vias estruturais intermunicipais (BR’s e BA’s), e rurais; 

II) meso escala: vias estruturais intraurbanas (principais e secundárias); 

III) micro escala: vias locais e especiais (ruas, alamedas, ciclovias etc.). 

Os mapas nas Figura 23 e Figura 24, do sistema viário, ilustra bem a questão do sistema 

viário e dos movimentos, considerado elemento central da estrutura urbana, cuja 

configuração interfere e condiciona a aglutinação dos fluxos de viagens, por automóvel 

individual e por ônibus, no transporte coletivo (Figura 24). Além de atrair determinados 

corredores de atividades, como se verá em item próprio a seguir.   
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Figura 23 - Mapa Sistema Viário Básico 

 

 
Legenda: 
 
Vias estruturais 
 
I – rodovias BR’s, BA’s 
II – vias principais 
II – vias secundárias  
  
III – vias locais 
  
Escala gráfica 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  

 
As ilustrações postas mostram que as vias estruturais – com exceção do anel rodoviário – 

convergem para o Centro Tradicional, existindo poucas vias perimetrais articuladoras das 

radiais. Tal condição determina que os fluxos e movimentos por veículos, mais 

estruturantes no espaço urbano, resultem em feixes igualmente radiais, com poucas 

opções de movimentos veiculares transversais (bairro/bairro). 

 

Figura 24 - Mapa Sistema Viário / Fluxos viagens (ônibus) 

 

Legenda: 
 
Vias / fluxos (viagens ônibus) 
 
I – nível A 
II – nível B 
III – nível C  
IV – Vias locais  
O – terminais de ônibus  
 
Escala gráfica   

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  

 
Por outro lado, fica evidente a baixa articulação viária intraurbana entre as áreas dos 

bairros do setor Leste com o setor Oeste, cuja passagem obrigatória pelo Centro 

Tradicional, gera conflitos entre tráfego de passagem e tráfego local, nas vias de menor 

capacidade, muitas usadas também para estacionamentos. Um desafio a ser enfrentado 
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desde o PDDU, passando pala lei de Uso e Ocupação do Solo, com evidente 

desdobramento no futuro Plano de Mobilidade Urbana.8     

Figura 25 - Mapa Sistema Viário / Fluxos (ônibus) x densidades brutas 

 

Legenda: 
Vias / fluxos (ônibus) 
 
 
 
 
Densidades brutas  

 
 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  

 
O sistema viário geral, mesmo com a implantação do anel rodoviário reproduz o modelo 

clássico de Cidade Radial9. Inclusive rebatido e condicionando os fluxos em transporte 

coletivo, nas linhas de ônibus agregadas que, igualmente, convergem para um único 

terminal, localizado no Centro Tradicional expandido. A concentração de fluxos tem relação 

com desenho das vias estruturais, implicando em situações problemáticas a serem 

enfrentadas no novo PDDU, no horizonte de 2040. São arroladas como questões 

importantes: 

- conflitos em intersecções inadequadas do anel rodoviário com vias radiais. 

- falta de monitoramento e controle nos acessos irregulares ao anel rodoviário. 

- poucas vias perimetrais articulando as vias radiais entre si. 

- vias centrais congestionadas na horas de pico, com tendência ao esgotamento.   

- ônibus e automóveis disputando as mesmas calhas viárias, mais carregadas. 

- estacionamentos insuficientes para quem se desloca por automóvel. 

- penalização do pedestre nas áreas centrais, de comércio e serviços. 

- articulações deficientes entre os movimentos no sentido leste-oeste. 

- tendência de fuga das atividades nas áreas centrais, pelos conflitos do tráfego. 

                                                 
 
8 A legislação federal impõe como normas específicos: Leis do PDDU e da Mobilidade 
Urbana 
9 BOAGA, , G. (1977). Diseño de Tráfico y forma urbana. Barcelona: Gustavo Gilli.  
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- precária sinalização horizontal e vertical nas vias estruturais. 

- vias ociosas de maior capacidade nas áreas novas, não centrais. 

Do ponto de vista da micro escala, se observa: 

- vias locais sem pavimentação adequada. 

- ciclovias e ciclo faixas, descontínuas, sem articular as viagens entre origem/destino. 

- calçadas precárias ou inexistentes, em áreas de população com menor renda. 

- arborização insuficiente em muitas vias importantes, praças e largos. 

4.4. QUARTEIRÕES, QUADRAS E “SUPER QUADRAS” (CONFIGURAÇÃO 
TIPOLÓGICA) 

Como as tramas viárias da cidade tem a predominância do traçado geral em xadrez, e 

poucos desenhos menos ortogonais, sempre excepcionais, acabem determinando a 

configuração geométrica de quadras e dos quarteirões (lado de quadras)10 de traçado 

regular. Mais recentemente se observa empreendimentos em condomínios (horizontais e 

ou verticais), que falseiam o conceito clássico do urbanismo moderno de “super quadras”; 

pois são concebidos como espaços fechados, de acesso restrito, controlados por guaritas, 

diferindo do desenho posto no Plano Piloto de Brasília por Lúcio Costa, baseado numa 

outra forma de apropriação e configuração espacial (sem lotes), com as edificações 

elevadas sobre pilotis.  

Na verdade, as pseudo “super quadras” são projetados como espaços segregados, 

lançados pelo mercado imobiliário formal induzindo um outro modo de morara, como uma 

suposta “solução” para os problemas de segurança, aliada à venda de 

privacidade/conforto, cujo marketing é crescentemente voltado para dar status num espaço 

diferenciado do restante da cidade. É um fenômeno recente, que no Brasil se iniciou no 

século passado nas grandes metrópoles, agora alcançando as cidades médias de modo 

cada vez mais forte, representando o que a estudos recentes nomeiam por “arquitetura do 

medo”.  

Por outro lado, são raros os traçados fora do padrão xadrez, como o trecho do Miro Cairo 

de configuração radial concêntrica, gerada a partir de uma praça central. Embora de 

traçado regular, os lados das quadras nas vias locais radiais são quarteirões com ângulos 

                                                 
 
10 Ver, quadra e quarteirão in: FERRARI, C. (2004). Dicionário de Urbanismo. S.Paulo: Disal Editora.  
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oblíquos, diferindo do padrão dominante ortogonal. Outro caso excepcional é em 

Campinhos, quando as quadras não resultam de um loteamento convencional, derivam de 

caminhos e estradas antigas típicas de áreas rurais, sem um traçado geométrico rígido. 

Também se pode incluir no campo da excepcionalidade os parcelamentos nas encostas 

íngremes da Serra do Periperi, como trecos dos assentamentos populares em Ibirapuera, 

Guarani e Cruzeiro. Embora possuam um traçado regular, algumas quadras não obedecem 

integralmente à geometria ortogonal, predominante na estruturação dos subespaços.  

Figura 26 - Quadras com traçado não ortogonal 

Quadras – Miro Cairo Quadras – Campinhos 
 

  
 

Quadras – Simão Quadras – Bruno Bacelar II 
 

 
 

 

Quadras – Condomínio no Recreio Quadras – Loteamento Cidade Modelo 
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Quadras – Espírito Santo Quadras – Nova Cidade 
 

  
 
 
 

Quadras – Panorama II 
 

Quadras – VOG 3 

  

Fonte: extraídas do Google (2018) 
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Outra exceção é a observada nas quadras do núcleo do Centro Tradicional, cujo traçado 

deriva da malha seminal a partir da “Rua Grande” (ver figuras, CT). Portanto não 

representam um traçado de loteamentos modernos, de geometria ortogonal. 

Figura 27 - Quadras com traçado não ortogonal. 

Quadras – Centro Quadras – Cruzeiro 
 

  
Fonte: extraídas do Google (2018) 

 
 

Quadras – Centro Tradicional Detalhe - CT 

 

 
 

Fonte: extraídas do Google (2018) 

De resto, as ilustrações a seguir mostram que predominam as quadras de desenho regular, 

cuja forma geométrica no plano variam indo dos quadrados, até formas retangulares (ver 

Figs. QR’s) com dimensões as mais variadas, de acordo o tamanho dos lotes e a faixa de 

renda da população. De um modo geral, inexiste preocupação ou exigências com os custos 

da urbanização, quanto às infraestruturas em rede (básica), transferidas para o poder 

público implantar, em especial nos loteamentos mais populares.  
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Figura 28 - Quadras com traçado ortogonal 

Quadras - Alto Maron Quadras - Felícia  
 

  
Fonte: extraídas do Google (2018) 

 
 

Figura 29 - Quadras com traçado ortogonal – fora do anel 

Quadras - Espírito Santo Quadras - Sítios e Chacáras  

 

 

 

 
Fonte: extraídas do Google (2017) 
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Figura 30 - Quadras com traçado ortogonal 

Quadras - Patagônia Quadras – Candeias 
 

  
 

Quadras – Lot. Senhorinha Cairo 
 

 

 
Quadras – Ibirapuera 

 

 
Fonte: extraídas do Google (2017) 

 

4.5. TIPOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES (TIPOS PREDOMINANTES) 

O levantamento de campo feito em 2019 demonstra que é predominante a tipologia 

construtiva de casas, quando comparada à de prédios verticais de diferentes alturas, 

baixos, médios ou altos. O que varia na horizontalidade da ocupação é o tamanho, porte, 

padrão construtivo e qualidade dos materiais etc. Diretamente correlacionado com da faixa 

de renda dos moradores, ou tipo de uso – comércio, serviço, misto – muito comuns, nos 

corredores com atividades econômicas diversificadas.  

Em geral, nas áreas consolidadas ou rarefeitas, os lotes são cercados por muros 

relativamente altos, encobrindo as fachadas, postos no limite da testada do lote com 

acessos limitados a pessoas e automóveis. Resulta uma paisagem de ruas ladeadas por 
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“fachadas cegas”, sem a percepção dos recuos das edificações. Mesmo nos bairros mais 

pobres, a tendência ao fechamento para as ruas é uma constante. A exceção fica por conta 

das casas e prédios baixos, cujo uso de comércio e serviços, ou em prédios nas vias 

estruturais e corredores de atividades. É pouco usual o recurso de grades nas testadas 

dos lotes edificados, ou mesmo outras soluções que permitiriam uma transparência visual 

entre o espaço privado e o espaço público.  

A ocupação urbana acontece predominantemente em casas que variam de um a dois 

pavimentos. Enquanto o processo de verticalização – com prédios mais altos –, é algo mais 

recente, e está mais concentrado em dois sub-espaços, um na área mais central e outro 

no vetor ao leste de ocupação mais recente, ilustrados na Figura 31.  

Figura 31 - Solo e Verticalização Urbana 

 

Ocupação Consolidada 
& Verticalização Urbana 

Legenda: 

 
(atualizar + áreas rarefeitas) 

 
Obs: falta o Distrito Industrial e 

Lagoa das Flores 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  

 
A título de exemplo seguem algumas ilustrações, com as tipologias arquitetônicas 

predominantes, conformando os diferentes padrões de ocupação. 
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Figura 32 - Tipologia Edificações; Alto padrão 

Centro Tradicional Centro Tradicional 
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Candeias 
 

 

Candeias 
 

 
Candeias 

 

 

Candeias 
 

 

Fonte: extraídas do Google (2018) 

 
 

Figura 33 - Tipologia Edificações; Médio padrão 

Airton Sena Felícia  
 

 

 
 

 
Fonte: extraídas do Google (2018) 

 

URBIS I 
 

URBIS I 
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INOCOOP II 

 

 

INOCOOP II 
 

 
Fonte: extraídas do Google (2018) 

 

Figura 34 - Tipologia Edificações; Baixo padrão 

Quadras - Miro Cairo 

 

Campinhos 

 
 

Coveima II 
 

 

Bruno Bacelar II 
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Cruzeiro 
 

 

Cruzeiro 
 

 
Morada Real 

 

 
 

Espírito Santo 
 

 

Fonte: extraídas do Google (2018) 

 

4.6. PRAÇAS, LARGOS E ÁREAS VERDES (DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL) 

A estrutura urbana da cidade atual tem uma distribuição das praças, largos e áreas verdes, 

bem como espaços destinados ao lazer bastante desequilibrada no território, como se 

observa no mapa da Figura 35. É evidente a descontinuidade entre as Áreas Verdes, mas 

também o uso de algumas ruas e avenidas como espaços de lazer, numa apropriação 

curiosa, que, se por um lado propicia um uso social em horários e dias menos utilizados, 

por outro revela a falta de espaços específicos para práticas ligadas ao cotidiano dos 

moradores para a prática de esportes/lazer. 
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Figura 35 - Mapa Áreas Verdes e Espaços Abertos. 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  

 

Também é observado no levantamento feito, numa escala macro espacial da cidade, que 

as Áreas Verdes de maior porte ficam por conta do Parque da Serra do Peri-Peri, 

correspondendo aproximadamente a mais de 1.000 hectares, e quando agregado à área 

desapropriada do já instituído Parque do Rio Verruga mais a Lagoa das Batéias, o conjunto 

responde por mais de 2/3 das áreas efetivamente protegidas. 

Na literatura urbanística as áreas verdes se prestam a diferentes usos e, do ponto de vista 

da função social da propriedade (bem público), tanto se presta ao lazer, como serve para 

elevar a qualidade ambiental, sobretudo no quesito conforto térmico, abaixando as 

temperaturas internas nos trechos arborizados, reduzindo as “ilhas de calor” e contribuindo 

para a redução das taxas de impermeabilização do solo nas áreas mais densas, ocupadas. 

Via de regra os Sistemas de Áreas Verdes e Espaços Abertos, quando planejados, implica 

em prospectar uma espécie de “verde contínuo” articulado às vias e movimentos presentes 

na morfologia urbana. De um lado enriquece a qualidade estética da cidade, configurando 

uma paisagem ecologicamente respeitosa quanto ao meio físico (sítio geográfico) e seus 

componentes essenciais: relevo, solo, vegetação, clima e hidrografia.  
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Para que Conquista reverta a situação levantada, visivelmente fragmentada, precisa 

instituir um Sistema de Áreas Verdes e Espaços Abertos contínuo e equilibrado. Para tanto 

carece de diretrizes para tais espaços, seja visando o acesso da população aos 

equipamentos de lazer/esportes, seja para interferir diretamente na variação das 

temperaturas mais elevadas nos espaços públicos abertos, por conta da amplitude térmica 

antes observada. Sempre que possível considerando a preservação e conservação dos 

cursos e espelhos d’água pré-existentes, as vias estruturais de tráfego mais intensos 

visando melhoria da qualidade do ar (poluição atmosférica). Se espera como resultante da 

implementação das medidas, paulatinamente, uma elevação do padrão de qualidade 

estética do ambiente construído. 

Em estudo em equipe VEIGA (2010:29)11, após um levantamento sistemático, faz uma 

constatação importante posto nas conclusões:  (...) “Para as Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico, o PDU-2007 não define claramente como determinado na Lei Federal, contudo, 

faz uma generalização no Art. 35º ao criar o subsistema de áreas de valor ambiental 

composto pelas Áreas de Valor Ambiental Municipal e Urbano. Para o PDU-2007, as Áreas 

de Valor Ambiental Municipal são constituídas pelas Unidades de Conservação e as Áreas 

de Preservação Permanente, enquanto as Áreas de Valor Ambiental Urbano são os 

Espaços Abertos Urbanizados e as Áreas Verdes.” 

De modo preliminar segue uma sequencia de imagens, mostrando trechos de espaços 

públicos distribuídos do espaço intraurbano, de modo gragmentado, requerendo uma 

articulação entre os mesmos. Iniciando pelo Centro Tradicional, passando por alguns 

bairros (de alto, médio e baixo padrão), até mostrar o Rio Verruga, e a situação atual, a ser 

visto como área protegida, e um futuro Parque Urbano. 

 

 

 

 

 

                                                 
 
11  VEIGA et all (2010). Tipologia e usos das áreas verdes em Vitória da Conquista – Bahia, Brasil. 
In: Revista Eletrônica Geoaraguaia. Barra do Garças-MT. V 7, n.2, p. 17 - 31. Julho/Dezembro. 2017 
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Pça. Tancredo Neves Pça. Tancredo Neves 

 
 

 

 
 

 
 
 

Alto Maron 
 

 

Alto Maron 
 

 
Batéias 

 

 

Batéias 
 

 

 

Brasil 

 
 

Inocoop 
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Cruzeiro  
 

 

Lagoa das Flores 
 

 

 

Miro Cairo  
 

 

Lagoa das Flores 
 

 
 
 

Av. Olívia Flores  
 

 

Av. Olívia Flores 
 

 
 

Nova Cidade 
 

 

Sá Barreto 
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Urbis   
 

 

Urbis 
 

 
 

Rio Verruga Rio Verruga 

 

 
 

 

 

  

 

Cabe ao novo PDDU, enfrentar as questões postas e repropor um Sistema de Áreas 

Verdes e Espaços Abertos de um lado articulado às demandas da população, em especial 

reforçada pelo processo participativo em curso, de outro lado perpassando a análise da 

morfologia urbana, submetida a uma fragmentação muito grande na distribuição espacial 

das áreas de lazer/esportes nos bairros em geral.   

 
  

4.7. EDIFICAÇÕES E OU SÍTIOS/LUGARES, A PRESERVAR (MEMÓRIA 
URBANA) 

Poucos exemplares da arquitetura urbana dos séculos XIX e XX (modernos) foram 

preservados ou estão protegidos no campo normativo. Como se observa no mapa de Áreas 
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Verdes e Espaços Abertos, do ponto de vista do ambiente “natural” existem Parques 

Municipais e APP’s, reconhecidos no PDDU em vigor e enquadrados como áreas 

protegidas na legislação derivada, no caso a LOUOS. 

Embora em nível regional, existam exemplares tombados de grande valor arquitetônico e 

urbanístico (listar), sobretudo na região da Chapada Diamantina e entorno, nas cidades 

tombadas com patrimônio histórico e ambiental reconhecido nacionalmente pelo Iphan, e 

em alguns casos em nível estadual pelo Ipac, Inema etc.   

Na história de longo prazo do município e cidade sede, o processo de modernização 

acelerado no século XX, não se registra grandes reocupações preservacionistas do 

conjunto de espaços que compõem o Patrimônio Ambiental (natural e construído). Algo a 

ser devidamente equacionado em nível local pela gestão do município. São evidentes as 

modificações modernizadoras no Centro Tradicional da cidade, nas quais a substituição 

tipológica das edificações antigas (século XIX e início do XX) e até exemplares modernistas 

foram demolidos ou reformados radicalmente, ora para atender às mudanças de uso, que 

poderiam acontecer sem a descaracterização observada, ora por atos de vontade dos 

proprietários afeitos à ideia equivocada de que “trocar a fachada” de edificações 

consideradas “fora de moda”. Existem reformas menos agressivas, mas nem por isso a 

visão de conjunto pode ser considerada aceitável enquanto preservação/conservação do 

patrimônio ambiental, levando em conta os valores qualitativos ligados à memória urbana.  

A iconografia ainda existente mostra que a “Rua Grande”, a ser incorporada aos estudos 

do PDDU, na verdade mostram um grande largo depois impactado por ações discutíveis 

que mutilaram um espaço ligado à imagem e ao desenho da Vila, desfigurando a 

morfologia histórica pretérita. As perdas arquitetônicas aconteceram, sendo a mais notável 

a ocupação no meio do largo, por uma quadra de uso privado, dividindo o grande espaço 

público em dois. Mais precisamente a quadra que abrigou por muito tempo o antigo Hotel 

Albatróz, o primeiro hotel moderno da cidade. Daí emerge um desafio a ser enfrentado pelo 

PDDU, a ser desdobrado nas suas diretrizes e na legislação pertinente, sobre intervenções 

no Centro Tradicional e vizinhança, no entorno próximo, com as ruas e travessas que 

restaram. 

Embora seja um Centro Tradicional o mesmo se encontra bastante alterado, sobretudo na 

sua tipologia arquitetônica, cabendo questionar até que ponto o espaço urbanístico atual, 

que ainda abriga fragmentos da história e suas transformações pode ser objeto de 

preservação parcial dos exemplares restantes. A questão posta para esse 



 
 
   
 

 

67 
 

diagnóstico/prognóstico a ser levada às oitivas no processo de participação diz respeito à 

pergunta clássica: o que deve permanecer e o que pode ser mudado, sem apagar os 

vestígios do passado?  

Das ações equivocadas, quais seriam passíveis de correção, ajustes etc.? A questão passa 

pela visão dos moradores considerando o que se chama de “urbanismo da continuidade” 

em contraposição ao velho “urbanismo demolidor”. Como se observa Lewis MUNFORD 

(1965) na sua obra clássica “A cidade na história”, ou Kevin LYNCH (1980) em 

“Planificación del sítio”, dentre outros autores12. Afinal a cidade é feita por e para seus 

habitantes, construída no tempo por camadas e, como tal, qualquer centralidade urbana é 

algo historicamente determinado, abrigando um passado que, no presente, através de 

Planos e Projetos, devem ir sinalizando futuro(s) com espaços novos, sem destruir as pré-

existências significativas. Logo, os poucos vestígios antigos ainda preservados, e outros 

ainda não reconhecidos oficialmente (a serem catalogados), podendo abrigar funções 

novas respondendo às necessidades reais, mas sempre voltados para fortalecer a 

memória urbana, sem apagar os vestígios mais importantes: materiais e imateriais (p. ex. 

usos e costumes).  

O centro Tradicional carrega o DNA da cidade polo regional, podendo ser comparado a 

uma espécie de “sala de visitas da cidade”, cuja imagem retórica sinaliza que a mesma, 

pertence ao morador e ao visitante, merecendo atenção e zelo rigorosos. A história do 

urbanismo vem demonstrando que a retirada de funções centrais, que dão vitalidade ao 

Centro, ao serem realocadas para outras centralidades secundárias trás um alto grau de 

probabilidade de esvaziamento e decadência para o Centro Tradicional. 

Emblematicamente, é o caso da sede da Prefeitura no município, bem como outras 

atividades importantes de educação e saúde, agencias bancárias e religiosas, localizadas 

no “core” da cidade e seu entorno próximo. Mas não basta preservar o imóvel isolado, é 

preciso manter no Centro usos compatíveis com a arquitetura e o espaço urbanístico pré-

existente.  

Do ponto de vista do meio físico “natural”, se entende que os rios, riachos, lagoas e 

espelhos d’água remanescentes, compondo ou não os Parques já instituídos, alguns 

postos no PDDU 2007 e em vigor, devem ser igualmente preservados de ocupações 

                                                 
 
12 MUNFORD, Lewis (1965). A cidade na história. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia. 2v. e LYNCH, Kevin 
(1980). Planificación del sítio. Barcelona: Ed. Gilli. 
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danoas, catalogados e protegidos por normas específicas. O conjunto pode ser visualizado 

nos mapas postos no item sobre o sítio geográfico, numa rede de corpos hídricos, ao lado 

de vestígios da vegetação nativa, capaz de constituir um “sistema de áreas verdes” 

podendo vir a compor corredores ecológicos importantes para o meio ambiente. O objetivo 

geral seria rearticular cidade-natureza numa paisagem urbana revigorada. Considerando 

na paisagem construída, que as arquiteturas (tipologias) e o espaço urbanístico se fundem, 

gerando padrões percebidos no espaço concreto. O espaço “natural” pré-existente e ou 

restaurado no sítio geográfico, servem de suporte ao espaço edificado, fortalecendo a 

imagem da cidade e autoestima da população.    
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