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1. APRESENTAÇÃO 

 
O presente documento apresenta o Produto 10 – Tomo III - Relatório Preliminar do 

Plano Diretor do Distrito Aeroportuário, parte integrante do nono 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 Distrito Aeroportuário foi criado pela Lei Complementar nº 2.116, de 22 de dezembro de 

2016 diante da ineficácia de experiências que diluem a especificidade das áreas com 

restrições aeronáuticas no zoneamento ordinário municipal; do destaque do equipamento 

no zoneamento municipal e da necessidade de proposição de regulação urbanística e 

gestão diferenciadas com estrutura própria para a área sob a sua influência. A Lei cria o 

Distrito Aeroportuário destinado à instalação do Aeroporto Regional de Vitória da 

Conquista, contendo as restrições e permissões quanto ao ordenamento do uso e da 

ocupação do solo no seu território e estabelece prazo para a elaboração do Plano 

Urbanístico. 

Ressalte-se que o Plano Urbanístico do Distrito Aeroportuário constitui condicionante 

ambiental do novo aeroporto, estabelecido na Licença de Instalação expedida pelo Instituto 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Na mencionada Lei Complementar 

2116/2016 restaram estabelecidos dois anos para a elaboração do mencionado 

instrumento; portanto já expirados.  

Plano Urbanístico do Distrito Aeroportuário é o instrumento que deverá orientar o processo 

de urbanização do seu território, tendo como finalidades: 

• estabelecer as diretrizes e parâmetros de uso e ocupação do solo a partir de 

zoneamento e parcelamento adequados; 

• definir e hierarquizar o sistema viário estrutural, integrado à BR-116 pelas duas 

margens e demais acessos ao aeroporto, a partir de eixos viários de médio e grande 

fluxo; 

• indicar e localizar equipamentos estruturantes de interesse da cidade e compatíveis 

com a segurança aeroportuária; 

• definir os instrumentos urbanísticos incidentes nas suas diversas zonas; 

• estabelecer um modelo de gestão compatível com a singularidade e especificidades 

da área. 

O Plano Urbanístico do Distrito Aeroportuário terá, no mínimo, os seguintes componentes: 
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• zoneamento: macrozoneamento e zoneamento de uso e ocupação solo, que 

estabeleça diretrizes específicas e parâmetros urbanísticos adequados, com 

indicação, inclusive, de Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS; 

• diretrizes para a gestão urbanística: 

• estratégia de implementação e plano de monitoramento com indicadores de 

qualidade urbanística; 

• peças técnicas e jurídicas para institucionalização do Plano; 

• proposições para mobilidade e acessibilidade urbana: 

 diretrizes e parâmetros de mobilidade e acessibilidade com previsão de rotas 

acessíveis; 

 desenho do sistema viário estrutural, integrado com as rodovias e vias 

existentes; 

 indicações quanto ao transporte de passageiros e cargas; 

 indicação de ciclovias e ciclofaixas; 

 recomendações quanto ao mobiliário urbano de apoio ao transporte de 

passageiros e outras utilidades que favoreçam a qualidade da mobilidade local 

e sua articulação com o restante da cidade e do Município; 

• incentivo à implantação no seu território dos seguintes equipamentos, definidos 

pelo Plano Diretor Urbano como Projetos Estratégicos: 

 Centro de Convenções e Feiras; 

 Centro de Logística; 

• diretrizes e indicação de projetos de qualificação paisagística; 

• diretrizes para regularização fundiária; 

• diretrizes e parâmetros para planos específicos de:  

 Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS; 

 Zona Logística Aeroportuária - ZLA; 

• previsão da infraestrutura (energia elétrica, redes de esgoto, abastecimento de 

água e drenagem pluvial, telefonia, correios, acesso rodoviário e transporte urbano 

etc.); 
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• áreas destinadas a Operações Urbanas Consorciadas - OUC, caso previstas. 

Atendendo a esse escopo e considerando os requerimentos próprios à adequada 

organização espacial e de qualificação urbanística, ambiental e paisagística, foram 

elaborados os estudos específicos sobre a área e esboçadas as primeiras proposições que 

seguem delineadas. Cabe destacar que a elaboração concomitante do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano permitiu a abordagem integrada dos dois instrumentos. As 

propostas elaboradas para o Plano Diretor, portanto, se aplicam ao Distrito Aeroportuário 

sendo as proposições aqui apresentadas, complementares e específicas para este 

território.  
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3. BASE NORMATIVA PARA A ELABORAÇÃO DO PDAP 

Na elaboração do PDAP, foram consideradas a legislação e normas ambientais, 

urbanísticas e aeroportuárias de interesse do Distrito Aeroportuário, destacando-se, no 

âmbito federal, a Lei Federal n° 10.257/2001, Estatuto da Cidade, que regulamenta os 

artigos 182 e 183 da CF/88, e a Lei Federal n° 12.725/2012 que dispõe sobre o controle 

da fauna nas imediações de aeródromos.  

Já em âmbito municipal, destaca-se a Lei Complementar n° 2116 de 22 de dezembro de 

2016, que dispõe sobre o ordenamento do uso e ocupação do solo na área de influência 

do Aeroporto Regional de Vitória da Conquista, cria o Distrito Aeroportuário e dispõe sobre 

o controle urbanístico do seu território e dá outras providências.  

Além desta, foram ainda observadas a Lei Municipal n° 1.385/2006, que instituiu o Plano 

Diretor Urbano do Município de Vitória da Conquista; Lei Municipal n° 1.481/2007, que 

institui o Código de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo e de Obras do Município 

de Vitória da Conquista; e Lei Municipal nº 1.410/2007, que institui o Código do Meio 

Ambiente do Município de Vitória da Conquista e suas alterações posteriores. 

Por fim, no âmbito da legislação aeroportuária específica, foram observadas portarias e 

resoluções relacionadas às restrições e ao planejamento do uso e ocupação do solo para 

o Distrito Aeroportuário. 

Em análise à referida legislação, nota-se que a existência de aeroporto resulta em 

restrições ao uso e ocupação do solo em suas imediações, visando eliminar ou impedir 

usos configurados por edificações e atividades que constituam perigo para a navegação 

aérea. No município de Vitória da Conquista, conforme art.41 e 42 da LC n° 2116/2016, 

possuem restrições de uso e ocupação do solo as áreas que integram o Plano Básico da 

Zona de Proteção de Aeroporto – PBZPA, Plano Básico de Zoneamento de Ruído – 

PBZR e o Plano de Gerenciamento do Risco da Fauna – PGRF, sendo somente 

permitidos no território do Distrito Aeroportuário, empreendimentos e atividades integrantes 

do quadro 3.4 do Anexo III da referida lei, que inclui usos do tipo residencial, comercial, 

serviços, institucional, empreendimentos e de urbanização. As restrições impostas pela LC 

n° 2116/2016 são válidas até que seja elaborado e entre em vigor o Plano Urbanístico do 

Distrito Aeroportuário (PDAP), devendo o Executivo Municipal compatibilizar as normas 

referentes ao uso do solo do Distrito Aeroportuário. 
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O PDAP constitui condicionante ambiental do novo aeroporto, devendo ser elaborado no 

prazo de 02 (dois) anos, a contar da data de aprovação da LC n° 2116/2016, ou seja, até 

dezembro de 2018. O Plano deverá emanar diretrizes, critérios e parâmetros urbanísticos 

lastreados nas especificidades sociais, ambientais e físicas da área, compatibilizados com 

as especificidades normativas aeroportuárias, podendo ajustar ou modificar dispositivos da 

LC n° 2116/2016 (art.34, parágrafo único), que estabeleceu os parâmetros preliminares, 

delimitando, por exemplo, as zonas de controle urbanístico1, sendo elas: Zona de 

Expansão Urbana Controlada – ZEUC, Zona de Transição Urbano-Rural – ZTUR, Zona de 

Usos Complementares ao Aeroporto – ZUCA e Zona Logística Aeroportuária – ZLA.  

O conteúdo mínimo do PDAP é definido pelo art. 50 da LC n° 2116/2016, sendo composto 

de: a) zoneamento; b) diretrizes para a gestão urbanística; c) mobilidade e acessibilidade 

urbana; d) incentivo à implantação no seu território de Centro de Convenções e Feiras e 

Centro de Logística, definidos pelo Plano Diretor Urbano como Projetos Estratégicos; e) 

diretrizes e indicação de projetos de qualificação paisagística; f) diretrizes para 

regularização fundiária; e g) diretrizes e parâmetros para planos específicos de ZEIS, ZLA, 

infraestrutura e áreas destinadas a Operações Urbanas Consorciadas - OUC, caso 

previstas. 

As demais condicionantes ambientais, propostas pelo Instituto do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - INEMA no Parecer Técnico da Licença de Instalação (LI)2 do novo 

aeroporto, se relacionam com o controle aviário, afugentamento e resgate da fauna local, 

afugentamento da fauna silvestre, áreas de soltura, veto às práticas de caça e uso do fogo, 

destinação do material lenhoso para instituição local sem fins lucrativos, determinações ao 

Parque de Abastecimento de Aeronaves – PAA, cuidados necessários ao canteiro de obras 

(gestão dos resíduos), plantio de cobertura vegetal (priorizando espécies nativas), 

execução de programas e planos, formação de Comissão de Acompanhamento do 

Empreendimento (com representação das comunidades impactadas) e utilização de 

equipamentos de proteção individual EPI’s. 

Neste sentido, foi elaborado, no ano de 2014, o Plano Básico Ambiental, que apresenta 

um conjunto de ações e condicionantes para o novo aeroporto, trazendo instrumentos de 

gestão, uso e ocupação do solo e qualificação paisagística, além de programas e planos 

                                                 
 
1 Ver Planta 2.5, do ANEXO II da Planta 2.5, do ANEXO II 
2 Indexado ao Processo: 2013.001.002091/INEMA/LIC-02091 
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necessários ao processo de licenciamento ambiental e para o modelo de gestão do 

empreendimento. Para a execução dos programas que compõem o Plano Básico 

Ambiental foram previstas parceria da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado, de 

órgãos federais, do consórcio Top/Paviservice, de agentes privados e da sociedade civil, 

por meio da formação de uma Comissão de Acompanhamento. 

Com relação ao licenciamento nas áreas de restrição do aeroporto Glauber Rocha, o 

município é competente para promover o ordenamento territorial, licenciar, fiscalizar obras 

em aeroportos e cobrar taxas, não havendo conflito destas atividades com a legislação 

aeroportuária. No caso do Distrito Aeroportuário, o controle do uso e ocupação do solo da 

área patrimonial do aeroporto (área do Decreto Estadual de Desapropriação nº 

12.246/2010) é de responsabilidade da autoridade aeronáutica (Art.21 da LC nº 

2.116/2016), motivo pelo qual o município solicita aos requerentes, para estes 

empreendimentos, a autorização do Comando Aéreo Regional (COMAR) como requisito 

para a expedição de licença/alvará municipal. 
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4. O PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA ELABORAÇÃO DO 
PDAP 

 

Governança é o nome dado ao processo por meio do qual governos e população dialogam 

para formular e implementar políticas, trabalhando sob um conjunto de normas formais e 

informais em prol de objetivos comuns.  

Não há, porém, uma única forma de trabalhar a governança e promover processos 

participativos eficientes. Cada projeto pode adotar modelos participativos diferentes, que 

melhor respondam às necessidades da situação.  

Para garantir a participação social, foi criado o GTA – GRUPO DE TRABALHO E 

ACOMPANHAMENTO – que é a instância participativa do PDDU/PDAP e tem a sua 

composição semelhante ao ConCidade, sendo 40% (quarenta por cento) de 

representantes do poder público e 60% (sessenta por cento) de representantes da 

sociedade civil, com movimentos sociais e populares; entidades sindicais; empresários; 

entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e organizações não governamentais. 

Este grupo possui caráter consultivo e propositivo e tem por finalidade identificar e discutir 

questões relativas ao planejamento urbano do município de Vitória da Conquista, de 

maneira a acompanhar e subsidiar a elaboração de políticas públicas, planos e projetos 

necessários à gestão urbana municipal, como o PDAP.  

Instalado em abril/2019, foram realizadas 7 reuniões deste grupo, sendo uma a cada mês, 

nas quais foram apresentados os estudos de diagnóstico, discutidos os principais 

problemas e fatores que impactam na construção de cenários de planejamento, a 

organização da 1ª audiência pública e as propostas preliminares. 

Assim sendo, as ações estabelecidas de acordo com a visão e as necessidades da 

população, o envolvimento de atores de diferentes setores e áreas e a transparência de 

informações incluem as iniciativas de participação e contribuição da população no 

planejamento. 

O diálogo inclusivo mescla o conhecimento técnico e a experiência local das pessoas 

aumentando as chances de implementação e controle social do PDAP. Para isto o GTA 

possibilita o diálogo entre diferentes atores, com transparência, permitindo que os diversos 

segmentos monitorem a implementação das ações planejadas.   
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

Considerando o Plano Urbanístico como um instrumento de planejamento complementar 

ao Plano Diretor, os princípios orientadores da sua elaboração seguem aqueles definidos 

para a política urbana do Município, quais sejam: 

 

I – o direito à cidade; 

II – a cidadania plena, expressa na participação da sociedade nas decisões sobrea 

cidade e o território municipal, no direito à moradia, infraestrutura, serviços urbanos, 

ambiente saudável, cultura e lazer; 

III - gestão democrática da cidade, de forma a garantir a transparência das 

informações e o controle social na elaboração e execução de políticas públicas e 

da ocupação e ordenamento do uso do solo; 

IV - cumprimento da função social da cidade e da propriedade, exercida em prol do 

bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos e também do equilíbrio 

ambiental.  

V - reconhecimento do direito à moradia e à segurança da posse como direitos 

fundamentais; 

VI – o uso, apropriação e fruição dos espaços públicos garantido o direito ao lazer, 

às práticas sociais e culturais e à manifestação política nesses espaços; 

VII – o direito à moradia digna com segurança da posse; 

VII – direito ao saneamento básico; 

VIII – direito à mobilidade sustentável; 

IX – direito a uma cidade que promova a convivência e a diversidade cultural; 

X – promoção da sustentabilidade do ambiente urbano; 

XI - usufruto equitativo dos recursos, bens e serviços; 

XI – prevalência do interesse coletivo sobre o individual nos assuntos referentes ao 

desenvolvimento urbano e à cidade; 
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6. OBJETIVOS GERAIS  

 
I. Garantir que a configuração urbanística do Distrito incorpore usos e a ocupações 

futuros que conciliem os requerimentos operacionais do aeroporto com as 

demandas da cidade. 

II. Compatibilizar as normas referentes ao uso do solo do Distrito Aeroportuário com 

as normas aeronáuticas; 

III. Garantir acesso seguro ao aeroporto; 

IV. Promover a mobilidade sustentável; 

V. Conciliar o uso aeroportuário e a dinâmica de estruturação do território com as 

atividades rurais pré-existentes; 

VI. Promover melhorias habitacionais e a regularização fundiária nos povoados;  

VII. Remover ou mitigar focos atrativos ou potencial de atração de aves; 

VIII. Garantir os modos de vida e as configurações urbanísticas das comunidades, 

adequando para a atribuição de melhores condições de infraestrutura e da 

paisagem, com espaços públicos estruturados conforme requerimentos dos 

habitantes; 

IX. Promover a gestão compartilhada (união; estado; município; concessionária); 

X. Garantir a recuperação ambiental e a qualidade das áreas de valor ambiental e 

paisagístico; 

XI. Preservar as lagoas com criação de meios que garantam a sua proteção contra os 

avanços da ocupação por expansão dos povoados. 

XII. Recuperar as áreas degradadas em decorrência da implantação do aeroporto com 

recomposição da paisagem. 

 
  



 
 
   

 

 

15 
 

7. CONCEPÇÃO DO PLANO URBANÍSTICO 

 

7.1. UM CENÁRIO DE SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA PARA O 
DISTRITO AEROPORTUÁRIO  

Com a inauguração do Aeroporto Glauber Rocha, mudanças na dinâmica urbana começam 

a ser percebidas logo nos primeiros anos. Com o incremento e diversificação da oferta de 

voos e uma maior segurança nas operações há o progressivo aumento na demanda. O 

Plano Urbanístico coloca-se como instrumento orientador do uso e da ocupação do Distrito 

Aeroportuário, após pactuação das disposições nele contidas com a sociedade e 

aprovação pela Câmara Municipal. O Distrito Aeroportuário se configura como uma zona 

especial no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, estando sujeito a regramento 

especial. Os parâmetros de segurança do aeroporto relacionados às restrições de uso e 

ocupação do solo serão atendidos e devidamente fiscalizados, sendo para isso implantada 

fiscalização especial e exercido o controle social por meio do Conselho da Cidade. Dessa 

forma, fica garantida a ampliação do equipamento programada e a sua vida útil nos limites 

da capacidade da área patrimonial. 

De acordo com a nova legislação urbanística, os usos não conformes passam por 

adequações ou, quando caracterizada a incompatibilidade, são deslocados. Mudanças na 

legislação atual permitem alguns usos e formas de ocupação não contemplados na 

legislação atual, que não comprometem o funcionamento do equipamento e futuras 

ampliações. 

Um programa amplo de educação ambiental é implantado na área do Distrito Aeroportuário 

pela Prefeitura Municipal, contando, para isso, com a empresa responsável pela operação 

do equipamento e com o apoio de empresas e instituições locais, tendo a participação 

direta e efetiva da operadora do aterro sanitário e do abatedouro e frigorífico. Com isso, 

são eliminados os pontos irregulares de acúmulo de resíduos sólidos e outros focos de 

atração de aves.  

Ainda como medida estruturante para a segurança das operações do aeroporto, são 

estabelecidas metas progressivas de adequação da operação do aterro sanitário e do 

abatedouro para alcançar a excelência de sustentabilidade ambiental. O esgotamento 

sanitário das localidades inseridas ou no entorno do Distrito Aeroportuário coloca-se na 
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prioridade da Embasa e da Prefeitura. Fator importante ainda são as melhorias no serviço 

de abastecimento de água realizadas pela Embasa visando a qualidade do atendimento. 

De forma complementar, a Prefeitura vem empreendendo esforços para que as operadoras 

de telefonia fortaleçam sua rede à medida que as atividades em torno do aeroporto se 

ampliem.  

Providências são tomadas para a implementação total do Plano Básico Ambiental (PBA) 

do Aeroporto pelos agentes responsáveis, conforme previsto, mediante ação direta da 

Prefeitura na cobrança do seu cumprimento, bem como de outros agentes envolvidos. É 

incluída também a própria sociedade civil na fiscalização e cobrança da aplicação dos 

instrumentos de controle, além de propor, colaborar e participar coletivamente dos 

processos de decisão sobre aspectos ambientais.  

Ações e estudos são realizados para a identificação e caracterização das áreas 

degradadas no distrito aeroportuário e sua área patrimonial, com a cumprimento do Plano 

de Recuperação de Área Degradada dos passivos gerados pela própria implantação do 

aeroporto, mitigando passivos de degradação em taludes, faixas de servidão, cabeceiras 

de pistas, vias de acesso e na pista de pouso e decolagem. Nas áreas correspondentes às 

curvas de ruído, as bordas de rios, riachos e lagoas serão objeto de Transferência do 

Direito de Construir ou desapropriadas para a criação de parques que contarão com 

elementos que identifiquem os seus limites físicos são implementados projetos de 

recuperação ambiental.  

Problemas ambientais relativos aos impactos na malha de vias vicinais são contidos e 

revertidos, com a mitigação dos processos erosivos por degradação hídrica e de 

assoreamento de nascentes, através do aprimoramento da infraestrutura viária, por ações 

de de drenagem, manutenção e recuperação de vias, remediação de áreas já degradadas. 

Ocorre a pavimentação parcial da rede viária e implementação de técnicas de manejo 

sustentável de estradas, como aquelas prescritas pela Agência Nacional de Águas (ANA), 

através do programam Produtor de Água, que transforma a problemática relacionado a 

fenômenos hídricos, em oportunidade para reaproveitar e restaurar as bacias hidrográfica 

locais. 

Com criação do distrito aeroportuário e o aumento das exigências e restrições relativas ao 

uso e ocupação da terra, são realizadas mudanças efetivas para conter e controlar o 

avanço das pressões ambientais relativas a atividades produtivas agrosilvopastoris e a 
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empreendimentos e atividades impactantes, controlando também a ocorrência ações 

exploratórias irregulares. Ocorre a efetiva regulamentação das atividades, e o cumprimento 

do Plano de Recuperação de áreas degradas, e outras exigências, dos empreendimentos 

que venham a ser regulamentados no distrito aeroportuário. 

A preservação dos remanescentes florestais existentes e das áreas de relevância 

ambiental é impulsionada através de ações para mitigação dos efeitos da fragmentação e 

da supressão de vegetação para realização de loteamentos, cultivo de monocultura, 

atividades agrosilvopastoris, entre outras, adotando critérios de zoneamento e ações para 

implementação de arranjos produtivos agroecológicos e de menor impacto.  

O acesso em desnível pela BR-116 é implantado e conta com ciclovia, calçadas e 

paisagismo. Com isso o acesso ao aeroporto ganha condições de segurança. O transporte 

da cidade para o aeroporto e para as comunidades do entorno é também garantido com 

segurança e conforto. O acesso à Simão por Campinhos é reestruturado com o 

alargamento das calçadas e ciclovia, quando possível, e paisagismo com vistas ao melhor 

atendimento cotidiano a essas comunidades. Essas disposições ficam incorporadas ao 

Plano Municipal de Mobilidade, elaborado com participação e controle social. É formado o 

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência que passa a exercer o controle social na 

aplicação dos parâmetros do desenho universal e as disposições do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência 

São implantadas áreas de apoio logístico e de serviços compatíveis com o aeroporto, além 

da existente que, com o funcionamento do aeroporto, tem os lotes plenamente ocupados. 

Estabelecimentos hoteleiros e comerciais são instalados com o crescimento da demanda, 

ativando-se a economia local e gerando oportunidades de trabalho para as comunidades 

do Distrito Aeroportuário e entorno. Um amplo programa de arborização e paisagismo é 

implantado, seguindo as proposições do Plano Urbanístico. 

O Plano Urbanístico possibilita a aplicação dos instrumentos de política urbana e a revisão 

dos parâmetros, de forma a adequá-los à segurança aeroportuária e aos requerimentos da 

cidade. Os princípios da função social da propriedade, da gestão democrática e do pleno 

exercício da cidadania orienta a gestão do Distrito Aeroportuário como uma zona especial 

do PDDU.  

Com o Plano Urbanístico são estabelecidas metas para a estruturação das localidades 

integrantes do Distrito Aeroportuário, com preservação da configuração espacial e dos 
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modos de vida específicos, garantindo que valores culturais associados à configuração dos 

territórios sejam preservados, não sendo permitidos empreendimentos que 

descaracterizem a configuração espacial desses povoados. Os limites das áreas de 

expansão dos povoados definidos no Plano Urbanístico são respeitados, sendo apenas 

permitidos parcelamentos com configuração urbanística compatível com as características 

das comunidades. 

É realizado concurso público para ampliar o quadro de servidores dedicados ao controle 

urbanístico da área do Distrito Aeroportuário, inclusive à fiscalização, que é assim 

reforçada. Um programa de capacitação da equipe técnica municipal é implementado com 

vistas à aplicação dos instrumentos previstos e adoção de fiscalização preventiva. Todo 

esse processo é conduzido com a participação do Conselho da Cidade, também 

capacitado para o amplo conhecimento da legislação urbanística. 

Uma reformulação substantiva no modelo de gestão da política urbana é realizada e inclui 

a criação de novos espaços de interação entre sociedade civil e poder público 

descentralizados, prevendo-se uma instância especial vinculada ao Conselho da Cidade 

dedicada à área do Distrito Aeroportuário. Há com isso o amplo envolvimento da população 

nas decisões sobre a política urbana, assim como para elaboração e aprovação do 

orçamento participativo e planos urbanos setoriais. 

7.2. DIRETRIZES GERAIS  

As diretrizes gerais para o território do Distrito Aeroportuário seguem relacionadas. 

I. Atendimento aos parâmetros de segurança do aeroporto relacionados às 

restrições de uso e ocupação do solo garantindo a ampliação programada e a 

vida útil do equipamento. 

II. Adequação ou deslocamento dos usos não conformes. 

III. Alterações na legislação atual de forma a permitir alguns usos não 

contemplados que não comprometem o funcionamento do equipamento e 

futuras ampliações. 

IV. Eliminação total dos pontos irregulares de acúmulo de resíduos sólidos. 

V. Implantação de acesso em desnível pela BR-116 e estruturação de acesso 

alternativo por Campinhos. 
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VI. Previsão de áreas de apoio logístico e de serviços compatíveis com o 

aeroporto. 

VII. Atualização dos instrumentos de política urbana, revisão dos parâmetros de 

forma a adequá-los à segurança aeroportuária e aos requerimentos da cidade. 

VIII. Capacitação da equipe técnica municipal e aplicação rigorosa dos instrumentos 

de política urbana previstos. 

IX. Previsão de corpo técnico suficiente para fazer cumprir o Plano Urbanístico. 

X. Elaboração e implementação do Plano municipal de mobilidade com 

significativo controle social. 

XI. Implantação de linhas de transporte conforme demanda. 

XII. Elaboração e aplicação de plano de recuperação de áreas degradadas com 

amplo controle social. 

XIII. Reformulação do modelo de gestão incluindo a criação de novos espaços de 

interação entre sociedade civil e poder público.  

XIV. Implementação total do Plano Básico Ambiental elaborado pelos agentes 

responsáveis, conforme previsto, mediante ação direta da Prefeitura na 

cobrança do seu cumprimento. 

XV. Estruturação das localidades com preservação da configuração espacial e dos 

modos de vida das localidades do entorno, garantindo que valores culturais 

associados à configuração dos territórios sejam preservados. 

XVI. Garantia da qualidade paisagística e as condições de segurança e fluidez do 

tráfego, mediante: 

 sinalização adequada; 

 implantação de ciclovias, com no mínimo 2,50m (dois metros e cinquenta 

centímetros) e calçadas com largura mínima de 4,00m (quatro metros), nas vias 

marginais às vias estruturais (rodovias e vias urbanas de trânsito rápido e 

arteriais); 

 exigência de acesso por via marginal em qualquer parcelamento que venha a 

ser implantado em glebas laterais às vias de acesso ao aeroporto, ao longo de 

toda a face que faz limite com as ditas vias, com largura de: 

 exigência de reserva de faixa non aedificandi em qualquer parcelamento que 

venha a ser implantado em glebas laterais às vias de acesso ao aeroporto, ao 
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longo de toda a face que faz limite com as ditas vias, podendo ser incluídas no 

cômputo da área verde a ser doada ao Município, com largura de: 

 30,00m (trinta metros) na BR-116, contados a partir do limite da faixa 

de domínio desta rodovia; e 

 15,00m (quinze metros) nas vias urbanas de trânsito rápido e arteriais. 

XVII. Implantação de parcelamentos com configuração urbanística compatível com 

as características das comunidades. 

XVIII. Desapropriação das áreas correspondentes às curvas de ruído com criação de 

zona especial voltada a usos que podem conviver com os ruídos previstos. 

XIX. Sujeição dos novos empreendimentos e atividades, bem como os já instalados 

na Zona de Proteção de Aeroporto Regional de Vitória da Conquista – ZPA-

VDC, na Zona de Proteção de Ruído do Aeroporto Regional de Vitória da 

Conquista – ZPR-VDC e na Área de Segurança Aeroportuária do Aeroporto 

Regional de Vitória da Conquista – ASA-VDC, às restrições estabelecidas 

pelos: Plano Básico de Zona de Proteção de Aeroporto - PBZPA; Plano Básico 

de Zoneamento de Ruído - PBZR; e Plano de Gerenciamento do Risco da 

Fauna – PGRF.  

XX. Provisão, pelo Executivo Municipal das condições necessárias para 

implantação, funcionamento e fiscalização do Distrito Aeroportuário. 

XXI. Formação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.  
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8. DIRETRIZES POR CAMPO 

 

8.1. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

O Quadro 1 traz as estratégias, objetivos, diretrizes, programas, projetos e ações pra 
Socioeconomia. 
 

Quadro 1 - Estratégias, objetivos, diretrizes, programas, projetos e ações pra 
Socioeconomia 

Tema geral: Socioeconomia 
Tema específico Desenvolvimento econômico (Agricultura, Indústria, 

Comércio e Serviços) 
Estratégia 

Para alcançar o objetivo geral descrito, o ente municipal deve se articular com demais 
esferas e instâncias do poder público, estadual e federal, para, além de sensibilizar o 
setor privado em sua empreitada de gerar desenvolvimento econômico, obter a 
cooperação dos empresários e a colaboração dos moradores, atuando através dos 
Conselhos comunitários e grupos setoriais de interesse, no entorno da área do novo 
aeroporto. 

Objetivo geral 

Consolidar o Município de Vitória da Conquista como polo regional do sudoeste 
baiano nos setores comercial, de serviços, industrial, de conhecimento, de saúde. 
Promover atividades correlatas e que utilizem o novo aeroporto como motor de 
desenvolvimento e local ou como alavanca de novos negócios para 
exportação/vendas regionais/nacionais, de maior valor agregado, permitindo assim 
estimular atividades econômicas que colaborem na relação oferta/demanda de 
emprego na zona urbana e sedes distritais, objetivando reduzir as desigualdades 
socioterritoriais e ampliar a inclusão produtiva, proporcionando melhor qualidade de 
vida. 

Diretriz geral: 
Criar condições para o desenvolvimento de novos segmentos 
econômicos e ampliar a base produtiva municipal. 

Objetivos 
específicos, 
Agricultura: 

 Consolidar Vitória da Conquista como polo cafeicultor de 
alta qualidade; 

 Consolidar os segmentos de hortifruticultura e a produção 
animal de alta qualidade, com vistas à exportação. 

Diretrizes 
específicas, 
Agricultura: 

 Incentivar a formação técnica e qualificação profissional 
da mão de obra local, privilegiando as áreas de agricultura 
sustentável, modelos de exploração agrossilvopastoris, 
cafeicultura de alta qualidade e agricultura familiar; 

 Integrar as informações contidas nos bancos de dados 
econômicos e geográficos dos sistemas setoriais de 
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Tema geral: Socioeconomia 

Tema específico Desenvolvimento econômico (Agricultura, Indústria, 
Comércio e Serviços) 

informação mantidos pelo Município, em um único 
sistema de informações, visando ao conhecimento da 
realidade municipal de forma contínua e sistemática, 
capaz de subsidiar o processo de planejamento e a 
gestão urbana; 

 Utilizar o aeroporto como vetor condutor para exportação 
de produtos agropecuários de alto valor agregado. 

Instrumentos 

 

Planos a serem elaborados 

 

Programas a serem elaborados 

 Programa municipal de apoio técnico, modernização da produção, 
comercialização e exportação de alimentos.  

 Programa Municipal de Economia Circular; 

 Programa Municipal de incentivo à exportação de alimentos; 

 Programa Municipal de manejo rural e reflorestamento. 
 

Projetos a serem elaborados 

 Inscrição dos imóveis rurais no CAR (Cadastro Ambiental Rural); 

 Estudar a viabilidade de utilização de efluentes da Estação de 
Tratamento de Esgotos em áreas irrigadas; 

 Estimular a produção e fortalecimento de marcas de cafés de 
qualidade para exportação; 

 Estimular a recomposição da cobertura vegetal em áreas 
degradadas, com uso de reflorestamento com espécies nativas, 
exóticas, ou sistemas agrossilvopastorís – (com estabelecimento de 
metas quadrienais até o 20º ano, a partir da vigência do Plano); 

 Estimular a organização da produção da agricultura familiar nos 
distritos, com vistas à comercialização dos produtos e adoção de 
tecnologias sustentáveis e agricultura orgânica; 

 Estimular a produção e utilização de compostos orgânicos na 
agricultura, articulada à gestão de resíduos sólidos no município. 
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Objetivos 
específicos, 

Indústria: 

 Consolidar a atividade industrial como um importante 
setor da economia do município e da região; 

 Incentivar e atração de indústrias que possam usufruir do 
parque logístico, mão de obra capacitada e aeroporto 
para produção de bens manufaturados tais quais: 
eletroeletrônicos e fármacos de curta validade. 

Diretrizes 
específicas, 

Indústria: 

 Incentivar a formação técnica e qualificação profissional 
da mão de obra local, privilegiando as áreas 
aeroportuárias, informática, eletroeletrônica, 
farmacológica e de alimentos de alto valor agregado; 

 Apoiar o desenvolvimento e a atração de empresas e 
centros de pesquisa e de média-alta tecnologia, para 
viabilizar empresas emergentes de grande potencial e 
incubadoras, sobretudo nos ramos de informática, 
telemática, eletroeletrônica, fármacos e de atividades 
associadas às principais bases industriais do Estado; 

 Integrar os distintos bancos de dados econômicos e 
geográficos dos sistemas setoriais de informação, 
mantidos pelo Município em um único sistema de 
informações, visando ao conhecimento da realidade 
municipal de forma contínua e sistemática, capaz de 
subsidiar o processo de planejamento e a gestão urbana. 

Instrumentos 

 

Planos a serem elaborados 

  
Programas a serem elaborados 

 Programa de incentivo à ocupação do distrito industrial dos Ymborés; 

 Programa Municipal de Incentivo à Economia Circular. 
Projetos a serem elaborados 

 Avaliar a atual ocupação do Distrito Industrial e a evolução dos 
segmentos mais importantes à luz da implantação do Parque 
Logístico do Sudoeste – PLS – e do aeroporto;  

 Estudo e delimitação das áreas de exploração mineral; 

 Projeto de integração da indústria com outros setores, à luz da 
expansão prevista do sistema de logística e transportes; 

 Projeto de porto seco multimodal (aerorodoviário) integrado ao PLS. 
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Objetivos 
específicos, 
Comércio e 
Serviços: 

 Potencializar e incentivar novos serviços correlatos ao 
sistema aeroportuário; 

 Melhorar a circulação de mercadorias; 
 Potencializar a capacidade de exploração turística de 

Vitória da Conquista (lazer e negócios) 
 Consolidar Vitória da Conquista como polo regional de 

atendimento à saúde, de educação, de ciência e 
tecnologia, da tecnologia de informação e do turismo; 

Diretrizes 
específicas, 
Comércio e 
Serviços: 

 Incrementar a capacidade de carga no anel rodoviário; 
 Implantar política pública multidisciplinar e ativa para 

atração de empresas, sedes de empresas e novos 
investimentos; 

 Promover a ação integrada de organizações públicas, 
privadas e do terceiro setor, com vistas ao fortalecimento 
da economia do turismo; 

 Incentivar a formação técnica e qualificação profissional 
da mão de obra local, privilegiando as áreas 
aeroportuárias, de saúde, indústrias culturais, turismo 
informática, logística e comércio; 

 Apoiar o desenvolvimento de organizações e programas 
voltados à ampliação da escolaridade, formação técnica 
e profissional da mão de obra local; 

 Legalizar e ordenar pontos comerciais em áreas não 
conflitantes com a circulação de pessoas e veículos; 

 Apoio à economia criativa, viabilizando e incentivando o 
desenvolvimento de empresas emergentes de grande 
potencial e a atração de empresas, eventos, centros de 
pesquisa e formação nas áreas de música, dança, teatro, 
cinema, vídeo, edição eletrônica, publicidade, artes 
plásticas, gastronomia, moda; 

 Viabilizar e incentivar grandes eventos; 
 Integrar os bancos de dados econômicos e geográficos 

dos sistemas setoriais de informação, mantidos pelo 
Município em um único sistema de informação, visando 
ao conhecimento da realidade municipal de forma 
contínua e sistemática, capaz de subsidiar o processo de 
planejamento e a gestão urbana; 

 Reduzir custos operacionais de empresas e 
trabalhadores autônomos, com oferta crescente de 
serviços, via governo eletrônico; 

Programas a serem elaborados 

 Programa Municipal de incentivo ao turismo. 
Projetos a serem elaborados 

 Projeto de porto seco multimodal (rodoferroviário) integrado ao PLS; 

 Projeto municipal de apoio técnico às atividades do setor terciário. 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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8.2. CONSERVAÇÃO E QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL 

O diagnóstico dos aspectos ambientais e a subsequente avaliação integrada e elaboração 

dos cenários permitiu a compreensão das principais qualidades ambientais do Distrito 

Aeroportuário, bem como dos passivos ambientais existentes e o grau de ameaça incidente 

sobre os atributos. 

 

Com base no conhecimento consolidado sobre o território analisado - o Distrito 

Aeroportuário – parte-se neste item, para a fase propositiva, trazendo, sempre sobre o 

ponto de vista ambiental: 

 Diretrizes Gerais; 

 Diretrizes Específicas; 

 Programas e Projetos a serem implementados;  

 Proposta de Zoneamento Ambiental para o Distrito Aeroportuário. 

 

8.2.1. Diretrizes Gerais  

 

Duas questões se colocam como de maior importância para a gestão ambiental do Distrito 

Aeroportuário: a sua forte interação com a sede municipal e a inserção de um novo 

elemento de infraestrutura que tende a causar alterações no uso do solo: o aeroporto 

Glauber Rocha. Em função destas duas questões, há a necessidade de atuação ambiental 

sob duas óticas: 

o Conservação/Preservação; 

o Recuperação. 

 

As diretrizes gerais associadas à Conservação/Preservação fomentam a manutenção dos 

ativos ambientais ainda existentes, como fragmentos de cobertura vegetal nativa, recursos 

hídricos e biota. Ou seja, estão relacionadas a ações que visam controlar as 

ameaças/pressões e à valorização da qualidade ambiental. 
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Já as diretrizes gerais direcionadas à Recuperação associam-se a ações de minimização 

dos passivos já existentes e de reestabelecimento de condições de equilíbrio ambiental. 

 

Se constituem em diretrizes gerais associadas à conservação e à qualificação ambiental 

do Distrito Aeroportuário: 

 

 

o Incentivar a preservação dos fragmentos remanescentes de vegetação nativa no 

Distrito Aeroportuário, bem como sua conexão com áreas mais preservadas da 

região de entorno, auferindo maior qualidade ambiental e garantindo a manutenção 

da biodiversidade; 

o Gerir o território do Distrito Aeroportuário considerando as normas legais 

associadas às Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, controlando a expansão urbana e coibindo usos que possam provocar 

impactos sobre os recursos naturais, em especial, sobre os remanescentes e sobre 

os recursos hídricos; 

o Fiscalizar e monitorar os empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental 

instalados na região, verificando o cumprimento de condicionantes e adotando 

mecanismos já previstos na legislação para coibir práticas não autorizadas; 

o Ampliar o potencial de desenvolvimento de espaços públicos de lazer e turismo, 

incoporando e inovando no planejamento urbano a concepção de serviços 

ambientais e ecoinfraestrurutas urbanas; 

o Coibir a continuidade da disposição irregular de resíduos sólidos e líquidos no solo 

e nos corpos d’água; 

o Garantir a efetiva participação social na gestão ambiental da área; 

o Aumentar a participação da gestão municipal nos diversos fóruns decisórios como 

Comitês de Bacia Hidrográfica e Conselhos de Meio Ambiente, Recursos Hídricos 

e de Desenvolvimento Regionais e Estadual; 

o Controlar ou acompanhar o controle estadual sobre o uso de mananciais 

subterrâneos e superficiais, e atuar supletivamente na fiscalização e no 

monitoramento; 
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o Promover educação e conscientização dos gestores, da população e de demais 

atores sociais sobre a necessidade de preservação dos recursos ambientais. 

 

 

 

o Fomentar a requalificação ambiental de áreas verdes urbanas por meio de ações 

de plantio de espécies nativas; 

o Articular a realização de ações de plantio de espécies nativas, aumentando a 

conectividade e permitindo o aumento regional de biodiversidade; 

o Realizar ações de recomposição das matas ciliares, fomentando o aumento da 

qualidade ambiental dos recursos hídricos locais; 

o Avaliar o impacto da presença de barramentos na hidrodinâmica, na qualidade e na 

conservação das águas e executar ações de recuperação dos leitos dos corpos 

d’água; 

o Realizar ações de recuperação da qualidade das águas, minimizando a situação 

atual de eutrofização dos ambientes aquáticos; 

o Criar e implementar um sistema de monitoramento e controle da qualidade 

ambiental, com a adoção de indicadoes, avaliando a efetividade de ações de 

recuperação executadas; 

o Implementar ações eficazes para redução progressiva dos passivos ambientais 

existentes no território, com gestão e controle para coibir e responsabilizar as 

atividades geradoras; 

o Elaborar e executar, ou acionar responsáveis pela degradação ambiental para a 

implementação de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

o Regularizar o estado de conservação das vias vicinais rurais e distritais, garantindo 

a circulação com segurança, qualidade e sustentabilidade e evitando a continuidade 

do estabelecimento de processos erosivos. 

 

8.2.2. Diretrizes Específicas 

As fichas apresentadas a seguir abordam as diretrizes específicas associadas à 

conservação e à qualidade ambiental: 
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o Quadro 2: estratégias e diretrizes para GESTÃO E USO SUSTENTÁVEL DOS 

RECURSOS HÍDRICOS; 

o Quadro 3: estratégias e diretrizes relacionadas aos REMAESCENTES DE 

VEGETAÇÃO NATIVA; 

o Quadro 4: estratégias e diretrizes associadas às PRESSÕES AMBIENTAIS E 

CONFLITOS De Usos; 

o Quadro 5: estratégias e diretrizes específicas ao SISTEMA VIÁRIO DISTRITAL; 

o Quadro 6: estratégias e diretrizes para a GESTÃO AMBIENTAL EM ÁREAS 

URBANAS. 

 

Quadro 2 - Estratégias e diretrizes para a gestão e o uso sustentável dos Recursos Hídricos 

Tema geral: Meio Ambiente 
Tema específico Recursos Hídricos  

Estratégia 

 
 

O municipio de Vitoria da Conquista está inserido em duas grandes bacias 
hidrográficas: a do rio de Contas e a do rio Pardo pertencentes a Regiões de 
Planejamento e Gestão das Águas (RPGA) diferentes, sendo que o Plano de 
Bacia e Proposta de Enquadramento do Rio de Contas está em fase final de 
elaboração. Não há previsão para elaboração destes instrumentos de gestão dos 
recursos hídricos para a bacia do rio Pardo.  
 
O distrito aeroportuário encontra-se sob influência de duas sub-bacias 
hidrográficas: a sub-bacia do riacho dos Quatis e a sub-bacia do riacho Santa Rita, 
incluindo a ocorrência de diversas nascentes, riachos afluentes e lagoas. Muitas 
das lagoas são marginais aos riachos, sendo formadas por depressões e 
alterações que se verificam de forma contígua ao longo de seus leitos, natural ou 
artificialmente. Também se observam formações de lagoas e açudes temporários 
pelo acúmulo de águas pluviais. 
 
As políticas nacional e estadual de recursos hídricos dispõem de instrumentos de 
gestão para a proteção dos recursos hídricos, como fiscalização, monitoramento, 
outorga de direito de uso, os quais devem ser utilizados de forma a garantir os 
usos atuais e futuros. Durante a etapa de diagnóstico, se verificou que as 
principais tensões sobre os recursos hídricos superficiais se associam no Distrito 
Aeroportuário à redução da qualidade e da quantidade das águas e às alterações 
hidrodinâmicas em decorrência do excesso de barramentos e ao lançamento de 
efluentes domésticos in natura. Degradação ambiental em áreas de APP pela 
ocupação irregular e supressão das matas ciliares, comprometimento de 
nascentes, vazões de riachos, lagoas, contaminação por lançamento de efluentes 
e resíduos sólidos, desenvolvimento de processos erosivos e decorrente 
assoreamento de corpos hídricos, entre outros. Estas situações de degradação 
hidroambiental são potencializadas pela falta de controle e fiscalização efetiva. 
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Tema geral: Meio Ambiente 

Tema específico Recursos Hídricos  

Neste contexto a estratégia proposta para avançar no sentido de garantir 
segurança hidroambiental para aumentar a qualidade e a disponibilidade dos 
recursos hídricos, passa por ações de politicas públicas do município  associadas 
especialmente ao controle do uso do solo, aos esforços para preservação e 
recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) de corpos hídricos e 
suas matas ciliares, com ações de monitoramento, fiscalização, e aplicação dos 
instrumentos de controle previsto na legislação.  
 
 

Diretrizes 

 
 Mapeamento, revitalização e valorização dos corpos hídricos das áreas rural e 

urbanas/urbanizadas, de forma a garantir qualidade e quantidade, possibilitando 
os usos múltiplos de acordo com os princípios estabelecidos na Política de 
Recursos Hídricos; 

 Controle efetivo das dinâmicas de ocupação e usos do solo, coibindo a 
implementação de atividades de uso conflitante que possam causar ou intensificar 
impactos que afetarão a quantidade e qualidade dos recursos hídricos superficiais 
e subterrâneo. 

 Garantia de um papel mais ativo por parte do município por meio da 
implementação de instumentos de gestão e conservação dos recursos hídricos 
dentro do Distrito Aeroportuário; 

 Concepção e implementação de plano de saneamento básico com definição de 
metas de curto e médio prazos para universalização do saneamento básico no 
distrito.  

 

Objetivo geral: 

Indicar proposições de ações estratégicas a serem 
executadas pelo Poder Público Municipal que visem 
recuperar qualidade hidroambiental e garantir a 
preservação dos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos no território do distrito aeroportuário 

Objetivos 
específicos: 

 Criar rotina de fiscalização, monitoramento e gestão da 
situação de usos dos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, mitigando ações degradativas que afetam 
a qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos 

 Gerir a ocupação e usos do solo nos espaços urbanos e 
rural de forma a evitar pressões ambientais, 
especialmente a ocupação de áreas de APP, o 
lançamento irregular de esgotos sanitários e resíduos, e 
ações de aterramento de corpos hídricos em áreas 
urbanas 

 Utilizar os recursos das tecnologias de informação e de 
educação para realizar ações de comunicação e 
educação ambiental que sensiblilzem e orientem as 
populações rural e urbana sobre a importância da 
preservação dos recursos hídricos; 

 Implementar sistema de gestão e controle sobre poços de 
captação subterrânea, nascentes e minadouros, com 
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Tema geral: Meio Ambiente 

Tema específico Recursos Hídricos  

cadastro hidroambiental oriundo de um inventário 
georreferenciado dos mesmos. 

 Intensificar articulação e estabelecer diálogo com o 
Órgão Ambiental estadual (Inema) para possibilitar ações 
de fiscalização, de recuperação e plantio de nascentes e 
APP; 

 Estimular e intensificar a participação do município, dos 
usuários e sociedade civil na gestão participativa das 
águas por meio dos Comitês de Bacia; 

 Participar, no que couber, na implementação na política 
nacional e estadual de recursos hídricos. 
 

Instrumentos 

 Zoneamento Ecológico Econômico do Estado (Estatuto da Cidade/Política 
Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade) 

 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (Estatuto da Cidade) 
 Plano Diretor Aeroportuário 
 Lei de Uso do Solo (Estatuto da Cidade) 
 Zoneamento Ambiental Municipal (Estatuto da Cidade) 
 Gestão Orçamentária Participativa (Estatuto da Cidade) 
 Plano de Recursos Hídricos (Política Estadual de Recursos Hídricos) 
 Enquadramento dos Recursos Hídricos Superficiais (Política Estadual de 

Recursos Hídricos) 
 Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos (SEIA) 

(Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade / Política 
Estadual de Recursos Hídricos) 

 Educação Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 
Biodiversidade) 

 Avaliação dos Impactos Ambientais (Política Estadual de Meio Ambiente e de 
Proteção à Biodiversidade) 

 Zoneamento das Unidades de Conservação Municipais (Política Estadual de Meio 
Ambiente e de Proteção à Biodiversidade) 

 Licenciamento Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 
Biodiversidade) 

 Fiscalização Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 
Biodiversidade / Política Estadual de Recursos Hídricos) 

Planos a serem elaborados 

 Plano de Manejo das Áreas de Conservação 
 Plano de Estruturação do Sistema Viário Distrital 
 Plano de Gestão e Ordenamento Territorial  
 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 
 Plano Municipal de Mineração 
 Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

Programas a serem elaborados 

 Programa de Valorização sócio-ambiental das Áreas de Conservação  
 Programa de Ação Ambiental  
 Programa de Conservação e Manejo das Águas no Distrito Aeroportuário 
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Tema geral: Meio Ambiente 

Tema específico Recursos Hídricos  

 Implementar Principios do Programa Produtor de Água (ANA) 
 Programa de Requalificação das Estradas Vicinais do Distrito 
 Programa de Saneamento Ambiental no Meio Rural e Urbano 

Projetos a serem elaborados 

  
 Projeto para implementação de Sistema de Integrado Informações Geográficas 
 Projeto de revitalização de mananciais hídricos 
 Projeto requalificação e preservação ambiental do distrito aeroportuário 
 Projeto de monitoramento e controle de fauna local 
 Projeto de saneamento ecológico na zona rural e urbana 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Quadro 3 - Estratégias e diretrizes para os Remanescentes de Vegetação Nativa 

Tema geral: Meio Ambiente 

Tema específico Remanescentes de Vegetação Nativa 

Estratégia 

 

As incertezas críticas inerentes à conservação e à preservação dos 
remanescentes de vegetação nativa existentes no território do Distrito 
Aeroportuário são relativas aos processos de degradação ambiental da cobertura 
vegetal formada pelas diferentes fitofisionomias existentes no seu território, 
algumas de grande releväncia ambiental, como as Matas de Cipó. Esses 
fragmentos encontram-se dispersos em áreas de topo de morros, matas ciliares, 
reservas legais e outras áreas protegidas, as quais vem sendo gradativamente 
comprometidas pelas ações de desmatamento, queimadas, atividades 
exploratórias e práticas insustentáveis de manejo da terra, ausência de adoção de 
boas práticas agrícolas, corroborado pela insuficiência de ações de 
regulamentação e fiscalização efetiva dos processos de uso e ocupação do solo, 
da expansão urbana e atividades agrosilvopastoris. 

 

A estratégia proposta para preservar a qualidade e a disponibilidade dos recursos 

ambientais, associa-se especialmente ao efetivo controle do uso do solo, com 

esforços para preservação e recuperação de áreas de preservação, conservação, 

matas ciliares, reservas legais e remanescentes florestais, por meio da gestão e 

da fiscalização com auxílio de tecnologias e técnicas disponíveis para 

monitoramento integrado do território e das áreas de relevância ambiental, com 

aplicação da legislação vigente e seus respectivos instrumentos de controle. 

  

 

Diretrizes 

 Recuperação e valorização dos fragmentos florestais existentes em áreas rurais 
e urbanas/urbanizadas, cumprindo as normas e diretrizes do Código Florestal 
Brasileiro e o que estabelece a Política de Nacional de Meio Ambiente; 

 Controle efetivo do uso do solo, coibindo a implementação de atividades 
conflitivas com o código florestal e zoneamento econômico ecológico que possam 
causar ou intensificar pressões e impactos sobre os remanescentes de vegetação 
nativa; 

 Ação da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura que reflita uma atuação mais 
ativa e efetiva por parte do município na gestão dos recursos florestais; 

 Mitigação de efeitos da fragmentação e formação de mosaicos da cobertura 
vegetal, provovendo a criação de corredores ecológicos e áreas de conservação 
e preservação  

 Fomento ao desenvolvimento de atividades compatíveis com a manutenção do 
equilíbrio ecológico, compatibilizando as relações entre o desenvolvimento 
econômico e urbanístico do distrito aeroportuário, com a manutenção do equilíbrio 
ambiental e harmonização de interesses de todos os seguimentos interessados 
da sociedade civil. 
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Tema geral: Meio Ambiente 

Tema específico Remanescentes de Vegetação Nativa 

Objetivo geral: 

Identificar e propor ações a serem executadas pelo Poder 

Público Municipal que visem recuperar e garantir a 

preservação dos fragmentos de vegetação nativa 

remanescentes no território do distrito aeroportuário 

Objetivos 

específicos: 

 Criar rotina de monitoramento com usos dos recursos 
das geotecnologias, imageamento e vistorias de campo 
das áreas de cobertura vegetal, para fiscalizar e coibir 
ações de impactos degradativos como, queimadas, 
supressão generalizada de vegetação etc. 

 Estabelecer diálogo com o Órgão Ambiental estadual 
(Inema) para possibilitar ações de fiscalização e 
recuperação de áreas de remanescentes florestais e de 
APP; 

 Utilizar os recursos das tecnologias da informação para 
realizar ações de comunicação e educação ambiental 
que orientem a população rural e urbana sobre a 
necessidade da preservação dos fragmentos florestais; 

 Intensificar a participação do município e estimular as 
instituições e da sociedade civil na gestão dos recursos 
naturais; 

 Promover a preservação de remanescenes florestais 
através da manutenção e gestão das áreas de interesse 
ambiental, como APP e áreas de reserva legal;  

 Promover o plantio de árvores e mudas para a 
manutenção recuperação das áreas verdes; 

 Utilizar os recursos das tecnologias da informação para 
realizar ações de comunicação e educação ambiental 
que orientem a população rural e urbana sobre a 
necessidade da preservação dos recursos naturais, 
estimular a participação da população município, das 
instituições e da sociedade civil; 

 Avaliar oportunidade de implementação de políticas de 
serviços ambientais dos ecossistemas 

Instrumentos 

 Zoneamento Ecológico Econômico do Estado (Estatuto da Cidade/Política 

Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade) 

 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (Estatuto da Cidade) 

 Lei de Uso do Solo (Estatuto da Cidade) 

 Zoneamento Ambiental Municipal (Estatuto da Cidade) 

 Educação Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade) 

 Avaliação dos Impactos Ambientais (Política Estadual de Meio Ambiente e de 

Proteção à Biodiversidade) 

 Zoneamento das Unidades de Conservação Municipais (Política Estadual de Meio 

Ambiente e de Proteção à Biodiversidade) 
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Tema geral: Meio Ambiente 

Tema específico Remanescentes de Vegetação Nativa 

 Licenciamento Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade) 

 Código Florestal Brasileiro 

 Fiscalização Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade) 

Planos a serem elaborados 

 Plano de Manejo das Áreas de Conservação 

 Plano de Gestão e Ordenamento Territorial  

 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

Programas a serem elaborados 

 Programa de Valorização sócio-ambiental das Áreas de Conservação 

 Programa de Conservação e Manejo das Águas no Distrito Aeroportuário 

 Programa de Ação Ambiental  

 Programa de Educação Ambiental e capacitação de agricultores e agentes rurais 

 Programa de Saneamento Ambiental no Meio Rural 

 Implementar Principios do Programa Produtor de Água (ANA) 

Projetos a serem elaborados 

 Projeto para implementação de Sistema Integrado de Informações Geográficas 

 Projeto de recuperação e preservação de remanescentes florestais  

 Projeto requalificação ambiental da área patrimonial do aeroporto, com 

implementação de projeto paisagístico e mitigação de passivos da constrção do 

mesmo 

 Projeto para preservação e monitoramento dos recursos ambientas 

 Projeto de monitoramento e controle de fauna local 

 Projeto para apoio e incentivo ao desenvolvimente de projetos e modelos de 

atividades produtivas socialmente e ambiental sustentáveis. 

 Projeto para o densolvimento do turismo ecológico rural 

 Projeto de paisagistico na área patrimonial do aeroporto 

 Revitalização de áreas com passivos ambientais da obra de construção do 

Aeroporto Glauber Rocha   

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Quadro 4 - Estratégias e diretrizes para as Pressões Ambientais e Conflitos de Uso 

Tema geral: Meio Ambiente 

Tema específico Passivos Ambientais e Conflitos de Uso 

Estratégia 
 

As incertezas críticas associadas às pressões ambientais e aos conflitos de uso 
ocorrentes no cenário atual de ocupação e de uso do solo no território do Distrito 
Aeroportuário estão vinculadas aos impactos ocasionados pelos múltiplos usos e 
atividades existentes no meio urbano e rural. Ações de degradação ambiental em 
áreas de recursos hídricos; supressão de vegetação; comprometimento de 
nascentes e rios por assoreamento e erosão associado a estradas vicinais; 
degradação ambiental por atividades agrossilvopastoris e monoculturas, 
corroborado pela falta de regulamentação e fiscalização efetiva, são responsáveis 
pelo comprometimento da qualidade ambiental no distrito.  

 
Nesse contexto, a estratégia proposta para enfrentar as incertezas críticas 
relacionadas às pressões ambientais está associada especialmente ao controle 
do uso e ocupação do solo, por meio de esforços para recuperação ambiental das 
áreas de passivos e mitigação da suas fontes causadoras, buscando efetivar uma 
governança política efetivam através da gestão, regulamentação, monitoramento 
e fiscalização das atividades, aplicando os instrumentos cabíveis previstos nas 
leglislações.  

 

Diretrizes 

 Recuperação e valorização dos fragmentos florestais existentes em áreas rurais 
e urbanas/urbanizadas, cumprindo a normas e diretrizes do Código Florestal 
Brasileiro e o que estabelece a Política de Nacional de Meio Ambiente; 

 Controlar efetivamente o uso e ocupação do solo, regulamentando os usos e 
atividades que possam causar ou intensificar processos degradativos sobre o 
meio ambiente; 

 Garantia de uma atuação mais ativa por parte da gestão pública na 
regulamentação do uso recursos ambientais do seu território; 

 Mitigação de efeitos da fragmentação e formação de mosaicos da cobertura 
vegetal, provovendo a criação de corredores ecológicos e áreas de conservação 
e preservação  

 Implementação efetiva de ações de contenção para coibir expansão dos focos de 
pressão ambiental, mitigando impactos nas fontes geradoras; 

 Promover o aproveitamento racional por usos conservativo sustentável dos 
recursos naturais; 

 Fomento ao desenvolvimento de atividades compatíveis com a manutenção do 
equilíbrio ecológico, compatibilizando as relações entre o desenvolvimento 
econômico e urbanístico do distrito aeroportuário com a manutenção do equilíbrio 
ambiental e o uso racional de recursos naturais. 
 

 

Objetivo geral: 
Propor ações a serem executadas pela gestão pública 
para mitigar e controlar as pressões e impactos 
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ambientais no território, bem como atuar nas suas fontes 
causadoras. 

Objetivos 
específicos: 

 Criar rotina de monitoramento dos focos de pressões 
ambientais, a partir de técnicas e tecnologias disponíveis 
para identificar, mapear e propor ações mitigadoras 
sobre processos degradativos e passivos ambientais;  

 Realizar ações de educação ambiental e assitência 
técnica que orientem e capacitem a população rural e 
urbana para a sustentabilidade e preservação dos 
recursos ambientais; 

 Estabelecer diálogo com o Órgão Ambiental estadual 
(Inema) para possibilitar ações de fiscalização e ações 
de recuperação e plantio de nascentes e APP; 

 Regulamentar e fiscalizar as atividades com maior fator 
de impacto ambiental, como o extrativismo mineral e 
vegetal, atividades agrosilvopastoris, indústria, entre 
outras, com o condicionamento dos Planos de 
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

 Promover a difusão de informações e tecnologias para o 
manejo sustentável da vegetação e do solo no ambiente 
rural, para modelos de atividades agrosilvopastoris 
equilibrados com a manutenção do meio ambiente. 

 Utilizar os recursos das tecnologias da informação para 
realizar ações de comunicação e educação ambiental 
que orientem a população rural e urbana sobre a 
necessidade da preservação dos recursos naturais, 
estimular a participação da população município, das 
instituições e da sociedade civil; 

 Avaliar oportunidade de implementação de políticas de 
serviços ambientais dos ecossistemas. 

 

Instrumentos 

 Zoneamento Ecológico Econômico do Estado (Estatuto da Cidade/Política 
Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade) 

 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (Estatuto da Cidade) 
 Lei de Uso do Solo (Estatuto da Cidade) 
 Zoneamento Ambiental Municipal (Estatuto da Cidade) 
 Educação Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade) 
 Avaliação dos Impactos Ambientais (Política Estadual de Meio Ambiente e de 

Proteção à Biodiversidade) 
 Zoneamento das Unidades de Conservação Municipais (Política Estadual de Meio 

Ambiente e de Proteção à Biodiversidade) 
 Licenciamento Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade) 
 Código Florestal Brasileiro 
 Fiscalização Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade) 

Planos a serem elaborados 

 Plano de Manejo das Áreas de Conservação 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 

Quadro 5 - Estratégias e diretrizes para o Sistema Viário Distrital 

Tema geral: Meio Ambiente 

Tema específico Sistema Viário Distrital 

Estratégia 

 
A implantação de um equipamento de grande porte como o aeroporto irá acarretar 
em grandes transformações na mobilidade e na circulação de pessoas e cargas 
na área do distrito aeroportuário, fazendo-se necessário o planejamento e 
implementação de alternativas que suportem essas mudanças, com a ampliação  
da infraestrutura de  transportes de cargas e passageiros, para atender às 
demandas que hoje restringem o fluxo, pela deficiência e ausência de meios de 
transportes coletivo e de vias de acesso qualificadas. 
 
As incertezas críticas relacionadas ao sistema viário vicinal do distrito do 
Aeroporto Glauber Rocha, estão relacionadas principalmente à carência 
manutentação e qualificação das infraestruturas viárias através de obras e 
serviços de manutenção, pavimentação, drenagem e melhorias gerais em termos 
de qualidade. Com ocorrência generalizada de problemas relativos ao estado de 
conservação das vias, em condições de mobilidade precárias, com risco de 
acidentes e impossibilidade de deslocamento em períodos mais críticos de chuva, 
dificultando a dinâmica de transporte entre meio rural e urbano.  
 
As situações de vulnerabilidade ambiental nas áreas influência das vias são 
decorrentes de pressões e impactos sobre solo, recursos hídricos e vegetação, de 
traçados inadequados e falta de sistema de drenagem associado ao leito de 
rolamento, com elevados custos para a gestão pública reparar e manter a rede 

 Plano de Estruturação do Sistema Viário Distrital 
 Plano de Gestão e Ordenamento Territorial  
 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

Plano Municipal de Mineração 
 Plano Municipal de Saneamento Básico 

Programas a serem elaborados 

 Programa de Educação Ambiental e capacitação de agricultores e agentes rurais 
 Programa de Conservação e Manejo das Águas no Distrito Aeroportuário 
 Programa de Requalificação das Estradas Vicinais do distrito aeroportuário 
 Programa de Valorização sócioambiental das Áreas de Conservação  
 Programa de Saneamento Ambiental no Meio Rural 

Projetos a serem elaborados 

 Projeto de Educação Ambiental e Capacitação de agricultores e agentes rurais 
 Projeto para implementação de Sistema Integrado de Informações Geográficas 
 Projeto para revitalização dos passivos ambientais da construção do aeroporto 

Aeroporto Glauber Rocha 
 Projeto de recuperação e preservação de remanescentes florestais  
 Projeto para apoio e incentivo ao desenvolvimento de projetos e modelos de 

atividades produtivas socialmente e ambiental justas. 
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Tema geral: Meio Ambiente 

Tema específico Sistema Viário Distrital 

viária, com danos imensuráveis e mesmo irreversíveis ao estado de conservação 
ambiental. Corroborados pela falta de atuação efetiva dos órgãos públicos, 
instituições e sociedade civil, na gestão e controle do objeto, agravando os 
problemas existentes. 

 
Dessa forma, a estratégia proposta associa-se ao avanço no sentido de melhorar 
as condições de mobilidade na área do distrito aeroportuário, com uma estrutura 
viária que atenda às demandas do Aeroporto e de seu entorno, com modais de 
transportes coletivos e alternativos, sempre respeitando à acessibilidade universal 
e o pedestre como principal usuário. Deve-se proceder à adequação do traçado, 
gestão e manejo eficiente da vias e sua área de influência, por meio do 
planejamento de ações, projetos e aplicação de recursos para promoção da 
mobilidade urbana e transporte rural com qualidade e segurança, mitigando 
impactos e passivos ambientais, buscando o desenvolvimento resiliente e eficiente 
das vias, com a redução de gastos de recursos públicos para manutenção das 
vias vicinais, e exemplo da adoção de traçado e técnicas de traçado e manejo 
preconizados pelo programa produtor de água pela Agencia Nacional de Água – 
ANA.   
 
 

Diretrizes 

 Revitalização e valorização das áreas verdes, mananciais hídricos, fragmento 
florestais e outras áreas de relevância ambiental, dentro da zona de influência das 
vias vicinais; 

 Requalificar e reestruturar a malha vicinal, garantindo a mobilidade com 
segurança, qualidade e sustentabilidade dentro das suas zonas de influência, 
buscando aumentar a durabilidade e resiliência da mesma aos fenômenos 
nocivos, aumentando a vida útil e reduzindo os gastos com manutenção, 
adotando modelo preconizado e validado pelo Programa Produtor de Água da 
Agência Nacional de Água.  

 Garantia de uma atuação mais ativa por parte do município na gestão do sistema 
viário vicinal;  

 Aprimoramento da infraestrutura viária para atendimento das novas demandas 
de acesso e circulação de pessoas e cargas no distrito aeroportuário. 

 

Objetivo geral: 
Propor ações a serem executadas pelo Poder Público 
Municipal e órgão associados, para efetivar a gestão e a 
qualificação do sistema viário do distrito aeropoartuário 

Objetivos 
específicos: 

 Oferecer boas condições de mobilidade para a população 
rural a partir da qualidade do sistema viário; 

 Estabelecer diálogo com os órgãos gestão do transporte 
e de estradas, para possibilitar captação de recursos, 
ações e projetos para melhorias no sitema viário; 

 Promover esforços para a preservação da vegetação e 
corpos hídricos presentes nas faixas de servição e zonas 
de influência das vias,  

 Regulamentar e mitigar os passivos ambientais e 
conflitos de uso associados ao sistema viário vicinal; 
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Tema geral: Meio Ambiente 

Tema específico Sistema Viário Distrital 

 Implementar e cumprir o zoneamento territorial proposto 
pelo Plano Diretor; 

 Controlar e fiscalizar ações de ocupação e uso indevido 
de áreas de vias e faixas de servidão 

 Melhorar a qualidades das vias vicinais e da mobilidade 
rural; 

 Promover o uso sustentável das vias, com captação e 
reaproveitamento de volumes de águas de drenagem 
pluvial para recarga de aquíferos e corpos hídricos; 

 Realizar projetos e obras para pavimentação, drenagem 
e recuperação de vias; 

 Garantir da infraestrutura viária para atendimento do 
sistema de mobilidade capaz de atender demandas de 
acesso e transporte de carga e passageiros no distrito; 

 Promover a pavimentação de estradas que dão acesso as 
vilas rurais; 

 Implantar em desnível pela BR-116 o acesso alternativo ao 
aeroporto e manter a estrada de Campinhos como acesso 
local a este bairro e à Simão; 

 Implantar sistema de transporte que conecte a cidade ao 
aeroporto e as comunidades em seu entorno; 

 Criar ciclovias, calçadas e paisagismo de acesso ao 
aeroporto e dentro das comunidades, respeitando as 
normas de acessibilidade; 

 Estruturar novas vias de circulação dentro das 
comunidades, estimulando também uma ocupação mais 
regrada do espaço. 

 

Instrumentos 

 Política Nacional de Mobilidade Urbana 
 Zoneamento Ecológico Econômico do Estado (Estatuto da Cidade/Política Estadual 

de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade) 
 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (Estatuto da Cidade) 
 Lei de Uso do Solo (Estatuto da Cidade) 
 Zoneamento Ambiental Municipal (Estatuto da Cidade) 
 Avaliação dos Impactos Ambientais (Política Estadual de Meio Ambiente e de 

Proteção à Biodiversidade) 
 Licenciamento e Fiscalização ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de 

Proteção à Biodiversidade) 
 Política Nacional de Mobilidade Urbana  

Planos a serem elaborados 

 Plano de Estruturação do Sistema Viário Distrital 
 Plano de Municipal de Mobilidade  

Programas a serem elaborados 

 Programa de Valorização sócio-ambiental das Áreas de Conservação   
 Programa de Ação Ambiental 
 Programa de Conservação e Manejo das Águas no Território Municipal 
 Implementar princípios do Programa Produtor de Água (ANA) 
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Tema geral: Meio Ambiente 

Tema específico Sistema Viário Distrital 

 Programa de Requalificação das Estradas Vicinais do Município 

Projetos a serem elaborados 

 Projeto de Educação Ambiental para capacitação de agricultores e agentes  
 Projeto de Estruturação das vias vicinais baseado em princípios do Programa 

Produtor de Água (ANA) 
 Projeto de implementação de Sistema Integrado de Informações Geográficas 
 Projeto de pavimentação de rodovias e estradas vicinais 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Quadro 6 - Estratégias e diretrizes para a Gestão Ambiental em áreas urbanas 

Tema geral: Meio Ambiente 

Tema específico Gestão Ambiental em Áreas Urbanas 

Estratégia 

 
As incertezas críticas relativas à gestão ambiental na área urbana de Vitória da 
Conquista estão relacionadas ao crescimento urbano e à expansão desordenada, 
às carências de saneamento básico, descontrole e falta de regulamentação dos 
usos do solo, à falta de organização e atuação efetiva dos órgãos públicos, 
instituições e sociedade civil, na gestão e controle do meio ambiente, agravados 
pelos problemas de vulnerabilidade social existentes nas cidades. 

Todos esses fatores interferem diretamente no comprometimento da qualidade 
ambiental das áreas urbanas, com impactos sobre recursos hídricos e solo, sobre 
áreas verdes e fragmentos de vegetação e sobre a própria população urbana, 
prejudicada pela vulnerabilidade a problemas sociais, pela criminalidade e 
marginalização, comprometimento da saúde pública pela proliferação de animais 
vetores de doenças, conflitos de ocupação e usos que estimulam à expansão 
urbana desordenada em desconformidade com a legislação vigente. 

Dessa forma, a estratégia proposta para avançar no sentido de melhorar a 
eficiência da gestão ambiental na área urbana, associa-se especialmente à 
capacidade gerencial do poder público sobre o processo de uso e ocupação do 
território, garantindo ampla mobilização e controle social nas etapas de 
planejamento e implantação de uma política voltada para a qualificação da gestão 
urbana e ambiental. 

 
Diretrizes 

 
 Gestão territorial das atividades de uso e ocupação do solo 
 Revitalização e valorização das áreas verdes, mananciais hídricos, fragmento 

florestais e outras áreas de relevância ambiental, buscando regulamentar e atuar 
para o cumprimento da legislação; 

 Garantia de uma atuação mais ativa por parte do município na gestão dos 
recursos ambientais do seu território; 

 Promover o controle e a participação social por parte da polulação local, no 
processo de planejamento e gestão do território de Vitória da Conquista. 

Objetivo geral: 
Propor ações a serem executadas pelo Poder Público 
Municipal para efetivar a gestão e o controle dos recursos 
ambientais no território urbano,  

Objetivos 
específicos: 

 Realizar ações de educação ambiental que orientem e 
capacitem a população para a sustentabilidade e 
preservação dos recursos ambientais; 

 Realizar junto ao órgão de controle estadual ações de 
fiscalização e monitoramento sobre conflitos de uso do 
solo e recursos naturais no ambiente urbano; 

 Promover a revitalização e manutenção dos espaços 
verdes urbanos; 

 Garantir a participação social democrática no processo 
de gestão e planejamento ambiental; 
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Tema geral: Meio Ambiente 

Tema específico Gestão Ambiental em Áreas Urbanas 

 Implementar e cumprir o zoneamento territorial proposto 
pelo PDDU. 

Instrumentos 

 Zoneamento Ecológico Econômico do Estado (Estatuto da Cidade/Política Estadual 
de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade) 

 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (Estatuto da Cidade) 
 Lei de Uso do Solo (Estatuto da Cidade) 
 Zoneamento Ambiental Municipal (Estatuto da Cidade) 
 Educação Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade) 
 Avaliação dos Impactos Ambientais (Política Estadual de Meio Ambiente e de 

Proteção à Biodiversidade) 
 Zoneamento das Unidades de Conservação Municipais (Política Estadual de Meio 

Ambiente e de Proteção à Biodiversidade) 
 Licenciamento Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade) 
 Código Florestal Brasileiro 
 Fiscalização Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade) 

Planos a serem elaborados 

 Plano de Manejo das Áreas de Conservação 
 Plano de Estruturação do Sistema Viário Distrital 
 Plano de Gestão e Ordenamento Territorial  
 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

Programas a serem elaborados 

 Programa de Valorização das Áreas de Conservação  
 Programa de Arborização e valorização de áreas verdes urbanas 
 Programa de Ação Ambiental 
 Programa de Incentivo à Conservação das Águas Municipais 

Projetos a serem elaborados 

 Projeto de Educação Ambiental para capacitação de agricultores e agentes 
multiplicadores 

 Projeto de implementação de Sistema Integrado de Informações Geográficas 
 Elaboração do projeto parque do Rio Verruga: o projeto deverá contar com a 

delimitação da área de preservação do parque, assim como propor um projeto 
urbano/paisagístico para o local. 

 Criação e conservação de espaços públicos de lazer arborizados e com 
equipamentos como bancos, parque infantil, academia ao ar livre, entre outros 
para uso da população. 
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8.2.3. Programas e Projetos 

Os Quadro 7, Quadro 8, Quadro 9, Quadro 10 e Quadro 11 trazem os programas 

relacionados ao tema Meio Ambiente. 

 

Quadro 7 - Programas e Projetos: Programa de Incentivo à Conservação das Águas no 
Distrito Aeroportuário 

Tema geral: Meio Ambiente 

 
Nome do Programa 

Programa de Conservação e Manejo das Águas no Distrito 
Aeroportuário 

Descrição de Programa 

Consiste no conjunto de ações e políticas para a gestão integrada dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos por meio de ações estatrégicas para 
recuperação e preservação de mananciais nas bacias e sub-bacias que abrangem 
o território do Distrito Aeroportuário. Compreende um conjunto de ações que são 
necessárias para mitigar as pressões ambientais que afetam os corpos hídricos 
fluviais, lagoas, açudes e aquíferos, degradando a qualidade e reduzindo a 
quantidade e disponibilidade.  

Justificativa 

Constatação de crescente aumento do comprometimento de mananciais hídricos 
e de suas áreas de influência por impactos oriundos de ações antrópicas e da 
expansão das áreas de ocupação e uso desordenado solo, comprometendo 
qualitativamente e quantitativamente a preservação dos recursos hídricos locais. 

Programas e Projetos Associados 

 
 Programa Produtor de Água (ANA) 

 
É um programa voluntário, baseado do Programa intitulado Produtos de Água, da 
Agência Nacional de Águas (ANA), a partir do qual são beneficiados produtores 
rurais que, por meio de boas práticas de manejo e conservação do solo, 
contribuem para melhorais na qualidade da cobertura vegetal, dos recursos 
hídricos, mitigando problemas de erosão hídrica e sedimentação do solo, e 
aumento o aproveitamento e infiltração das águas no meio rural. O programa 
desenvolveu, validou, difundiu e padrão de traçado de manejo de vias vicinais 
resilientes a processos acelerados de degradação do leito de rolamento por 
erosão hídrica que compromete a mobilidadade, transporta de deposita grandes 
volumes de sedimentos assereando corpos hídricos e soterrando nascentes.  
 

 Programa de Valorização das Áreas de Preservação, Unidades de 
Conservação e outras áreas protegidas no território do Distrito 
Aeroportuário 
 
Objetivo de revitalização e manutenção das áreas ambientalmente protegidas no 
Distrito Aeroportuário e corpos hídricos. 
 
o Projeto de revitalização das lagoas, nascentes e rios urbanos  
o Projeto de implementação de Sistema de Integrado Informações Geográficas 
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Tema geral: Meio Ambiente 

 
Nome do Programa 

Programa de Conservação e Manejo das Águas no Distrito 
Aeroportuário 

 

Ações diretas 

 Identificação e caracterização por meio do Plano Diretor 
Urbano, dos pressupostos para ações de qualificação e 
recuperação ambiental do território municipal, no recorte 
do Distrito Aeroprotuario considerado o PDAP 

 Capacitação e treinamento de agentes envolvidos na 
gestão dos recursos ambientais, bem como dos 
usuários e atores envolvidos mais diretamente na 
utilização e exploração dos recursos 

 Implementar política de compensação por serviços 
ambientais por meio de pagamentos aos beneficiários 
prestadores serviços de conservação dos recursos 
naturais 

 Formulação e aprovação de base legal para 
regulamentação do programa 

 Construção, regularização e manutenção de açudes e 
pequenas barragens na zona rural, para garantia de 
segurança hídrica nos locais de maior escassez 

 Saneamento dos rios, nascentes e corpos hídricos que 
formam as bacias do rio Verruga e do rio Pardo, no âmbito 
do município e proibição, por mecanismos e ações efetivas, 
do lançamento de efluentes e de usos e ocupações 
inadequados; 

 Controle de erosão nas masgens de rios e lagoas por meio 
de práticas de manejo conservacionistas; 

 Monitoramento e regulamentação para preservação da 
qualidade das águas superficiais e subterrâneas do 
município em classe de enquadramento adequada 

 Recomposição das matas ciliares e controle do uso do solo 
nas margens dos cursos d’água, assim como nas demais 
Áreas de Preservação Permanente. 
 

Ações indiretas 

 Intensificação do uso dos recursos das tecnologias da 
informação e da educação ambiental visando mobilizar, 
sensibilizar e conscientizar para preservação das águas 
superficiais, subterrâneas, despoluição dos canais de 
drenagem, e a conscientização dos proprietários quanto 
ao uso de agrotóxicos e desmatamento das margens dos 
rios; 

 Ampliação da rede de esgotamento sanitário doméstica 
e industrial 

 Coleta e destinação adequada de resíduos sólidos 
 Aumento e redimensionamento das redes de drenagem 

urbana de águas pluviais, com ações de manutenção e 
limpezas de canais de drenagem 

Programação e horizonte de implementação 

 Médio e longo prazo 
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Tema geral: Meio Ambiente 

 
Nome do Programa 

Programa de Conservação e Manejo das Águas no Distrito 
Aeroportuário 

Agentes envolvidos 

 PMVC, INEMA, EMBASA, SIHS, IBAMA, ANA 

Estatégias e indicadores de monitoramente 

 Monitoramento da qualidade das águas de corpos hídricos por meio da coleta e da 
análise de indicadores em pontos de controle para aferir enquadramento conforme 
parâmetros Conama. 

Provavéis fontes de 
financiamento 

 Orçamento da união, estados e municípios 
 Fundos estaduais de Recursos Hídricos e Meio Ambiente 
 Fundo Nacional de Meio Ambiente 
 Bancos, organismos internacionais 
 

Custos 
Para estimativa dos custos serão necessários estudos 
específicos 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  
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Quadro 8 - Programas e Projetos: Programa de Ação Ambiental 

Tema geral: Meio Ambiente 

Nome do Programa Programa de Ação Ambiental 

Descrição de Programa 

 
Consiste na proposição e implementação de um programa composto por duas 
frentes de ação, pilares estruturantes ou sub-programas, articulados que atuam 
de maneira conjunta construídos a partir de avaliação ambiental estratégica para 
a melhoria das condições ambientais na zona urbana e rural de Vitória da 
Conquista, através de diretrizes e ações para dotar o município de estratégias 
eficazes para mobilizar e viabilizar a atuação conjunta entre órgão municipais, 
estaduais e federais, socieda civil, ONG e instituições relacionadas, para garantir 
uma política de gestão ambiental, democrática, sustentável e socialmente justa. 
 

Justificativa 

O programa se justifica para atingir os cenários desejados e construção do projeto 
de município resiliente, sustentável e ambientalmente inovador para enfrentar o 
elevado grau de degradação dos recursos ambientais do Município. 

Objetivos 

 Implementar programa de sensibilização e conscientizaçao da população quanto 
ao uso e preservação de seus recursos naturais, patrimoniais e culturais, para 
melhoria da qualidade ambiental e qualidade de vida de seus habitantes. 

 Conceber e promover implementação de projetos de ações integradas, por parte 
de entidades governamentais, civis e empresariais, destinadas à mudança do 
estado atual de degradação, para atingir a qualidade ambiental desejável e de 
vida dos habitantes.   

 Promover mecanismos e ações estretégicas dirigidas ao desenvolvimento em 
bases socialmente justas e ecologicamente sustentáveis, através do reforço e 
aperfeiçoamento da educação, infra-estrutura, socioeconômia e do sistema 
produtivo, num processo envolvendo parcerias das mais diversas comprometidas 
com o proprosito do bem comum.  

Projetos e Programas Associados 

 Programa de Educação Ambiental 
Consiste em uma ação voltada para a realização de atividades educacionais, para 
todos os níveis de ensino, buscando conscientizar e capacitar pessoas sobre 
assuntos relativos ao tema meio ambiental, como preservação e conservação de 
recursos, desenvolvimento sustentável, agroecologia, alimentação, saúde, entre 
outros, realizando atividades práticas e teóricas sobre temas como: produção de 
alimentos orgânicos, plantio e produção de mudas, compostagem, arborização e 
manutenção de áreas verdes urbanas, iniciativas de reciclagem, turismo 
ecológico, etc. 
 

 Programa de Ações Ambientais 
Consiste em proposta de ações para mobilizar a população, a prefeitura e os 
demais agentes sociais, para realização de ações de cunho diverso para 
promoção de melhorias socioambientais no município, abrangendo as áreas 
urbanas e rurais. Para isso deve ser implementado um conjunto de esforços e 
recursos financeiros, para de maneira estratégica e planejada, promover 
melhorias no saneamento básico, sustentabilidade de atividades 
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Tema geral: Meio Ambiente 

Nome do Programa Programa de Ação Ambiental 

agrosilvopastoris, preservação do meio ambiente e redução das pressões, 
inclusão social, revitalização de áreas urbanas e áreas verdes, etc, através de 
atividades como: 
 
- Produção e plantio de mudas 
- Arborização urbana com espécies frutíferas ou nativas 
- Coleta seletiva e iniciativas de reciclagem 
- Planejamento de ações e projetos para melhoriaa do saneamento, pavimentação 
de ruas, preservação de fragmentos florestais, construção de infraestruturas e 
áreas de lazer 
- Organização de feiras livres 
- Formação de grupos e comitês para mobilização social 
- Valorização do turismo ecológico 
 

Ações diretas 

 Identificação e caracterização através do Plano Diretor 
Urbano, os pressupostos para ações de qualificação e 
recuperação ambiental do território municipal 

 Capacitar e treinar agentes envolvidos na gestão dos 
recursos ambientais, bem como dos usuários e atores 
envolvidos diretamente na utilização e exploração dos 
recursos naturais 

 Elaboração e detalhamento de projetos específicos para 
implementação do Programa 

 Definiçao de estratégia para aplicaçao dos recursos e 
para planejamento das ações 

Ações indiretas 

 Disciplinamento de política efetiva de ordenamentos da 
ocupação rural e urbana, com fomento de atividades 
públicas e privadas comapatíveis com a manutençã o do 
equilíbrio ecológico e o crescimento econômico, pratica de 
zoneamento ecologico-economico- 

 Fomento de atividades públicas e privadas compatíveis 
com a manutençã o do equilíbrio ecológico no 
desenvolvimento economico 

Programação e horizonte de implementação 

Programa de médio prazo de implementação gradual continuada 

Agentes envolvidos 

 PMVC, INEMA, EMBASA, SIHS, CONDER, CAR/SEPLAN, IBAMA, SEBRAE 

Projetos a serem elaborados 

- 

 

Provavéis fontes de 
financiamento 

 Orçamento da união, estados e municípios 
 Fundos estaduais de Recursos Hídricos e Meio Ambiente 
 Fundo Nacional de Meio Ambiente 
 Bancos, organismos internacionais 
 

Custos 
Para estimativa dos custos serão necessários estudos 
específicos 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Quadro 9 - Programas e Projetos: Programa de Valorização das Áreas de Preservação, 
Unidade de Conservação e áreas protegidas 

Tema geral: Meio Ambiente 

Nome do Programa Programa de Valorização das Áreas de Conservação 

Descrição 

 
Consiste em ações e esforços direcionados para o desenvolvimento de um 
sistema de parques urbanos e unidades de conservação, abrangendo áreas de 
relevante valor ecológico existentes no município, com funcionalidade de serviços 
ambientais por tanto consideradas prioritárias e com potencial de aproveitamento 
como áreas para atividades de lazer e para turismo ecológico. As áreas incluídas 
no Programa são: Lagoa das Bateias, Lagoa do Jurema, Poço Escuro, Serra do 
Periperi, Rio Verruga, Parque Melocactus conoideus, nascentes, entre outras. 
 

Justificativa 

O estado de degradação mepeado reflete a falta de regulamentação e controle 
dos espaços protegidos que compromete qualidade ambiental das áreas verdes, 
com impactos sobre recursos hídricos e solo, sobre a fito e biodiversidade 
associada a fragmentos de vegetação, e sobre a própria poluição urbana, que é 
prejudicada pela vulnerabilidade a problemas sociais, pela criminalidade, saúde 
pública, conflitos de ocupação e uso do solo, expansão urbana desordenada, entre 
outros fatores críticos que comprometem a qualidade socioambiental em áreas 
protegidas. 

 

Objetivos 

 Regulamentar e recuperar áreas de interesse ambiental presentes na zona 
urbana e rural do município, enquanto serviços ambientais, ecoinfraestruturas e 
qualidade de paisagem de grande valor ambiental e social agregado no tecido 
urbano  

 Regularizar as Unidades de Conservação existentes no município, como Serra do 
Periperi, revisando sua poligonal, definindo sua zona de amortecimento, plano de 
manejo, zoneamento e o conselho gestor responsável. 

 Garantir a função social e de serviços dos ecossistemas e áreas verdes, criando 
e recuperando espaços de entretenimento e lazer para a população de Vitória da 
Conquista e seus visitantes, garantindo a sustentabilidade e manutenção desses 
espaços; 

 Exercer governança evetiva pela regulamentação e intervenções para alterar 
cenários de uso e ocupação desordenada do solo; 

 Implementar programa de conscientizaçao da população quanto ao uso e 
preservação de seus recursos naturais, patrimoniais e culturais, para melhoria da 
qualidade ambiental e qualidade de vida de seus habitantes; 

 Promoção da participação, da inclusão social e do exercício da cidadania na 
gestão das áreas protegidas, buscando o desenvolvimento social, especialmente 
para as populações do interior e do entornodas áreas protegidas; 

Projetos e Programas Associados 

 Programa de Educação Ambiental 
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Tema geral: Meio Ambiente 

Nome do Programa Programa de Valorização das Áreas de Conservação 

Consiste em uma ação voltada para a realização de atividades educacionais, para 
todos os níveis de ensino, buscando conscientizar e capacitar pessoas sobre 
assuntos relativos ao tema meio ambiental, como preservação e conservação de 
recursos, desenvolvimento sustentável, agroecologia, alimentação, saúde, entre 
outros, realizando atividades práticas e teóricas sobre temas como: produção de 
alimentos orgânicos, plantio e produção de mudas, compostagem, arborização e 
manutenção de áreas verdes urbanas, iniciativas de reciclagem, turismo 
ecológico.outros. 
 

 Programa de Ação Ambiental 
Consiste em programa com proprositos de mobilizar a população, a prefeitura e 
os demais agentes sociais, para realização de ações de cunho diverso para 
promoção de melhorias socioambientais no município, abrangendo as áreas 
urbanas e rurais. Para tanto deve ser implementado um conjunto de esforços e 
mobilização de recursos financeiros, para de maneira estratégica e planejada, 
promover melhorias no saneamento básico, produçãos com boas praticas de 
sustentabilidade nas atividades agrosilvopastoris, preservação do meio ambiente 
e redução das pressões, inclusão social, revitalização de áreas urbanas e áreas 
verdes, etc, através de atividades como: 
 
- Produção e plantio de mudas 
- Arborização urbana com espécies frutíferas ou nativas apropriadas  
- Coleta seletiva e iniciativas de reciclagem e princípios da economia circular  
- Planejamento de ações e projetos para melhoria do saneamento, pavimentação 
de ruas, preservação de fragmentos florestais, construção de infraestruturas e 
áreas de lazer 
- Organização de feiras livres 
- Formação de grupos e comitês para mobilização social 
- Valorização do turismo ecológico 
 

 Projeto do Parque Ecológico de Rio Verruga 
 

 Projeto do Parque da Lagoa das Bateias 
 

 Projeto do Parque Lagoa do Jurema 
 

Ações diretas 

 Identificação e caracterização através do Plano Diretor 
Urbano, os pressupostos para ações de qualificação e 
recuperação ambiental do território municipal 

 Qualificar agentes e atores sociais envolvidos no processo 
de tomada de decisão e gestão dos recursos ambientais e 
áreas protegidas, bem como dos usuários e atores 
envolvidos diretamente na utilização e exploração dos 
recursos; 

 Elaboração e detalhamento de projetos específicos para 
implementação do Programa 

 Definiçao de estratégia para aplicaçao dos recursos e para 
planejamento das ações 
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Tema geral: Meio Ambiente 

Nome do Programa Programa de Valorização das Áreas de Conservação 

 Propor a criação e novas áreas de conservação, integradas 
aos corredores ecológicos 

Ações indiretas 

 Promover o apoio e a cooperação entre instituições pública, 
privadas, organizações não-governamentais, e a sociedade 
civil, para o desenvolvimento de projetos, pesquisas 
científicas e ações integradas para a gestão ambiental das 
áreas de valor ambiental 

 Fortalececimento dos instrumentos existentes de 
participação e controle social, bem como os de monitorame 
nto e controle por parte do estado 

Programação e horizonte de implementação 

 Curto e médio prazo 
Agentes envolvidos 

 PMVC, INEMA, EMBASA, SIHS 

Projetos a serem elaborados 

 

Provavéis fontes de 
financiamento 

 Orçamento da união, estados e municípios 
 Fundos estaduais de Recursos Hídricos e Meio Ambiente 
 Fundo Nacional de Meio Ambiente 
 Bancos, organismos internacionais 
 

Custos 
Para estimativa dos custos serão necessários estudos 
específicos 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Quadro 10 - Programas e Projetos: Programa de Regularização das Estradas vicinais 
Municipais 

 

Tema geral: Meio Ambiente 

Nome do Programa Programa de Regularização das Estradas Vicinais 
Municípais  

Descrição 

Programa de planejamento e ações para aprimoramento da qualidade das 
infraestruturas viárias em zonas rurais e distritais, baseado em um conjunto 
práticas de estruturação e manejo de vias para que sejam mais resilientes aos 
processos de deterioração dos leitos de rolamentos por erosões hídricas, 
formação de sulcos, ravinas e voçorocas, bem como aos problemas de transporte 
e acúmulo de sedimentos, que comprometem a qualidade ambiental de corpos 
hídricos próximos à malha vicinal. 
Busca garantir melhores condições de mobilidade, segurança e sustentabilidade 
ao sistema de vias vicinais, aumentando a eficiência e a durabilidade frente aos 
fenômenos hídricos associados a chuvas intensas e escoamento de aguas 
pluviais, fazendo o aproveitamento dos volumes de escoamantos pluviais para 
infiltração e recarga de aquíferos e nascentes. 

Justificativa 

O estado de degradação da malha de vias vicinais pela carência de um traçado 
adequada, falta se um sistema de dreanagem do escoamento de aguas pluviais e 
técnicas de menejo de manutenção adequado tem resultado na corrência 
generalizada de problemas relativos à degradação do estado de conservação das 
estradas vicinais, com condições de mobilidade precárias, com risco de acidentes 
e impossibilidade de deslocamento em períodos mais críticos de chuva, 
dificultando a dinâmica de transporte entre meio rural e sítio urbano. Presença de 
situações de vulnerabilidade ambiental nas áreas sob influência das vias, 
decorrentes de pressões e impactos sobre solo, recursos hídricos e vegetação, 
com elevados custos para a gestão pública em reparar e manter a rede viária, e 
danos imensuráveis e mesmo irreversíveis ao estado de conservação ambiental. 

Objetivos 

 Conter e mitigar processos de degradação do solo no leito de rolamento e entorno 
das vias por erosões hídricas 

 Garantir a mobilidade, com segurança e sustentabilidade da malha vicinal, através 
da requalificação manutenção do estado de conservação da infraestrutura viária 
rural  

 Converter os volumes das enxurradas nos períodos de chuva, por estruturas 
capazes de reter voumes significativos de água de drenagem pluvial e infiltrar 
como recarga de mananciais hídricos 

Projetos e Programas Associados 

Ações diretas 

 Identificação e caracterização através do Plano Diretor 
Urbano, os pressupostos para ações de qualificação e 
recuperação ambiental do território municipal 

 Capacitar e treinar agentes envolvidos na gestão dos 
recursos ambientais, bem como dos usuários e atores 
envolvidos diretamente na utilização e exploração dos 
recursos 
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Tema geral: Meio Ambiente 

Nome do Programa Programa de Regularização das Estradas Vicinais 
Municípais  

 Elaboração e detalhamento de projetos específicos para 
implementação do Programa 

 Definiçao de estratégia para aplicaçao dos recursos e 
para planejamento das ações 

 Manutenção e recuperação da infraestrutura de vias 
vicinais, com incremento da qualidade dos leitos de 
rolamento e mecanimos de drenagem de águas pluviais. 

 Mitigação de pressões e impactos ambientais em áreas 
de influência de vias 

 Recuperação de taludes e vertentes de morros 
comprometidos por processos degradativos 

 Realização de obras de pavimentação, construção de 
mecanismos de drenagem, e ajuste no projeto e traçado 
do leito de estradas, para modelos de maior resiliência e 
eficiência ambiental 

Ações indiretas 

 Incremento do saneamento básico 
 Melhora do sistema de mobilidade terrestre 
 Manejo adequado das vias que possibilite converter 

escoamento pluvial que degrada a via e promove o 
assoreamento des nascentes e corpos hídricos, em 
volume de infiltração recarga. 

  

Programação e horizonte de implementação 

 Programa de médio a longo prazo 

Agentes envolvidos 

 PMVC, INEMA, EMBASA, SIHS, ANA, DNIT  

Projetos a serem elaborados 

 Projeto de Estruturação das vias vicinais rurais, melhorias de pavimentação, 
mecanismos de drenagem, e adaptação para aumento da resiliência das estradas 
de terra e suas áreas de influência, com prescrições do Programa Produtor de 
Água, da ANA 

 Projeto de implementação de Sistema Integrado de Informações Geográficas, 
com aplicação de geotecnologias para controle e monitoramento de vias e 
estradas 

 

Provavéis fontes de 
financiamento 

 Orçamento da união, estados e municípios 
 Fundos estaduais de Recursos Hídricos e Meio Ambiente 
 Fundo Nacional de Meio Ambiente 
 Bancos, organismos internacionais 
 

Custos 
Para estimativa dos custos serão necessários estudos 
específicos 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Quadro 11 - Programas e Projetos: Programa de Arborizaçao e Valorização de Áreas Verdes 

Tema geral: Meio Ambiente 

Nome do Programa Programa Arborização e valorização de áreas verdes 

Descrição de Programa 

 
Programa de valorização e manutenção de áreas verdes e espaços públicos nas 
zonas urbanas/urbanizadas na sede de Vitória da Conquista e nas povoações 
distritais, com objetivo de criar e requalificar os espaços existentes, suprindo a 
carência de praças, parques, jardins e áreas públicas arborizadas, que contribuem 
diretamente para qualidade ambiental e paisagística ao meio urbano, e para a 
qualidade de vida aos seus habitante, com aumento do conforto térmico, 
incremento de locais sombreados, áreas de esporte e lazer, atuando também 
como áreas de amortiguação e de infiltração de água pluviais, aumentando o 
índice de permeabilidade do solo urbano e mitigando problemas de drenagem e 
enxurradas.  

 

Justificativa 

O estado de degradação da qualidade ambiental pela crescente depreciação das 
áreas verdes e áreas protegidas existentes em zona urbana e periurbana, com 
aumento de intervenções para supressão e remoção de árvores, degradação de 
praças, lagoas e outras áreas de vulnerabilidade ambiental, ações de ocupação 
irregular, associadas a problemas de saneamento. 

Objetivos 

 Implementar programa de conscientizaçao da população quanto ao uso e 
preservação de seus recursos naturais, para melhoria da qualidade ambiental e 
qualidade de vida de seus habitantes; 

 Promover projetos de ações integradas, por parte de entidades governamentais, 
civis e empresariais, para garantir a qualidade ambiental e urbana, com níveis 
compatíveis com o que é estabelecido pela legislação; 

 Promover o desenvolvimento em bases socialmente justas e ecologicamente 
sustentáveis, através do reforço e aperfeiçoamento da educação, infra-estrutura 
socioeconômica e do sistema produtivo 

 Promover ações para recuperação das áreas verdes urbanas através do plantio 
de mudas  

 

Projetos e Programas Associados 

 Programa de Ação Ambiental 
 
- Promoção de cursos de capacitação em apicultura, meliponicultura, 
agroecologia, compostagem, alimentação natural e agricultura orgânica, 
floricultura, com criação de hortas e núcleos comunitários; 
- Construção de um viveiro para produção de mudas características da 
fitodivesidade da região, privilegiando aquelas em risco de extinção a fim de 
possibilitar o fornecimento das mesmas para arborização da cidade e incentivar a 
preservação das espécies, resgate do projeto arborize 
- Construção e ativação de núcleos ambientais comunitários, como espaço de 
suporte às ações do Programa, como capacitações, eventos, encontros, e para 
realização de atividades de capacitação e incentivo a hortas comunitárias, 
compostagem, produção, venda e troca de mudas, sementes, alimentos 
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Tema geral: Meio Ambiente 

Nome do Programa Programa Arborização e valorização de áreas verdes 

orgânicos, produtos de agricultura familiar, floricultura, entre outras ações de 
cunho socioambiental. 
 

 Programa de Valorização das Áreas de Preservação, Unidades de 
Conservação e outras áreas protegidas do território municipal  
 
- Revitalização e manutenção de áreas como o Poço Escuro, Rio Verruga, Lagoas 
das Bateias, Jurema, outras. 
- Promoção de cursos de capacitação em apicultura, meliponicultura, 
agroecologia, floricultura, compostagem, alimentação natural e agricultura 
orgânica com criação de hortas e núcleos comunitários; 
- Construção de um viveiro para produção de mudas características da 
fitodiversidade da região, privilegiando aquelas em risco de extinção, a fim de 
possibilitar o fornecimento das mesmas para arborização da cidade e incentivar a 
preservação das espécies; 
 

 Projeto dos Núcleo Ambientais Comunitários 
 
Projetos de construção e ativação de núcleos ambientais comunitários, para 
realização de cursos, capacitação, eventos, reuniões, bem como atividades de 
hortas comunitárias, compostagem, agroecologia, floricultura, produção, venda e 
troca de mudas, sementes, alimentos orgânicos, produtos de agricultura familiar, 
entre outras ações de cunho socioambiental. Buscando também contribuir para 
um movimento de adoção das áreas públicas dos bairros, envolvendo a população 
no processo de criação de áreas verdes, através de jardins, canteiros coletivos, 
hortas, outras ações de inovação ambiental no tecido urbano 

Ações diretas 

 Elaboração e detalhamento de projetos específicos para 
implementação do Programa 

 Elaboração de projetos e construção de espaços para 
atividades de lazer, como praças e parques ecológicos;  

 Capacitar entidades e agentes municipais e também da 
sociedade civil, para atuar na proteção do meio ambiente 
e na gestão da cidade. 

 Ação de produção e plantio de mudas frutíferas, 
ornamentais e nativas, nas áreas urbanas da sede e dos 
distritos 

 Auxiliar a criar e implantar os núcleos comunitários 
socioambientais, espaço para ações de capacitação, 
educação ambiental e para comercialização e troca de 
produtos locais 

 Contribuir com ações de adotação de áreas verdes, 
praças e canteiros urbanas, por moradores dos bairros e 
comunidades 

Ações indiretas 

 Elaboração e implementação de programa de educação 
ambiental 

 Garantir a função social, de serviços ambientais e 
ecoinfraestruturas das áreas e espaços verdes do 
município; 
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Tema geral: Meio Ambiente 

Nome do Programa Programa Arborização e valorização de áreas verdes 

 Garatir a manutenção e sustentabilidade desses espaços 
assim como de outras áreas verdes  

 Identificação e caracterização através do Plano Diretor 
Urbano, de pressupostos e estratégias de ação e 
aplicaçao dos recursos para qualificação e recuperação 
ambiental do território municipal 

 

Programação e horizonte de implementação 

 Programa de médio e curto prazo 

Agentes envolvidos 

 PMVC, INEMA, EMBASA, SIHS 

Projetos a serem elaborados 

 Projetos de construção e ativação de núcleos ambientais comunitários, com 
espaço para hortas comunitárias, venda e troca de mudas e sementes, 
compostagem, agroecologias, entre outras ações para capacitação e educação 
ambiental Garatir a manutenção e sustentabilidade desses espaços assim como 
das áreas protegidas  

 

Provavéis fontes de 
financiamento 

 Orçamento da união, estados e municípios 
 Fundos Estaduais de Meio Ambiente 
 Fundo Nacional de Meio Ambiente 
 Bancos, organismos internacionais 
 

Custos 
Para estimativa dos custos serão necessários estudos 
específicos 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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8.2.4. Zoneamento Ambiental  

O Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10.257/01), define como um dos seus instrumentos o 

Zoneamento Ambiental como uma forma de se realizar o planejamento municipal, devendo 

definir diretrizes para a proteção ambiental. Este item apresenta a proposta de Zoneamento 

para o distrito do Aeroporto Glauber Rocha no município de Vitória da Conquista, 

considerando zonas voltadas para a preservação, a conservação e de uso do solo.  

O Zoneamento Ambiental toma como base o mapa de cobertura e usos do solo, exibido na 

Figura 1, elaborado com base em imagem gerada por aeromapeamento com drone. 

O Quadro 12 exibe os dados quantitativos das áreas relativas a cada classe de uso, que 

são expostos em formato de gráfico na Figura 2. 

Figura 1 - Mapa de uso e ocupação do solo no distrito aeroportuário 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Quadro 12 - Quadro síntese de quantitativos de áreas por ocupação do solo – Distrito 
Aeroportuário 

USOS DO SOLO ÁREA (m²) ÁREA (ha) PORCENTAGEM (%) 

AEROPORTO 5.624.261,72 562,43 4,74 

ÁGUA 1.140.530,50 114,05 0,96 

ÁREAS ALAGÁVEIS 951.322,50 95,13 0,80 

AREAS URBANA DE ALTA DENSIDADE 774.798,15 77,48 0,65 

AREAS URBANA DE BAIXA DENSIDADE 4.672.584,50 467,26 3,94 

LOTEAMENTO 1.631.617,40 163,16 1,37 

PECUÁRIA E OUTROS USOS 71.040.618,80 7.104,06 59,84 

PLANTIOS 7.426.956,30 742,70 6,26 

VEGETAÇÃO NATIVA 25.445.416,20 2.544,54 21,44 

TOTAL 118708106,10 11870,81 100,00 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Figura 2 - Gráfico da porcentagem de ocupação do solo por classe - distrito aeroportuário 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

A partir do mapa de uso de solo e dos elementos de planejamento urbano e ambiental foi 

elaborado um mapa de zoneamento proposto, exposto na Figura 3. Neste mapeamento 

são identificadas as áreas onde ocorrem os fragmentos de cobertura vegetal no município, 

áreas urbanas/urbanizadas, além de corpos d’água e áreas de uso associadas às 

atividades econômicas, especialmente agropecuária e silvicultura.  

Para a elaboração do Zoneamento Ambiental cada elemento de importância foi 

considerado, a partir do entendimento que: 
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 O território do Distrito Aeroportuário encontra-se em elevado grau de antropização 

em função dos usos históricos, com a cobertura vegetal nativa, originalmente de 

grande diversidade, altamente fragmentada; 

 Observou-se a presença de corpos hídricos, lagoas, açudes, nascentes, córregos, 

áreas inundáveis, áreas de fragmento de vegetação nativa associadas a charcos, 

núcleo de acumulação de água e drenagem lenta em períodos chuvosos 

apresentando sinais de degradação ambiental e requerendo projetos voltados à sua 

recuperação; 

 Os recursos hídricos superficiais do Distrito Aeroportuário, em sua maior parte, de 

caráter intermitente, encontram-se muito alterados, com presença de processos de 

erosão das margens, assoreamento dos leitos, eutrofização de suas águas e baixa 

cobertura de matas ciliares; 

 A vias e estradas vicinais do distrito aeroportuário encontram-se em estado de 

precariedade e, algumas destas, em situação de risco, por falta de qualidade da 

infraestrutura e de meios de transporte coletivo que atendam à atual demanda 

existente, acarretando impactos socioambientais e econômicos; 

 No cenário atual, foi constatado um expressivo avanço de loteamentos, tendência 

a ser considerada e disciplinada nas políticas de ordenamento territorial do distrito 

aeroportuário e no espaço periurbano do distrito sede.   

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e o Plano Diretor Aeroportuário 

(PDAP) mostram-se como uma oportunidade para a regularização de algumas situações 

deletérias verificadas, com o estabelecimento de diretrizes e consequente implementação 

de ações e programas que venham aumentar a qualidade ambiental dos diversos 

compartimentos de interesse, valorixando os ativos do município e gerando melhor 

qualidade de vida, de forma sustentável. Longe de ser uma proposição associada à 

preservação do território, este zoneamento busca proporcionar um maior equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico e social e a conservação ambiental, indicando as áreas mais 

significativas para a proteção do meio ambiente e aquelas que podem ser utilizadas de 

forma sustentável.  
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Na Figura 3 exibe-se o mapa de Zoneamento Ambiental proposto para o distrito 

aeroportuário. No Quadro 13 estão exibidos os dados quantitativos das áreas relativas a 

cada Zona, que são expostos em formato de gráfico na Figura 4. 

 

Figura 3 - Mapa do Zoneamento Ambiental do distrito aeroportuário 

 

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

 

Quadro 13 - Quantificação das áreas e porcentagens de cobertura do solo por Zonas – 
Distrito Aeroportuário 

COBERTURA DO SOLO ÁREA (m²) ÁREA (ha) (%) 

Zona de Ocupação Urbana 5186438,65 518,64387 4,36907 

Zona de Conversação de Corpos Hídricos 1715174,38 171,51744 1,44487 

Zona de Fragmentação de Vegetação Nativa 24508414,4 2450,8414 20,6459 

Zona de Uso 87298078,2 8729,8078 73,5401 

Total 118708106 11870,811 100 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 4 - Gráfico percentual de áreas de cobertura do solo por Zonas – Distrito 
Aeroportuário 

 

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

 

O Zoneamento Ambiental proposto para o distrito do Aeroporto Glauber Rocha no 

município de Vitória da Conquista, apresentado na Figura 3, adota quatro Zonas: 

o Zona de Conservação dos Recursos Hídricos; 

o Zona de Fragmentos de Vegetação Nativa; 

o Zona de Uso; 

o Ocupação Urbana. 

O Quadro 14 descreve os atributos de cada zona definida para o Distrito Aeroportuário. 

Quadro 14 - Descrição das Zonas propostas para o Zoneamento Ambiental do Distrito 
Aeroportuário 

ZONA DESCRIÇÃO 

Zona de 
Conservação 
dos Corpos 

Hídricos 

É composta pelos ambientes ocupados por mananciais hídricos 

superficiais e subterrâneos – rios, lagoas, açudes, nascentes, 

aquíferos, entre outros - e pelas respectivas áreas de influência e 

de preservação que compõe o suporte à manutenção desses 

ecossistemas, motivo de relevância para a preservação de matas 

ciliares. 
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ZONA DESCRIÇÃO 

Se constituem ainda em Zona de Conservação as Áreas de 

Preservação Permanente (APP) dos corpos d’água superficiais, 

conforme definido pelos termos da Lei Federal no. 12.651/12 e 

decretos que a regulamentam. Estes elementos não são visíveis 

na escala trabalhada no mapa apresentado na Figura 3.  

A Zona de Conservação corresponde àquela que será alvo de 

diretrizes associadas à conservação dos elementos físico-

ambientais: recursos hídricos, cobertura vegetal, fauna, sendo, 

porém, permitidos usos sustentáveis, dentro das normas da 

legislação ambiental e de recursos hídricos. O objetivo da 

delimitação desta zona é a conservação da elevada 

biodiversidade do território do distrito e dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos.  

 

Zona de 
Fragmentos 

de Vegetação 
Nativa 

A Zona de Fragmentos de Vegetação Nativa corresponde àquela 

que será alvo de diretrizes associadas à conservação dos 

elementos físico-ambientais de cobertura vegetal e fauna, sendo, 

porém, permitidos usos sustentáveis, dentro das normas da 

legislação ambiental. O objetivo da delimitação desta zona é a 

conservação da biodiversidade do território do distrito 

aeroportuário. É constituída dos seguintes elementos: 

o Fragmentos do ecossistema caatinga 

o Fragmentos do ecossistema cerrado 

o Fragmentos do ecossistema floresta estacional 

o Fragmentos do ecossistema floresta ombrófila densa 

o Vegetação com influência fluvial e/ou lacustre, em zonas 

de amortecimento e de APP. 

Zona de Uso 

A Zona de Uso envolve aquelas áreas que se encontram com 

usos alternativos do solo, como áreas de produção agropecuária, 

de silvicultura, áreas de solo exposto, ou seja, todas aquelas 
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ZONA DESCRIÇÃO 

áreas que apresentam qualidade ambiental alterada por ação 

antrópica. 

Ocupação 
Urbana 

Abrange as áreas de ocupação urbana e a sua infraestrutura, 

como construções residências e comerciais, vias e estradas, 

praças, loteamentos, condomínios, etc. 

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

Além destas quatro zonas, são ainda destacados dois elementos adicionais: as estradas e 

os recursos hídricos superficiais, para os quais este zoneamento também propõe diretrizes 

específicas. 

O Quadro 15 expõe as diretrizes específicas propostas para cada Zona. 

Quadro 15 - Diretrizes propostas para o Zoneamento Ambiental do Distrito Aeroportuário 

 ZONA DIRETRIZES 

Zona de 
Conservação 
dos Corpos 

Hídricos 

 Realizar estudos para criação de Unidade de Conservação de 

Uso Sustentável (APA) e Áreas de Proteção Permanente (APP), 

associadas a corredores ecológicos; 

 Realizar ações de fiscalização, monitoramento e gestão da 

situação de uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 

coibindo ações degradativas como o desmatamento das matas 

ciliares e ocupação irregular de APP dos corpos hídricos 

superficiais; 

 Incentivar o desonvolvimento do ecoturismo local e de projetos de 

sustenbilidade e cunho socioambiental; 

 Fomentar o desenvolvimento de atividades compatíveis com a 

manutenção do equilíbrio ecológico, compatibilizando as relações 

entre o crescimento econômico com a manutenção do equilíbrio 

ambiental; 

 Controle da qualidade da água de mananciais hídricos através de 

pontos de monitoramento; 

 Gerir a ocupação dos espaços urbanos de forma a evitar 

pressões ambientais, especialmente a ocupação de áreas de 
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 ZONA DIRETRIZES 

APP, o lançamento irregular de esgotos sanitários e resíduos, e 

ações de aterramento de corpos hídricos em áreas urbanas; 

 Realizar ações de comunicação e educação ambiental que 

orientem as populações rural e urbana sobre a importância da 

preservação dos recursos hídricos; 

 Regulamentar sistema de gestão e controle sobre poços de 

captação subterrânea, nascentes e minadouros, implementando 

de um inventário georreferenciado do mesmo; 

 Estabelecer diálogo com o Órgão Ambiental estadual (Inema) 

para possibilitar ações de fiscalização e ações de recuperação de 

nascentes e APP; 

 Estimular a participação do município, usuários e sociedade civil 

na gestão das águas por meio dos Comitês de Bacia; 

 Participar, no que couber, na implementação na política nacional 

e estadual de recursos hídricos; 

 Propor ações a serem executadas pelo Poder Público Municipal 

que visem recuperar e garantir a preservação dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos no território do distrito 

aeroportuário; 

 Recuperação e valorização dos corpos hídricos das áreas rural e 

urbanas/urbanizadas, possibilitando os usos múltiplos de acordo 

com o que estabelece a Política de Recursos Hídricos; 

 Controle efetivo do uso do solo, coibindo a implementação de 

atividades que possam causar ou intensificar efeitos deletérios 

sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

 Garantia de um papel mais ativo por parte do município na gestão 

e regulamentação dos recursos hídricos dentro do distrito 

aeroportuário. 

Zona de 
Fragmentos 

de 
Vegetação 

Nativa 

 Realizar estudos para criação de Unidade de Conservação de 

Uso Sustentável (APA), Áreas de Proteção Permanente (APP) e 

Reservas Legais associadas aos corredores ecológicos 

propostos; 
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 ZONA DIRETRIZES 

 Controlar e regulamentar a expansão urbana e a ocupação por 

atividades que comprometam a qualidade dos solos  

 Preservar os fragmentos florestais existentes, bem como a 

biodiversidade associada 

 Recuperar as áreas degradadas e com passivos ambientais 

 Recompor a cobertura vegetal nativa por meio de ações de 

plantio 

 Realizar ações de fiscalização coibindo o desmatamento das 

matas ciliares e ocupação irregular de APP dos corpos hídricos 

superficiais; 

 Incentivar o desonvolvimento do ecoturismo local e de projetos de 

sustenbilidade e cunho socioambiental 

 Fomentar o desenvolvimento de atividades compatíveis com a 

manutenção do equilíbrio ecológico, compatibilizando as relações 

entre o crescimento econômico com a manutenção do equilíbrio 

ambiental 

 Criar rotina de monitoramento das áreas de cobertura vegetal, 

para fiscalizar e controlar ações de impactos degradativos como, 

queimadas, desmatamento etc. 

 Estabelecer diálogo com o Órgão Ambiental estadual (Inema) 

para possibilitar ações de fiscalização e recuperação de áreas de 

remanescentes florestais e de APP; 

 Realizar ações de comunicação e educação ambiental que 

orientem a população rural e urbana sobre a necessidade da 

preservação dos fragmentos florestais; 

 Estimular a participação do município, das instituições e da 

sociedade civil na gestão dos recursos naturais; 

 Promover o plantio de árvores e mudas para a manutenção 

recuperação das áreas verdes; 

 Promover a difusão de informações e tecnologias para o manejo 

sustentável da vegetação e do solo no ambiente rural, para 
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 ZONA DIRETRIZES 

modelos de atividades agrosilvopastoris equilibrados com a 

manutenção do meio ambiente. 

Zona de Uso 

 Coibir e fiscalizar o uso irregular de agroquímicos; 

 Regularizar o saneamento ambiental, coibindo o lançamento de 

esgotos domésticos nos corpos d’água e a disposição irregular de 

resíduos sólidos; 

 Incentivar a implementação de sistemas produtivos sustentáveis 

 Controlar a expansão urbana desordenada através de 

instrumento e tecnologias de gestão territorial; 

 Estruturação e manutenção das vias locais de acesso; 

 Conter e mitigar impactos de contaminação do solo e água, de 

fenômenos erosivos, processos de degradação e desertificação 

do solo; 

 Criar rotina de monitoramento dos focos de pressões ambientais, 

a partir de técnicas e tecnologias disponíveis para identificar, 

mapear e propor ações mitigadoras sobre processos degradativos 

e passivos ambientais;  

 Realizar ações de educação ambiental que orientem e capacitem 

a população rural e urbana para a sustentabilidade e preservação 

dos recursos ambientais; 

 Regulamentar e fiscalizar as atividades com maior fator de 

impacto ambiental, como o extrativismo mineral e vegetal, 

atividades agrosilvopastoris, indústria, entre outras, com o 

condicionamento dos Planos de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD). 

Ocupação 
Urbana 

 Regulamentar a  implantação de loteamentos  

 Regulamentar e fiscalizar atividades e impactos por uso e ocupação 

do território 

 Promover universalização do saneamento básico em áreas 

urbanas/urbanizadas e rurais; 

 Revitalizar e criar áreas verdes, praças, espaços comuntários e de 

lazer; 
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 ZONA DIRETRIZES 

 Regulamentar e controlar o processoes de expansão urbana no 

território distrital, cumprindo com restrições e condicionantes 

relativos à legislação aeroportuária; 

Estras e vias 
distritais 

 Garantir a mobilidade, com segurança e sustentabilidade da rede 

vicinal, através da requalificação manutenção do estado de 

conservação da infraestrutura viária 

 Realizar a manutenção e a recuperação da infraestrutura de vias 

vicinais, pela da realização de obras de pavimentação, 

construção de mecanismos de drenagem pluvial, ajuste no 

projeto e traçado do leito de rolamento e para maior resiliência e 

eficiência ambiental; 

 Mitigar pressões e impactos ambientais em áreas de influência de 

vias, contendor processos de degradação do solo por erosão 

hídrica; 

 Estabelecer diálogo com os órgãos gestão do transporte e de 

estradas, para possibilitar captação de recursos, ações e projetos 

para melhorias no sitema viário; 

 Promover esforços para a preservação da vegetação, solo e 

corpos hídricos presentes nas faixas de servição e zonas de 

influência das vias; 

 Controlar e fiscalizar ações de ocupação e uso indevido de áreas 

de vias e faixas de servidão; 

 Promover o uso sustentável das vias, com captação e 

reaproveitamento de efluentes de drenagem para recarga de 

aquíferos e corpos hídricos; 

 Realizar projetos e obras para pavimentação, drenagem e 

recuperação de vias, priorizando as vias que dão acesso a vilas, 

povoados e à área patrimonial aeroportuária. 

 Implantar sistema de transporte que conecte a cidade ao 

aeroporto e as comunidades em seu entorno; 
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 ZONA DIRETRIZES 

 Criar ciclovias, calçadas e paisagismo de acesso ao aeroporto e 

dentro das comunidades, respeitando as normas de 

acessibilidade; 

 Estruturar novas vias de circulação dentro das comunidades, 

estimulando também uma ocupação mais regrada do espaço. 

Recursos 
Hídricos  

 Adequar a gestão conforme Políticas Nacional e Estadual de 

Recursos Hídricos 

 Observar definições dos Planos de Recursos Hídricos e 

Enquadramento das Águas Superficiais; 

 Estabelecer parceria com Comitês de Bacia e Inema para a 

recuperação da disponibilidade das águas superficiais em termos 

de qualidade e quantidade; 

 Recuperar matas ciliares; 

 Controlar o uso do solo, coibindo atividades com efeito deletério 

sobre os recursos hídricos; 

 Garantir postura mais ativa por parte do setor público, instituições 

e sociedade civil, na atuação para gestão dos recursos hídricos 

no município.  

 Criar rotina de fiscalização, monitoramento e gestão da situação 

de uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, coibindo 

a ocupação de APP  

 Realizar ações de comunicação e educação ambiental que 

orientem as populações rural e urbana sobre a importância da 

preservação dos recursos hídricos; 

 Regulamentar sistema de gestão e controle sobre poços de 

captação subterrânea, nascentes e minadouros, implementando 

de um inventário georreferenciado do mesmo 

 Estimular a participação do município, usuários e sociedade civil 

na gestão das águas por meio dos Comitês de Bacia; 

 Regularizar as Unidades de Conservação (UC) do município, 

revisando suas poligonais, categorias, elaborando Plano de 

Manejo e criando Conselhos Gestores. 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia– FEP (2019) 

 

 

 

8.3. DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO URBANA 

 

8.3.1. Modelagem Físico-territorial Considerada 

 

Para a definição da modelagem físico-territorial a ser considerada para a área do Distrito 

Aeroportuário, além dos estudos elaborados para o PDDU e daqueles realizados 

especificamente para subsidiar o PDAP foram consideradas as restrições impostas pelas 

normas aeroportuárias, fazendo-se à luz dessas determinações, uma leitura crítica da Lei 

Complementar n° 2116 de 22 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o ordenamento do 

uso e ocupação do solo na área de influência do Aeroporto Regional de Vitória da 

Conquista, cria o Distrito Aeroportuário e dispõe sobre o controle urbanístico do seu 

território e dá outras providências. 

Essa Lei, à época da sua aprovação, teve como principal objetivo frear o processo 

especulativo de terras desencadeado com a implantação do aeroporto e responder à 

condicionante estabelecida no processo de licenciamento ambiental do equipamento. 

Estava prevista a elaboração de Plano Urbanístico Expansão Sul para o entorno do 

aeroporto como condicionante para a sua operação, como pode ser observado no extrato 

apresentado na Figura 5.
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Figura 5 - Interfaces dos Planos e Programas constante do Plano Básico Ambiental 
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Diante da impossibilidade financeira de elaboração do Plano Urbanístico, orçado no Plano 

Básico Ambiental em R$1.600.000,00 entenderam o executivo e o legislativo por medida 

de cautela, respectivamente, elaborar e aprovar a Lei Complementar n° 2116 de 22 de 

dezembro de 2016 ora em processo de revisão com a elaboração do PDAP. 

Para a revisão da mencionada Lei Complementar também foram realizados estudos das 

normas aeronáuticas considerando as atualizações desde a sua aprovação. Para a melhor 

compreensão dos parâmetros incidentes foi feita a sistematização constante da seção 

apresentada na Figura 6 com referência indicada na Figura 7. O diagrama (Figura 6) 

fornece as orientações básicas que irão respaldar ajustes na mencionada Lei, conforme as 

diretrizes apresentadas na sequência: 
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Figura 6 - Diagrama das Zonas de Incidência das Restrições Atuais no DAP 
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Figura 7 - Referência da Seção da Figura 05 
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 Eliminação de contradições identificadas em relação a parâmetros de limites de 

altura, de antemão entendendo que poucas alterações reprecutirão na morfologia 

da ocupação da área do DAP proposta, diante dos padrões atuais e potenciais; 

 Necessidade de ampliação do rol de atividades com respeito aos usos logísticos, 

especialmente em relação ao comércio atacadista de produtos embalados; 

serviços, tais como locação de veículos, bancários etc.; comércio de veículos 

automotivos, supermercados, além daqueles já previstos. Cabe salientar que 

alguns usos compatíveis com o aeroporto não devem ser permitidos no DAP em 

razão da conveniência de estimular a sua instalação na sede municipal, em 

espaços mais adequados e dotados de infraestrutura, a exemplo de Centro de 

Convenções e Eventos, Centros educacionais de grande porte, equipamentos de 

saúde de grande porte e outros. 

 Estabelecimento de monitoramento especial para usos e condições ambientais 

enquadradas como Focos com Potencial de Atração relevante de Fauna existentes 

no Núcleo da ASA (9 metros) e no Setor Externo da ASA (20 metros), como segue: 

 aterros sanitários 

 culturas agrícolas 

 depósitos de grãos 

 atividades de aquicultura 

 espelhos d'água 

 pântanos 

 valas de drenagem 

 centros de reciclagem de resíduos sólidos 

 bosques 

 construções 

 criações e pastos para animais 
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A lei municipal usa 9km de raio para o núcleo, assim como a dissertação de Nascimento 

(2012), para uma primeira faixa restritiva. A lei federal usa de forma geral 20 km em 

substituição à distinção de 13 e 20 km para operação visual e por instrumentos da antiga 

e já revogada Resolução Conama 4/1995. Como a lei municipal é restritiva, poderia ser 

usada uma gradação mais segmentada de parâmetros adotada pelo CENIPA conforme 

o Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna nos aeródromos brasileiros (PCA 

3-3/2018) reeditado com ajustes pela Portaria nº 741/GC3 de 23 de maio de 2018. Além 

de se substituir a faixa de 9km de raio por uma de 10km, ainda seria criada uma de 5km, 

tendo então uma faixa de 0-5km, outra de 5-10km e outra de 10-20km, com a indicação 

da Tabela A do PCA 3-3/2018 ilustrada na Figura 8. 

 

Figura 8 - Critários de análise para emissão de paracer técnico do CENIPA 

 
 

Para melhor compreensão dessas possíveis alterações na abordagem das normas foi 

elaborado o diagrama constante da Figura 9. 
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Figura 9 - Diagrama das Zonas de Incidência das Restrições Atuais no DAP – Possibilidade de Adequação 
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A estes parâmetros de restrição de atividades seriam combinados os parâmetros das 

Zonas de Ruído, resultando então em cinco zonas de restrição de atividades com base na 

aproximação do aeroporto. O resultado está apresentado no Quadro 16. 
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Quadro 16 - Referências de Restrições de Uso do Solo 

ZONA ATIVIDADES RESTRITAS* 

ZR1 

Abatedouro 
Agricultura extensiva de grãos e/ou frutas 
Aquicultura ou processamento de pescado (aberto) 
Aterro controlado (recobrimento diário – material inerte) 
Aterro sanitário (recobrimento diário – material inerte) 
Barragens (criação de espelho d’água) 
Criação de animais de corte (aberta) 
Curtume 
Deposição de resíduos sólidos a céu aberto (vazadouro) 
Estação de transbordo de resíduos sólidos 
Residências uni e multifamiliares 
Alojamentos temporários (exemplos: hotéis, motéis e pousadas ou 
empreendimentos equivalentes) 
Locais de permanência prolongada (exemplos: presídios, orfanatos, asilos, 
quartéis, mosteiros, conventos, apart-hotéis, pensões ou empreendimentos 
equivalentes) 
Educacional (exemplos: universidades, bibliotecas, faculdades, creches, 
escolas, colégios ou empreendimentos equivalentes) 
Saúde (exemplos: hospitais, sanatórios, clínicas, casas de saúde, centros de 
reabilitação ou empreendimentos equivalentes) 
Igrejas, auditórios e salas de concerto (exemplos: igrejas, templos, 
associações religiosas, centros culturais, museus, galerias de arte, cinemas, 
teatros ou empreendimentos equivalentes) 
Serviços governamentais (exemplos: postos de atendimento, correios, 
aduanas ou empreendimentos equivalentes) 
Transportes (exemplos: terminais rodoviários, ferroviários, aeroportuários, 
marítimos, de carga e passageiros ou empreendimentos equivalentes) (35) 
Estacionamentos (exemplo: edifício garagem ou empreendimentos 
equivalentes) 
Escritórios, negócios e profissional liberal (exemplos: escritórios, salas e 
salões comerciais, consultórios ou empreendimentos equivalentes) 
Comércio atacadista - materiais de construção, equipamentos de grande porte 
Comércio varejista 
Serviços de utilidade pública (exemplos: cemitérios, crematórios, estações de 
tratamento de água e esgoto, reservatórios de água, geração e distribuição de 
energia elétrica, Corpo de Bombeiros ou empreendimentos equivalentes) 
Serviços de comunicação (exemplos: estações de rádio e televisão ou 
empreendimentos equivalentes) 
Indústrias em geral 
Indústrias de precisão (Exemplo: fotografia, óptica) 
Agricultura e floresta S(4) 
Criação de animais, pecuária 
Estádios de esportes ao ar livre, ginásios 
Conchas acústicas ao ar livre e anfiteatros 
Exposições agropecuárias e zoológicos 
Parques, parques de diversões, acampamentos ou empreendimentos 
equivalentes 
Campos de golf, hípicas e parques aquáticos 
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ZONA ATIVIDADES RESTRITAS* 

ZR2 

Abatedouro 
Agricultura extensiva de grãos e/ou frutas 
Aquicultura ou processamento de pescado (aberto) 
Aterro controlado (recobrimento diário – material inerte) 
Aterro sanitário (recobrimento diário – material inerte) 
Barragens (criação de espelho d’água) 
Criação de animais de corte (aberta) 
Curtume 
Deposição de resíduos sólidos a céu aberto (vazadouro) 
Estação de transbordo de resíduos sólidos 
Residências uni e multifamiliares N(1) 
Alojamentos temporários (exemplos: hotéis, motéis e pousadas ou 
empreendimentos equivalentes) N(1) 
Locais de permanência prolongada (exemplos: presídios, orfanatos, asilos, 
quartéis, mosteiros, conventos, apart-hotéis, pensões ou empreendimentos 
equivalentes) N(1) 
Educacional (exemplos: universidades, bibliotecas, faculdades, creches, 
escolas, colégios ou empreendimentos equivalentes) N(1) 
Saúde (exemplos: hospitais, sanatórios, clínicas, casas de saúde, centros de 
reabilitação ou empreendimentos equivalentes) 30 
Igrejas, auditórios e salas de concerto (exemplos: igrejas, templos, 
associações religiosas, centros culturais, museus, galerias de arte, cinemas, 
teatros ou empreendimentos equivalentes) 30 
Serviços governamentais (exemplos: postos de atendimento, correios, 
aduanas ou empreendimentos equivalentes) 25 
Transportes (exemplos: terminais rodoviários, ferroviários, aeroportuários, 
marítimos, de carga e passageiros ou empreendimentos equivalentes) 25 
Estacionamentos (exemplo: edifício garagem ou empreendimentos 
equivalentes) 25 
Escritórios, negócios e profissional liberal (exemplos: escritórios, salas e 
salões comerciais, consultórios ou empreendimentos equivalentes) 25 
Comércio atacadista - materiais de construção, equipamentos de grande porte 
25 
Comércio varejista 25 
Serviços de utilidade pública (exemplos: cemitérios, crematórios, estações de 
tratamento de água e esgoto, reservatórios de água, geração e distribuição de 
energia elétrica, Corpo de Bombeiros ou empreendimentos equivalentes) 25 
Serviços de comunicação (exemplos: estações de rádio e televisão ou 
empreendimentos equivalentes) 25 
Indústrias em geral 25 
Indústrias de precisão (Exemplo: fotografia, óptica) 25 
Agricultura e floresta S(3) 
Criação de animais, pecuária S(3) 
Conchas acústicas ao ar livre e anfiteatros 
Exposições agropecuárias e zoológicos 
Campos de golf, hípicas e parques aquáticos 25 



 
 
   

 

 

79 
 

ZONA ATIVIDADES RESTRITAS* 

5km 

Abatedouro 
Agricultura extensiva de grãos e/ou frutas 
Aquicultura ou processamento de pescado (aberto) 
Aterro controlado (recobrimento diário – material inerte) 
Aterro sanitário (recobrimento diário – material inerte) 
Barragens (criação de espelho d’água) 
Criação de animais de corte (aberta) 
Curtume 
Deposição de resíduos sólidos a céu aberto (vazadouro) 
Estação de transbordo de resíduos sólidos 

10km 

Aterro controlado (recobrimento diário – material inerte) 
Aterro sanitário (recobrimento diário – material inerte) 
Deposição de resíduos sólidos a céu aberto (vazadouro) 
Estação de transbordo de resíduos sólidos 

20km 
Aterro controlado (recobrimento diário – material inerte) 
Deposição de resíduos sólidos a céu aberto (vazadouro) 

* Todos os usos são permitidos quando são preexistentes, menos Aterro controlado (recobrimento diário – 
material inerte) e Deposição de resíduos sólidos a céu aberto (vazadouro) e atendida a legislação vigente que 
trata do ordenamento do uso e da ocupação do solo. 
25, 30, 35 = usos do solo e edificações relacionadas geralmente compatíveis. Medidas para atingir uma redução 
de nível de ruído – RR de 25, 30 ou 35 dB devem ser incorporadas no projeto/construção das edificações onde 
houver permanência prolongada de pessoas. 
(1) Sempre que os órgãos determinarem que os usos devam ser permitidos, devem ser adotadas medidas para 
atingir uma RR de pelo menos 25 dB. 
(2) Edificações residenciais requerem uma RR de 25 dB. 
(3) Edificações residenciais requerem uma RR de 30 dB. 
(4) Edificações residenciais não são compatíveis. 

 
 

Por sua vez os parâmetros de altura, desnível com base no Zoneamento de Proteção da 

Portaria nº 256/GC5, de 13 de maio de 2011, que constam já na Lei Complementar 

Municipal 2.116/2016 precisam ainda ser atualizados conforme a  Portaria nº 957/GC5, de 

9 de julho de 2015. 

No Quadro 17 constam as referências das normas utilizadas na análise. Há outras normas 

além dessas, mas ou não tratam diretamente do interesse ao caso ou tratam de temas já 

abordados de mesmo modo nas normas aqui listadas. 

Quadro 17 - Referências das normas utilizadas 

 

AGRUPAMENTO TIPO EMISSOR Nº DATA EMENTA 
CONTEÚDO DE 
INTERESSE 

Inscrição para 
operação do novo 
aeroporto de 
Conquista 

Portaria SIA (ANAC) 2438 
09/08/

19 

Altera a inscrição 
do aeródromo 
público Glauber de 
Andrade Rocha, em 
Vitória da 
Conquista/BA, no 
cadastro de 
aeródromos. 

Determina o 
código CIAD do 
novo aeroporto 
de Conquista 
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AGRUPAMENTO TIPO EMISSOR Nº DATA EMENTA 
CONTEÚDO DE 
INTERESSE 

Inscrição para 
operação do novo 
aeroporto de 
Conquista 

Portaria SIA (ANAC) 2256 
24/07/

19 

Concede 
Certificado 
Operacional 
Provisório de 
Aeroporto à 
SOCICAM 
Administração, 
Projetos e 
Representações 
Ltda., operador do 
Aeroporto Glauber 
de Andrade Rocha - 
Vitória da 
Conquista/BA 
(SBVC).  

Certificado 
operacional, 
mudança de 
código OACI 
(ICAO) e 
indicação de 
categoria e 
características 
básicas do novo 
aeroporto de 
Conquista 

ASA (Risco de 
Fauna) 

Portaria 

Ministério da 
Defesa/Comando 
da 
Aeronáutica/Gabi
nete do 
Comandante 

150 
28/01/

19 

Insere dispositivo 
no Plano Básico de 
Gerenciamento de 
Risco de Fauna nos 
aeródromos 
brasileiros 

Flexibilização de 
atividades 
incompatíveis 
dentro da ASA, 
mas não 
aplicáveis a 
aeroportos da 
categoria de 
Vitória da 
Conquista 

ASA (Risco de 
Fauna) 

Compêndi
o (CEF) 

SIA (ANAC) 
164-
1 

01/10/
18 

Compêndio de 
Elementos de 
Fiscalização - CEF 
RBAC nº 164 

Define 
procedimentos 
de fiscalização e 
monitoramento 
de segurança 
incluindo focos 
de fauna 

ASA (Risco de 
Fauna) 

Portaria SIA (ANAC) 3053 
01/10/

18 

Aprova o 
Compêndio de 
Elementos de 
Fiscalização - CEF 
RBAC nº 164 

Aprova o CEF 
164-1 

inscrição para 
operação do novo 
aeroporto de 
Conquista 

Portaria SIA (ANAC) 2470 
10/08/

18 

Altera a inscrição 
do aeródromo 
público Novo 
Aeroporto de Vitória 
da Conquista, que 
passa a se chamar 
Glauber de 
Andrade Rocha 
(código OACI: 
SSVC), em Vitória 
da Conquista/BA, 
no cadastro de 
aeródromos. 

Adoção do 
Nome Aeroporto 
Glauber de 
Andrade Rocha 
para o novo 
aeroporto de 
Conquista 
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AGRUPAMENTO TIPO EMISSOR Nº DATA EMENTA 
CONTEÚDO DE 
INTERESSE 

ASA (Risco de 
Fauna) 

Plano 
(PCA) 

Ministério da 
Defesa/Comando 
da 
Aeronáutica/Gabi
nete do 
Comandante 

 3-3 
23/05/

18 

Plano Básico de 
Gerenciamento de 
Risco de Fauna nos 
aeródromos 
brasileiros (PCA 3-
3) 

Critério de 
emissão de 
parecer do 
cenipa conforme 
a atividade e raio 
de distância, 
indicação de 
aplicação a 
autoridades dos 
três níveis 
federativos, 
indicação do 
limite vertical da 
ASA, indicação 
de medidas para 
redução de 
fauna 

ASA (Risco de 
Fauna) 

portaria 

Ministério da 
Defesa/Comando 
da 
Aeronáutica/Gabi
nete do 
Comandante 

741 
23/05/

18 

Aprova a reedição 
do PCA 3-3, "Plano 
Básico de 
Gerenciamento de 
Risco de Fauna nos 
aeródromos 
brasileiros". 

Reedita o PCA 
3-3 

ASA (Risco de 
Fauna) 

resolução Conama 486 
04/04/

18 

Reconhece a 
revogação das 
resoluções 
discriminadas neste 
ato. 

Revoga as 
antigas normas 
de ASA da 
Resolução 
Conama 4/95 

Inscrição para 
operação do novo 
aeroporto de 
Vitória da 
Conquista 

Portaria SIA (ANAC) 4195 
18/12/

17 

Inscreve o 
aeródromo público 
Novo Aeroporto de 
Vitória da 
Conquista (SSVC) 
no cadastro de 
aeródromos. 

Inscrição do 
novo aeroporto 
de Conquista 
como 
aeródromo 

ASA (Risco de 
Fauna) 

Manual 
(MCA) 

Ministério da 
Defesa/Comando 
da 
Aeronáutica/Gabi
nete do 
Comandante 

 3-8 
04/12/

17 

Manual de 
Gerenciamento de 
Risco de Fauna 
(MCA 3-8) 

Procedimento 
de 
monitoramento 
e censo 
periódico da 
fauna, estrutura 
do PROGRAMA 
DE 
GERENCIAME
NTO DE RISCO 
DE FAUNA, 
atores e 
responsabilidad
es, tipos de aves 
mais 
importantes, 
distancia minima 
de aterro 
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AGRUPAMENTO TIPO EMISSOR Nº DATA EMENTA 
CONTEÚDO DE 
INTERESSE 

ASA (Risco de 
Fauna) 

Portaria 
CENIPA DOP-
AGRF 

111 
04/12/

17 

Aprova a edição do 
MCA 3-8, que 
dispõe sobre o 
Manual de 
Gerenciamento de 
Risco de Fauna. 

Aprova o MCA 
3-8 

Geral/Diversos 
Lei 
Compleme
ntar 

Município 2116 
22/12/

16 

Dispõe sobre o 
Ordenamento do 
Uso e Ocupação do 
Solo na área de 
influência do 
Aeroporto Regional 
de Vitória da 
Conquista, cria o 
Distrito 
Aeroportuário e 
dispõe sobre o 
controle urbanístico 
do seu território e 
dá outras 
providências 

Zoneamentos e 
parâmetros 
específicos para 
Vitória da 
Conquista 

Geral/Meio 
Ambiente 

resolução Conama 470 
27/08/

15 

Estabelece critérios 
e diretrizes para o 
licenciamentoambi
ental dos 
aeroportos 
regionais. 

Regra pra 
licenciamento 
ambiental para 
implantação e 
ampliação de 
aeroporto 
regional 

ASA (Risco de 
Fauna) 

IS SIA (ANAC) 164 
30/07/

15 

Análise do risco de 
colisão entre 
aeronaves e fauna 

Procedimento 
para cálculo de 
risco por 
categoria de ave 

ZPA Portaria 

Ministério da 
Defesa/Comando 
da 
Aeronáutica/Gabi
nete do 
Comandante 

957 
09/07/

15 

Dispõe sobre as 
restrições aos 
objetos projetados 
no espaço aéreo 
que possam afetar 
adversamente a 
segurança ou a 
regularidade das 
operações aéreas, 
e dá outras 
providências 

Definição de 
parâmetros de 
zonas de 
proteção e 
necessidade de 
autorização do 
Comar para 
construções 
dentro de alturas 
e desníveis da 
pista 
determinados 
conforme raios 
de distancias 
especificos para 
para voo visual e 
por instrumento 
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AGRUPAMENTO TIPO EMISSOR Nº DATA EMENTA 
CONTEÚDO DE 
INTERESSE 

ASA (Risco de 
Fauna) 

Resolução Conama 466 
05/02/

15 

Estabelece 
diretrizes e 
procedimentos para 
elaboração e 
autorização do 
Plano de Manejo de 
Fauna em 
Aeródromos e dá 
outras providências 

Determina 
parâmetros de 
probabilidade e 
severidade de 
colisões, mas 
como se baseia 
no histórico de 
cinco anos não 
se aplica a 
aeroporto recém 
inaugurado 

ASA (Risco de 
Fauna) 

Regulame
nto 
Brasileiro 
da 
Aviação 
Civil 
(RBAC) 

SIA (ANAC) 164 
29/05/

14 

Gerenciamento do 
risco da fauna nos 
aeródromos 
públicos 

Diferenciação 
foco atrator x 
foco potencial de 
fauna de risco, 
estruturas a 
observar, 
medidas 
mitigadoras e 
procedimentos 
de identificação, 
monitoramento 
e solução 

Zona de Ruído 

Regulame
nto 
Brasileiro 
da 
Aviação 
Civil 
(RBAC) 

SIA (ANAC) 161 
10/09/

13 

Projeto de 
Monitoramento de 
Ruído 

Parâmetros de 
distâncias e 
compatibilidade 
de atividades 
conforme o ruído 
gerado pelo 
aeroporto 

ASA (Risco de 
Fauna) 

Lei União 
1272

5 
16/10/

12 

Dispõe sobre o 
controle da fauna 
nas imediações de 
aeródromos. 

Delimitação da 
ASA, 
competências 
de ação, ações, 
infrações 
penalidades 
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Usos considerados Focos com Potencial de Atração Relevante de Fauna podem se tornar 

Focos de Atração Relevante de Fauna e, considerando que muitos pré-existem e serão 

mantidos no DAP, é fundamental assegurar que se mantenham em condições ambientais, 

de manejo ou operação, a depender do caso, perfeitamente adequadas. Os espelhos 

d'água e lagoas presentes na área naturalmente atraem aves e, para a segurança das 

operações do aeroporto, é fundamental que a qualidade da água seja mantida em 

parâmetros ótimos de qualidade da água, o que vai exigir monitoramento. Decorrem dessa 

exigência as restrições de implantação de parcelamentos em parte da área e a criação de 

áreas de proteção no entorno das lagoas. Nesse sentido, são relevantes as seguintes 

diretrizes: 

 Adequação ou eliminação de Focos de Atração Relevante de Fauna, prevendo-se 

o levantamento, caracterização e notificação dos proprietários, fixando prazo para 

adequação que, quando vencido, deve ensejar a eliminação. Essa diretriz deve ser 

aplicada no caso do matadouro. 

 Condicionamento da ocupação nas áreas de expansão dos povoados e da futura 

vila de São José (Pé de Galinha) - povoado a ser elevado à esta categoria, definido 

como sede do Distrito Aeroportuário -, à implantação de esgotamento sanitário.  

 Como pode ser observado no Figura 10, Figura 11 e Figura 12, será indispensável 

a ampliação da cobertura de infraestrutura para a aprovação de parcelamentos nas 

áreas de expansão sudoeste e sudeste da cidade de Vitória da Conquista e também 

na área do DAP.
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Figura 10 - Rede de Água 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 11 - Rede de Esgotamento Sanitário 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 12 - Rede de Drenagem 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Feitas essas considerações e com base nas diretrizes antes esboçadas é proposta a 

Modelagem Físico-territorial apresentada na Figura 13, a partir da qual é definido o 

Zoneamento Geral e o Zoneamento Especial desenvolvido na sequência. 

 

Figura 13 - Mapa da Modelagem Físico-territorial 

 

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

 

Do Quadro 18 ao Quadro 21, apresentam as estratégias, diretrizes, objetivos, programas, 

projetos e ações para a estruturação urbana do Distrito Aeroportuario.  
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Quadro 18 - Estratégia, diretrizes, objetivos, programas, projetos e ações para o Uso e 
ocupação do solo na área do Distrito Aeroportuário 

Tema geral: Urbanismo 

Tema específico Uso e Ocupação do Solo - DAP 

Estratégia 

A região do distrito aeroportuário é marcada por uma ocupação típica de povoados 
rurais, com predominância de uso residencial e presença de sítios e fazendas e alguns 
pequenos comércios. A implantação do aeroporto traz consigo grandes impactos na 
conformação do espaço de seu entorno e uma valorização do território.  
Dessa forma, faz-se necessário planejar a forma de ocupação e uso do solo e para isso, 
a estratégia proposta visa a estabelecer diretrizes e parâmetros que dialoguem com o 
desenvolvimento organizado da região e que atendam às necessidades do 
empreendimento do aeroporto e das comunidades ali estabelecidas, permitindo a 
preservação de áreas ambientais e do estilo de vida das comunidades locais, prevendo-
se a expansão dos povoados sem grandes alterações de suas características. 

Diretrizes 

 Zoneamento do uso e ocupação do solo, assim como das áreas de expansão 
de seu entorno; 

 Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, particularmente aqueles 
destinados ao lazer, ao esporte e à cultura; 

 Preservação da configuração espacial e dos modos de vida específicos das 
comunidades no entorno do aeroporto, garantindo que valores culturais 
associados à configuração dos territórios sejam preservados; 

 Implementação de áreas verdes, como parques, para preservação de espécies 
nativas e recomposição vegetal, assim como para lazer dos moradores e 
visitantes; 

 Estabelecimento de zonas logísticas para usos compatíveis com o equipamento 
aeroportuário; 

 Manutenção de uma ampla Zona Rural-urbana a fim de assegurar a o 
desenvolvimento das atividades agropecuárias existentes e evitar pressões 
imobiliárias; 

 Incentivo a usos compatíveis com o equipamento aeroportuário como pequenos 
estabelecimentos comerciais, de serviços que deem melhor suporte urbano aos 
povoados e gerem oportunidades de trabalho; 

 Criação de um núcleo especial de fiscalização do uso e ocupação do solo para 
a área do Distrito Aeroportuário; 

 Realização de campanha de esclarecimento e conscientização de proprietários 
de terras no DAP, em rádio e televisão, expondo os riscos das ocupações 
irregulares na área; 

 Estruturação de um comitê de gestão territorial da área do Distrito Aeroportuário 
com a participação do poder público municipal, do COMAR, do Ministério 
Público e da sociedade civil com representação paritária entre os membros da 
sociedade civil e do estado, com a finalidade de acompanhar a implementação 
do Plano Urbanístico do PDAP. 

Objetivo geral: 

Atender às demandas do equipamento aeroportuário e ao 
mesmo tempo preservar as atividades e modos de vida da 
população que ali se encontra estabelecida, protegendo 
também áreas de valor ambiental. 
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Tema geral: Urbanismo 

Tema específico Uso e Ocupação do Solo - DAP 

Objetivos 
específicos: 

 Delimitar áreas consolidadas dos aglomerados urbanos; 
 Definir a espacialização dos usos permitidos no entorno do 

aeroporto e nas áreas das vilas; 
 Demarcar eixos de expansão urbana para evitar a 

ocupação inadequada do espaço; 
 Requalificar e construir espaços de lazer e esporte nas 

áreas urbanizadas; 
 Criar parques que sejam atrativos para a população onde 

sejam implementados projetos de recuperação ambiental; 
 Implantar áreas de apoio logístico e serviços que combinem 

seus usos com as funções e demandas do aeroporto; 
 Delimitar áreas para a instalação de estabelecimentos 

hoteleiros e comerciais; 
 Definir a configuração espacial e parâmetros 

correspondentes para preservação dos modos de vida das 
comunidades do entorno. 

Instrumentos 

 Plano Urbanístico do Distrito Aeroportuário 
 Transferência do Direito de Construir (Estatuto da Cidade) 
 Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (Estatuto da Cidade) 
 Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo 

Planos a serem elaborados 

 Plano Municipal de Mobilidade 

Programas a serem elaborados 

 Programa de capacitação da equipe técnica municipal para a gestão do 
território do Distrto Aeroportuário. 

Projetos a serem elaborados 

 Projeto da via de acesso ao aeroporto pelo bairro Airton Sena com a 
transposição da BR-116 em desnível, com previsão de vias marginais para 
acesso a futuros empreendimentos, calçadas, pontos de parada de transporte 
coletivo com mobiliário adequado, ciclovia e paisagismo. 

 Projeto urbanístico e paisagístico para as duas margens da BR-116.  
 Projeto para os parques a serem implementados 

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



 
 
   

 

 

91 
 

Quadro 19 - Estratégia, diretrizes, objetivos, programas, projetos e ações para a 
acessibilidade às vilas, povoados e áreas rurais 

Tema geral: Urbanismo 

Tema específico 
Acessibilidade às vilas, povoados e áreas rurais 

Estratégia 

A estratégia em questão busca melhorar a qualidade dos acessos às sedes dos distritos 
rurais com o objetivo de melhorar a mobilidade da população local, aumentando as 
oportunidades de trabalho, o acesso a serviços e estudo e o transporte de mercadorias. 

Diretrizes 

 Aprimoramento da infraestrutura viária para atendimento das novas demandas 
de acesso e circulação de pessoas e cargas; 

 Garantia da mobilidade e da acessibilidade em todas as vilas e povoados; 
 Garantia de transporte regular adequado à cada situação de modo a acabar 

com o isolamento de algumas comunidades do Município; 
 Promoção da segurança no trânsito de forma a garantir a vida e a saúde das 

pessoas. 
 

Objetivo geral: Melhorar as condições de acesso aos distritos rurais 

Objetivos 
específicos: 

 Implantar pavimentação ou melhoria da pavimentação nas 
estradas que dão acesso as vilas e povoados rurais; 

 Oferecer boas condições de mobilidade para a população 
rural a partir da qualidade do sistema viário e da oferta de 
transporte; 

 Promover a acessibilidade universal. 
 Melhorar o transporte de pequenas cargas fortalecendo a 

economia das vilas rurais. 
 Promover oportunidade de estudo e trabalho para a 

população. 

Instrumentos 

 Política Nacional de Mobilidade Urbana; 
 Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (Estatuto da Cidade) 
 Zoneamento Ecológico Econômico do Estado (Estatuto da Cidade/Política 

Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade) 
 ABNT NBR 9050; 
 Gestão Orçamentária Participativa (Estatuto da Cidade); 
 Avaliação dos Impactos Ambientais (Política Estadual de Meio Ambiente e de 

Proteção à Biodiversidade); 
 Licenciamento Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade). 
Planos a serem elaborados 

- 

Programas a serem elaborados 

- 

Projetos a serem elaborados 

 Projeto de pavimentação de rodovias e estradas vicinais; 
 Projeto de adequação das calçadas existentes às normas de acessibilidade. 
 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Quadro 20 - Estratégia, diretrizes, objetivos, programas, projetos e ações para a mobilidade 
na área do Distrito Aeroportuário  

Tema geral: Urbanismo 

Tema específico Mobilidade - DAP 

Estratégia 

A implantação de um equipamento de grande porte como o aeroporto irá acarretar em 
grandes transformações na mobilidade e na circulação de pessoas na área, requerendo 
uma maior infraestrutura que atenda suas demandas. Onde hoje se estabelecem 
localidades com um fluxo de pessoas deficitário devido à ausência de transportes e vias 
de qualidade, passará a circular uma quantidade maior de cargas e pessoas fazendo-se 
necessário um planejamento e implementação de alternativas que suportem essas 
mudanças. 
Nesse sentido, a estratégia proposta para atender as condições de uma boa mobilidade 
na área do distrito aeroportuário se voltam para uma estrutura viária que atenda às 
demandas do Aeroporto e de seu entorno, com modais de transportes coletivos e 
alternativos, sempre respeitando à acessibilidade universal e o pedestre como principal 
usuário. 

Diretrizes 

 Aprimoramento da infraestrutura viária para atendimento das novas demandas 
de acesso e circulação de pessoas e cargas 

 Garantia da mobilidade e da acessibilidade urbanas como instrumentos de 
inclusão social e de desenvolvimento da economia local. 

 Garantia a todas as pessoas o livre acesso, com segurança e autonomia, aos 
espaços públicos urbanos, aos serviços essenciais (transporte, saúde, 
educação etc.), ao lazer, às oportunidades de trabalho e renda e à aquisição e 
comercialização de bens; 

 Promoção da segurança no trânsito de forma a garantir a vida e a saúde das 
pessoas. 

 Priorização a circulação de pedestres e de outros modos de transportes não 
motorizados sobre os motorizados e do transporte coletivo sobre o individual; 

 Implantação de via alternativa de acesso ao aeroporto pela margem esquerda 
da BR-116 (sentido Norte-Sul) com transposição em desnível em articulação 
com o Governo do estado e considerando o quanto acordado com a 
concessionária Via Bahia. 

 Execução, no longo prazo, de via transversal entre a BR-415 e a via alternativa 
de acesso ao aeroporto mediante operação urbana consorciada; 

 Execução, no longo prazo, de estrutura viária entre a BR-415 e a via alternativa 
de aceso ao aeroporto mediante operação urbana consorciada; 

 Melhoria do acesso à Simão por Campinhos envolvendo a recuperação do 
pavimento, melhoria da drenagem e paisagismo. 

Objetivo geral: 
Garantir mobilidade e acessibilidade para a população que 
dialogue com as necessidades do aeroporto, permitindo o livre 
acesso com segurança e autonomia. 

Objetivos 
específicos: 

 Garantir acesso seguro e adequado ao aeroporto 
alternativo ao atual pela BR-116 

 Implantar sistema de transporte que conecte a cidade ao 
aeroporto e as comunidades em seu entorno 
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Tema geral: Urbanismo 

Tema específico Mobilidade - DAP 

 Criar ciclovias, calçadas e paisagismo de acesso ao 
aeroporto e dentro das comunidades, respeitando as 
normas de acessibilidade 

 Aprimorar a infraestrutura viária por ações de drenagem, 
manutenção e recuperação de vias e remediação de áreas 
degradadas  

 Estruturar novas vias de circulação dentro das 
comunidades, estimulando também uma ocupação mais 
regrada do espaço. 

Instrumentos 

 Plano Urbanístico do Distrito Aeroportuário 
 Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 

Planos a serem elaborados 

 Plano Municipal de Mobilidade  
Programas a serem elaborados 

- 

Projetos a serem elaborados 

 Projeto de melhoria das estradas vicinais 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Quadro 21 - Estratégia, diretrizes, objetivos, programas, projetos e ações para as áreas 
verdes e espaços públicos 

Tema geral: Urbanismo 

Tema específico Áreas Verdes e espaços públicos 

Estratégia 

As incertezas críticas associadas aos espaços públicos estão relacionadas à existência 
de espaços carentes em qualidade e cuidado. As praças e campos de futebol das vilas, 
quando existentes, não atendem as necessidades da população, fazendo-se 
necessárias intervenções de melhoria e ampliação desses locais. 
 
Dessa forma, a estratégia proposta implica em uma melhor gestão e fiscalização dos 
espaços públicos das vilas como praças e campos de futebol, assim como conservação, 
requalificação e construção de novas áreas de lazer e parques em áreas de preservação 
ambiental. 

Diretrizes 

 Implementação de políticas públicas de construção e recuperação de praças e 
campos de futebol nas vilas; 

 Elaboração de novos parques possibilitando a preservação das áreas verdes, 
lagoas e rios permitindo um maior aproveitamento de seus recursos pela 
população; 

 Criação de núcleos de lazer, prática de esporte e descanso espalhados pelas 
vilas. 

Objetivo geral: 
Propor ações a serem executadas pelo Poder Público Municipal 
que visem requalificar e estruturar as áreas verdes das vilas no 
intuito de melhor atender sua população. 

Objetivos 
específicos: 

 Atrelar a construção das áreas verdes com a preservação 
das áreas ambientais 

 Fiscalizar as áreas verdes como praças, parques e campos 
de futebol de forma a preservar sua infraestrutura e evitar a 
ocupação desses espaços com outros usos; 

 Incentivar e orientar a população para a utilização e 
preservação das áreas verdes; 

 Construir e requalificar praças e áreas de lazer nas vilas 
 

Instrumentos 

 Plano Urbanístico do Distrito Aeroportuário 
 Lei de Uso do Solo (Estatuto da Cidade) 
 Gestão Orçamentária Participativa (Estatuto da Cidade) 

Planos a serem elaborados 

Programas a serem elaborados 

- 

Projetos a serem elaborados 

 Criação e conservação de espaços públicos de lazer arborizados e com 
equipamentos como bancos, parque infantil, academia ao ar livre, entre outros 
para uso da população. 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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No Quadro 22, Quadro 23 e Quadro 24, podem ser observadas as estratégias diretrizes, 

objetivos, programas, projetos e ações para o saneamento básico. O Quadro 25 e Quadro 

26 trazem essas mesmas informações para energia elétrica e telecomunicações.  

Quadro 22 – Estratégias, diretrizes, objetivos, programas, projetos e ações para o 
Saneamento Básico – Abastecimento de Água 

 

Tema geral: Infraestrutura 

Tema específico Abastecimento de Água 

Estratégia 

A incerteza crítica associada ao abastecimento de água está relacionada, no município, 
especialmente à oferta hídrica. Os fatores que influenciam essa incerteza estão 
diretamente ligados ao meio ambiente, tais como degradação ambiental em áreas de 
manancial hídrico, ao comprometimento de nascentes e rios por erosão e consequente 
assoreamento e ao controle e fiscalização ineficiente e ineficaz das ocupações 
irregulares.  
Sendo assim, a estratégia proposta para avançar no sentido de aumentar a qualidade e 
a disponibilidade das águas superficiais no DAP, assim como foi citado no tema meio 
ambiente, associa-se especialmente ao controle do uso do solo, aos esforços para 
preservação e recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e suas matas 
ciliares e ao monitoramento e à fiscalização. Contudo, além disso são necessárias ações 
estruturais e ainda outras estruturantes para que a qualidade do serviço prestado seja 
melhorada.  
Dessa forma, adicionalmente à estratégia já citada, é extremamente importante que 
sejam realizadas ações para implantação de estruturas que garantam a segurança 
hídrica da região, além da disseminação de projetos piloto que façam reuso de efluente 
tratado e aproveitamento de água da chuva. Ainda tendo a oferta hídrica como foco, 
dever-se-á desenvolver ações de identificação e monitoramento dos poços tubulares 
existentes. 
Destaca-se que, que o município se encontra em uma situação desfavorável quanto à 
disponibilidade de água para os diversos usos, sendo esse tema seja tratado de forma 
concreta e efetiva na gestão urbana. 

Diretrizes 

 Universalização do Serviço de Abastecimento de Água 
 Prestação de serviço com qualidade adequada; 
 Regularidade na prestação dos serviços  
 Controle efetivo do uso do solo, coibindo a implementação de atividades que 

possam causar ou intensificar efeitos deletérios sobre os recursos hídricos 
superficiais; 

 Recuperação e valorização dos corpos hídricos das áreas rural e 
urbanas/urbanizadas, possibilitando os usos múltiplos de acordo com o que 
estabelece a Política de Recursos Hídricos; 

 Garantia de um papel mais ativo por parte do município na gestão dos recursos 
hídricos superficiais do seu território; 

 Integração e articulação de cada eixo do saneamento básico com os demais 
serviços públicos  
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Tema geral: Infraestrutura 

Tema específico Abastecimento de Água 

Objetivo geral: 
Promover a universalização do serviço de abastecimento de 
água com qualidade, equidade de modo a garantir a segurança 
hídrica do território 

Objetivos 
específicos: 

 Ampliar o atendimento por rede de abastecimento de água 
na zona rural; 

 Ampliar a disponibilidade de água; 
 Garantir à população residente, em áreas onde as soluções 

individuais se mostrarem mais apropriadas, o acesso a 
sistemas individuais adequados de abastecimento de água 
e permitir a sua implantação  

 Fiscalizar efetivamente a prestação do serviço; 
 Fiscalizar efetivamente o uso e ocupação do solo no 

município; 
 Promover a conservação dos recursos hídricos, por meio 

da redução das perdas e reuso de água 

Instrumentos 

 Zoneamento Ecológico Econômico do Estado (Estatuto da Cidade/Política 
Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade) 

 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (Estatuto da Cidade) 
 Lei de Uso do Solo (Estatuto da Cidade) 
 Zoneamento Ambiental Municipal (Estatuto da Cidade) 
 Gestão Orçamentária Participativa (Estatuto da Cidade) 
 Plano de Recursos Hídricos (Política Estadual de Recursos Hídricos) 
 Enquadramento dos Recursos Hídricos Superficiais (Política Estadual de 

Recursos Hídricos) 
 Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos (SEIA) 

(Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade / Política 
Estadual de Recursos Hídricos) 

 Educação Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 
Biodiversidade) 

 Avaliação dos Impactos Ambientais (Política Estadual de Meio Ambiente e de 
Proteção à Biodiversidade) 

 Zoneamento das Unidades de Conservação Municipais (Política Estadual de 
Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade) 

 Licenciamento Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 
Biodiversidade) 

 Fiscalização Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 
Biodiversidade / Política Estadual de Recursos Hídricos) 

 Política Nacional de Saneamento Básico 
 Plano Nacional de Saneamento Básico 
 Política Estadual de Saneamento Básico 
 

Planos a serem elaborados 

 Plano de Segurança Hídrica 
 Plano municipal de abastecimento de água 
 Plano de controle de perdas 
 Plano de monitoramento e otimização de bombas, macro e micromedidores; 
 Plano de controles gerenciais e de processos 
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Tema geral: Infraestrutura 

Tema específico Abastecimento de Água 

 Plano de ação de emergência e contingência 
 Plano de recuperação de áreas de proteção ambiental degradadas 

 

Programas a serem elaborados 

 Programa de universalização do acesso à água tratada; 
 Programa de cadastramento e monitoramento de poços tubulares 

 Programa qualificação dos serviços de abastecimento 
 Programa de educação ambiental  
 Programa de incentivo à conservação das águas municipais 
 Programa de distribuição gratuita de hipoclorito de sódio pela Secretaria de 

Saúde 

Projetos a serem elaborados 

 Projeto de ampliação da rede de abastecimento de água  
 Projeto monitoramento da qualidade de água fornecida à população. 
 Projeto de ampliação do controle de qualidade da água no município 
 Projeto cadastramento técnico do sistema de abastecimento 
 Projeto de revitalização e proteção de rios e nascentes locais 
 Projeto de apoio à população rural, com criação e ampliação de sistema de 

abastecimento 
de água 

 Projeto de cadastramento de cisternas, poços e domicílios atendidos por carro-
pipa 

 Projeto de Integração dos setores abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e drenagem e manejo de águas pluviais visando aumentar a 
disponibilidade hídrica através do aproveitamento de água da chuva, bem como 
o reuso de efluente tratado para fins menos nobres; 

 Sensibilizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e na 
conservação dos recursos hídricos; 

 Solicitar o acesso ao Sistema Municipal de Informações em Saneamento 
Básico (SIMISAB) através do Ministério das Cidades; 

 Alimentar o banco de dados do SIMISAB para posterior, complemento do 
Sistema Nacional e Informações sobre Saneamento (SNIS); 

 Monitorar e avaliar indicadores que estejam relacionados com as metas 
propostas para o plano; 

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

Quadro 23 – Estratégias, diretrizes, objetivos, programas, projetos e ações para o 
Saneamento Básico – Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

 

Tema geral: Infraestrutura  
Tema específico Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Estratégia 

A Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas foi associada à incerteza crítica 
universalização do saneamento básico e possui como fator crítico representativo a 
extensão da rede de drenagem.  
É importante destacar que podem influenciar ainda a incerteza a cobertura do serviço de 
drenagem de águas pluviais; existência de soluções para reaproveitamento, retenção e 
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Tema geral: Infraestrutura  

Tema específico Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

detenção do escoamento superficial; as condições físicas dos equipamentos de 
drenagem; a existência de áreas verdes na região analisada; cumprimento das metas e 
diretrizes estruturais previstas no PDDU; ocorrência de alagamentos.  
O município é afetado significativamente por alagamentos nos períodos chuvosos, 
contudo, nenhuma ação de longo prazo por parte da administração pública foi 
identificada visando a mitigação dos impactos desses alagamentos. Na área do distrito 
aeroportuário foram identificados pontos de alagamentos e estradas vicinais sem 
manutenção. 
Sendo assim, a estratégia proposta para avançar no sentido de alcançar a 
universalização do saneamento básico no município, e em específico no DAP, associa-
se especialmente à requalificação e à manutenção das estradas vicinais, e manutenção 
das sarjetas das vias circunvizinhas ao aeroporto. A implantação de dispositivos de 
retenção e detenção do escoamento superficial e o controle do uso do solo a partir da 
identificação e fiscalização das áreas mais sensíveis e de maior risco, podem ser fatores 
relevantes considerados nessa estratégia.  
 

Diretrizes 

 Requalificação das estradas vicinais; 
 Modernização da gestão do serviço 
 Controle efetivo do uso do solo, coibindo a implementação de atividades que 

possam causar ou intensificar efeitos deletérios sobre os recursos hídricos 
superficiais; 

 Fiscalização e manutenção das matas ciliares e áreas de proteção ambiental; 
 Controle de inundações e áreas de risco; 
 A bacia hidrográfica deve ser planejada como um todo para controle do volume 
 Novos desenvolvimentos não podem aumentar a vazão de pico das condições 

naturais 
 As intervenções de controle e prevenção não devem resultar em transferência 

dos impactos para jusante 
 Priorização da melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados 
 Priorização da melhoria contínua em relação à infraestrutura urbana do 

município, incluídos os sistemas de drenagem urbana e manejo de águas 
pluviais 

 Integração e articulação de cada eixo do saneamento básico com os demais 
serviços públicos  

 

Objetivo geral: 
Fortalecer a gestão integrada do sistema de drenagem urbana, 
visando o desenvolvimento do distrito/município 

Objetivos 
específicos: 

 Implementar ferramentas de gestão, objetivando suprir 
a carência de instrumentos técnicos adequados ao 
manejo de águas pluviais. 

 Elaborar do plano municipal de drenagem e manejo de 
águas pluviais;  

 Estudar e implementar medidas para eliminar e reduzir 
áreas críticas de inundação e alagamento existentes, 
assim como evitar o aparecimento de novas áreas; 
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Tema geral: Infraestrutura  

Tema específico Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

 Estabelecer medidas de controle dos principais pontos 
críticos (inundações e alagamentos) localizados no 
município; 

 Controlar das águas pluviais na fonte; 
 Requalificar estradas vicinais 
 Melhorar e atualizar dos dados para elaboração de 

projetos de macro e microdrenagem;  
 Recuperar e revitalizar de áreas verdes. 

 

Instrumentos 

 Zoneamento Ecológico Econômico do Estado (Estatuto da Cidade/Política 
Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade) 

 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (Estatuto da Cidade) 
 Lei de Uso do Solo (Estatuto da Cidade) 
 Zoneamento Ambiental Municipal (Estatuto da Cidade) 
 Gestão Orçamentária Participativa (Estatuto da Cidade) 
 Plano de Recursos Hídricos (Política Estadual de Recursos Hídricos) 
 Enquadramento dos Recursos Hídricos Superficiais (Política Estadual de 

Recursos Hídricos) 
 Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos (SEIA) 

(Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade / Política 
Estadual de Recursos Hídricos) 

 Educação Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 
Biodiversidade) 

 Avaliação dos Impactos Ambientais (Política Estadual de Meio Ambiente e de 
Proteção à Biodiversidade) 

 Zoneamento das Unidades de Conservação Municipais (Política Estadual de 
Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade) 

 Licenciamento Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 
Biodiversidade) 

 Fiscalização Ambiental (Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 
Biodiversidade / Política Estadual de Recursos Hídricos) 

 Política Nacional de Saneamento Básico 
 Plano Nacional de Saneamento Básico 
 Política Estadual de Saneamento Básico 

 
 

Planos a serem elaborados 

 Plano municipal de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

 Plano de manutenção da macro e microdrenagem 
 Plano de ação de emergência e contingência 
 Plano de recuperação de áreas de proteção ambiental degradadas 
 Zoneamento com delimitação clara de áreas sempre e naturalmente inundadas; 

 

Programas a serem elaborados 

 Programa manejo adequado de águas pluviais 
 Programa organizacional e gerencial para drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais 
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Tema geral: Infraestrutura  

Tema específico Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

 Programa de monitoramento de eventos críticos 
 

Projetos a serem elaborados 

 Projeto implantação/adequação do sistema de drenagem superficial das zonas 
urbana e rural; 

 Projeto reestruturação da gestão da drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas; 

 Estudo do modelo de gestão para o sistema de drenagem; formulação de 
mecanismos e procedimentos para a avaliação sistema da eficiência, eficácia e 
efetividade das ações; formulação de modelos e estratégias e financiamento 
dos subsídios necessários para a universalização); 

 Cadastro técnico do sistema de drenagem de águas pluviais urbanas; 
 Projeto de implantação de sistema de prevenção e alerta; 
 Elaborar projeto de construção e recuperação de pavimentação e drenagem 

pluvial para as áreas urbanizadas das localidades inseridas no distrito 
aeroportuário 
 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Quadro 24 – Estratégias, diretrizes, objetivos, programas, projetos e ações para o 
Saneamento Básico – Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

 
Tema geral: Infraestrutura 

Tema específico Resíduos Sólidos 

Estratégia 

Os fatores relacionados às incertezas críticas referentes ao serviço de limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos, no âmbito do PDAP, tratam dos pontos irregulares de 
acúmulo de resíduos sólidos. Considerando que esse serviço é administrado e 
prestado pelo município, a estratégia proposta volta-se diretamente à fiscalização 
efetiva dos pontos de acúmulo por parte da gestão municipal. 

Diretrizes 

 Eliminar pontos de acúmulo de resíduos sólidos e entulho dentro do distrito 
aeroportuário. 

Objetivo geral: 
Propor ações à Secretaria de Municipal de Serviços Públicos 
para ampliar a fiscalização nos terrenos baldios que se 
tornaram pontos de acúmulo de resíduos. 

Objetivos 
específicos: 

 Desenvolver ações de limpeza de pontos de acúmulo de 
resíduos sólidos (públicos e particulares) 

 Criar rotina de fiscalização e monitoramento desses 
pontos, principalmente terrenos baldios, na área do 
distrito aeroportuário 

 Realizar limpezas constantes nas áreas públicas com 
acúmulo de resíduos e implantar pontos de coleta. 

 Autuar proprietários de terrenos baldios abandonados e 
pessoas que fazer a disposição inadequada nos 
mesmos. 

Instrumentos 

 Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 
 Lei Federal do Saneamento Básico, nº 11.445/2007 

Planos a serem elaborados 

 Plano Municipal de Saneamento Básico e/ou Plano de Gerenciamento de 
Resíduos sólidos 

Programas a serem elaborados 

 Programa de monitoramento em Terrenos Baldios 
Projetos a serem elaborados 

 Projeto de limpeza e monitoramento dos terrenos baldios necessários. 

Ações 

 Visitar e mensurar os pontos de acúmulo já mapeados e incluir novos pontos 
que tenham se formado. 

 Organizar logística de limpeza e destinação final dos resíduos retirados dos 
terrenos, englobando logística e equipamento, pessoal e tempo necessários. 

 Realizações educativas com vista a evitar novas disposições inadequadas. 
 Elaborar instrumentos de autuação para disposição de resíduos sólidos e 

entulhos em pontos inadequados e para o abandono de terrenos baldios. 
 Vistorias e monitorar os terrenos baldios e pontos de acúmulo. 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Quadro 25 – Estratégias, diretrizes, objetivos, programas, projetos e ações para 
Telecomunicações 

Tema geral: Infraestrutura 

Tema específico Telecomunicações 

Estratégia 

A estratégia sugerida para as Telecomunicações em Vitória da Conquista se relaciona a 
ampliar as áreas de abrangência do sinal das operadoras, assim como o serviço de 
internet banda larga, principalmente para dos demais distritos já que o distrito sede 
possui atendimento satisfatório. 
Devido à recente implantação do Aeroporto Glauber Rocha é de extrema necessidade 
que o sinal das operadoras não oscile frente à chegada da população flutuante esperada. 

Diretrizes 

 Prestação de serviço de qualidade e constante 
 Estabelecimento de bons canais de comunicação com os consumidores 

 

Objetivo geral: 
Promover o fortalecimento e a ampliação da abrangência dos 
sinais das operadoras de telecomunicações 

Objetivos 
específicos: 

 Ampliar atendimento nos distritos de Vitória da Conquista 
 Manter a robustez da rede para garantir a qualidade do 

serviço 
Instrumentos 

 Lei Federal nº 9.472 
 Lei Federal nº 13.116 
 Portaria Ministério das Comunicações no 55 
 Portaria nº 1.455 

 

Planos a serem elaborados 

  
Programas a serem elaborados 

  

Projetos a serem elaborados 

 Projeto de ampliação da rede de telecomunicações 
 

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

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.472-1997?OpenDocument
https://www.anatel.gov.br/legislacao/normas-do-mc/899-portariamc-1455
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Quadro 26 – Estratégias, diretrizes, objetivos, programas, projetos e ações para Energia 
Elétrica 

Tema geral: Infraestrutura 

Tema específico Energia Elétrica 

Estratégia 

A estratégia sugerida para a rede de energia elétrica envolve a melhoria dos serviços de 
manutenção e estabelecimento de atendimento ágil às solicitações dos clientes 
 

Diretrizes 

 Prestação de serviço de qualidade  
 Estabelecimento de bons canais de comunicação com os consumidores 

 

Objetivo geral: 
Promover o fortalecimento e a ampliação da abrangência da 
rede de energia elétrica 

Objetivos 
específicos: 

 Ampliar atendimento nos bairros e distritos de Vitória da 
Conquista 

 Manter a robustez da rede para garantir a qualidade do 
serviço 

 Estabelecer comunicação ativa e respostas ágeis aos 
clientes 

 Melhorar os serviços de manutenção da rede 
  

Instrumentos 

 Lei Federal nº 9991 
 Lei Federal nº 13460 de 2017 - Regras gerais a respeito da "participação, 

proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta 
ou indiretamente pela administração pública 

 Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel 
 Resolução Normativa nº 470, de 13 de dezembro de 2011 da Aneel 
 Resolução Normativa nº 547/2013 da Aneel 
 Resolução Normativa nº 482/2012 da Aneel 
 Resolução Normativa nº 581/2013 da Aneel 

Planos a serem elaborados 

  

Programas a serem elaborados 

  
Projetos a serem elaborados 

 Projeto de ampliação da rede de energia elétrica 
 

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

http://www.aneel.gov.br/cedoc/bren2010414.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2011470.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2013547.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/bren2012482.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/atren2013581.pdf
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8.3.2. Zoneamento Geral 

Para o DAP são definidas as seguintes zonas: 

Zona de Ocupação Condicionada (ZCd - DAP) 

 

A Zona de Ocupação Condicionada inclui os povoados do DAP e a Vila de São José 

proposta e se configura por conter assentamentos precarizados e ocupação irregular. 

Possui condição topográfica que não favorece a drenagem, mas como conta com 

ocupações que se encontram em processo de consolidação se considerado o perfil rural 

das comunidades é prevista a ocupação desde que implementada a infraestrutura 

necessária.  

I. Direcionamento prioritário do investimento púbico para esta área, com vistas à 

estruturação da região; 

II. Proteção e recuperação dos assentamentos precarizados;  

III. Investimento em espaço público e área verde contribuindo inclusive para a 

qualificação da paisagem urbana mediante incorporação da infraestrutura verde na 

relação cotidiana dos moradores com a cidade; 

IV. Ampliação da mobilidade urbana, implantando um sistema de transporte compatível 

com a demanda e com as características locais; 

V. Proteção e preservação das áreas de valor ambiental, principalmente através do 

controle rigoroso da ocupação no entorno das lagoas; 

VI. Incentivo a empreendimentos e realização de eventos de cultura e lazer, 

incentivando o uso dos espaços públicos pela população com a recuperação e 

ativação de usos e apropriações diversificadas desses espaços; 

VII. Investimento na ampliação e modernização da infraestrutura de saneamento 

básico, telecomunicação e energia elétrica; 

VIII. Implantação de projetos urbanísticos de estruturação das localidades conforme 

conceitos e diretrizes do presente Plano Urbanístico. 

 

Zona de Ocupação Contida (ZCt - DAP) 
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A Zona de Ocupação Contida se configura pela ocupação fora do anel rodoviário e pela 

sua proximidade do distrito aeroportuário. É uma região pouco povoada e corresponde às 

áreas de expansão do bairro Airton Sena e dos povoados atualmente sem infraestrutura, 

mas com evidente pressão imobiliária. 

 

I. Controle da ocupação com o objetivo de preservar o equipamento do novo 

aeroporto sem que este perca progressivamente a sua funcionalidade; 

II. Proteção e recuperação dos territórios populares e das comunidades de perfil rural 

orientando a ocupação conforme características pré-existentes;  

III. Investimento na ampliação e modernização da infraestrutura de saneamento 

básico, telecomunicação e energia elétrica; 

IV. Proteção das lagoas; 

V. Ampliação da mobilidade urbana conforme demanda e especificidade dos 

deslocamentos. 

 

Zona Rural Urbana (ZRU- DAP) 

 

A Zona Rural Urbana se configura pelo misto dos usos de características rurais e urbanas, 

assim como o padrão da ocupação apresenta características das duas situações. Esta 

zona abarca a maior parte do DAP. 

 

I. Controle da ocupação objetivando a preservação dos recursos naturais e a 

proteção das funções do aeroporto; 

II. Investimento em infraestrutura de saneamento adequada para região de 

características rurais; 

III. Preservação das características culturais dos assentamentos rurais existentes; 

IV. Incentivo as atividades agrícolas de base agroecológica; 

V. Proteção das lagoas; 

VI. Definição de parâmetros urbanísticos que incentivem uma ocupação de baixa 

densidade do tipo sítios e chácaras com baixo impacto no meio ambiente. 
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Figura 14 - Zoneamento da Sede e do Distrito Aeroportuário 

 

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

 

 

8.3.3. Zoneamento Especial  

 
Zona Logística Aeroportuária - ZLA 
 

Correspondente a áreas que, pela localização estratégica, acesso fácil e outras 

características favoráveis, se destinam prioritariamente a usos de apoio logístico 

associados ao aeroporto, atendidos os requerimentos do desenvolvimento urbano e 

regional. 

 
Devem ser estruturadas conforme as seguintes diretrizes: 
 
Incentivo ao comércio atacadista; 
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Incentivo a usos comerciais, de serviços e outras conveniências para o empreendimento 

aeroportuário, respeitadas as especificidades de cada zona; 

Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV como condição de aprovação dos 

empreendimentos que se configurem como Polos Geradores de Tráfego, conforme 

estabelece o Código de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo, de Obras e 

Edificações do Município, Lei n° 1.481/2007, e suas alterações. 

 

Zona de Conservação 
 
Ver características e diretrizes no zoneamento ambiental. 
 
Zona de Preservação 
 
Ver características e diretrizes no zoneamento ambiental 
 

Figura 15 - Zoneamento Especial do Distrito Aeroportuário 

 
 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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8.3.4. Aplicação dos Instrumentos de Gestão da Política Urbana  

A gestão da política urbana no DAP é orientada pelas diretrizes do PDDU consideradas as 

especificidades referentes às normas e recomendações do COMAR, dentre as quais o 

estabelecimento de fiscalização e monitoramento especial dos usos e da ocupação do solo. 

Quanto aos instrumentos de política urbana previstos na Lei 10.257/ 2001 – Estatuto da 

Cidade, aplicam-se ao DAP os que estão a seguir indicados. 

8.3.4.1 Quadro resumo acerca da aplicação dos instrumentos indutores da função 
social da propriedade 

INSTRUMENTO APLICAÇÃO SITUAÇÃO 

Direito de preempção Imóveis de suporte à vida 

na cidade 

Programas e projetos habitacionais 

de interesse social; regularização 

fundiária; constituição de reserva 

fundiária; ordenamento e 

direcionamento da expansão 

urbana; implantação de 

equipamentos urbanos e 

comunitários; criação de espaços 

públicos de lazer ou áreas verdes; 

criação de unidades de 

conservação ou proteção de outras 

áreas de interesse ambiental; 

proteção de áreas de interesse 

histórico, cultural ou paisagístico, 

aquisição de áreas inseridas na 

zona de ruído do aeroporto, área 

lindeira a vias estruturantes e vias 

de acesso ao novo aeroporto no 

limite de 30 metros, incluindo faixa 

de terra equivalente a 30 metros 

paralela à BR-116 medida a parir do 

limite da faixa de domínio. 

Arrecadação de bens 

abandonados 

Imóvel que o proprietário 

abandonar, com a intenção 

Programas de habitações de 

interesse social e de regularização 
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de não mais o conservar em 

seu patrimônio, e que não 

se encontrar na posse de 

outrem 

fundiária (Programa Municipal de 

Habitação Social), instalação de 

equipamentos públicos sociais ou 

de quaisquer outras finalidades 

urbanísticas. 

Transferência do 

direito de construir 

Imóveis urbanos privados  

Áreas Doadoras: Unidades 

de conservação e outras 

áreas de interesse 

ambiental, áreas de 

interesse para 

equipamentos públicos/ 

coletivos e faixas non 

aedificandi lindeiras às vias 

de acesso ao aeroporto e 

vias estruturantes do DAP e 

faixa de 30 metros a partir 

do limite da faixa de domínio 

da BR-116. 

Áreas Recepotoras: Áreas 

prioritárias de ocupação 

com potencial de 

adensamento avaliada 

conforme disponibilidade e 

capacidade da 

infraestrutura na sede 

municipal. 

Imóveis para fins de preservação de 

bem de interesse histórico, 

paisagístico, ambiental, social ou 

cultural; execução de 

melhoramentos viários; implantação 

de parques planejados; 

preservação de áreas de 

propriedade particular, de interesse 

ambiental; programas de 

regularização fundiária e 

urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda; e 

programas de provisão de 

Habitação de Interesse Social 
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8.4. PROPOSTAS CONCEITUAIS 

Neste tópico são apresentadas as propostas conceituais de desenho urbano para os 

povoados, vila de Iguá e para a futura vila de São José/ Pé de Galinha.  

 

 Campinhos 

Campinhos é um bairro de Vitória da Conquista com boa parte do seu território inserida 

nos limites do Distrito Aeroportuário. O bairro ainda possui características rurais, embora 

as áreas mais próximas do anel rodoviário se distingam desse perfil. Devido à proximidade 

da área com o novo aeroporto prevê-se impactos tanto no crescimento, quanto nas 

dinâmicas locais. Nesse sentido, as propostas aqui explanadas procuram manter as 

características do bairro, ao mesmo tempo que tentam atender às demandas exigidas pela 

inauguração do novo equipamento. 

O conceito adotado para o planejamento das intervenções do bairro de Campinhos foi a 

proposta de um corredor verde costurando os extremos do bairro. A partir da análise das 

demandas apresentadas nas oficinas, juntamente com as análises feitas do local, (tais 

como carência de espaços públicos, degradação dos corpos d’água, carência de 

arborização, degradação da vegetação nativa etc.) adotou-se o conceito de costura verde. 

Nessa concepção o bairro será “costurado” por uma extensa área verde, a qual abrigará 

espaços públicos e áreas arborizadas, visando à uma integração entre os extremos do 

bairro. 

 Alteração da poligonal de Campinhos, desassociando-o de Simão, de modo a 

preservar as características rurais do segundo. 

 Definição dos principais eixos de expansão do bairro. 

 Estruturação e requalificação de vias principais já existentes (Rua Santa Rita e 

Rua dos Campinhos). 

 Pavimentação de vias em conformidade com a sua função: 

• Vias Principais: maior fluxo de veículos, acesso ao bairro. 

• Vias Secundárias: distribuição do fluxo veicular e acesso às moradias, 

comércios e serviços - paralelepípedo, piso intertravado etc. 

• Vias Locais: acesso às moradias com características mais rurais – cascalho, 

paralelepípedo, piso intertravado etc. 
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 Restrição de uso das vias locais apenas para acesso de pedestres e veículos 

menores. 

 Priorização de formas alternativas de mobilidade com a proposição de ciclovias 

e vias de pedestres. 

 Execução e/ou requalificação de passeios nas vias principais e secundárias. 

 Proposta de um corredor verde interligando os corpos hídricos, caracterizando 

uma um núcleo de referência para fomentar atividades compatíveis com a 

manutenção e equilíbrio ecológico. 

 Proposição de novos espaços públicos seguindo as seguintes categorias 

(Figura 17): 

• Grande Porte (GP): Espaços localizados no entorno das Áreas de Preservação 

Permanente no entorno dos corpos d’água, de modo a evitar a expansão 

habitacional no entorno dos mesmos, contribuindo para a preservação de suas 

margens (Figura 18). 

• Pequeno Porte (PP): Espaços de convivência do dia-a-dia (pequenas praças 

– Figura 19)  

 Reestruturação dos campos de futebol. 

 Criação de espaços verdes para circulação de pedestres na área mais 

adensada do bairro, próxima ao anel rodoviário. 
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Figura 16 - Zoneamento geral de Campinhos 

 

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

 

Figura 17 - Espaços públicos Campinhos 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 18 - Parque no entorno da área alagadiça do rio 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 19 - Praças de pequeno porte 

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

 
 

 Simão 

Simão é um povoado que atualmente está inserido no bairro dos Campinhos e possui 

características rurais. Sua ocupação se dá maioritariamente às margens das vias, 

ocasionando um crescimento “espalhado” e sem a configuração de um núcleo central. 

Por ser um povoado que se encontra entre a sede do município e o Aeroporto Glauber 

Rocha, sofre de grande pressão imobiliária, com instalação e intenção de implantação de 

loteamentos e tendência de crescimento desordenado. O principal ponto a ser abordado é 

conter e orientar o crescimento, mantendo as características rurais e tão particulares do 

local. 

 Definição de um novo limite para o povoado, separando-o de Campinhos, mais 

condizente com a realidade atual e priorizando expansão no vetor Norte. 

 Incentivo a ocupação dos grandes “miolos”, de forma a conter e centralizar o 

crescimento do povoado. 
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 Definição de um Núcleo Central. Esse seria próximo à escola e à unidade de saúde, 

local com maior potencial, onde seria criado espaço público de uso coletivo de 

qualidade e a instalação de uma faixa de edificações de comércio e serviço nas 

proximidades do local. Tais medidas serão importantes para estruturar o espaço e 

fortalecer a sua função (Figura 20). 

 Requalificação das vias secundárias e locais existentes, visando à qualidade na 

mobilidade dos pedestres. 

 Definição de vias estruturantes, sendo essas os principais acessos à localidade, 

requalificando-as e oferecendo a infraestrutura adequada.  

 Reestruturação e inserção de espaços públicos nas proximidades das áreas já 

ocupadas, contribuindo para o lazer e e promoção do encontro (Figura 21, Figura 

22 e Figura 23). 

 Criação de faixa de uso sustentável nas áreas de proteção de corpos hídricos, de 

forma a inibir a ocupação irregular desses locais, além de permitir que a 

comunidade usufrua de esporte, cultura e lazer integrados com a natureza. 

 Execução de projeto de drenagem para a segurança da população que reside na 

Rua Idália Torres, local com risco de alagamento por estar numa cota mais baixa 

e às margens de corpo hídrico e área de charco, prevendo-se a implantação de 

parque em seu entorno (Figura 26).  
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Figura 20 - Zoneamento geral de Simão 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 21 - Espaços Públicos Simão 

 

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

 

Figura 22 - Espaço público estruturante de Simão 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 23 - Espaço público de pequeno porte de Simão 

 

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

Figura 24 - Espaço público de médio porte voltado para o esporte de Simão 

 

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

 

  



 
 
   

 

 

120 
 

Figura 25 - Espaço público de médio porte com quadra e parque infantil de Simão 

 

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

Figura 26 - Parque entorno de área alagável de Simão 

 

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

O povoado abriga cerca de 200 pessoas e 100 famílias. As residências encontram-se 

espalhadas e por conta disso é difícil perceber as instalações existentes. Por estar muito 

próximo do aeroporto, do cone de vôo e da área de proteção de ruído é um dos mais 

impactados com a presença do equipamento. As alterações propostas para o local são 

simples e referem-se à implantação de infraestrutura e serviços básicos para população, 

bem como a compactação do solo nas vias existentes para atender o baixo tráfego local 

na maioria das vezes à pé ou de bicicleta. 

 Dotação das vias existente da infraestrutura básica, a fim de garantir mais conforto 

e segurança para os usuários; 

 Instalação no pequeno núcleo central, de espaço público melhor estruturado que 

integre a igreja, equipamentos de saúde e educação e um centro comunitário para 

o atendimento aos moradores da região (Figura 28); 

 Preservação das características atuais de zona rural na região. 

 

Figura 27 - Zoneamento geral de Quatis dos Fernandes 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 28 - Espaços públicos de Quatis dos Fernandes 

 

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

 

Figura 29 - Praça central de Quatis dos Fernandes 

 

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

 Iguá 
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Apesar de estar localizado mais distante do aeroporto, o povoado será afetado com os 

impactos do aeroporto, principalmente por ser extensão após Pé de Galinha e Lagoa do 

Boi. A proposta geral consiste na instalação de um parque urbano. O único espaço público 

existente desenvolve-se ao longo da extensão da cidade e abriga usos diversificados no 

entorno. 

 Requalificação dos campos de futebol existentes, com criação de arquibancadas, 

pistas de cooper, academia ao ar livre e pequenos quiosques no seu entorno 

(Figura 32); 

 Requalificação das estruturas de lazer no canteiro central (Figura 35). 

 Criação de espaço público próximo ao acesso leste da cidade e às escolas para 

oferecer áreas de lazer às crianças (Figura 34) 

 Criação de parque urbano com redário, pista de cooper e ciclovia próximo às áreas 

de expansão da vila (Figura 33) 

 Delimitação da APP do Riacho do Quatis e o seu entorno imediato a fim de evitar a 

ocupação as margens; 

 Definir novas áreas de expansão para o leste, de acordo com as ocupações atuais, 

a fim de evitar o crescimento desordenado; 

 Requalificação das vias secundárias, visando à qualidade na mobilidade dos 

pedestres. 

 Definição de novas vias locais de acesso às áreas de expansão. 

 Implementação de ciclovias, permitindo o acesso de bicicleta às diversas áreas da 

Vila. 
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Figura 30 - Zoneamento geral de Iguá 

 

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

 

Figura 31 - Espaços públicos de Iguá 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 32 - Espaço público com enfoque no esporte de Iguá 

 

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

 



 
 
   

 

 

126 
 

Figura 33 - Parque urbano com redário de Iguá 

 

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

 

Figura 34 - Praça a ser construída em Iguá 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 35 - Requalificação dos canteiros centrais de Iguá 

 

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

 

Pertencente ao distrito de Iguá, Lagoa de Boi possui características rurais e conformação 

espacial própria que a destaca da sede do distrito. A proposta geral consiste em preservar 

as características mais rurais da região, fortalecer seus eixos viários estruturantes e 

preservar a região das pressões do mercado imobiliário. As propostas têm os seguintes 

objetivos: 

 Requalificar, pensando na escala do pedestre, a via que corta o povoado no sentido 

Iguá - Pé de Galinha. Na intervenção deverão ser utilizados materiais e métodos 

construtivos que dialoguem com as características da região, mas sem deixar de 

oferecer conforto e segurança para os habitantes. Não foram propostas novas vias 

e nem conexões diretas com a via que se liga diretamente a BR-116, a fim de evitar 

a ocupação, adensamento e sobrecarga de fluxo veicular na região. 

 Requalificação dos campos de futebol. 

 Proposição de um espaço público estruturante no entorno do campo central 

existente, para comportar eventos locais e atividades diversas, como feiras e festas 

locais. Além do equipamento de lazer e convívio para os habitantes, essa área é 

proposta como um núcleo central para o povoado (Figura 38); 

 Preservação da lagoa e estruturação de espaço de lazer que conviva com a 

presença dos animais que frequentam a área (Figura 38) 

 Criação de espaço público próximo à igreja, permitindo que os moradores possuam 

área de convívio em grandes celebrações (Figura 39) 

 Proposição de vias compartilhadas, com defensas que impeçam os veículos de 

invadir as áreas restritas ao pedestre, mantendo-se as características rurais, 

todavia proporcionando mais conforto e segurança para o pedestre  
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Figura 36 - Zoneamento geral Lagoa do Boi 

 

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

 

Figura 37 - Espaços públicos 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 38 - Espaço público estruturante junto à quadra 

 

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

 

Figura 39 - Espaço público próximo à igreja 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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 São José/ Pé de Galinha 

 

Em razão da proximidade do aeroporto, propõe-se que São José seja elevado à categoria 

de Vila do Distrito Aeroportuário. Essa localização e o fato de ser cortado pela BR-116 

implica que o povoado sofrerá diretamente os impactos mais contundentes provenientes 

do processo de expansão do distrito. A proposta geral consiste em tentar impedir que o 

crescimento inevitável do distrito atinja negativamente as pessoas que já vivem no local e 

ocasione a degradação dos recursos naturais existentes. Além disso, busca limitar a 

expansão no sentido das áreas com maiores restrições à segurança aeroportuária. 

 Conexão e integração a partir de novas vias secundárias às três vias principais 

características do povoado, com a intenção de induzir a ocupação na porção 

central. Além disso, as vias existentes deverão receber infraestrutura adequada, 

podendo oferecer mais conforto e segurança para os usuários, como calçadas 

largas, pavimentação, arborização, mobiliário urbano etc. 

 Delimitação de um núcleo central próximo à igreja, ao posto e à escola, que já 

configuram referências. É proposto um espaço público de grande escala que 

comportará um campo e área suficiente para realização de eventos no local e no 

seu entorno são previstos estabelecimentos de comércio e serviço de maior porte 

que convivam com o aeroporto (Figura 42); 

 Proposição de diversos espaços públicos de grande, média e pequena escala que 

ofereçam a possibilidade de lazer e convívio diário (Figura 43). Os espaços públicos 

de grande porte (GP), estão estrategicamente dispostos próximos às zonas de 

proteção dos corpos hídricos e das matas nativas existentes (Figura 44), na 

intenção de contribuir para preservar e contemplar essas áreas e conter a ocupação 

em direção à essas áreas de valor ambiental, além de proteger a parte do povoado 

localizada mais próxima à entrada do aeroporto. Para isso, é proposta uma Zona 

Especial de Interesse Social - ZEIS com o intuito de restringir o uso e evitar 

processos de gentrificação. 
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 Articulação das vias internas do povoado com a BR-116 apenas pela via de acesso 

ao aeroporto, eliminando-se os acessos diretos, irregulares e perigosos hoje 

existentes. 

 Requalificação do campo de futebol existente. 

 

Mapa 31 –  

Figura 40 - Zoneamento geral de São José - Pé de Galinha 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 41 - Espaços públicos de São José/ Pé de Galinha 

 

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

 

Mapa 33 –  
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Figura 42 - Espaço público estruturante de São José/ Pé de Galinha 

 

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

 

Figura 43 - Espaços de lazer e convívio diário de São José/ Pé de Galinha 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 44 - Espaço público de preservação de São José/ Pé de Galinha 

 

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

 

 

 
 
 


