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Clima

Vitória da Conquista tem um clima tropical, amenizado pela relativa altitude do lugar, e é uma
das cidades que registram as temperaturas mais amenas no estado da Bahia, chegando a
registrar 6,2°C em 2006. Mas já foram registradas temperaturas inferiores a 5°C em diversos
anos anteriores. Perde em temperatura média apenas para as cidades mais altas da Chapada
Diamantina, como Piatã. As “chuvas de neblina", como são chamadas, se concentram no
período de abril a agosto. Já as "chuvas das águas" (mais intensas e fortes) ficam
concentradas de outubro a março.
Vegetação
A vegetação da região de Vitória da Conquista é distribuída em faixas:
Faixa A - Caatinga ou cobertura acatingada - Vegetação típica de áreas com
deficiências hídricas acentuadas, incompatíveis com a cafeicultura. Seus solos são em
geral rasos, pedregosos e acidentados.
Faixa B - Carrasco, também conhecido como "campos gerais"ou cerrado - É uma
vegetação baixa, mais aberta, típica de terra muito pobre e seca. Essa faixa é
considerada inapta à cafeicultura. Ela pode ser encontrada também a sudeste da
estrada Rio-Bahia.
Faixa C - Mata de Cipó. Esta cobertura parece ser a predominante no platô. Vem em
geral logo abaixo do carrasco. É uma vegetação alta, fechada com muitas lianas, ou
cipós, epífitas (orquídeas) e musgos (barba de mono). Encontram-se muitas madeiras
de lei, como pau-de-leite, jacarandá, angico, etc. Também farinha-seca, ipê (pau-d'arco)
são frequentes. Como vegetação secundária é abundante: corona, cipó-de-anta, pitiá,
caiçara, avelone, bem como capim corrente ou barra-do-choça, além dos amargoso e
tricoline.
Faixa D - Mata-de-Larga. É a vegetação que predomina logo abaixo da Mata-de-Cipó.
Muitas vezes aparece em transição com essa. A Mata-de-Larga é mais baixa e mais
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aberta que a de Cipó. Apresenta muita samambaia, sapé, capim Andrequicé e muitas
leguminosas. São também encontradas muitas palmeiras, planta que falta na Mata-deCipó. As áreas de Mata-de-Larga são mais úmidas. A vegetação secundária e a relva
resultante é mais verde na estação seca que na Mata-de-Cipó. A cafeicultura deve
encontrar condições climáticas satisfatórias em terras de Mata-de-Larga. A maior
disponibilidade hídrica deve reduzir os problemas com incidência de ferrugem.
Praticamente esta vegetação encontra-se toda a sudeste da Rio-Bahia.
Faixas E e F - Mata Fria e Mata Fluvial Úmida - São as vegetações que aparecem nas
bordas e nas escarpas sudeste do platô, logo depois da Mata-de-Larga. São áreas
úmidas que estão sob influência das correntes aéreas frias e úmidas vindas do oceano.
Os invernos são muito sujeitos a frequentes e prolongados nevoeiros. Em plena
estação seca a vegetação herbácea se mantém inteiramente verde. A mata não
apresenta praticamente nenhuma madeira de lei. Predomina a madeira branca.
Fonte: MEDEIROS, Ruy H. A. - Notas Críticas ao livro "O Município da Vitória"de Tranquilino
Torres, p.87.
Relevo
Seu relevo é geralmente pouco acidentado na parte mais elevada, suavemente ondulado, com
pequenas elevações de topos arredondados. Seus vales são largos, desproporcionais aos
finos cursos d'água que aí correm, de fundo chato e com cabeceiras em forma de anfiteatro.
Ocorrem no platô elevações geralmente de encostas suaves (embora existam aquelas com
encostas íngremes), que podem atingir 1.000m ou mais. A Serra do Periperi, por exemplo,
localizada a Norte/Noroeste do núcleo urbano de Vitória da Conquista, tem cota máxima de
cerca de 1.109m e mínima de 1.000m, enquanto que seu entorno próximo apresenta altitudes
que variam de 857 a 950 metros.
Fonte: MEDEIROS, Ruy H. A. - Notas Críticas ao livro "O Município da Vitória"de Tranquilino
Torres, p.67.
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