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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório, produto da etapa 2.1 – Diagnóstico Preliminar – Caracterização do 

Município do PMSB, tem como objetivo consolidar um documento que apresente as 

características do município de Vitória da Conquista. Tal documento é de fundamental 

importância, pois servirá de subsídio para etapas futuras do projeto de elaboração do 

PMSB. O relatório fornecerá apoio na elaboração do diagnóstico final dos serviços de 

saneamento básico do município, na propositura das melhores formas de execução da 

mobilização social/comunicação, bem como na definição das melhores soluções para que 

o município de Vitória da Conquista atinja a prestação universal e integral dos serviços 

de saneamento básico (princípios consagrados na Lei nº 11.445 de 2007, norma 

responsável por estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico). 

O Diagnóstico Preliminar – Caracterização do Município conferirá a equipe de trabalho 

do PMSB uma noção da situação atual de Vitória da Conquista e da região em que o 

município está inserido. Para tal, levantaram-se dados sobre os aspectos ambientais, 

urbanos e socioeconômicos, sendo que os dados sobre a prestação dos quatro 

componentes do Saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana) se consolidarão em relatório posterior 

(Diagnóstico Final Setorial).  

Vale destacar que a execução deste relatório é fruto de constante interação entre a equipe 

de trabalho e a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Além de dados fornecidos 

pela prefeitura, foram utilizados dados de outras fontes como: da Empresa Baiana de 

Águas e Saneamento (Embasa), do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(Inema), da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), do Secretaria de 

Infraestrutura Hídrica e Saneamento etc. 
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2. REGIÃO E MUNICÍPIO 

O presente capítulo tem o objetivo de trazer informações relativas ao Município de Vitória 

da Conquista e da região em que está inserido. As informações aqui apresentadas 

possibilitarão uma visão ampla acerca dos aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos, 

o que é fundamental para o grupo de trabalho propor soluções de saneamento adequadas 

em face das realidades regionais e municipais. 

2.1 CARACTERIZAÇÃO REGIONAL 

As Regiões Geográficas são extensões de terra delimitadas por se distinguirem dos 

demais territórios, devido às suas características administrativas, econômicas, físicas 

(clima, solo, vegetação, hidrologia etc.) e políticas. É comum no processo de delimitação 

de regiões (divisão regional) o agrupamento de unidades político-administrativas com 

características semelhantes.  

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, com sua diversidade e 

desigualdades, tal processo mostra-se tarefa complexa e de extrema importância. Vale 

ressaltar que no pacto federativo brasileiro, esculpido em nossa Constituição Federal de 

1988, grande parte das competências está a cargo da União; diante disso é fundamental o 

entendimento das peculiaridades das diversas regiões de nosso país para que tenhamos 

uma administração central eficiente e que garanta o desenvolvimento econômico e social 

em toda a nação e não somente em determinadas regiões do país. 

A divisão do Brasil em regiões, além do seu caráter científico, pautado por interesses 

acadêmicos, satisfaz necessidades de planejamento e, mais recentemente, de gestão do 

território nacional. (IBGE, 2017). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, entidade da administração 

pública federal criada em 1936, é responsável por identificar e analisar o território e a 

sociedade brasileira, garantindo um conhecimento aprofundado sobre tais temas. Desse 

modo, indispensáveis se apresentam os estudos relacionados à divisão regional. Tais 

estudos vêm sendo realizados pelo IBGE, sempre em observância de critérios de 
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fundamento científico-geográfico, e atualizados por tal entidade sempre que necessário 

diante de alterações no contexto em que estão inseridos. 

A evolução histórica dos estudos de divisão regional realizados pelo IBGE pode ser 

resumida a partir das propostas que foram elaboradas pela entidade desde os anos 40 até 

então.  

O recorte atual das regiões geográficas foi publicado, em 2017, pelo IBGE, em face das 

alterações ocorridas no território brasileiro, que foram resultado de modificações 

econômicas, demográficas, políticas e ambientais vivenciadas nas últimas décadas. A 

atualização do quadro regional é responsável por abandonar as nomenclaturas 

Mesorregiões e Microrregiões, passando a adotar, respectivamente, Regiões 

Intermediárias e Regiões Imediatas. As Regiões Imediatas são estruturadas a partir de 

centros urbanos próximos que possam satisfazer necessidades da população. Já em 

relação às Regiões Intermediárias, buscou-se a inclusão de Metrópoles ou Capitais 

Regionais, sendo que na ausência destas, optou-se pela utilização de centros urbanos de 

menor dimensão que, entretanto, fossem representativos para as Regiões Geográficas 

Imediatas que componham as respectivas Regiões Intermediárias. (IBGE, 2017). 

No que toca o Município de Vitória da Conquista, este, de acordo com o estabelecido 

pelo IBGE, em seu recorte atual das regiões brasileiras, faz parte da Região Intermediária 

de Vitória da Conquista e da Região Imediata de Vitória da Conquista. Isso, portanto, 

indica a importância do Município e o seu caráter de centro urbano mais representativo 

destas regiões. 
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Figura 1: Regiões Geográficas do Estado da Bahia 

(Regiões Intermediárias e Regiões Imediatas) 

 

Fonte: IBGE, 2019. 

Além da divisão regional estabelecida pelo IBGE, outras foram desenvolvidas para fins 

de planejamento e gestão/administração. Podemos citar como exemplo o recorte regional 

criado pelo próprio Estado da Bahia que dividiu o estado em Territórios de Identidade. 

Essa regionalização foi introduzida pela Secretaria de Planejamento estadual (Seplan), 

através da Lei Estadual nº 10.705 de 2007 (Plano Plurianual 2008-2011), e tinha como 

objetivo a identificação de prioridades temáticas a partir das realidades locais. 

Atualmente, a regionalização territórios de identidade está disciplinada na Lei Estadual 

nº 13.468, de 29 de dezembro de 2015 (Plano Plurianual 2016-2019), e prevê a existência 
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de 27 (vinte e sete) territórios de identidade. Segundo essa divisão, o município de Vitória 

da Conquista integra a Região Econômica do Sudoeste baiano. 

Outro recorte de regiões foi estabelecido para fins de elaboração do Plano Estadual de 

Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento Sanitário (Pemapes). O Território do Estado da 

Bahia foi dividido em vinte e seis (25) Regiões de Desenvolvimento Sustentável (RDS). 

O território do município de Vitória da Conquista integra a RDS 20 – Vitória da 

Conquista. 

Ainda em relação à regionalização, vale citar a presença de Vitória da Conquista na Zona 

Ecológica Econômica – ZEE Planalto Vitória da Conquista e na região do semiárido. 

Figura 2: Territórios de Identidade do Estado da Bahia 

 

Fonte: SEI, 2018. 
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Figura 3: Regiões de Desenvolvimento Sustentável do Estado da Bahia 

  

Fonte: SEDUR/GEOHIDRO, 2010. 
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A Figura 4 apresenta a região oficialmente classificada como semiárido brasileiro. A 

propriedade básica é apresentar uma altura pluviométrica anual inferior a 800 mm/ano, a 

qual, embora seja significativa, é insuficiente tendo em vista a forte insolação que provoca 

uma evapotranspiração que praticamente anula o total precipitado. Dessa forma, pouco 

ou nada sobra como escoamento superficial e infiltração de água de chuva, responsável 

pela recarga de aquíferos. 

Grande parte do estado da Bahia encontra-se dentro do semiárido brasileiro, o que 

condiciona sua economia, o modo de vida da população e, o de maior interesse deste 

trabalho, a disponibilidade hídrica. 

A irregularidade pluviométrica constitui outro grande desafio: não são somente a forte 

insolação, a elevada evapotranspiração potencial e a modesta altura pluviométrica anual 

em face da radiação solar que caracterizam o semiárido, mas também a irregularidade das 

chuvas. Essa crescente incerteza quanto à ocorrência de chuvas vem causando o 

agravamento da disponibilidade hídrica. A atual seca vem se arrastando desde 2012 com 

alguns alívios em 2016, mas seus principais efeitos permanecem como a persistência de 

volume operacional abaixo de 10% no principal reservatório nordestino: Sobradinho. 

O reservatório de Sobradinho regulariza as vazões do rio São Francisco, também 

conhecido como de integração nacional, porque nasce no sudeste brasileiro e desemboca 

no mar em pleno nordeste. Para o nordeste e particularmente para o estado da Bahia, o 

rio São Francisco é essencial, seja para o abastecimento de água, seja pela geração de 

energia elétrica e, atualmente, pela reversão de parte pequena das suas águas, o que 

possibilita a perenização de rios temporários. 

Ao analisar os fatores condicionantes da disponibilidade hídrica, é fundamental 

considerar a reversão das águas do rio São Francisco, porque adiciona um fator que antes 

não seria considerado. Assim, além de abordar a disponibilidade hídrica subterrânea, 

diferentes aquíferos porosos ou cristalinos, e a superficial, vazões mínimas específicas, 

rios temporários e perenes, ambos tipicamente naturais, adiciona-se um fator antrópico, a 

reversão dessas águas a qual traz novas possibilidade e potencialidades para o 

abastecimento de água e a diluição dos esgotos tratados no território pernambucano, 

somando-se à tradicional diretriz de construção de açudes de regularização de vazões. 
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Figura 4: Região do Semiárido Brasileiro 

 

Fonte: MIN, 2010. 
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Por outro lado, se o rio é um fator que não se descarta em qualquer análise de 

disponibilidade hídrica, é necessário mencionar as ameaças de degradação e os riscos para 

as águas da bacia hidrográfica do rio Pardo, tão importante para Vitória da Conquista por 

causa dos seus mananciais. Desde suas nascentes no próprio município, há muitos fatores 

que alteraram seu regime hídrico como pequenos açudes, usos das águas por meio de 

captações para os mais diversos fins, abastecimento humano, rural, industrial e irrigação, 

e remoção de vegetação ciliar, entre outras questões que vêm se mostrando 

crescentemente impactantes na disponibilidade hídrica, reduzindo-a, o que pode ameaçar 

sua disponibilidade hídrica. 

A condição do território como semiárido trata-se do grande condicionante para a 

população que lá vive e necessita de água para atender suas necessidades mínimas, sejam 

sanitárias, sejam econômicas, até para a produção agrícola de mera subsistência. Isso se 

reflete nas demandas por água expressas, p.ex., de produção per capita ou no consumo 

per capita, sendo o segundo o que efetivamente é consumido pela população, ao qual, 

somado com o total de perdas, obtém-se a produção per capita. 

Conforme a Organização das Nações Unidas, uma quota per capita de 110 L/hab.dia seria 

suficiente para atender às demandas de uma pessoa, necessidades higiênicas, cocção de 

alimentos etc. No semiárido brasileiro, dados apontam uma demanda reprimida forte, 

porque o consumo per capita situa-se abaixo de 100 L/hab.dia, como nos estados da Bahia 

e Piauí, entorno de 80 L/hab.dia, e até a colapso total dos Sistemas de Abastecimento de 

Água – SAA como no agreste pernambucano.  

Assim, alcançar a universalização dos serviços de saneamento, inicialmente pressupõe 

disponibilidade hídrica firme de manancial, seja superficial, seja subterrânea. 

Além dos efeitos provocados do clima na população que vive no semiárido brasileiro, há 

outros específicos no meio físico. Particularmente para os propósitos deste trabalho, 

interessa a facilidade de manejo do solo, tendo em vista a necessidade de escavar 

trincheiras para instalar rede de distribuição de água e de coleta de esgotos. O custo 

principal de execução situa-se no movimento de solo e quanto mais pedras e duro for, 

maior será o custo de escavação. A irregularidade pluvial junto com um solo de origem 

no Escudo Brasileiro produz um solo com baixo intemperismo e com consequente manto 
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de alteração pouco desenvolvido, o que torna a escavação mais difícil, porque é necessário 

o desmonte de rocha por vezes utilizando até de explosivos, o que encarece a obra. 

As características do solo se originam também em função das águas pluviais e sua 

capacidade de intemperismo nas rochas, tornando mais ou menos resistentes à escavação. 

Para tanto, também cabe-se mencionar o clima, bem como outros fatores que 

condicionam tanto a disponibilidade hídrica como o tipo de solo no tocante à facilidade 

de escavação, grande condicionante dos custos de obras lineares como as redes de 

distribuição de água e de esgotamento sanitário. 

No presente item, o objetivo foi apresentar um pouco da dinâmica da divisão regional, 

bem como introduzir quais regiões o território de Vitória da Conquista integra. Para os 

fins de caracterização regional desse trabalho, será utilizada a região que for mais 

conveniente para o tópico, ou seja, aquela que fornecer mais dados/informações sobre 

temas fundamentais para a elaboração do PMSB será a escolhida. Destaca-se que, quando 

possível, será dada prioridade a divisão regional elaborada pelo IBGE (Regiões 

Intermediárias e Regiões Imediatas).  

2.1.1 Aspectos Ambientais 

Para fins de apresentação dos Aspectos Ambientais, recorrem-se à divisão estabelecida 

para a elaboração do Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento 

Sanitário (Pemapes), pois esse plano apresenta uma série de dados e informações 

referentes a temas de interesse ao Plano Municipal de Saneamento Básico de Vitória da 

Conquista, como são os dados referentes à qualidade das águas. Portanto, adotaremos a 

Região de Desenvolvimento Sustentável de Vitória da Conquista (RDS 20). 

Qualidade das Águas 

No Estado da Bahia são encontradas regiões hidrográficas com características diversas, 

havendo tanto zonas com rios caudalosos quanto zonas com rios de pequenas vazões com 

menor capacidade de depuração. Essas zonas vêm apresentando uma queda na qualidade 

ambiental, consequência da atividade humana. Na zona rural, um dos fatores que 

proporciona essa queda é o lançamento difuso de cargas poluentes, decorrente da 

lixiviação do solo, o que é agravado pela remoção da mata ciliar. Já em relação à zona 
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urbana, o lançamento de esgotos e lixo é uma das causas para a redução da qualidade 

ambiental. (SEDUR/GEOHIDRO, 2010). 

As sedes municipais da RDS de Vitória da Conquista estão localizadas em duas bacias 

hidrográficas: a do Rio Pardo – RPGA VI e a do Rio de Contas – RPGA VIII. O Inga – 

Instituto das Águas e Clima da Secretaria de Meio Ambiente tem realizado um 

monitoramento trimestral, em continuidade à série histórica antes realizada pelo IMA – 

Instituto do Meio Ambiente. (SEDUR/GEOHIDRO, 2010). 

Na RPGA VI – Rio Pardo localizam-se 14 pontos de amostragens, sendo quatro referentes 

à área em estudo. Já na RPGA VIII – Rio de Contas são 34 pontos de monitoramento, 

sendo três deles referentes à área em estudo. 
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Figura 5: Rede de Amostragem da RPGA do Rio de Contas em 2009 

 

Fonte: SEDUR/GEOHIDRO, 2010. 
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Figura 6: Rede de Amostragem da RPGA do Rio Pardo em 2009 

 

Fonte: SEDUR/GEOHIDRO, 2010. 
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Muitas das estações situam-se na zona rural a montante ou a jusante das sedes municipais 

da RDS 20, sendo assim, a qualidade das águas monitoradas não necessariamente traduz 

a poluição específica nas mesmas, já que parte dessa poluição é depurada ao longo desses 

córregos. (SEDUR/GEOHIDRO). 

Quadro 1: Bacias Hidrográficas, Cidades e Principais Rios da RDS 20 

BACIA 

HIDROGRÁFICA 
CIDADE RIO 

PONTO DE 

MONITORAMENTO 

Rio de Contas 

Anagé Gavião CON-GAV 500 

Aracatu Contas COM-GAV 500 

Bom Jesus da Serra   

Caetanos   

Caraíbas Gavião COM-GAV 500 

Condeúba   

Cordeiros   

Guajeru   

Jacaraci   

Licínio de Almeida   

Maetinga Gavião COM-GAV 500 

Mirante   

Mortugaba   

Piripá   

Planalto   

Poções   

Presidente Jânio Quadros   

Rio Pardo 

Tremendal Gavião COM-GAV 500 

Barra do Choça   

Belo Campo   

Cândido Sales Pardo PJH-PRD 200 

Encruzilhada Pardo PJH-PRD 300 

Ribeirão do Largo Pardo PJH-PRD 300 

Vitória da Conquista Lagoa de Baixo PJH-CLB 100 

Fonte: SEDUR/GEOHIDRO, 2010. 

A avaliação da qualidade é importante para conhecer como estão as águas dos rios, lagos 

e represas nas zonas urbanas e rurais. Os parâmetros físicos, químicos e biológicos de 

qualidade, que fazem parte do cálculo do IQA – Índice de Qualidade da Água, refletem 

principalmente a contaminação dos corpos hídricos ocasionada pelo lançamento de 

esgotos domésticos. O foco principal do cálculo do IQA é fornecer dados para análise da 

utilização da água para o abastecimento público, considerando aspectos relativos ao 

tratamento dessas águas. 
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Já o Índice do Estado Trófico – IET classifica os corpos d’água em diferentes graus de 

trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu 

efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas. 

Os resultados de IQA e IET, obtidos nos pontos de monitoramento das RPGA 

do Rio de Contas e do Rio Pardo nas Campanhas de Amostragem realizadas em 2014, 

são apresentados nos Quadros 2 e Quadro . 

Quadro 2: Resultado do Índice de Qualidade da Água – IQA das RPGAs do  

Rio de Contas e do Rio Pardo 

RPGA CORPO D’ÁGUA 
PONTO DE 

MONITORAMENTO 

CAMPANHAS 2015 

1ª 2ª 

RIO DE CONTAS 

Rio do Antônio CON-ANT-500 BOM ÓTIMO 

Rio de Contas CON-COM-400 BOM * 

Rio Gavião COM-GAV-500 BOM BOM 

RIO PARDO 

Rio Catolé Grande PRD-CGR-400 BOM BOM 

Córrego Lagoa de Baixo PRD-CLB-100 BOM REGULAR 

Rio Pardo PRD-PRD-200 BOM BOM 

Rio Pardo PRD-PRD 300 BOM BOM 

*Leito seco. 

Fonte: Inema, 2015. 

Quadro 3: Resultado do Índice do Estado Trófico – IET das RPGAs do  

Rio de Contas e do Rio Pardo 

RPGA CORPO D’ÁGUA 
PONTO DE 

MONITORAMENTO 

CAMPANHAS 2015 

1ª 2ª 

RIO DE 

CONTAS 

Rio do Antônio CON-ANT-500 Hipereutrófico Hipereutrófico 

Rio de Contas CON-COM-400 Oligotrófico * 

Rio Gavião COM-GAV-500 Ultraoligotrófico Mesotrófico 

RIO PARDO 

Rio Catolé Grande PRD-CGR-400 Oligotrófico Supereutrófico 

Córrego Lagoa de 

Baixo 
PRD-CLB-100 Mesotrófico Eutrófico 

Rio Pardo PRD-PRD-200 Oligotrófico Eutrófico 

Rio Pardo PRD-PRD 300 Mesotrófico Eutrófico 

*Leito seco. 

Fonte: Inema, 2015. 

Observe-se que na segunda campanha os cursos d´água se mostraram eutrofizados, alguns 

bem acentuadamente, mostrando as consequências do lançamento de esgotos “in natura” 

devido aos nutrientes presentes. Essa característica ameaça consideravelmente o uso 

desses rios como mananciais ainda mais se forem construídas barragens, seja de elevação 

de nível ou de regularização de vazões, porque se tornariam um local de concentração 

excessiva de algas. 
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2.1.2 Perfil Socioeconômico 

A RDS 20 Vitória da Conquista é composta por vinte e quatro municípios que são: Anagé, 

Aracatu, Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Cândido Sales, 

Caraíbas, Condeúba, Cordeiros, Encruzilhada, Guajeru, Jacaraci, Licínio de Almeida, 

Maetinga, Mirante, Mortugaba, Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio Quadros, 

Ribeirão do Largo, Tremendal e Vitória da Conquista. 

Figura 7: Mapa Municípios da RDS 20 Vitória da Conquista 

 

Fonte: SEDUR/GEOHIDRO, 2010. 

Perfil Demográfico 

Segundo dados apresentados no Pemapes, a referida região ocupa uma área total de 

26.809,99 km² o que equivale a 4,7% do da área Total do estado da Bahia. Em relação à 

população, a região apresentava a época de elaboração do Pemapes estimativas de 

709.936 habitantes, com um perfil demográfico predominantemente urbano (67%), 

ficando acima da tendência do estado (60%). (SEDUR/GEOHIDRO, 2010). 
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Figura 8: Perfil Demográfico da População da RDS 20 

 

Fonte: SEDUR/GEOHIDRO, 2010. 

Na maioria dos municípios da RDS 20 a população urbana é menor que 50%. Apesar da 

população da maioria dos municípios ser predominantemente rural, nos maiores 

municípios da região, Vitória da Conquista, Poções, Barra do Choça e Cândido Sales, 

identifica-se maiores percentuais de população concentrada nas áreas urbanas, 88%, 75%, 

75% e 82% respectivamente. (SEDUR/GEOHIDRO, 2010). 

A cidade mais populosa da RDS é Vitória da Conquista que, conforme dados do IBGE, 

apresenta estimativa de população de mais de 330 milhões de habitantes no ano de 2018, 

sendo seguida por Poções, com estimativa de 46.862 habitantes, e Barra do Choça, com 

estimativa de 32.018. Os demais municípios possuem estimativas de população menores 

que 30.000 habitantes. 

Indicadores Socioeconômicos 

O Ipese (Índice de Performance Socioeconômica) é um indicador que possui como 

objetivo medir a capacidade dos municípios baianos em ofertar serviços básicos capazes 

de satisfazer determinadas necessidades da população, bem como medir a qualidade de 

tais serviços. O Índice agrega três dimensões (educação – INE, saúde – INS, e economia/ 

finanças – IEF), fixando uma faixa que vai de 0 (muito baixo) a 1 (muito alto). Os últimos 

resultados foram divulgados pela SEI no ano de 2014. 
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No que toca a RDS 20, o destaque no Ipese 2014 fica com o município de Vitória da 

Conquista que apresentou índice de 0,713 (alto), estando entre os 50 maiores no ranking 

(36ª posição). Em análise das três dimensões individualmente, os destaques ficam com: 

Maetinga que está na primeira posição do ranking na dimensão saúde (INS de 0,841); na 

educação o destaque vai para Cordeiros (21ª posição com INE de 0,833); e na 

economia/finanças Vitória da conquista destaca-se com 21ª posição do ranking e IEF de 

0,825. 
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Quadro 4: Ipese dos Municípios da RDS 20 

Município INS Ranking Categ. INE Ranking Categ. IEF Ranking Categ. Ipese Ranking Categ. 

Anagé 0,610 183 Médio 0,711 303 Alto 0,391 262 Baixo 0,571 277 Médio 

Aracatu 0,694 22 Médio 0,759 181 Alto 0,357 322 Baixo 0,603 162 Médio 

Barra do Choça 0,658 71 Médio 0,729 260 Alto 0,540 93 Médio 0,642 90 Médio 

Belo Campo 0,684 32 Médio 0,803 57 Alto 0,313 386 Baixo 0,600 171 Médio 

Bom Jesus da Serra 0,694 21 Médio 0,797 74 Alto 0,321 372 Baixo 0,604 159 Médio 

Caetanos 0,635 121 Médio 0,670 364 Médio 0,329 365 Baixo 0,545 358 Médio 

Cândido Sales 0,554 323 Médio 0,715 289 Alto 0,417 206 Baixo 0,562 314 Médio 

Caraíbas 0,631 135 Médio 0,720 282 Alto 0,129 417 
Muito 

Baixo 
0,493 408 Baixo 

Condeúba 0,688 30 Médio 0,791 91 Alto 0,384 277 Baixo 0,621 123 Médio 

Cordeiros 0,713 13 Alto 0,833 21 Alto 0,379 280 Baixo 0,642 91 Médio 

Encruzilhada 0,633 129 Médio 0,675 358 Médio 0,483 129 Baixo 0,597 181 Médio 

Guajeru 0,671 47 Médio 0,712 298 Alto 0,309 388 Baixo 0,564 309 Médio 

Jacaraci 0,658 70 Médio 0,820 36 Alto 0,249 407 
Muito 

Baixo 
0,576 253 Médio 

Licínio de Almeida 0,667 55 Médio 0,831 22 Alto 0,363 309 Baixo 0,620 124 Médio 

Maetinga 0,841 1 Alto 0,749 217 Alto 0,406 230 Baixo 0,665 63 Médio 

Mirante 0,618 168 Médio 0,711 305 Alto 0,354 327 Baixo 0,561 316 Médio 

Mortugaba 0,647 87 Médio 0,798 68 Alto 0,334 358 Baixo 0,593 193 Médio 

Piripá 0,717 12 Alto 0,734 250 Alto 0,236 411 
Muito 

Baixo 
0,562 313 Médio 

Planalto 0,586 247 Médio 0,749 219 Alto 0,426 197 Baixo 0,587 210 Médio 

Poções 0,617 169 Médio 0,794 82 Alto 0,504 111 Médio 0,638 95 Médio 

Presidente Jânio 

Quadros 
0,678 36 Médio 0,712 301 Alto 0,369 302 Baixo 0,586 212 Médio 

Ribeirão do Largo 0,606 188 Médio 0,780 119 Alto 0,478 132 Baixo 0,622 121 Médio 

Tremedal 0,622 158 Médio 0,740 244 Alto 0,371 299 Baixo 0,577 244 Médio 

Vitória da Conquista 0,575 276 Médio 0,737 248 Alto 0,825 21 Alto 0,713 36 Alto 

Fonte: SEI, 2014. 
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Figura 9: Índices Socioeconômicos da RDS 20 

 

Fonte: SEI, 2014. 
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2.2 CARACTERIZAÇÃO MUNICIPAL 

A partir da caracterização regional, o presente item foca em dados e informações 

específicas do município de Vitória da Conquista, quanto aos seus aspectos físicos, 

bióticos e socioeconômicos. 

2.2.1 Aspectos Físicos 

Este tópico tem como foco os aspectos físicos do ambiente em que está inserido o 

Município de Vitória da Conquista, ou seja, o meio suporte onde o território do Município 

se desenvolve. Serão detalhados os itens de maior relevância aos serviços de saneamento. 

Serão examinados fenômenos naturais como: Clima, Geologia, Geomorfologia, Recursos 

Hídricos, dentre outros.  

2.2.1.1 Localização e Acesso 

O Município de Vitória da conquista está localizado, conforme apresentado 

anteriormente, no Território de Identidade do Sudoeste baiano e na Região Intermediária 

de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista limita-se a leste com os municípios de Belo 

Campo e Cândido Sales, a sul com Encruzilhada, a oeste com Ribeirão do Largo, Itambé 

e Barra do Choça, e a norte com Anagé e Planalto. 

A área municipal é de 3.705,838 km² (IBGE, 2018). Os limites do Município podem ser 

observados na Figura 10. A sede municipal tem altitude de 923 metros e coordenadas 

geográficas 14°51’58” de latitude sul e 40°50’22” de longitude oeste. 

O acesso a partir de Salvador é efetuado pelas seguintes rodovias: BR-116, BA- 262, BA-

263 e BA-265 num percurso total de 509 km. É importante citar que o município possui 

aeroporto, sendo que um novo aeroporto está em vias de ser inaugurado. 
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Figura 10: Localização Vitória da Conquista 

 

Fonte: Baseado em dados do IBGE e da ANA, elaboração própria. 

2.2.1.2 Distritos 

Os distritos são criados por lei municipal e consistem em uma forma de divisão 

administrativa do território. Geralmente, o território municipal é dividido em mais de um 

distrito quando diante da existência de povoados em áreas afastadas do centro urbano 

principal (Sede). Vale ressaltar que os distritos municipais não gozam de autonomia 

política, estando vinculados à Prefeitura Municipal. 

Em Vitória da Conquista, apesar do distrito sede municipal concentrar a vasta maioria da 

população, há diversos povoados em áreas afastadas do núcleo urbano, isto levou a 

PMVC a criar o que hoje são os doze distritos de VDC: Bate-Pé, Cabeceira da Jiboia, 
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Cercadinho, Dantelândia, Iguá, Inhobim, José Gonçalves, Pradoso, São João da Vitória, 

São Sebastião, Veredinha e Vitória da Conquista (distrito sede). 

Conforme observação da FEP, em análise de dados do IBGE, fora o distrito sede, poucos 

distritos apresentaram algum crescimento no período 2000-2010 que foram: Cabeceira da 

Jiboia, Pradoso e São Sebastião, todos crescendo com pouco mais de 700 habitantes. 

2.2.1.3 Clima 

Ter conhecimento e dados sobre os tipos climáticos que atingem determinado município 

é fundamental para o planejamento e proposição de soluções em saneamento básico 

adequadas, ou seja, saber dados e informações como as temperaturas anuais, os índices 

pluviométricos, dentre outros fatores que caracterizam os tipos climáticos, podem auxiliar 

um município que sofre, por exemplo, com significantes períodos de seca a se planejar e 

a desenvolver alternativas para satisfazer as necessidades de abastecimento de água de 

sua população em tais períodos.  

Em relação ao município de Vitória da Conquista, há a predominância do clima seco com 

três tipologias distintas: o subúmido a semiárido, o semiárido e o clima úmido a 

subúmido. A predominância no território de VDC é do clima subúmido a seco e do 

semiárido, ficando o clima úmido a subúmido restrito ao sul do município de Vitória da 

Conquista. Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger (sistema de classificação 

climático amplamente utilizado), os tipos climáticos predominantes em VDC são o Aw’ 

e o BSwh, conforme figura a seguir. 

Vitória da Conquista está localizada na região dorsal do Planalto de Vitória da Conquista. 

A área do município apresenta clima variado que acompanha os diferentes conjuntos 

topográficos, pois, conforme sua dinâmica, há a predominância do clima subúmido a 

semiárido com pluviometria, sem excesso de água no verão. O Planalto exerce a função 

de uma barreira orográfica que retém a penetração das correntes de umidade, o que acaba 

por provocar uma quantidade maior de chuvas nas áreas a barlavento da Depressão 

Itambé-Itapetininga, com totais pluviométricos superiores a 700 mm anuais (SILVA, 

2013). 
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Figura 11: Tipologia Climática Köppen (Estado da Bahia) 

 

Fonte: SEI (1998). 

Em relação à pluviometria, Silva preceitua que os meses de novembro, dezembro e janeiro 

são os mais chuvosos e, fora de períodos atípicos, a soma pluviométrica de tais meses 

corresponde a aproximadamente metade da precipitação anual do município, que é de 

733,9mm. Os períodos de deficiência hídrica se apresentam nos meses de fevereiro a 

outubro, com precipitações moderadas. (SILVA, 2013). 

Em sentido parecido, Maia, após análise de balanços hídricos do município e dados da 

Estação Meteorológica de VDC e dos postos pluviométricos presentes no Município 

(Moço, Iguá e Campo Formoso), preceitua que a maior concentração das chuvas, em 

torno de 50%, ocorre no verão, ou seja, nos meses de novembro, dezembro e janeiro; já 

o período de seca ocorre no inverno, ou seja, meses de junho, julho e agosto, o que 
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comprova a existência de um regime anual concentrado. Os totais pluviométricos na Serra 

do Marçal são relativamente elevados (976,1mm). Estes totais pluviométricos são 

oriundos da ação combinada da altitude e da exposição do relevo face ao deslocamento 

de massas de ar úmidas, beneficiando a área com chuvas orográficas (MAIA, 2005). 

Os índices climáticos relacionados à pluviometria demonstram que há deficiência hídrica 

em todo o território, inclusive onde ocorre o tipo úmido a subúmido, além de pequenos 

excedentes hídricos nos climas mais amenos, especialmente na porção sul (SEI, 1999). 

Essa é uma característica do semiárido brasileiro, a evapotranspiração é igual ou até 

superior à precipitação de forma que há um déficit hídrico. A atenuação desse efeito passa 

por procurar reter o máximo possível as águas dos períodos de chuva por meio de 

armazenamento no solo muito facilitado pela infiltração decorrente da presença de 

vegetação. Assim, no mínimo a recomposição da mata ciliar tem um papel muito 

importante na garantia do suprimento hídrico, fator chave para o município de Vitória da 

Conquista. 

Figura 12: Precipitação de Vitória da Conquista 

 

Fonte: SILVA (2013). 
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Figura 13: Localização dos Postos Pluviométricos em VDC 

 

Fonte: Maia (2005). 
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Os tipos climáticos identificados por Maia no município são: Seco a Subúmido 

(C1dB’3ª’) para as localidades de Vitória da Conquista, Campo formoso e Iguá; 

Semiárido (DdA’a’) para Mocó; e Úmido e Subúmido (C2rB’3ª’) em Inhobim. As três 

primeiras localidades apresentam um pequeno excesso de água no verão. Já em relação a 

Vitória da Conquista, não há indicadores de excesso. (Maia, 2005). 

Figura 14: Carta de Tipologia Climática de Vitória da Conquista 

 

Fonte: Maia, 2005. 
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), através de sua estação localizada no 

município de Vitória da Conquista (estação 83344), fornece uma série de dados 

climatológicos importantes para a elaboração do PMSB de VDC. 

No que toca as temperaturas, o Inmet, em suas normais climatológicas, indica como 

temperatura média compensada anual (bulbo seco ºC), para o município de VDC, 20,5ºC. 

A informação está em conformidade com o preceituado por Matta et al., que indica como 

temperatura média anual entre 20ºC e 24ºC, sendo no verão a temperatura média 23ºC, 

no outono 21ºC e no inverno entre 15ºC e 17ºC. (MATTA et al. 2001).  

A evaporação é um dos mais importantes parâmetros climáticos de interesse a esse 

PMSB, tendo em vista que as soluções mais usuais para tratamento de esgoto doméstico 

estão associadas à utilização de lagoas de estabilização, formando espelhos d’água 

susceptíveis ao processo de evaporação. Os valores médios de evaporação anual, medidos 

no período de 1981-2010, no município, conforme dados do Inmet, são de 1.288 mm. 

Comparando esse valor com a precipitação média anual, verifica-se um déficit hídrico já 

mencionado. Portanto, a recomposição da mata e principalmente da ciliar joga um papel 

fundamental para garantir o abastecimento de água de Vitória da Conquista. 

2.2.1.4 Geologia e Geomorfologia 

A Geomorfologia é o ramo responsável por estudos das origens e diferentes estruturas 

das formas de relevo criadas por processos físicos, químicos ou biológicos.  

A Cidade de Vitória da Conquista está localizada no dorso do Planalto de Vitória da 

Conquista, planalto que possui localmente uma topografia bastante peculiar, 

especialmente em relação à grande diferenciação das feições geomorfológicas. Situa-se 

exatamente no divisor de águas das bacias hidrográficas do rio Pardo e do rio de Contas. 

O morro do Cruzeiro é um marco desse divisor, logo a sede do município é atravessada 

pelo rio Verruga, contribuinte do rio Pardo, mas outra parte da sede, como o distrito 

industrial, está na bacia do rio de Contas. 

O Planalto caracteriza-se por um relevo elevado, com altitude média variando entre 600 

e 900m, possuindo uma disposição aproximadamente no sentido norte/sul. 

Geomorfologicamente essa área soerguida tem suas vertentes trabalhadas pela drenagem 
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obsequente, que é responsável pelo contínuo recuo das mesmas. Esse trabalho da 

drenagem modela na base da vertente oriental o Piemonte do Planalto de Vitória da 

Conquista, enquanto a parte deprimida do setor ocidental é composta pelos patamares do 

Médio Rio de Contas, segmentos tipicamente mais recentes, do ponto de vista 

geomorfológico (FEP, 2019).  

O trecho oriental do planalto é aquele que é dotado de maior umidade em função do efeito 

orográfico na gênese das precipitações, sendo, por conseguinte, a área que apresenta solos 

mais desenvolvidos, drenagem perene e remanescentes de vegetação de porte florestal 

(FEP, 2019). 

É também um trecho de potencialidades agrícolas mais elevadas, que se refletem em uma 

maior utilização dos solos, principalmente com a cultura do café, pastagens e com culturas 

de subsistência (Vitória da Conquista/FEP, 2019a). 

Figura 15: Unidades Geomorfológicas Ocorrentes no Munícipio e Distritos de 

Vitória da Conquista 

 

Fonte: Vitória da Conquista/FEP, 2019a. 
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Figura 16: Mapa Hipsométrico que Reflete o Relevo e Altimetria Característica do 

Município de Vitoria da Conquista 

 

Fonte: Vitória da Conquista/FEP, 2019a.
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Figura 17: Carta das Unidades Geomorfológicas e Tipos de Modelados Característicos Ocorrentes no  

Munícipio de Vitória da Conquista 

 

Fonte: Vitória da Conquista/FEP, 2019a..
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2.2.1.5 Recursos Hídricos 

A atual regionalização da gestão dos recursos hídricos provém do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos (PERH) de 2005, o qual instituiu a figura das Regiões de Planejamento 

e Gestão das Águas (RPGA). A divisão foi revista pela resolução nº43 de 2009 do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos a qual dividiu o Estado da Bahia em 26 RPGAs. 

O município de Vitória da Conquista está inserido em duas RPGA: VI – Rio Pardo e VIII 

– Rio de Contas, conforme indicado nas figuras a seguir.  

A RPGA VI Rio Pardo não possui Comitê de Bacia Hidrográfica instituído. O rio Verruga 

que atravessa a sede do município está nessa bacia. 

A RPGA VIII Rio de Contas possui área de 55.483 km², abrangendo 76 municípios e 

aproximadamente 1.250.000 habitantes. Conta com o Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio das Contas (CBHRC) criado pelo decreto nº 11.245/2008. Os principais rios dessa 

RPGA são as sub-bacias do Alto Contas, Brumado, Gavião, Rio do Antônio, Sincorá, 

Gentio, Baixo Contas, Gongogi, sub-bacia litorânea e Transição. A porção norte do 

município de Vitória da Conquista localiza-se nesta RPGA, totalizando cerca de 40% do 

território municipal.  

No Anexo 1 estão relacionadas as barragens referentes a essas duas RPGAs. 
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Figura 18: RPGA VI – Rio Pardo – Destaque para Vitória da Conquista 

 

Fonte: Inema (2014a). 
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Figura 19: RPGA VIII – Rio de Contas – Destaque para Vitória da Conquista 

 

Fonte: Inema (2014b).



 

CI 5312  35 

2.2.2 Aspectos Bióticos 

Os tipos de vegetações encontrados em Vitória da Conquista são: Caatinga, Floresta 

Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila. Também 

são encontradas áreas de tensão ecológica, ou seja, aquelas com características mistas em 

localidades de encontro e transição de tais tipos, havendo a alternância e interpenetração 

de dois ou mais tipos de vegetação (ex.: Caatinga-Floresta Decidual) (Vitória da 

Conquista/FEP, 2019a).  

A Caatinga (mata branca em tupi-guarani) ocupa uma área de aproximadamente 844.453 

km², o que é equivalente a aproximadamente 11% do território brasileiro. Trata-se do 

único bioma exclusivamente nacional. A Caatinga possui uma rica biodiversidade, com 

inúmeras espécies endêmicas, o que significa que grande parte do seu patrimônio 

biológico não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta. No bioma, são 

encontradas 221 espécies de abelhas, 79 de anfíbios, 591 de aves, 178 espécies de 

mamíferos, 241 de peixes e 177 de répteis. Dentre alguns exemplos do patrimônio 

biológico da Caatinga que não pode ser encontrado podemos citar: o umbu, a aroeira, o 

licuri, a baraúna, o pinhão, o angico e o juazeiro. Algumas espécies como o veado 

catingueiro, a onça-parda, o gato-do-mato, o jacu-verdadeiro, a arara-azul, a jararaca são 

alvos de caça predatória e sofrem com a destruição do seu Habitat.  

A vegetação do bioma é excelentemente adaptada às condições de aridez, ou seja, 

ambientes com pouca umidade e com longos períodos de seca. São encontradas plantas 

xerófitas, caducifólias e abertas, arbóreas/arbustivas, de galhos retorcidos, em sua maioria 

com espinhos como os cactos. As plantas adaptadas ao bioma armazenam água e/ou 

evitam a sua perda na transpiração, o que é perfeitamente ideal em um ambiente que lida 

com a escassez de água. 

Na maior parte dos municípios do território brasileiro a cobertura vegetal caracteriza-se 

pela formação de mosaicos compostos por áreas de vegetação nativa e áreas antropizadas, 

sendo estas aquelas ocupadas pelo homem e alteradas pelo exercício de atividades sociais 

e econômicas como a agricultura, pecuária, silvicultura etc. De maneira geral, as áreas de 
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vegetação primária, com características de clímax, ainda inalterado por fatores externos, 

são encontradas em menor escala. (Vitória da Conquista/FEP, 2019a). 

Os ecossistemas presentes no bioma da caatinga estão seriamente degradados, já que 

encaram um desmatamento acelerado (cerca de 46% da área do bioma, segundo dados do 

Ministério do Meio Ambiente). (MMA, 2019). Ademais, espécies vegetais nativas estão 

sendo substituídas por cultivos e pastagens. O desmatamento e as queimadas são ainda 

uma prática comum no preparo da terra para a agropecuária que, além de destruir a 

cobertura vegetal, prejudica a manutenção de populações da fauna silvestre, a qualidade 

da água, e o equilíbrio do clima e do solo. A exploração extrativista do sertão nordestino, 

desde o tempo do colonialismo, explica, em parte, essa degradação atual. O desequilíbrio 

ecológico da caatinga ocasionaria consequências irreparáveis como o processo de 

desertificação, o que geraria seca, fome, miséria e perda da vida. Sendo assim, a 

continuidade desse processo de degradação do bioma com danos a flora e fauna, afetará 

diretamente as populações antropogênicas, que são dependentes dos recursos ali 

encontrados, bem como as diversas atividades econômicas dependentes de recursos 

somente encontrados nesse bioma.  

A floresta estacional decidual é, geralmente, encontrada no nordeste brasileiro e é 

entendida por vezes como uma área de transição entre a mata atlântica, o cerrado e a 

caatinga. Possui uma estação de seca e de chuva bem determinada, sendo que naquela 

estação, mais da metade das árvores costumam perder suas folhas em efeito chamado 

estacionalidade foliar.  

A floresta estacional semidecidual possui características semelhantes às deciduais. A 

grande diferença encontra-se na porcentagem da decidualidade foliar, ou seja, na 

semidecidual possui uma porcentagem menor de árvores que perdem suas folhas durante 

o período de seca (este menor do que o enfrentado pelas deciduais). São encontradas 

geralmente em áreas mais altas e de temperaturas mais frias. 

A floresta ombrófila densa possui ume vegetação sempre verde, que não possui 

resistência à seca e com estratificação bem definida (estratos herbáceo, arbustivo e 

arbóreo). O estrato superior apresenta árvores com alturas que variam de 20 a 30 m, 

chegando algumas a alcançar 40 m. A submata varia de rala a densa com espécimes 
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distribuídos aleatoriamente em espaçamento variável. Dentro do município de VDC a 

Floresta Ombrófila Densa Submontana (bioma Mata Atlântica) apresenta área de 

abrangência inferior a 7% do território, sendo encontrada principalmente na escarpa 

Oriental do Planalto de Vitória da Conquista, em local de terreno mais acidentado e com 

maior índice pluviométrico (Vitória da Conquista/FEP, 2019a). 

Como mencionado anteriormente, a vegetação tem um papel fundamental na recarga dos 

aquíferos freáticos subsuperficiais, porque acabam por perenizar os rios principalmente 

numa região de transição climática representada pela diversidade da flora no território 

municipal. Assim, é do interesse que Vitória da Conquista atue e seja catalisador de ações 

nas bacias hidrográficas do rio Pardo e de Contas, porque de suas águas depende o seu 

futuro. Logo, este PMSB em elaboração não se limita a proposições de obras, mas 

também alcança as relacionadas ao avanço da gestão, no caso, de recursos hídricos e 

preservação da cobertura da vegetação. 
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Figura 20: Cobertura Vegetal nos Distritos do Município de Vitória da Conquista 

 

Fonte: Vitória da Conquista/FEP, 2019a..
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Unidade de Conservação Ambiental 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído pela Lei nº 9.985, 

de 18 de julho de 2000. Essa legislação é responsável por estabelecer critérios e normas 

para a criação, implantação e a gestão das unidades de conservação (UC). As UCs, 

conforme o disposto no artigo 2º, I, são definidas como o “espaço territorial e seus 

recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 

limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção”. Ou seja, as UCs são instrumentos utilizados pelo poder público 

de algum dos entes federativos brasileiros (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) 

com o intuito de proteger áreas naturais. 

Segundo informações do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – Ibama, o Estado da 

Bahia possui 27 Unidades de Conservação Ambiental. Destas, 4 são federais, 13 

estaduais, 2 municipais e 8 particulares, ocupando 3,26% da área territorial do Estado. 

O município de Vitória da Conquista conta com uma Unidade de Conservação: o Parque 

Municipal Serra do Periperi. Tal parque fora instituído por meio do Decreto Municipal nº 

9.480/99, substituindo o Decreto nº 8. 695/96 (declarou preservada a Serra do Periperi) e 

o Decreto nº 9.328/98 (ampliou a área de proteção da serra de 500 hectares para 1000 

hectares). Vale aqui destacar que o Decreto responsável por criar o Parque ampliou a área 

preservada para 1300 ha. 

Conforme aponta Silva, foram levados em consideração para a criação do Parque Serra 

do Periperi os seguintes objetivos: organizar o uso e a ocupação do solo no município, 

preservar áreas verdes e remanescentes nas encostas e topo da Serra, proteger nascentes 

existentes e recuperar as áreas degradadas pela atividade de mineração, de maneira a 

minimizar e corrigir os processos erosivos. (SILVA, 2013). 

A preservação de áreas de nascentes e de suas matas ciliares (conhecida também como 

vegetação ripária), que contribuem com manutenção da qualidade da água e com sua 

disponibilidade, mantêm grande relação com a temática do Saneamento Básico, pois tais 

serviços são grandes usuários dos recursos hídricos, bem como tem como um dos seus 
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componentes a prestação de serviços de abastecimento de água em condições adequadas 

de potabilidade (conforme a normatização vigente). Em um município como Vitória da 

conquista, que sofre com períodos de estiagem e recorreu nos últimos tempos a regimes 

de racionamento de água, é fundamental que os corpos hídricos do município tenham 

alguma proteção. Portanto, o poder público, ao prever como objetivo do Parque 

Municipal da Serra do Periperi a proteção das nascentes do Rio Verruga, demonstra certo 

grau de preocupação com os corpos hídricos do município, cuja preservação é 

fundamental diante das características climáticas do município. 

2.2.3 Aspectos Socioeconômicos 

As principais características do meio socioeconômico do Município de Vitória da 

Conquista serão apresentadas a seguir. 

2.2.3.1 Histórico 

O território onde hoje se localiza o município de Vitória da Conquista foi habitado pelos 

povos indígenas conhecidos como Mongoyó, Ymboré e Pataxó. Os aldeamentos se 

espalhavam por uma extensa faixa, conhecida como Sertão da Ressaca, que vai das 

margens do Rio Pardo até o Rio das Contas. (PMVC, 2013). 

Os índios Mongoyó (também chamados de Kamakan), Ymboré e Pataxó pertenciam ao 

mesmo tronco: Macro-Jê. Cada um deles tinha sua língua própria e seus ritos religiosos. 

Os Mongoyó possuíam o costume de fixar-se numa determinada área, enquanto os outros 

dois povos circulavam mais ao longo do ano. (PMVC, 2013). 

Ymboré, Pataxó e Mongoyó travaram várias lutas entre si pela ocupação do território. O 

objetivo dessas lutas, porém, não estava ligado à questão da propriedade da terra, mas sim 

à sobrevivência, já que a área dominada era garantia de alimento e, consequentemente, 

sobrevivência para a comunidade. (PMVC, 2013). 

A vinda dos colonizadores portugueses e mestiços à região de Vitória da Conquista está 

ligada à busca de metais preciosos, principalmente ouro, e à política de ocupação do 

território. Um dos responsáveis pelo desbravamento do Sertão da Ressaca foi o 

bandeirante João Gonçalves da Costa, português nascido na cidade de Chaves, 
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provavelmente em 1720. O referido bandeirante ficou conhecido como um conquistador 

violento e dizimador de aldeias indígenas. (PMVC, 2013). 

João Gonçalves da Costa chegou ao território onde hoje está localizado Vitória da 

Conquista depois do esgotamento das minas de ouro de Rio de Contas e das Gerais. Ele 

procurava novos pontos de exploração mineral. Embora não tenha encontrado ouro por 

aqui, ele acabou por ficar, ocupar a região e fundar o Arraial da Conquista. (PMVC, 

2013). 

Há um elemento importante sobre João Gonçalves; segundo registros históricos, ele era 

um “preto forro”, ou seja, um ex-escravo. A ascensão política de pessoas como João 

Gonçalves da Costa na época dava-se por meio de sua coragem e de sua fidelidade à 

Coroa Portuguesa. A filiação ao terço Henrique Dias, espécie de irmandade, afirmou sua 

condição de livre. Em troca, o bandeirante agia em nome de Deus e da Coroa, 

desbravando terras e garantindo a ocupação do território. (PMVC, 2013). 

A ocupação do Sertão da Ressaca foi realizada à custa da derrota dos povos indígenas. 

Primeiro, João Gonçalves enfrentou o povo Ymboré. Valentes, os Ymborés resistiram à 

ocupação do território. Por causa da fama de selvagens, acabaram por ser escravizados 

pelos colonizadores. Para piorar a situação, os Mongoyó aliaram-se aos portugueses para 

derrotá-los. (PMVC, 2013). 

Depois dos Ymboré, foi a vez dos Pataxó. Eles também resistiram à ocupação estrangeira, 

mas acabaram se refugiando para o sul da Bahia, onde, em número reduzido, permanecem 

até os dias atuais, lutando para preservar sua identidade e seus costumes. (PMVC, 2013). 

Os Kamakan-Mongoyó conseguiram estabelecer relações mais estreitas com os 

colonizadores portugueses a fim de garantir sua manutenção como povo. Ajudaram os 

portugueses na luta contra os Ymboré. Depois que os portugueses conseguiram dominar 

tanto os Ymboré quanto os Pataxó, os Mongoyó foram escravizados e obrigados a 

trabalhar na abertura de estradas e na derrubada das matas, para a instalação da pecuária. 

Ao perceberem a traição, organizaram uma reação, que culminou em grande batalha. 

(PMVC, 2013). 
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Em 1752, ocorreu uma das mais importantes batalhas para a história de Vitória da 

Conquista. Sabe-se que naquele ano, aconteceu uma fatídica luta entre os soldados de 

João Gonçalves da Costa e os índios. Os soldados, já fatigados, buscavam forças para 

continuar o confronto. Na madrugada posterior a um dia intenso de luta, diante da 

fraqueza de seus homens, João Gonçalves teria prometido a Nossa Senhora das Vitórias 

construir uma igreja naquele local, caso saíssem dali vencedores. (PMVC, 2013). 

Essa promessa foi um estimulante aos soldados que, revigorados, conseguiram cercar e 

aniquilar o grupo indígena que caiu, no alto da colina, onde foi erguida a antiga igreja, 

demolida em 1932. Não se sabe ao certo se essa promessa foi realmente feita, mas essa é 

a história que tem sido passado de geração em geração. (PMVC, 2013). 

A História nos relata que no período de 1803 e 1806, quando a luta foi intensa, foi 

realizado o “Banquete da Morte”. Os Mongoyó foram chamados a festejar uma suposta 

trégua, porém após consumirem bebida alcoólica, foram cercados por soldados, que 

mataram quase todos os presentes, inclusive mulheres e crianças. O povo Mongoyó 

sucumbiu. (PMVC, 2013). 

No final do século XVIII, o Arraial da Conquista se resumia a uma igreja e algumas 

dezenas de casas. Nesse tempo, era possível encontrar matas densas com fauna e flora 

bastante ricas. (PMVC, 2013). 

A paisagem começou a mudar com a chegada dos primeiros rebanhos bovinos. As matas 

passaram a ser derrubadas para dar lugar aos pastos. O Arraial virou passagem para o 

gado trazido pelos tropeiros de Minas Gerais que iam em direção ao litoral. (PMVC, 

2013). 

O próprio João Gonçalves da Costa, responsável por fundar do Arraial, tornou-se 

proprietário de gado. A família Gonçalves da Costa foi a mais rica produtora de leite e 

carne da região durante mais de um século. (PMVC, 2013). 

A cidade teve um crescimento lento. As primeiras ruas, que se mantinham próximas ao 

leito do Rio Verruga, região que vai da atual Rua Ernesto Dantas até a Avenida 

Bartolomeu de Gusmão, passando pelo Ceasa. Em 1780, havia cerca de 60 casas no 

Arraial. (PMVC, 2013). 
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A Vila elevou-se à categoria de cidade no ano de 1891, quando passou a se chamar 

Conquista. Em 9 de novembro daquele ano, foi instalada a Câmara de Vereadores, sendo 

esta a data que fora escolhida para o dia da cidade. (PMVC, 2013). 

Em 1920, Conquista já era considerada uma cidade grande para os padrões. Dezesseis 

distritos foram integrados à sede. O comércio se destacou principalmente na venda de 

produtos agrícolas e pecuários, não só para a população local, mas para os moradores de 

outros municípios. Em troca, os conquistenses compravam dos tropeiros tecidos, 

perfumes e novidades vindas da Europa. A localização geográfica é favorável ao 

comércio e Conquista passou a ser conhecida em outras regiões do Estado. (PMVC, 

2013). 

Nos anos 40, a construção do trecho que liga Ilhéus a Bom Jesus da Lapa (Avenida 

Brumado) intensificou o comércio e o crescimento populacional. Nesse período, o 

município passa a se chamar Vitória da Conquista. (PMVC, 2013). 

2.2.3.2 População 

Segundo dados do Censo realizado em 2010 a população total de Vitória da Conquista é 

de 306.866 pessoas e a densidade demográfica é igual a 91,41 hab/km² (IBGE, 2010). A 

população reside predominantemente na área urbana, onde se encontram, 

aproximadamente, 89,53% dos habitantes. O quadro a seguir apresenta os dados 

populacionais do município, tomando-se como base os censos e estimativas do IBGE. 

Quadro 5: Série Histórica da População de Vitória da Conquista 

Ano População Total (habitantes) 
População Urbana 

(habitantes) 
População Rural (habitantes) 

1970 125.573   

1980 170.619   

1991 225.091 188.351 36.740 

2000 262.494 225.545 36.949 

2010 306.866 274. 739 32.127 

2018* 338.885 - - 

*População Estimada.  

Fonte: IBGE, 2019. 
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Figura 21: Pirâmide Etária da População de Vitória da Conquista (Censo 2010) 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

A partir de observação dos dados do Censo, é possível afirmar que o município de Vitória 

da Conquista já passou por período de migração interna (êxodo rural), sendo a população 

a décadas predominantemente urbana. Isso mostra o caráter do município de centro 

urbano capaz de satisfazer as necessidades, não somente de sua população, mas as de 

populações de outros municípios menores (com caráter rural mais acentuado) que 

integram a mesma Região Imediata, bem como municípios de outras Regiões Imediatas 

que fazem parte da Região Intermediária de Vitória da Conquista.   

A importância do município se dá pelos seus aspectos socioeconômicos; além de possuir 

a terceira maior população do Estado, VDC apresenta a quinta maior economia da Bahia, 

com uma diversificação que atrai investimentos de vários setores, porém com um nítido 

destaque no setor de serviços. Ademais, a posição geográfica de VDC a coloca como um 

importante entreposto econômico do Estado com o Sudeste. Sendo assim, é possível 

afirmar que VDC atrai um significante número de usuários e consumidores em busca dos 

serviços ofertados.  

Outro caráter interessante a ser observado a partir das séries históricas do Censo, e que 

também sustenta a importância do município para o desenvolvimento da região, é que 
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Vitória da Conquista apresenta interessante número de pessoas que emigraram de outros 

municípios do estado da Bahia e outras regiões do Brasil, buscando melhores condições 

de vida no município. 

Vitória da Conquista apresentava no ano de 2010 um componente migratório crescente 

especialmente pelos habitantes vindos de outros estados da federação em um total de 

22.680 pessoas. Os não naturais residentes que vieram de outros municípios da Bahia, 

representavam 47% dos residentes naturais e totalizavam 97.543 pessoas. (Vitória da 

Conquista/FEP, 2019b). 

Nos últimos anos 2010/2000, é crescente e contínua a atratividade da cidade em relação 

ao território, aproximadamente 15 mil pessoas residentes vieram de outros municípios. 

(Vitória da Conquista/FEP, 2019b). 

Tabela 1: População Residente de Vitória da Conquista por Naturalidade em 

Relação ao Município e à Unidade da Federação, para os  

Anos de 1991, 2000 e 2010 

Ano Estado/Município 

População Residente 

Total 

Naturalidade em 

relação ao município 

Naturalidade em 

relação à Unidade da 

Federação 

Natural 
Não 

Natural 
Natural 

Não 

Natural 

1991 
Bahia 11.867.338 9.101.627 2.765.711 11.242.036 625.302 

VDC 225.091 147.629 77.462 206.945 18.146 

2000 
Bahia 13.085.769 9.670.472 3.415.296 12.331.064 754.704 

VDC 262.494 178.935 83.559 243.865 18.629 

2010 
Bahia 14.016.906 9.983.029 4.033.877 13.125.574 891.332 

VDC 306.866 209.323 97.543 284.186 22.680 

Fonte: Baseado em Vitória da Conquista/FEP, 2019b. 

As migrações de outros estados da federação em dez anos corresponderam a, 

aproximadamente, 4 mil pessoas e têm se estabilizado em 2010, representando 8% dos 

naturais, reflexo dos movimentos regionais ocorridos no Brasil nesta última década, 

quando se observam as reduções de migrações do Nordeste para o Sudeste, bem como 

algum movimento de retorno. (Vitória da Conquista/FEP, 2019b). 

2.2.3.3 Economia 

O Município localiza-se na região econômica do Sudoeste baiano, na Região 

Intermediária de Vitória da Conquista e na Região Imediata de Vitória da Conquista. 
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VDC, segundo dados do IBGE divulgados pela SEI, possui a quinta maior economia do 

Estado, com destaque para o setor de serviços. 

Agropecuária  

As culturas de lavoura permanente encontradas no Município de Vitória da Conquista 

possuem, segundo dados do IBGE em 2017, um valor de produção de R$ 28.184.000,00 

(vinte e oito milhões cento e oitenta e quatro mil reais). Dentre tais culturas de lavoura 

destacam-se: o café (grão), a banana (cacho) e o maracujá, com um valor de produção de 

R$ 25.926.000,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e vinte e seis mil reais) para o café 

(grande destaque), R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) para a banana e 

R$ 855.000,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil reais) para o maracujá. Além das 

citadas lavouras, ainda são cultivados no município: laranja, mamão, tangerina e urucum. 

Os dados completos referentes às principais culturas de lavouras permanentes, no ano de 

2017, são apresentados na tabela a seguir.  

Tabela 2: Informações das Principais Lavouras Permanentes Cultivadas no 

Município 

Dados 
Produto 

Café (grão) Banana (cacho) Maracujá 

Área Colhida (ha) 7.300 100 50 

Área plantada (ha) 7.300 100 50 

Quantidade produzida (t) 4.350 800 750 

Rendimento médio (kg/há) 596 8.000 15.000 

Valor da produção (mil R$) 25.926 960 855 

Fonte: IBGE, 2017. 

Já em relação às lavouras temporárias, estas apresentam valor de produção de 

R$ 10.907.000,00 (dez milhões novecentos e sete mil reais). Há grande destaque para a 

produção de mandioca, responsável por aproximadamente 89,63% do valor de produção 

de todas as lavouras temporárias. Além da produção de mandioca, são produzidas, no 

âmbito territorial de Vitória da Conquista, as demais culturas: abacaxi, cana-de-açúcar, 

feijão, melancia e milho. 
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Tabela 3: Informações das Principais Lavouras Temporárias Cultivadas no 

Município 

Dados 
Produto 

Mandioca Feijão (grão) 

Área Colhida (ha) 2.200 720 

Área plantada (ha) 2.200 1.600 

Quantidade produzida (t) 14.812 178 

Rendimento médio (kg/há) 6.733 247 

Valor da produção (mil R$) 9.776 445 

Fonte: IBGE, 2017. 

Segundo dados do IBGE, em sua pesquisa “Produção da Pecuária Municipal 2017”, no 

município de Vitória da Conquista são identificadas as criações de bovinos com 108.173 

cabeças; bubalinos com 266 cabeças; caprinos com 7.397 cabeças; equinos com 6.617; 

galináceos com 1.695.125 cabeças, sendo 94.510 cabeças de galinhas; ovinos com 11.751 

cabeças; e suínos com 23.345 cabeças, sendo suínos – matrizes com 415 cabeças. A 

aquicultura também é encontrada no município, com 1.500 kg de pintado, cachara, 

cachapira e pintachara, surubim, com um valor de produção de R$ 45.000,00 (quarenta e 

cinco mil reais); há também a produção de tilápias com 3.000 kg e valor de produção de 

R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Em 2017, a quantidade de vacas ordenhadas foi 

igual a 10.890 cabeças, com a produção de 14.451.000 litros de Leite, com o valor de 

produção de R$ 16.330.000,00 (dezesseis milhões trezentos e trinta mil reais). Neste 

mesmo ano, foram produzidas 1.621.000 dúzias de ovos de galinha, alcançando um valor 

de produção de R$ 4.539.000,00 (quatro milhões quinhentos e trinta e nove reais). Por 

fim vale ressaltar a produção de mel de abelha que apresentou, em 2017, 46.000 kg 

produzidos e valor de produção de 689.000,00 (seiscentos e oitenta e nove reais). 

Produto Interno Bruto – PIB 

Em 2016 o Produto Interno Bruto – PIB a preços correntes (série revisada) do Município 

de Vitória da Conquista somou R$ 6.226.153.000,00 (seis bilhões duzentos e vinte e seis 

milhões cento e cinquenta três mil reais), sendo o PIB per capita (série revisada) 

R$ 17.991,07 (dezessete mil novecentos e noventa reais e sete centavos). O Município 

tem, aproximadamente, 1,79% do valor agregado bruto proveniente da agropecuária, 

14,41% da indústria e 55,69% dos serviços e 16,42% referente a administração, defesa, 
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educação e saúde públicas e seguridade social. Os valores do PIB (valor adicionado bruto 

a preços correntes) em reais para cada setor são apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 4: Produto Interno Bruto de Vitória da Conquista – 2016 

PIB a preços correntes  6. 226.153 (x 1.000)R$  

PIB per capita a preços correntes 17.991,07 (x 1.000)R$ 

Valor adicionado bruto da agropecuária a preços correntes  111.386,12 (x 1.000)R$ 

Valor adicionado bruto da indústria a preços correntes 897.519,88 (x 1.000)R$ 

Valor adicionado bruto dos serviços a preços correntes  3.467.855,62 (x 1.000)R$ 

Valor adicionado bruto da administração, defesa, educação e 

saúde públicas e seguridade social 
1.022.694,38 (x 1.000)R$ 

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios a preços correntes 726.697 (x 1.000)R$ 

Fonte: IBGE, 2019. 

Em 2017 o Município contava com 8.458 empresas atuantes, empregando 66.642 

funcionários assalariados, com rendimento médio mensal de 2 salários mínimos (IBGE, 

2019). 

Finanças Públicas 

As despesas orçamentárias empenhadas em 2017 somaram o montante de 

R$ 605.294.530 (seiscentos e cinco milhões, duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos 

e trinta reais) e as receitas orçamentárias realizadas somaram R$ 637.789.540 (seiscentos 

e trinta e sete milhões, setecentos e oitenta e nove mil quinhentos e quarenta reais). A 

tabela a seguir apresenta detalhadamente as receitas e despesas referentes a 2017. 

Tabela 5: Finanças Públicas de Vitória da Conquista – 2017 

Descrição Valor (mil R$) 

Despesas orçamentárias empenhadas 605.294,53 

- Capital 37.673,14 

- Correntes 567.621,39 

- Investimentos 23.788,63 

- Obras e Instalações NI 

- Outras Despesas Correntes 234.629,96 

- Pessoal e Encargos Sociais 330.227,95 

Receitas orçamentárias realizadas  637.789,54 

- Capital 14.625,72 

- Contribuição 9.205,44 

- Correntes 623.163,83 

- Dívida Ativa 8.002.82 

- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial – IPTU 18.762,00 

- Impostos Sobre Serviços – ISS 54.006,74 

- Imposto sobre Transmissão-Intervivos – ITBI 9.204,68 

- Outras Receitas Correntes 15.066,23 

- Patrimonial 4.232,51 

- Taxas 6.567,39 
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Descrição Valor (mil R$) 

- Transferência de Capital 3.505.51 

- Transferência Intergovernamental da união 247.010,67 

- Transferência Intergovernamental do Estado 114.588,42 

- Transferências Correntes 497.473,79 

- Tributárias 97.185,87 

Valor do Fundo de Participação dos Municípios – FPM 93.153,18 

Valor do Imposto Territorial Rural – ITR 80,34 

Nota: NI – Não informado. 

Fonte: IBGE, 2019. 

Rendimento 

Conforme dados levantados no Censo 2010, o rendimento mediano mensal das pessoas 

de 10 anos ou mais de idade no município é de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). 

Tabela 6: Rendimento Agrupado por Classe 

Rendimentos/Classes Nº pessoas 

Até 1/2 salário mínimo 30.326 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 73.849 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 39.734 

Mais de 2 a 5 salários mínimos 21.986 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 6.506 

Mais de 10 a 20 salários mínimos 1328 

Mais de 20 salários mínimos 930 

Sem rendimento 81.722 

Fonte: IBGE, 2010. 

Índices de pobreza e Desigualdade 

A Incidência de Pobreza representa o percentual de habitantes que estão abaixo da linha 

de pobreza, ou seja, possuem renda per capita ao mês inferior a R$ 70,00 (setenta reais). 

O referido valor é proposto pelo Banco Mundial. No município de Vitória da Conquista 

a taxa de incidência de extrema pobreza vem diminuindo, passou de 22,33% em 1991 

para 14,01% em 2000 e para 5,60% em 2010 (PNUD, 2013). 

O Índice de Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano 

Corrado Gini. É comumente utilizado como instrumento para calcular o grau de 

concentração de renda, apontando desigualdades de distribuição. O índice é constituído 

de um número entre 0 e 1, sendo que 0 corresponde à completa igualdade de renda e 1 à 

completa desigualdade. Em 2010, o município de Vitória da Conquista teve um índice 

Gini igual a 0,55 (PNUD, 2013). Vale destacar que de 1991 a 2000 o Índice de Gini no 

município de VDC foi de 0,60 para 0,62, mostrando um aumento na desigualdade na 
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distribuição de renda. O índice apurado em 2010 demonstra uma redução na 

desigualdade. 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM em Vitória da Conquista vem 

aumentando nos últimos anos. Esse instrumento de análise foi desenvolvido pela 

Fundação João Pinheiro – FJP, em convênio com o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – Ipea e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Pnud com o 

objetivo específico de medir o desenvolvimento humano dos municípios brasileiros 

adaptando a metodologia adotada pelo Pnud para o cálculo do IDH (Global). 

O IDHM utiliza três dimensões – renda, longevidade e educação – com pesos iguais, 

adotadas no cálculo do IDH, mas com algumas adaptações para adequar o índice às 

condições de análise do Município. Esse indicador tem periodicidade decenal e situa-se 

entre 0 (zero) e 1 (um), os valores mais altos indicam níveis superiores de 

desenvolvimento humano. 

Para referência, segundo classificação do Pnud, o índice de desenvolvimento humano 

municipal distribui-se em 5 faixas: 

 Muito baixo: 0 a 0,499; 

 Baixo: 0,500 a 0,599; 

 Médio: 0,600 a 0,699; 

 Alto: 0,700 a 0,799; 

 Muito alto: 0,800 a 1. 

Em 2010, o IDHM de Vitória da Conquista foi de 0,678, o que coloca o Município na 

faixa de desenvolvimento humano médio. A evolução do IDHM e de seus componentes 

no período de 1991 até 2010 é apresentada a seguir. 
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Quadro 6: IDHM e seus Componentes – Vitória da Conquista – BA 

 1991 2000 2010 

IDHM 0,409 0,538 0,678 

IDHM Educação 0,214 0,362 0,581 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 24,90 32,86 49,26 

% de 5 a 6 anos na escola 38,41 68,41 86,65 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental REGULAR SERIADO 

ou com fundamental completo 
21,84 43,26 84,01 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 10,11 24,90 47,30 

% de 18 a 20 anos com médio completo 9,38 15,25 33,93 

IDHM Longevidade 0,555 0,679 0,788 

Esperança de vida ao nascer 58,32 65,72 72,30 

IDHM Renda 0,574 0,633 0,681 

Renda per capita 285,21 410,96 555,66 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP, 2013. 

Figura 22: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) –  

Vitória da Conquista 

 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP, 2013. 

A partir de observação dos dados apresentados na tabela, é possível afirmar que a 

dimensão longevidade, com índice 0,788, é que mais colabora com o IDHM 2010 do 

município de Vitória da Conquista. A evolução no período de 1991 a 2010 é evidente, o 

índice apresenta uma taxa de crescimento de 65,77% no município, sendo que o destaque 

quanto à evolução fica com a dimensão educação, cujo índice apresenta um crescimento 

de 0,367 no período 1991-2010. Apesar do crescimento apresentado, a dimensão 
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educação é aquela que ainda apresenta o pior resultado, portanto, é a que contribui menos 

com o IDHM do município.  

O IDHM do Estado da Bahia foi de 0,368 no ano de 1991 para 0,660 em 2010, ou seja, 

apresenta uma taxa de crescimento de 70%. A dimensão com maior crescimento 

apresentado no período é a educação. Sendo assim, é possível afirmar que VDC apresenta 

índices muito próximos e semelhantes ao da Unidade Federativa.  

Vitória da Conquista ocupa a 2481ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo 

o IDHM. O maior IDHM do ranking é 0,862 (São Caetano do Sul, SP) e o menor é 0,418 

(Melgaço, PA). Em relação aos 417 outros municípios de Bahia, Vitória da Conquista 

ocupa a 16ª posição. 

2.2.3.4 Educação 

Os resultados a seguir referem-se ao número de matrículas nas seguintes etapas de ensino 

da educação básica: Creche, Pré-Escola, Ensino Fundamental, Ensino Médio (incluindo 

o médio integrado e normal magistério), Ensino Técnico e a Educação de Jovens e 

Adultos – Fundamental e Médio (incluindo a EJA integrada à educação profissional). São 

consideradas as matrículas realizadas na rede estadual, federal e municipal, urbanas e 

rurais, em tempo parcial e integral. Vale destacar que os dados apresentados são 

disponibilizados pelo Inep e estão consolidados no Censo Escolar 2018.  

Tabela 7: Número de Matrículas em Todas as Etapas de Ensino –  

Vitória da Conquista (Censo Escolar 2018) 

Dependência 

Matricula inicial 

Ed. Infantil 
Ensino 

Fundamental Ensino 

Médio (1) 

Educação 

Profissional 

(Nível Técnico) 

EJA  

Creche 
Pré-

escolar 

 Anos 

iniciais 

Anos 

Finais 

Fundamental 

(2) 
Médio (2) 

Estadual 46 20  6.116 9.914 2.261 1.091 1.863 

Federal      785   

Municipal 2.618 5.112 19.698 10.162   4.010  

Privada 815 3.128 8.340 4.591 2.124 840  190 

TOTAL 3.479 8.260 28.038 20.869 12.038 3.886 5.101 2.053 

(1) inclui os alunos do Ensino Médio Integrado e Ensino Médio Normal/ Magistério 

(2) inclui os alunos da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional 

Fonte: Inep, 2019. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 com o 

intuito de apresentar resultados sintéticos que possibilitem uma análise da qualidade da 
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educação no Brasil. O índice é um condutor de política pública relacionada à qualidade 

da educação, pois permite que o Poder Público trace metas de qualidade educacional. O 

Ideb é calculado a partir da combinação de dados relacionados à aprovação escolar, 

presentes no Censo Escolar, e a média de desempenho escolar obtida nas avaliações do 

Inep (para os municípios é considerado o desempenho na Prova Brasil), aplicadas no 

último ano das séries iniciais e finais do ensino fundamental. 

O município de Vitória da Conquista apresentou em 2017 o índice de 4,7 nos anos iniciais 

e 3,6 nos anos finais, sendo que a faixa varia de 0 a 10. Vale destacar que o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) tem estabelecido como meta que em 2020 o Ideb 

do Brasil seja 6,0 (média considerada de um país desenvolvido). Como podemos observar 

Vitória da Conquista ainda tem um caminho significante a traçar em busca de tal meta. A 

figura a seguir apresenta os índices do município de Vitória da Conquista do ano de 2005 

a 2017. 

Figura 23: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb –  

Vitória da Conquista 

 

Fonte: Inep, 2018. 
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2.2.3.5 Saúde 

O sistema de saúde municipal de Vitória da Conquista possui 38 estabelecimentos de 

Atenção Básica, sendo 31 Unidades de Saúde da Família e 07 Unidades Básicas de Saúde, 

que atendem cerca de 310.000 famílias. (FEP, 2019). 

Segundo dados apresentados pela Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, o município de 

Vitória da Conquista, possui 12 estabelecimentos de saúde SUS, disponibilizando 19 

Leitos e conta com 344 médicos e 275 enfermeiros de diversas especializações.  
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Quadro 7: Unidades de Saúde da Família, Vitória da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Unidade de Saúde da 

Família 
Território de abrangência Zona Localidade Nº de Famílias Nº de Pessoas 

Bate-Pé 

Bate pé, Amargoso, Bate pé velho, Cutia, Mota, Lagoa de Cassiano, 

Matinha, Pau Ferro I e II, Pindoba, Poço comprido I e II, Poço do Gato 

e Santa Rita. 

Distrito Bate-Pé 818 2.482 

Capinal 
União, Jeribá, Limoeiro, Capinal I, II e III, Periquito, Brejo, Barrocas I 

e II, São Joaquim, Jibóia, Cabeceira da Jibóia. 
Distrito 

Cabeceira da 

Jiboia 
1.494 5.007 

Limeira 
Limeira, Espirito Santo, Cabeceira da Jibóia, Fazendinha, Lajedinho, 

Boa Vista, Bonito, Riachinho I, Riachinho II, Tabatinga. 
Distrito 

Cabeceira da 

Jiboia 
723 2.496 

Cercadinho 

Mutum I, Agrovila I e II, Cipó, Caldeirão, Olho D’ água, Cobras, 

Cercadinho, Salitre, Cortesia, Ouro Verde, Terreirão e presta 

atendimentos no assentamento Fábio Santos (área descoberta). 

Distrito Cercadinho 712 2.461 

Dantilândia Sem informação Distrito Dantilândia Sem informação Sem informação 

Iguá 

Iguá, Tesoreiro, São José (Pé de galinha), Lagoa do Boi, 

Juazeiro/Assentamento, Quatis dos Fernandes, Baixão do Iguá, Lagoa 

de José Luis 

Distrito Iguá 973 3.352 

Lagoa Formosa 

Lagoa Formosa I, Lagoa Formosa II, Cachoeira dos Porcos, Furadinho, 

Campo Formoso, Rancho Alegre, São Mateus, Chapada Velha, Olho 

d’água dos Monteiros, Farinha 

Distrito Iguá 1.037 3.580 

Inhobim 
Inhobim (sede com seis microáreas), Matinha, Sossego, Arizona, Barro 

Vermelho, Queimadas, Cachoeira, Três Lagoas, Salinas, Bela 
Distrito Inhobim 1.610 5.654 

José Gonçalves Sem informação Distrito José Gonçalves 1.195 3.719 

Roseira 

Lagoa dos Patos, Baixa do Cedro, Itaipú, Corredor de Itaipu, Estrela, 

Lagoa Comprida, Mãe Eleotéria, Tanque Velho, Roseira, Batista, 

Catarina, Boa Sorte, Sinzoca, Catarina, Ribeirão, Lagoa da Visão. 

Distrito José Gonçalves 968 3.333 

Pradoso 

Pradoso, Saguim I e II, Malhada, Baixão, Retiro, Poço de Aninha, 

Manoel Antônio, Oiteiro, Tabua, Baixa do Arroz, Caldeirão, Muritiba, 

Barra do mel, Lagoa da jibóia, Lagoa Rasa, Riacho de Teofilo, Lagoa 

de Maria Clemência e mocó. 

Distrito Pradoso 1.497 4.990 

São Sebastião 
Povoado de São Sebastião; São Domingos I e II; Volta Grande; Brejo e 

Caldeirão. 
Distrito São Sebastião 920 3.020 

Veredinha 
Veredinha, Lagoa de Melquiades, Baixa Seca, Baixão, Baixa da 

Porteira, Abelhas, Lamarão e Velame. 
Distrito Veredinha 1.047 3.460 

São Joaquim 
São Joaquim, Santa Helena, Olho d’água da Serra, Gameleira, Braga, 

Mamão, Laranjeiras, Cachoeira das Araras 
Distrito Pradoso Sem informação Sem informação 
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Unidade de Saúde da 

Família 
Território de abrangência Zona Localidade Nº de Famílias Nº de Pessoas 

Solange Hortélio (Equipe 

I e II) 

Bairro Brasil; URBIS II e III; Santa Cruz; Santa helena; Nossa senhora 

de Lourdes e Cidade Serrinha. 
Sede Batéias 2.736 8.329 

Simão 
Povoado de São Sebastião; São Domingos I e II; Volta Grande; Brejo e 

Caldeirão 
Sede Campinhos 1.690 8.868 

Lagoa das Flores I 
Povoados da Choça, Cedro, Chácara Guarani, Chácara Jaraguá, 

Mirassol, Vale das Flores e Lagoa das Flores I. 
Sede Distrito Industrial 2.472 8.379 

Lagoa das Flores II Paixão I e II, Periperi, Flora, Vale das Flores. Sede Distrito Industrial Sem informação Sem informação 

Urbis VI (Equipe I e II) Urbis VI, Renato Magalhães, Vila Elisa Sede Espírito Santo 3.847 13.271 

Morada dos Pássaros Morada dos Pássaros Sede Felícia 2.467 8.511 

Bruno Bacelar Bruno Bacelar Sede Ibirapuera 1.441 4.971 

Nossa Senhora Aparecida Bairro Nossa Senhora Aparecida Sede Ibirapuera 1.472 5.078 

Jardim Valéria (I e II) 

Santa Terezinha, Jardim Valéria, Jardim Copacabana I e II, Conveima 

II, Morada das Acácias, Jardim Sudoeste e apoio ao Residencial do 

Campo. 

Sede Jatobá 2.784 9.458 

Jardim Valéria III Condomínios Campo Verde E Lagoa Azul I, II e III, Morada Nova Sede Morada Nova Sem informação Sem informação 

Nestor Guimarães 

(Equipe I e II) 

Felícia, Ipanema, Bela Vista, Boa Vista, Jardim Guanabara, Jurema, 

Leblon, São Vicente. 
Sede Jurema 2.793 9.635 

José Gomes Novaes (Vila 

Serrana) 

Vilas Serranas I, II, III e IV; Cidade Maravilhosa; Cidade Serrana e 

Vila Oeste. 
Sede Zabelê 4.445 9.746 

Miro Cairo (Equipe I e II) Miro Cairo e Senhorinha Cairo Sede Zabelê 3.170 10.763 

Professor Nelson Barros 

(Equipe I e II) 
Patagônia, Kadija e Cidade Modelo Sede Kadija 3.135 11.134 

Conveima (Equipe I e II) 
Conveima I, Loteamento Kadija (parte), Vila da Conquista, Conjunto 

da Vitória, Loteamento Antonio Brito. 
Sede Patagônia 4.250 15.995 

Patagonia (Equipe I e II) Patagônia Sede Patagônia 2.656 8.519 

Pedrinhas (Equipe I e II) Bairros Pedrinhas, Petrópolis, Cruzeiro Sede Pedrinhas 2.899 9.564 

Nova Cidade Bairros Nova Cidade, José de Anchieta, Veloso, Primavera Sede Primavera 1.252 4.320 

Recanto Das Águas 
Recanto das Aguas, Henriqueta Prates, Laje Grande e Terras do 

Remanso. 
Sede 

Recanto das 

Águias 
1.257 4.273 

Urbis VI (Equipe I e II) Urbis VI, Renato Magalhães, Vila Elisa Sede Zabelê 3.415 11.610 

Fonte: FEP, 2019. 
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Quadro 8: Unidades Básicas de Saúde (UBS), 2018 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Território de Abrangência Zona Localidade Nº de Famílias Nº de Pessoas 

Hugo de Castro Bairros Guarani e Iracema Sede  3.063 10.567 

Panorama 
Panorama I e II, Alto da Conquista, Alto da Colina, 

Santa Cecília, Flamengo, Alto Maron. 
Sede  2.732 9.425 

CAE II 
Sumaré, Centro, São Vicente, Vila Sul, Vila Bonita e 

Zona Rural 
Sede  1.845 6.365 

Vila América Loteamento Boa Vista e Loteamento Vila América Sede  2.756 9.508 

Regis Pacheco 

Centro, Alto Maron, Candeias, Alto da Boa Vista, 

Fazenda Canaã, Fazenda Landim, Fazenda Baixa do 

Cedro, Fazenda Bem Querer, Fazenda Goiabeira I e II, 

Povoado Saquinho, Povoado Estiva, Assentamento 

Mucambo I e II, Fazenda Santa Marta, Parque 

Imperial, Vila São Bernardo, Povoado Estiva, Povoado 

São Bernardo, Parque Imperial, Asssentamento União 

e Força, Assentamento Zumbi dos Palmares, 

Assentamento Santos Dias, Fazenda Graciosa, 

Povoado Morada da Vitória, Vila do Bem Querer 

Sede  10.440 36.000 

Admário Silva Bairro Brasil e Alegria   3.100 11.000 

João Melo Ibirapuera e Alvorada   2.271 7.839 

Fonte: Vitória da Conquista/FEP, 2019b. 
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Segundo a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2006), os principais agentes 

biológicos encontrados nas águas contaminadas são as bactérias patogênicas, os vírus e 

os parasitas. As bactérias patogênicas encontradas na água e/ou alimentos constituem uma 

das principais fontes de morbidade e mortalidade em nosso meio. São responsáveis por 

numerosos casos de enterites, diarreias infantis e doenças endêmicas/epidêmicas (como a 

cólera e a febre tifoide), que podem resultar letais. 

As principais medidas para o controle das doenças de veiculação hídrica passam pelo 

investimento no saneamento básico: implantação de sistema de abastecimento de água 

com fornecimento em quantidade e qualidade adequadas (que observem a legislação em 

vigor), proteção dos mananciais contra a contaminação, implantação de sistema adequado 

de esgotamento sanitário com o tratamento dos esgotos gerados, destinação adequada dos 

resíduos sólidos, implantação de sistemas de drenagem para evitar o empoçamento da 

água e o aparecimento de criadouros de vetores. Algumas doenças são transmitidas por 

insetos, chamados vetores, como espécies que transmitem malária, febre amarela, 

leishmaniose, dengue, dentre outras doenças. A tabela a seguir apresenta informações 

sobre as condições dos nascimentos no município de Vitória da Conquista no período de 

1999 a 2008. 

Tabela 8: Informações Sobre Nascimentos no Município de Vitória da Conquista – 

2014 a 2017 

Condições 2014 2015 2016 2017 

Número de nascidos vivos por ocorrência 8.272 8.862 8.749 9.245 

Parto Cesário  4.040 4.338 4.371 4.586 

Nº de mães de 15-19 anos 1.415 1.357 1.472 1.325 

Nº de mães de 10-14 anos 68 69 69 71 

Fonte: Datasus, 2019. 

A taxa de mortalidade infantil é um dos indicadores mais eficazes para refletir não 

somente aspectos da saúde de crianças, mas também a qualidade de vida geral de uma 

determinada população. Existem claras associações entre riqueza e nível de 

desenvolvimento de um país ou região e suas taxas de mortalidade infantil. Nas regiões 

pobres do mundo, onde essas taxas são mais elevadas, a maioria das mortes infantis 

poderia ter sido evitada com medidas simples e eficazes. Mais de 70% desses óbitos 

devem-se a pneumonia, diarreia, desnutrição, malária e afecções perinatais, ou alguma 

associação dessas. 
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Enfrentar os fatores condicionantes e determinantes da mortalidade infantil tem sido um 

constante desafio para as autoridades brasileiras nas últimas décadas, levando o 

Ministério da Saúde a intensificar, a partir de 1984, sua atuação na promoção da saúde 

dos menores de cinco anos com a criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Criança – Paisc. O Paisc dá prioridade ao atendimento de crianças pertencentes a grupos 

de risco, melhorando a qualidade e rapidez do atendimento. 

Apesar dos avanços alcançados em nível nacional, os indicadores de saúde demonstram 

que ainda falta um longo caminho a percorrer para garantir às crianças brasileiras o direito 

integral à saúde, como assumido em nossas Leis. Os índices de mortalidade infantil – 

embora bastante reduzidos na última década – ainda são altos. Na maioria dos casos, os 

óbitos poderiam ser evitados se as crianças fossem encaminhadas para um serviço de 

saúde qualificado, com uma equipe profissional preparada para atender com eficiência e 

agilidade. 

2.2.3.6 Saneamento 

Os dados referentes ao saneamento básico englobam as informações dos quatro 

componentes previstos na Lei Federal nº 11.445, ou seja, são dados que versam sobre os 

serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e 

drenagem urbana de águas pluviais. 

Conforme dados do IBGE (Censo 2010), o percentual de domicílios com abastecimento 

por poço ou nascente na propriedade no município corresponde a 4,31% (3.732 

domicílios), enquanto o percentual nacional é de 18,30%. O percentual de domicílios com 

rede de abastecimento no ano de 2010 corresponde a 87,31% (75.488 domicílios) sendo 

o nacional de 77,60%. Outros meios de abastecimento em Vitória da Conquista chegam 

a 4,73% (4.091 domicílios). 

O percentual apontado pelo IBGE é elevado, o que mostra o nível de cobertura no 

Município. Entretanto, o instituto não traz uma descrição da regularidade do 

abastecimento hídrico, o que será tratado nos próximos produtos deste trabalho. 
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Tabela 9: Domicílios Particulares Permanentes, por Forma de Abastecimento de 

Água, Segundo os Distritos – 2010 

Município, distritos, 

subdistritos e bairros 

Domicílios particulares permanentes 

Total 

Forma de abastecimento de água 

Rede geral de 

distribuição 

Poço ou nascente 

na propriedade 
Outra 

Vitória da Conquista  86.460 75.488 3.732 7.240 

Bate-Pé  1.054 531 11 512 

Cabeceira da Jiboia 1.007 30 476 501 

Cercadinho 585 10 25 550 

Dantilândia 411 3 147 261 

Iguá 1068 314 100 654 

Inhobim 1570 339 280 951 

José Gonçalves 1684 707 280 697 

Pradoso 844 604 8 232 

São João da Vitória  628 12 55 561 

São Sebastião 917 628 158 131 

Veredinha 611 26 77 508 

Vitória da Conquista 76.081 72.284 2.115 1.682 

Fonte: IBGE, 2010. 

Em relação ao esgotamento sanitário, segundo dados do IBGE (Censo 2010), o percentual 

de domicílios com rede pública de esgoto no Município corresponde a 49,98% (43.214 

domicílios), enquanto o nacional é de 41,90%. O percentual de domicílios com esgoto 

por fossa séptica no ano de 2010 corresponde a 9,76% (8.445 domicílios) sendo o 

nacional de 47,90%. Outros meios de tratamento de esgoto em Vitória da Conquista 

chegam a 37,75% (32.641 domicílios). Foi ainda informado que 2.146 domicílios não 

possuíam nenhum tipo de banheiro ou sanitário. 

A cobertura por rede coletora de esgotos é menor que a de água, o que é uma situação 

corrente no país, onde o déficit acontece principalmente nas regiões menos urbanizadas, 

nas periferias e nas ocupações irregulares. 
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Tabela 10: Domicílios Particulares com a Existência ou Não de Banheiro ou 

Sanitários no Ano 2010 

Município, distritos, 

subdistritos e bairros 

Domicílios particulares permanentes 

Total 

Existência de banheiro ou sanitário 

Tinham 

Não tinham 
Total 

Tipo de esgotamento sanitário 

Rede geral 

de esgoto ou 

pluvial 

Fossa 

séptica 
Outro 

Vitória da Conquista 86.460 84.314 43.214 8.445 32.655 2.146 

Bate-Pé 1.054 757 2 22 733 297 

Cabeceira da Jiboia 1.007 871 2 222 647 136 

Cercadinho 585 540 2 811 457 45 

Dantilândia 411 394 - 3 391 17 

Iguá 1.068 950 15 239 696 118 

Inhobim 1.570 1461 5 160 1.296 109 

José Gonçalves 1.684 1523 294 169 1.060 161 

Pradoso 844 692 32 102 558 152 

São João da Vitória 628 545 1 13 531 83 

São Sebastião 917 874 10 237 627 43 

Veredinha 611 581 1 14 566 30 

Vitória da Conquista 76.081 75.126 42.850 7.183 25.093 955 

Fonte: IBGE, 2010. 

O PMSB se propõe universalizar a cobertura dos serviços de água, esgotos, resíduos 

sólidos e drenagem urbana, entretanto precisa levar em consideração esse grave problema 

de domicílios sem as mínimas instalações sanitárias. Dessa forma, também serão feitas 

proposições com orçamento para corrigir essa situação. 

Ambos os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário foram delegados 

a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – Embasa através de contrato de 

concessão na sede municipal. Nos distritos, a prefeitura municipal vem sendo a 

responsável pela operação dos sistemas existentes por meio da Secretaria de Agricultura, 

mas não há um órgão efetivamente estruturado para esse fim. 

Em consulta ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS obteve-se 

informações dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados 

pela Embasa no município de Vitória da Conquista nos últimos anos. 
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Tabela 11: Informações do Serviço de Água do Município de Vitória da Conquista 

INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA 2014 2015 2016 2017 

Sedes municipais atendidas com abastecimento de água (Sedes) 1 1 1 1 

Localidades (excluídas as sedes) atendidas com abastecimento de 

água 
12 12 13 27 

População residente total (habitante) 340.199 343.230 346.069 348.718 

População residente urbana (habitante) 304.582 307.296 309,838 312.209 

População total atendida com abastecimento de água (Habitantes) 340.199 343.230 346.069 348.718 

População urbana atendida com abastecimento de água (Habitante) 304.582 307.296 309.838 312.209 

Quantidade de ligações ativas de água (Ligações) 90.141 93.189 94.166 94.025 

Quantidade de economias ativas de água (Economias) 109.788 114.078 115.955 115.834 

Quantidade de ligações ativas de água micromedidas (Ligações) 89.962 92.170 93.811 93.977 

Extensão da rede de água (km) 1.143,69 1.176,48 1187,65 1224,11 

Volume de água produzido (1.000 m³/ano) 15.579,48 16.241,13 14.304,01 14.463.07 

Volume de água tratada em ETAs (1.000 m³/ano) 15.579,48 16.241,13 14.304,01 14.463,07 

Volume de água tratada por simples desinfecção (1.000 m³/ano) 0 0 0 0 

Volume de água micromedido (1.000 m³/ano) 10.893,74 11.037,48 10.573,10 10.029,14 

Volume de água consumido (1.000 m³/ano) 11.501,92 11.600,41 11.395,38 10.577,40 

Volume de água faturado (1.000 m³/ano) 15.082,46 15.460,42 16.067,36 14.201,90 

Volume de água macromedido (1.000 m³/ano) 15.766,36 16.433,20 14.530,06 10.410,66 

Volume de água bruta exportado (1.000 m³/ano) 0 0 0 0 

Fonte: SNIS, 2014, 2015, 2016, 2017. 

A Embasa opera o serviço de abastecimento de água na sede e, conforme dados do SNIS 

com referência ao ano de 2017, em mais 27 localidades no município de Vitória da 

Conquista. A partir das informações do SNIS é possível notar que o atendimento total de 

águe é de 100% no município. Já em relação aos serviços de esgotamento sanitário, a 

Embasa presta-os somente na sede, apresentando um índice de cobertura em 2017 de 

86,61%, demonstrando que o município ainda possui um caminho a percorrer em busca 

da universalização. 

No diagnóstico, próximo produto a ser entregue, será feita uma análise mais minuciosa 

desses índices. 
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Tabela 12: Informações do Serviço de Esgoto do Município de  

Vitória da Conquista 

INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ESGOTO 2014 2015 2016 2017 

Sedes municipais atendidas com esgotamento sanitário (Sedes) 1 1 1 1 

Localidades (excluídas as sedes) atendidas com esgotamento 

sanitário 
0 0 0 0 

População residente total (habitante) 340.199 343.230 346.069 348.718 

População residente urbana (habitante) 304.582 307.296 309,838 312.209 

População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes) 245.816 277.103 289.166 302.028 

População urbana atendida com esgotamento sanitário (Habitante) 245.186 277.103 289.166 302.028 

Quantidade de ligações ativas de esgoto (Ligações) 62.572 70.702 75.568 80.603 

Quantidade de economias ativas de esgoto (Economias) 81.725 91.363 97.496 103.077 

Quantidade de economias ativas de esgoto residenciais (Economias) 73.602 83.000 89.215 94.568 

Extensão da rede de esgoto (km) 665,05 665,05 665,05 665,05 

Volume de esgoto coletado (1.000 m³/ano) 8.517,15 9.346,16 9.599,04 9.657,33 

Volume de esgoto tratado (1.000 m³/ano) 8.517,15 9.346,16 9.599,04 9.657,33 

Volume de esgoto faturado (1.000 m³/ano) 10.779,79 11.939,63 12.813,03 11.717,94 

Volume de esgoto bruto exportado (1.000 m³/ano) 0 0 0 0 

Volume de esgoto bruto importado (1.000 m³/ano) 0 0 0 0 

Fonte: SNIS, 2014, 2015, 2016, 2017. 

Tabela 13: Cobertura dos Serviços de Saneamento 

Atendimento total de esgoto Atendimento total de água Tratamento de esgoto 

83,56% 100% 86,36% 

Fonte: SNIS 2017. 

A gestão e a prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são 

realizadas, no âmbito de Vitória da Conquista, pelo poder público municipal, por meio da 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 

Segundo dados do IBGE (Censo 2010), Vitória da Conquista possuía 77.051 domicílios 

atendidos com coleta de resíduos sólidos, ou seja, o índice de cobertura do serviço era de 

89,11%, índice acima do observado em âmbito nacional que é de 79,60%. Vale ainda 

destacar que 9.409 domicílios (10,88%) conferem outra destinação ao lixo (queimado; 

enterrado; jogado em terreno baldio ou em logradouro; jogado em rio, lago ou mar; e 

outros destinos). 
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Tabela 14: Domicílios Particulares Permanentes, por Forma de Destino do Lixo, 

Segundo Distritos – 2010 

Município, distritos, subdistritos 

e bairros 

Domicílios particulares permanentes 

Destino do lixo 

Coletado 

Outro 
Total 

Diretamente por 

serviço de limpeza 

Em caçamba de 

serviço de limpeza 

Vitória da Conquista 77.051 69.252 7.799 9.409 

Bate-Pé 283 9 274 771 

Cabeceira da Jiboia 23 22 1 984 

Cercadinho 236 236 - 349 

Dentilândia 216 180 36 195 

Iguá 273 38 235 795 

Inhobim 712 598 114 858 

José Gonçalves 890 696 194 794 

Pradoso 409 42 367 435 

São João da Vitória 58 54 4 570 

São Sebastião 451 444 7 466 

Veredinha 451 258 4 349 

Vitória da Conquista 262 66.675 6.563 2.843 

Fonte: IBGE, 2010. 

O município conta com um aterro sanitário bem projetado e operador, mas há problemas 

quanto à separação dos resíduos reaproveitáveis pela cooperativa instalada no mesmo 

terreno. Além disso, o destino dos resíduos inertes vem sendo feito de maneira não 

controlada num terreno de uma antiga cava de mineração, o que prejudica a imagem do 

município, além dos impactos ambientais. 

Não há cobrança de taxa de lixo de forma que é somente pelo IPTU que a limpeza pública 

se sustenta. Será recomendada adiante a cobrança dessa taxa para dar sustentabilidade 

econômica ao serviço essencial para a cidade. 

Vitória da Conquista possui algumas estruturas de macrodrenagem e microdrenagem. 

Conforme informações apresentadas no Diagnóstico de Águas Pluviais 2017, o município 

apresenta 504 km de vias públicas com pavimento, meio-fio ou semelhante e 91,40 km 

de vias com rede ou canais de águas pluviais subterrâneos. Além disso, VDC possui 1.200 

bocas de lobo, sendo 650 bocas de leão ou lobo múltiplas, e 914 pontos de visita (PV). 

A administração da drenagem urbana, como em outros municípios brasileiros, é feita pela 

prefeitura e os recursos são provenientes somente do IPTU, porque não há taxa de 

drenagem que seria cobrada dos domicílios. Logo, há carência de recursos para enfrentar 

os problemas de águas pluviais, principalmente para a sede do município, situado no 



 

CI 5312  65 

divisor de águas e partes urbanas com ruas muito inclinadas. As chuvas intensas 

provocam “corredeiras urbanas” e inundações que afetam a vida dos moradores e a rotina 

da cidade. 

2.2.3.7 Habitação e Planejamento urbano 

O município de Vitória da Conquista, conforme dados do IBGE (Censo 2010), conta com 

86.426 domicílios particulares permanentes, sendo que 77.878 domicílios (90,1%) estão 

localizados na área urbana e apenas 8.548 (9,9%) encontram-se na área rural. Ainda 

segundos dados do IBGE, a média de moradores por domicílio é aproximadamente de 3,6 

(IBGE, 2010).  

Quadro 9: Tipos de Domicílio – Vitória da Conquista (2010) 

Tipo de domicílio  Quantidade (domicílios) 

Apartamento  6.039 

Casa 79.781 

Casa de vila ou em condomínio  479 

Habitação em casa de cômodo, cortiço ou cabeça de porco 161 

Total  86.460 

Fonte: IBGE, 2010. 

Esses valores mostram o grau elevado de urbanização que o município possuiu, o 

caracterizando como um polo regional de destaque. 

A BR-116 constitui um divisor da cidade, basicamente na parte leste, com padrão de 

urbanização mais atual, incluindo avenidas largas e a parte oeste, onde estão bairros mais 

tradicionais. O anel viário também é um fator estruturante do município, mas as 

ocupações externas a esse, logo mais distantes da mancha urbana vão encarecer 

significativamente a prestação de serviços de saneamento, desde a implantação da sua 

infraestrutura. 
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Tabela 15: Domicílios Particulares Permanentes por Situação e Média de 

Moradores – 2010 

Município e distritos 

Domicílios particulares 

permanentes 

Média de moradores em domicílios 

particulares permanentes 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Vitória da Conquista  86.460 77.917 8.543 3,5 3,5 3,8 

Bate-Pé 1.054 353 701 3,8 3,3 4,0 

Cabeceira da Jiboia 1.007 205 802 3,7 3,6 3,7 

Cercadinho 585 234 351 3,4 3,4 3,4 

Dantilândia 411 192 219 3,6 3,4 3,8 

Iguá 1068 238 830 3,6 3,5 3,7 

Inhobim 1570 633 937 3,8 3,9 3,8 

José Gonçalves 1684 592 1092 3,5 3,4 3,5 

Pradoso 844 398 446 3,8 3,6 4,0 

São João da Vitória 628 423 205 3,8 3,8 3,8 

São Sebastião 917 488 429 3,5 3,4 3,6 

Veredinha 611 316 295 3,7 3,5 3,8 

Vitória da Conquista 76.081 73.845 2.236 3,5 3,5 3,9 

Fonte: IBGE, 2010. 

Nos levantamentos do Censo Demográfico 2010. Foi feita análise quanto à adequação do 

tipo de saneamento das moradias com base na seguinte classificação: 

 Adequada: domicílios com rede geral de abastecimento de água, rede geral de 

esgoto ou pluvial ou fossa séptica e coleta de lixo direta ou indireta; 

 Semi-adequada: domicílios que atendem de uma a duas características de 

adequação; ou 

 Inadequada: domicílios que não atendem a nenhuma das condições de adequação. 

Conforme dados apresentados pelo IBGE, via Censo Demográfico 2010, no município de 

Vitória da Conquista identificou-se a presença de 56,8% dos domicílios com tipo de 

saneamento considerado adequado, 35,8% com moradia semi-adequada e 7,4% com 

moradia inadequada. 

As características urbanísticas do entorno dos domicílios particulares permanentes 

urbanos situados em faces de quadra, investigadas no Censo Demográfico 2010, são 

apresentadas na Figura 24. 
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Figura 24: Percentual de Domicílios Particulares Permanentes, Segundo as 

Características do Entorno dos Domicílios – 2010 

 

Fonte: Elaborado a partir de IBGE (Censo 2010). 

A análise das informações disponibilizadas deve levar em consideração que a maioria das 

características levantadas do entorno dos domicílios são desejáveis e, portanto, quanto 

mais alta a incidência, melhor a estrutura urbana disponível. Não é esse o caso da 

existência de esgoto a céu aberto e lixo acumulado nas vias públicas, quando a baixa 

ocorrência significa melhor qualidade de vida urbana (IBGE, 2010). 

Para Vitória da Conquista verifica-se incidência elevada de iluminação pública (93,81%). 

A presença de calçada, meio fio/guia e pavimentação no entorno dos domicílios ocorre 

na faixa de 60%-65%. Negativamente destacam-se a baixa quantidade de bueiros e bocas 

de lobo no município (7,76%), presença de esgoto a céu aberto (14,82%) e lixo acumulado 

nos logradouros (5,10%). Em visitas a campo durante a elaboração deste trabalho, foi 

notada a disposição totalmente inadequada de lixo por parte da população em terrenos 

baldios, pontos viciados etc. É um problema grave que merece atenção. 

O domicílio também pode ser classificado quanto a sua condição. Sob tal aspecto, o 

domicílio pode ser classificado como: próprio (quitado ou em aquisição), alugado, cedido 

(por empregador ou de outra forma) e outra condição. Verificou-se que em Vitória da 

Conquista 65.732 domicílios encontram-se enquadrados como próprio, ou seja, são 
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domicílios cuja propriedade, total ou parcial, é de um ou mais moradores; 14.590 

domicílios alugados; 5.582 domicílios cedidos e 556 domicílios classificados como outra 

condição. A Figura 25 apresenta o resultado para cada uma das condições. 

Figura 25: Condição de Ocupação dos Domicílios Particulares Permanentes – 

Vitória da Conquista – 2010 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Deve-se notar que o planejamento urbano de uma cidade é importante para melhor 

produção, estruturação e apropriação do espaço urbano, com o objetivo de propiciar os 

habitantes a melhor qualidade de vida possível. Desta forma evita-se o parcelamento do 

solo de forma insustentável ambiental e urbanisticamente. Nesse sentido, a atualização 

do Plano Diretor em andamento é essencial. 

2.2.3.8 Transportes 

Conforme dados do Departamento nacional de Trânsito (Denatran), disponibilizados 

também pelo IBGE, em 2018 a frota de veículos no Município de Vitória da Conquista é 

de 140.126 veículos. O deslocamento dentro e fora do município é feito principalmente 

por automóveis, correspondendo a 45,06%, seguido das motocicletas, com 27,91%, e das 

caminhonetes, com 9,66% da frota de veículos de Vitória da Conquista. Os automóveis e 
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as motocicletas são muito utilizados para deslocamentos dentro da sede e entre os seus 

distritos. Na figura a seguir é possível observar a frota completa de Vitória da Conquista. 

Figura 26: Frota Municipal de Veículos – Vitória da Conquista (2018) 

 

Fonte: Denatran, apud IBGE, 2018. 

2.2.3.9 Energia Elétrica 

A distribuição de energia elétrica no Município de Vitória da Conquista é de 

responsabilidade da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba. De acordo 

com dados do IBGE, apresentados no Censo 2010, do total de 86.426 domicílios 

permanentes presentes no município, 85.736 domicílios (99,2% do total) possuíam 

energia elétrica e apenas 724 (0,8%) não tinham acesso à mesma. 

Dentre os domicílios que tinham acesso à energia elétrica, 85.552 eram atendidos pela 

companhia distribuidora (Coelba). Quanto a estes, 84.689 domicílios (98,9%) possuíam 

medidores, sendo que 79.003 domicílios apresentavam medidores de uso exclusivo; 5.686 

apresentavam medidores de uso comum, ou seja, que servem a mais de um domicílio; e 

863 domicílios não possuíam medidor. Além dos domicílios com acesso a energia elétrica 

distribuída pela Coelba, 184 domicílios apresentam energia elétrica proveniente de outra 

fonte. 
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2.2.3.10 Dinâmica Social 

Vitória da Conquista, apesar de ser o terceiro maior município do Estado da Bahia em 

termos populacionais (possui uma população estimada em 2018 de 338.885 pessoas) e de 

ser o principal centro urbano da região, atendendo necessidades de pessoas de municípios 

e regiões limítrofes, carece de opções de lazer e cultura. Conforme apontado em trabalho 

da FEP, a baixa quantidade de equipamentos e patrimônios culturais encontrados no 

município é um reflexo do baixo poder aquisitivo da população e a falta de tradição no 

uso dos equipamentos. (FEP, 2018). Dentre os espaços culturais encontrados no 

município, é possível citar a presença de bibliotecas, estádios, museus, ginásios, cinemas 

etc. Tais estruturas serão apresentadas com maior detalhamento a seguir.  

Bibliotecas 

A Biblioteca Municipal José de Sá Nunes é importante espaço voltado ao estímulo da 

leitura e a pesquisa no município, sendo o local mantenedor do acervo bibliográfico 

municipal. (PMVC, 2019).  

Além da supracitada biblioteca, no município estão presentes ainda a Biblioteca da 

Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) e a Biblioteca Central da Universidade 

Estadual do Sudoeste Baiano (UESB).  

Cinemas 

O município conta com dois cinemas, sendo que ambos estão localizados em shopping-

centers. Um deles no Shopping Conquista Sul e o Boulevard Shopping, sendo as salas de 

viés comercial. (FEP, 2019). 

Museus 

O museu regional de Vitória da Conquista (MRVC) foi fundado em outubro de 1991, pela 

UESB, em casarão que mantém as características de sua arquitetura original (construído 

por volta de 1884). O museu está localizado em região símbolo do surgimento do núcleo 

urbano da cidade.  

A casa que abriga o museu foi residência de Henriqueta Prates, cujo nome dá ao museu. 

Henriqueta foi moradora ilustre de Vitória da Conquista, tendo marcado a sociedade local. 
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O MRVC tem como objetivo a preservação da memória sociocultural e histórica da 

cidade. No museu são conservados e expostos objetos e peças de grande valor histórico-

cultural, que são representativos para o município. 

Figura 27: Museu Regional – Casa Henriqueta Prates 

 

Fonte: UESB, 2019. 

Além do MRVC, são encontrados o Museu Pedagógico da Universidade do Sudoeste 

Baiano e o Museu Cajaíba.  

Prática Esportiva 

Em Vitória da Conquista são localizados os seguintes estádios: o Estádio Lomanto júnior, 

que sedia jogos do campeonato baiano da primeira divisão, com participação dos times 

locais (Vitória da Conquista e Serrano); o Estádio Edvaldo Flores, estádio revitalizado 

em 2015 e com um gramado nos padrões exigidos pela Fifa; e o Estádio da Zona Oeste, 

conhecido como Murilão.  

Além dos estádios, é encontrado no município o Ginásio de Esportes Raul Ferraz, uma 

das principais praças esportivas do município. O local sedia competições esportivas das 

mais diversas modalidades e é tratado com o potencial de impulsionador do 

desenvolvimento esportivo no município. 
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Dentre os eventos esportivos, vale destacar o Campeonato de Futebol da Zona Rural, que 

é o maior torneio desta categoria no Nordeste brasileiro. Mais de 80 times participam da 

competição que acontece desde 1997. (PMVC, 2019). 

Teatro  

No município é encontrado o Teatro Carlos Jeovah, teatro fundado em 1982 e localizado 

no centro de Vitória da Conquista. No local são realizados movimentos culturais diversos, 

bem como é espaço utilizado para apresentação de artistas locais e provenientes de outros 

estados da federação. 

Turismo 

Além das estruturas supracitadas, outros locais que possuem o potencial turístico e que 

precisam ser citados são: a Praça Tancredo Neves, a Catedral Nossa Senhora das Vitórias, 

o Monumento ao Príncipe Maximiliano, o Cristo de Mário Cravo, a Reserva Florestal do 

Poço Escuro e o Memorial Governador Régis Pacheco. 

Figura 28: Memorial Governador Régis Pacheco 

 

Fonte: PMVC, 2019. 

  

https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1893359-d7817554-Reviews-Catedral_Nossa_Senhora_das_Vitorias-Vitoria_da_Conquista_State_of_Bahia.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1893359-d7334402-Reviews-Monumento_ao_Principe_Maximiliano-Vitoria_da_Conquista_State_of_Bahia.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1893359-d2414087-Reviews-Cristo_de_Mario_Cravo-Vitoria_da_Conquista_State_of_Bahia.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1893359-d2414105-Reviews-Reserva_Florestal_do_Poco_Escuro-Vitoria_da_Conquista_State_of_Bahia.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1893359-d2414105-Reviews-Reserva_Florestal_do_Poco_Escuro-Vitoria_da_Conquista_State_of_Bahia.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1893359-d2414085-Reviews-Memorial_Governador_Regis_Pacheco-Vitoria_da_Conquista_State_of_Bahia.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1893359-d2414085-Reviews-Memorial_Governador_Regis_Pacheco-Vitoria_da_Conquista_State_of_Bahia.html
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Eventos  

Dentre os eventos culturais realizados no município, citam-se os seguintes: o Arraiá da 

Conquista; o Natal Conquista de Luz; o Festival da Juventude; a Mostra de Cinema 

Conquista; o Sarau de Itapuã; o Conquista Moto Rock, o Campeonato de Futebol da Zona 

Rural etc.  

Feriados municipais: 24 de junho – São João; 15 de agosto – Nossa Senhora das Vitórias; 

09 de novembro – Aniversário de Vitória da Conquista. 

Apesar do município não apresentar uma grande quantidade de eventos e estruturas que 

correspondam à riqueza cultural do município e a sua importância para o Sudoeste baiano, 

é observável, na última década, crescimento no aspecto cultural, com iniciativas, projetos 

e ações por parte do Poder Público e eventos realizados pela Iniciativa Privada como o 

Festival de Inverno Bahia.  

2.2.3.11 Áreas de Especial Interesse Social 

As áreas de Especial interesse social (AEIS), também conhecidas como Zonas Especiais 

de Interesse Social (ZEIS), são instrumentos urbanísticos de grande importância que 

consistem na demarcação de territórios com o intuito de recuperação urbanística, 

regularização fundiária, implantação de habitações de interesse social (HIS), preservação 

e recuperação do meio ambiente, dentre outras finalidades. 

O referido instrumento da política urbana está consagrado no Estatuto das Cidades (Lei 

nº 10.258 de 10 de julho de 2001) e está intimamente relacionado ao conceito de direito 

à cidade (direito difuso e coletivo previsto no art. 2º, I, do mesmo estatuto). Conforme 

redação da Lei nº 10.258, o direito à cidade pode ser entendido como o direito do 

indivíduo de ter acesso à terra urbana, de usufruir dos serviços públicos prestados no 

âmbito municipal (dentre eles os serviços relacionados ao saneamento básico), bem como 

de participar da produção da mesma. Diante disso, é possível afirmar que o zoneamento 

especial é uma importante ferramenta para integrar pessoas ao âmbito urbano. 

A consagração do direito à cidade é uma resposta ao processo de urbanização que impõe 

obstáculos ao acesso, por parte de populações de baixa renda, a porções de terras urbanas 
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(segregação espacial). O Estatuto das Cidades eleva o Plano Diretor ao patamar de 

principal e basilar instrumento de efetivação de tal direito, prevendo uma série de 

ferramentas jurídicas, dentre elas as ZEIS, visando à superação das desigualdades 

urbanas. 

Vale ressaltar que são inidentificáveis dois tipos de ZEIS: as ZEIS ocupadas, que 

delimitam áreas já ocupadas por algum assentamento informal/irregular com o intuito de 

urbanizá-las e regularizá-las, integrando-as a cidade; e as ZEIS de vazios, onde áreas 

vazias ou subaproveitadas são utilizadas para a instalação de habitações de interesse 

social, ampliando a oferta de terra urbana. 

O Plano Diretor Municipal deve reconhecer eventuais situações e características especiais 

de algumas partes do seu território, podendo instituir ZEIS para atingir finalidades 

específicas que sejam adequadas às áreas delimitadas, ou seja, pode, através desse 

zoneamento, estabelecer um padrão urbanístico atípico para determinadas áreas da 

cidade. Pode-se citar como exemplos da instituição de ZEIS: a demarcação de áreas 

ocupadas por povos indígenas e comunidades tradicionais (como as comunidades 

quilombolas, ribeirinhas e extrativistas), de modo a garantir seus direitos; a demarcação 

de áreas ocupadas ilegalmente por populações de baixa renda, de maneira a regularizá-

las, permitindo a instalação de estruturas e a prestação de serviços públicos, como os 

ligados aos quatro componentes do saneamento básico, garantindo uma melhor qualidade 

de vida à população; demarcação de áreas que apresentam risco à vida e à saúde, como 

as sujeitas a inundações e deslizamentos; e definir áreas de proteção, preservação e 

recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, 

paisagístico e arqueológico. 

Em suma, as ZEIS podem ser instaladas em observância dos seguintes objetivos: 

 Incorporar a cidade clandestina à cidade legal; 

 Reconhecer a diversidade local no processo de desenvolvimento urbano 

(padronização dos critérios e intervenções); 

 Estender o direito à cidade e à cidadania; 

 Associar o desenvolvimento urbano à gestão participativa; 

 Estimular a produção de Habitação de Interesse Social; 
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 Estimular a regularização fundiária; 

 Estimular a ampliação da oferta de serviços e equipamentos urbanos. 

Seguindo a obrigação legal instituída no artigo 41, I, do Estatuto das Cidades, o município 

de Vitória da Conquista, por apresentar população muito superior a vinte mil habitantes, 

elaborou Plano Diretor veiculado por meio da Lei Municipal nº 1.385 de 2006. 

As ZEIS estão disciplinadas nos arts. 38 ao 45 do Plano Diretor de Vitória da Conquista, 

sendo que as referidas zonas estão divididas, conforme redação do art. 38, I ao III, em: 

 ZEIS I: localizadas onde há a predominância de áreas de propriedade pública, 

ocupadas, em sua maioria, por assentamentos de padrões de ocupação precário e 

popular; 

 ZEIS II: localizadas onde há a predominância de áreas privadas, ocupadas, em sua 

maioria, por assentamentos de padrões de ocupação precário e popular; 

 ZEIS III: localizadas onde há a predominância de glebas ou terrenos não 

edificados ou subutilizados, em que haja interesse público na produção de 

habitação de interesse social. 

Vale destacar que as ZEIS I e II deverão ser criadas e delimitadas somente quando 

identificadas, pelo poder público, a presença de novas ocupações e parcelamentos 

irregulares e precários, por famílias de baixa renda, e mediante solicitação dos moradores 

ou com indicação do Plano de Habitação (art. 41, caput, do Plano Diretor de Vitória da 

Conquista de 2006). Ademais, a criação e delimitação de novas ZEIS deve ser objeto de 

lei específica, que definirá os padrões de regularização urbanística e fundiária (art. 42, 

caput, do Plano Diretor de Vitória da Conquista de 2006). 

A Lei Municipal nº 1.481 de 2007, norma responsável por instituir o código de 

ordenamento do uso e da ocupação do solo, também prevê e disciplina o instituto das 

ZEIS. O art. 7º, §1º, da referida lei disciplina que nas ZEIS existentes no município e 

naquelas que venham a ser instituídas, o coeficiente de ocupação (Co) será igual 0,75 e o 

coeficiente de aproveitamento básico (Cab) será igual a 1. 
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2.2.3.12 Projetos e Ações 

Os projetos e ações existentes no município para minimizar os problemas de saneamento 

são apresentados a seguir. 

Plano Plurianual 

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto no art.165 da Constituição Federal 

de 1988 e que visa organizar e viabilizar as ações públicas. No PPA são declaradas as 

políticas públicas a serem desenvolvidas em período de quatro anos e os meios para que 

estas sejam realizadas. 

A Lei Municipal nº 2211 de 27 de dezembro de 2017, que instituiu o Plano Plurianual – 

PPA para o período de 2018/2021, estabelece as ações, as metas, os programas de governo 

e montantes de recursos no âmbito da execução orçamentária da Administração Pública 

Municipal de Vitória da Conquista. 

Do rol de ações e investimentos previstos para o município de Vitória da Conquista entre 

os exercícios de 2018 a 2021, vale destacar neste relatório aquelas ações que contribuem 

com melhorias no saneamento básico e em temas que mantém interpelação com o 

saneamento como meio ambiente e recursos hídricos. Verifica-se que as ações se 

encontram contidas como atribuição de três distintas secretarias. 

As informações do PPA estão colocadas conforme foram obtidas da prefeitura municipal. 
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Tabela 16: Ações em Áreas de Interesse ao Saneamento Previstas no PPA 2018/2021 

Descrição das ações Responsável 
Metas Financeiras (R$) 

2018 2019 2020 2021 Total 

PROGRAMA – FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA 

Construção, ampliação, recuperação e limpeza de 

equipamentos hídricos 
Sec. Municipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural 

343.000,00 355.087,71 377.878,35 404.017,46  

Implantação do Plano Municipal de Abastecimento 1.000,00 1.035,24 1.101,69 1.177,89  

Manutenção e ampliação do sistema de abastecimento de 

água  
299.561,84 310.118,74 330.023,13 352.023,13  

PROGRAMA – INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM E SANEAMENTO 

Obras de Drenagem e Saneamento 

Sec. Municipal de Mobilidade 

Urbana 

9.002.759,24 654.136,74 696.598,28 745.298,40  

Manutenção e Conservação de Logradouros Públicos 936.313,17 969.309,91 1.031.523,25 1.102.877,16  

Manutenção e Recuperação do Sistema de Drenagem e 

Saneamento 
799.726,26 849.572,86 904.790,87 968.121,67  

PROGRAMA – PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Plano de Saneamento Básico Municipal 
Sec. Municipal de Infraestrutura 

Urbana 
89.377,76 92.527,54 98.466,24 105.277,84   

PROGRAMA – CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 

Implantação das barragens do rio pardo e do rio catolé 
Sec. Municipal de Infraestrutura 

Urbana 
1.000,00     

PROGRAMA – FOMENTO A AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Ações Planejadas da ESMAM  46.098,40 47.722,96 50.785,97 54.299,00  

Manutenção, Construção e Recuperação de Praças e Jardins  113.642,02 117.646,90 125.197,84 133.858,20  

Recuperação e Preservação da Serra do Periperi 
Sec. Municipal de Meio 

Ambiente 
31.000,00 32.092,48 34.152,27 36.514,70  

Recuperação e Proteção dos Mananciais  11.000,00 11.387,65 12.118,55 12.956,83  

Construção, Urbanização, Requalificação de Espaços 

Públicos 
 164.000,00 169.779,55 180.676,53 193.174,53  

PROGRAMA – GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Fundo Municipal de Meio Ambiente 
Sec. Municipal de Meio 

Ambiente 
249.763,84 258.565,80 275.161,36 294.195,19  

PROGRAMA – GESTÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Desenvolvimento das Ações de Meio Ambiente e de 

Unidades de Conservação 

Sec. Municipal de Meio 

Ambiente 
56.422,46 58.410,85 62.159,84 66.459,64  
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Descrição das ações Responsável 
Metas Financeiras (R$) 

2018 2019 2020 2021 Total 

PROGRAMA – PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E GESTÃO DE SERVIÇOS 

Promoção e Desenvolvimento das Ações do Meio Ambiente 
Sec. Municipal de Meio 

Ambiente 
4.733.547,55 4.900.363,16 5.214.883,77 5.575.614,72  

PROGRAMA – GESTÃO INTEGRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública  7.702.201,59 7.973.635,96 8.485.408.82 9.072.372,92  

Manutenção do funcionamento de Serviços Básicos 
Sec. Municipal de Serviços 

Públicos 
6.374.688,88 6.599.340,19 7.022.906,45 7.508.704,38  

Desenvolvimento de ações de Coleta de Lixo Domiciliar  22.953.412,32 23.762.316,75 25.287.456,46 27.036.674,38  

Aterro Sanitário 
Sec. Municipal de Serviços 

Públicos 
25.000,00 25.881,03 27.542,15 29.447,34  

PROGRAMA – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

PPPs e Concessões 

Sec. Municipal do Trabalho, 

Renda e Desenvolvimento 

Econômico 

10.000,00 10.352,41 11.016,86 11.778,93  

Fonte: Lei nº 2211/2017. 
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Plano estadual de manejo de águas pluviais e esgotamento sanitário 

O Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento Sanitário – Pemapes 

(2010) apoia-se na divisão dos 404 municípios do Estado Bahia em 25 unidades de 

planejamento, cada uma correspondendo a uma Região de Desenvolvimento Sustentável 

– RDS. 

A Região de Desenvolvimento Sustentável de Vitória da Conquista – RDS 20 é integrada 

por vinte e quatro municípios, sendo eles os municípios de: Anagé, Aracatu, Barra do 

Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Condeúba, 

Cordeiros, Encruzilhada, Guajeru, Jacaraci, Licínio de Almeirda, Maetinga, Mirante, 

Mortugaba, Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio Quadros, Ribeirão do Largo, 

Tremedal e Vitória da Conquista. 

Figura 29: Municípios Integrantes da RDS 20 – Vitória da Conquista e sua 

Localização no Estado da Bahia 

  

Fonte: GEOHIDRO/SEDUR, 2010. 

O diagnóstico elaborado no Pemapes (2010) identificou, a partir de informações 

disponibilizadas pelos representantes técnicos, o desenvolvimento de 285 projetos e ações 

relacionados ao saneamento ou em áreas afins no âmbito da RDS 20. Trata-se de projetos 

e ações desenvolvidos por 227 organizações mapeadas durante o estudo, com área de 
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abrangência local, municipal, intermunicipal, regional e na bacia hidrográfica. Os 

projetos e ações em desenvolvimento na região abrangem: 

 Projetos/ações em abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas 

pluviais e resíduos sólidos; 

 Projetos/ações de educação ambiental e/ou mobilização social em saneamento, 

saúde, recursos hídricos e outros temas; 

 Outros projetos/ações em infraestrutura urbana, saúde, meio ambiente, educação, 

geração de renda, inclusão social, assistência social e demais áreas afins. 

A figura a seguir apresenta os percentuais relativos a essas três tipologias, no conjunto 

dos 227 projetos e ações levantados junto às organizações. 

Figura 30: Projetos e Ações Segundo Percentual por Tipo – RDS 20 

 

Fonte: GEOHIDRO/SEDUR, 2010. 

Vitória da Conquista, caracterizada como o maior município da região em termos 

populacionais e econômicos, é a cidade da RDS 20 que concentra o maior número de 

projetos. Foram identificados 61 projetos e ações em VDC, o que equivale a 21% do total 

da RDS 20. Dentre os 61 projetos, 5 são em saneamento, 13 são em educação 

ambiental/mobilização e os demais 43 em outras áreas de abrangência. 
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Figura 31: Projetos e Ações por Município da RDS 20 

 

Fonte: GEOHIDRO/SEDUR, 2010. 

A descrição de cada um dos projetos e ações em saneamento e em educação 

ambiental/mobilização social desenvolvidos em Vitória da Conquista será apresentada na 

tabela a seguir conforme a instituição responsável, finalidade, público alvo e o local. São 

informações consolidadas para 2010 e estão sendo atualizadas para apresentação no 

próximo relatório, de Diagnóstico, no entanto, no quadro 10 estão colocadas as obtidas 

até agora. 
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Tabela 17: Descrição dos Projetos e Ações em Saneamento e Educação Ambiental/Mobilização Social para o  

Município de Vitória da Conquista 

Abrangência Instituição Ação/Projeto Finalidade Público Local 

Saneamento 

Cooperativa de 

Catadores Recicla 

Conquista 

Coleta Seletiva 

Recolher material reciclável em bairros, 

indústrias, condomínios, para diminuir o 

volume do lixo, contribuindo para a 

preservação do meio ambiente e geração de 

renda. 

Cooperados Município 

Saneamento 

Embasa - Empresa 

Baiana de Águas e 

Saneamento S.A. 

Abastecimento de Água 
Fornecer água tratada e de boa qualidade 

para a comunidade 
Comunidade Município 

Saneamento 

Embasa - Empresa 

Baiana de Águas e 

Saneamento S.A. 

Ampliação do SES com 

implantação de rede 

coletora e construção de 

nova ETE com 

reaproveitamento do lodo. 

Contemplar maior número de domicílios 

com sistema de coleta e tratamento de 

esgoto, adotando um sistema de tratamento 

final dos resíduos sólidos, contribuindo para 

a mitigação da degradação do meio 

ambiente. 

Comunidade Sede 

Saneamento 

Embasa - Empresa 

Baiana de Águas e 

Saneamento S.A. 

Implantação do Sistema 

de Abastecimento de 

Água 

Dotar a cidade de água tratada e de 

qualidade 
Comunidade  

Belo Campo, São João da 

Vitória, Veredinha, 

Dantlândia, Itaipu,  

Vereda do Progresso, 

Lagoa Zé Luís e Pedra 

Branca 

Saneamento 

Embasa - Empresa 

Baiana de Águas e 

Saneamento S.A. 

Implantação do Sistema 

de Abastecimento de 

Água, e de Esgotamento 

Sanitário 

Dotar a cidade de saneamento básico na 

área da coleta e tratamento de esgoto 
Comunidade Município 

Educação 

Ambiental 

/Mobilização 

Social 

Conselho Municipal 

de Meio Ambiente 
Reunião mensal 

Avaliar os problemas ambientais, discutir 

sobre as ações da Secretaria e acompanhar a 

gestão do Fundo e decidir sobre o melhor 

uso dos recursos 

  

Educação 

Ambiental 

/Mobilização 

Social 

Cooperativa de 

Catadores Recicla 

Conquista 

Palestras 
Sensibilizar a comunidade sobre a 

importância da coleta seletiva 
Comunidade Município 
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Abrangência Instituição Ação/Projeto Finalidade Público Local 

Educação 

Ambiental 

/Mobilização 

Social 

Grupo de Economia 

Popular – GEP 

Projeto do Marista da 

Feira Microrregional da 

Economia Solidária 

Fabricar móveis com materiais recicláveis, 

contribuindo para a preservação do meio 

ambiente e geração de renda. 

Pequenos 

empreendedores 
Sede 

Educação 

Ambiental 

/Mobilização 

Social 

Instituto Mata de 

Cipó 
Projeto do Poço Escuro 

Educar a comunidade em torno do poço 

escuro para preservação e manutenção do 

poço e realização de oficinas que permitirão 

ás pessoas identificar produtos que 

geralmente são descartados no meio 

ambiente, mas podem ser utilizados na 

confecção de peças que geral renda 

Comunidade 
Bairro Guarani e Bairro 

Cruzeiro 

Educação 

Ambiental 

/Mobilização 

Social 

Instituto Mata de 

Cipó 

Preservação do Riacho 

dos Quatis 
Preservar as nascentes do riacho Comunidade Comunidade de Pradoso 

Educação 

Ambiental 

/Mobilização 

Social 

Organização Verde 

Vida 

Confecção de bijuterias de 

papel 

Transformar o papel em bijuterias, 

contribuindo para a preservação do meio 

ambiente e para a geração de renda. 

Comunidade carente Sede 

Educação 

Ambiental 

/Mobilização 

Social 

Organização Verde 

Vida 

Fábrica de Pequenos 

Móveis e Objetos 

Decorativos 

Transformar o papelão em pequenos 

móveis, e conscientizar a comunidade que o 

material pode ser reaproveitado, 

contribuindo para a preservação do meio 

ambiente e geração de renda 

Comunidade carente Sede 

Educação 

Ambiental 

/Mobilização 

Social 

Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente 
Palestras 

Conscientizar a população quanto ao melhor 

uso da água 

Alunos das escolas 

municipais 
Município 

Educação 

Ambiental 

/Mobilização 

Social 

Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente 

Ecoexposição, Feira 

ambiental e Sala Verde 

Itinerante 

Despertar e conscientizar a comunidade 

para a prática dos 3 Rs (Reduzir, Reutilizar 

e Reciclar) mediante exposição de 

artesanato fabricado com sucatas, e oficinas 

de reutilização e reciclagem 

Comunidade Município 

Educação 

Ambiental 

Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente 

Edição periódica da 

revista Turma do Saru, 

revista infanto-juvenil 

Informar de forma lúdica sobre as ações da 

Secretaria e divulgação dos espaços de 
Comunidade Município 
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Abrangência Instituição Ação/Projeto Finalidade Público Local 

/Mobilização 

Social 

relevância do município e as boas práticas 

ambientais. 

Educação 

Ambiental 

/Mobilização 

Social 

Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente 
Mostra de Cine e Vídeo 

Sensibilizar e divulgar as melhores ações 

para o uso racional dos recursos naturais, 

proteção aos mananciais, manutenção da 

biodiversidade e combate ao tráfico de 

animais silvestres. 

Comunidade Município 

Educação 

Ambiental 

/Mobilização 

Social 

Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais 

de Vitória da 

Conquista 

Palestras 

Sensibilizar os trabalhadores rurais sobre a 

importância da preservação e manutenção 

do meio ambiente 

Trabalhadores rurais Zona rural 

Educação 

Ambiental 

/Mobilização 

Social 

UESB – 

Universidade 

Estadual do Sudoeste 

da Bahia 

Projeto Reciclo UESB 

Contribuir para o exercício cotidiano da 

cidadania a partir da multiplicação de 

conhecimentos, valores, habilidades e 

atividades que favoreçam a ação individual 

e coletiva consciente e atuante para a 

solução de problemas ambientais presentes 

e prevenção de problemas ambientais 

futuros. 

Associação de 

moradores e alunos 

de escolas públicas 

Sede 

Fonte: GEOHIDRO/SEDUR, 2010. 
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Projetos e Ações da Embasa 

Conforme informações disponibilizadas pela Embasa, nos anos de 2017 e 2018 as 

seguintes obras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário foram concluídas ou possuíam tal previsão. Os investimentos que a Embasa 

pretende realizar no município de Vitória da Conquista no período 2018-2022 estão 

discriminados na Figura 32. 

Quadro 10: Obras da Embasa Concluídas ou Com Previsão de Conclusão no 

Período 2017-2018 em Vitória da Conquista 

Ação 
Localidade 

Beneficiada 
Sistema 

Valor do 

Investimento (R$) 
Andamento 

Reforma da ETA 

de Vitória da 

Conquista. 

SEDE 

MUNICIPAL 
SAA 1.555.774 

CONCLUÍDA EM 

31/08/2017 

Execução de 

EEE nos bairros 

Vila América e 

Morada Real, no 

SES de Vitória 

da Conquista. 

BAIRROS VILA 

AMÉRICA E 

MORADA REAL 

SES 407.097 
CONCLUÍDA EM 

30/09/2017 

Execução de 

pequenas 

extensões na 

rede coletora e 

ramais prediais 

nos SES de 

Vitória da 

Conquista 

SEDE 

MUNICIPAL 
SES 3.339.972 

PREVISÃO DE 

CONCLUSÃO 

PARA 31/07/2018 

 

Execução do 

Sistema adutor 

de água bruta 

gaviãozinho - 

catolé 

Vitória da 

Conquista/Belo 

Campo/Tremendal 

SAA 4.477.853 
CONCLUÍDA EM 

31/10/2017 

Fonte: Embasa, 2019. 
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Figura 32: Previsão de Investimentos da Embasa para 2019-2022 em Vitória da Conquista 

 

Fonte: Embasa, 2019. 
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Convênios com o Governo Federal 

Conforme informações disponibilizadas no Portal da Transparência, a Prefeitura 

Municipal de Vitória da Conquista realizou alguns convênios em 2018 com a 

administração pública federal para a execução de obras visando à proteção de mananciais, 

tema que mantém uma íntima relação com o saneamento. Os detalhes dos convênios 

realizados podem ser observados na tabela a seguir. 

Tabela 18: Convênios do Município de Vitória da Conquista Celebrados com o 

Governo Federal em 2018 

Objeto Concedente 
Valor Recebido 

(R$) 

Valor 

Contrapartida (R$) 

Vigência 

Inicial Final 

Recuperação da 

Área de 

Preservação 

Permanente do 

Rio Verruga. 

Ministério do 

Meio Ambiente 
479.349,69 6.000,00 21/12/2018 21/12/2020 

Recuperação 

florestal de 

áreas de 

preservação 

permanente de 

nascentes e 

mananciais do 

Rio Catolé 

Siconv 

879115/2018 

CR 1061956-74 

Caixa 

Econômica 

Federal 

400.000,00 4.000,00 27/12/2018 30/04/2021 

Fonte: Portal da Transparência, 2019. 
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3. PROJEÇÃO POPULACIONAL 

No âmbito do PMSB, a projeção populacional tem como objetivo determinar a população 

a ser atendida com os serviços de saneamento básico no horizonte de planejamento. 

Embora seja um exercício sobre o futuro que é influenciado por inúmeras variáveis 

políticas, econômicas e sociais, bem como amplamente dependente dos recursos naturais 

disponíveis etc., as projeções populacionais são realizadas de forma consistente a partir 

de hipóteses embasadas. 

A população fixa pode ser projetada com base nos últimos Censos Demográficos do 

Município, planos diretores, métodos gráficos e métodos matemáticos, tais como método 

aritmético e método geométrico. 

É importante ressaltar que, conforme estabelece o artigo 19, §4º, da Lei nº 11.445/07, o 

PMSB deve ser revisto periodicamente, em prazo não superior a quatro anos. Sendo 

assim, as hipóteses aqui adotadas para a projeção populacional poderão ser objeto de 

possíveis adequações em um próximo plano.  

No caso de Vitória da Conquista, a Prefeitura Municipal disponibilizou estimativas dos 

números de domicílios por bairro, bem como projeções populacionais que serão utilizadas 

para a elaboração do PMSB. 

As projeções populacionais disponibilizadas foram elaboradas pela Fundação Escola 

Politécnicas da Bahia em projeto de elaboração do PDDU do município. E podem ser 

observadas na tabela a seguir. 

Tabela 19: Estimativa da População Total, Urbana e Rural de Vitória da 

Conquista 2020-2040 

Ano População Total Taxa% a.a. Urbana Rural Taxa de Urbanização % 

1991 225.091  188.351 36.740 83,68% 

2000 262.494 1,72 225.545 36.949 85,92% 

2010 306.866 1,57 274.739 32.127 89,53% 

2016 332.092 1,59 300.679 31.413 90,54% 

2017 336.364 1,29 305.196 31.168 90,73% 

2018 340.634 1,27 309.711 30.923 90,92% 

2019 344.903 1,25 314.224 30.678 91,11% 

2020 349.168 1,24 318.735 30.434 91,28% 

2021 353.432 1,22 323.243 30.189 91,46% 

2022 357.694 1,21 327.749 29.945 91,63% 

2023 361.954 1,19 332.253 29.700 91,79% 
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Ano População Total Taxa% a.a. Urbana Rural Taxa de Urbanização % 

2024 366.211 1,18 336.755 29.456 91,96% 

2025 370.466 1,16 341.254 29.212 92,11% 

2026 374.720 1,15 345.752 28.968 92,27% 

2027 378.971 1,13 350.247 28.724 92,42% 

2028 383.220 1,12 354.739 28.480 92,57% 

2029 387.467 1,11 359.230 28.237 92,71% 

2030 391.712 1,10 363.718 27.993 92,85% 

2031 395.955 1,08 368.205 27.750 92,99% 

2032 400.195 1,07 372.689 27.507 93,13% 

2033 404.434 1,06 377.170 27.264 93,26% 

2034 408.671 1,05 381.650 27.021 93,39% 

2035 412.905 1,04 386.127 26.778 93,51% 

2036 417.137 1,03 390.602 26.535 93,64% 

2037 421.368 1,01 395.075 26.292 93,76% 

2038 425.596 1,00 399.546 26.050 93,88% 

2039 429.822 0,99 404.015 25.807 94,00% 

2040 434.046 0,98 408.481 25.565 94,11% 

Fonte: Vitória da Conquista/FEP, 2019b. 
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