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1. APRESENTAÇÃO 

 
O presente documento apresenta o Produto 03 – Tomo I – Relatório Parcial 01 do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano, parte integrante do terceiro produto parcial do 

Contrato no 019-35/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e a 

Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP, tendo como objeto a elaboração do Plano 

Estratégico Vitória da Conquista 2020 – Etapa I, concebido como um elenco orgânico e 

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

Administração Municipal. 

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

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

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

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

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, ou simplesmente Plano Diretor, de acordo 

com a definição da Constituição Federal e pelo Estatuto das Cidades – Lei Federal nº 

10.257, de 10 de julho de 2001, é o instrumento básico que norteia a política de 

desenvolvimento e de ordenamento territorial do Município, tendo como premissa orientar 

as ações do Poder Público, visando compartilhar os interesses coletivos em prol da 

distribuição justa dos benefícios da urbanização.  

O Plano Diretor consiste em um pacto social entre os diferentes setores da sociedade e o 

governo municipal, tendo como objetivo um processo de planejamento e gestão 

participativos; a construção de uma cidade mais humana, inclusiva e sustentável, capaz de 

proporcionar qualidade de vida, tanto para a população atual, em sua totalidade, quanto 

para as próximas gerações, orientando o desenvolvimento do Município, pelo menos, por 

um horizonte de dez anos.  

O Plano Diretor integra o sistema municipal de planejamento e gestão, devendo o Plano 

Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual incorporar as 

diretrizes e prioridades nele contidas, assim como as condições de implementação das 

políticas setoriais, programas e projetos para a viabilização do desenvolvimento integrado, 

equilibrado e sustentável de todo o território do Município, em cumprimento ao determinado 

pelo Estatuto da Cidade.  

Como instrumento de planejamento, o Plano Diretor tem uma natureza físico-territorial, 

sendo por essa razão de caráter extremamente estratégico, já que todas as atividades 

econômicas, sociais e ambientais, protagonizadas tanto pelos agentes públicos quanto os 

privados, se materializam no espaço urbano.  

As Leis de Uso e Ocupação do Solo, Parcelamento, Lei de Meio Ambiental e até o Código 

Tributário deverão ser com ele compatibilizados, para que tenhamos um arcabouço jurídico 

coerente e autoaplicável.  

Em Vitória da Conquista, devido ao explosivo processo de crescimento urbano verificado 

nas últimas três décadas, o Município desenvolveu uma base legal relativamente 

consistente para normatização da Gestão Urbana. No âmbito de interesse do processo de 
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elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, deverão ser especialmente 

considerados, dente outros, os seguintes diplomas legais: 

 

• A LOM – Lei Orgânica do Município de Vitória da Conquista, cuja última atualização 

incorpora em parte o Estatuto da Cidade. 

• A Lei Municipal no 1.385/2006, que instituiu a última versão do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano. 

• A Lei Municipal no 1481/2007, que institui o Código de Ordenamento do Uso e da 

Ocupação do Solo e de Obras e Edificações. 

• A Lei Municipal nº 1.186/2003, que institui a política de habitação popular no 

município de Vitória da Conquista, cria o Programa, o Conselho e o Fundo Municipal 

de Habitação Popular e dá outras providências. 

• A Lei Municipal no 1.410/2007, que institui o Código do Meio Ambiente do município 

de Vitória da Conquista. 

Neste contexto, destaca-se a situação crítica derivada do Art. 133 da Lei Orgânica 

Municipal, que estabelece que “O Executivo Municipal deverá promover a revisão e 

atualização do Plano Diretor a cada decurso de 10 (dez) anos após a sua aprovação pela 

Câmara Municipal, com a devida participação popular, podendo o mesmo sofrer 

complementações e ajustamentos antes do prazo estabelecido neste artigo.” 

Deste modo, a Lei Municipal que instituiu o atual PDDU teve a sua validade expirada em 

Dez/2017, a qual foi prorrogada até a conclusão e aprovação do novo PDDU.  

Tendo em vista a obrigatoriedade estabelecida na referida Lei Municipal que comunga com 

o previsto no Estatuto das Cidades, o processo de atualização do PDDU vigente, porém 

com validade vencida, aqui proposta, será pautada em um processo participativo e 

inovador, criando bases para uma gestão mais moderna e eficiente, prevendo seu 

constante monitoramento por parte da administração municipal e em consequência criando 

um ambiente que promova o efetivo controle social.  
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3. ESCOPO GERAL DOS ESTUDOS DO PDDU 

Objetivando uma melhor compreensão dos conteúdos dos relatórios parciais a serem 

elaborados ao longo do processo de construção do PDDU, apresenta-se inicialmente uma 

visão geral dos estudos e dos conteúdos do Plano, enfocando os seguintes aspectos: 

• Responsabilidades contratuais da FEP; 

• Objetivos gerais e específicos a serem alcançados; 

• Fluxograma de atividades do processo de elaboração do PDDU. 

 

3.1. RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS 

 

De acordo com os termos do Contrato, serão de responsabilidade da Contratada as 

seguintes atividades: 

a) Elaborar e submeter à prévia aprovação da Contratante o Plano de Mobilização 

Social para o PDDU, contemplando, no mínimo: 

- definição da metodologia do Controle Social e das etapas e procedimentos que 

assegurem a mobilização e a participação da comunidade no processo; 

- plano de mídia sob a supervisão e aprovação da equipe municipal, a ser 

utilizado na divulgação dos trabalhos, a partir de sua deflagração; 

- mobilização, sensibilização e capacitação dos agentes sociais, de modo a 

fortalecer a representatividade nas reuniões, debates, consultas e oficinas para 

discussão do novo Plano; 

- definição de oficinas de capacitação para os Comitês de Coordenação e 

Executivo, equipes de apoio local e grupos sociais representativos. 

b) Elaborar os estudos para atualizar o Plano Diretor do Município voltado para um 

horizonte de até 30 anos, definindo formalmente as projeções para áreas urbanas, 

inclusive as de expansão futura, indicando diretrizes e parâmetros para: AUC (área 

urbana consolidada), AEF (área urbana de expansão futura), e ARU (área rural); 
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c) avaliar tecnicamente o PDDU atual e a legislação urbanística básica existente, de 

modo atualizar o escopo do novo PDDU, indicando as modificações de acordo com 

os estudos pertinentes ora indicados; 

d) definir os instrumentos de planejamento territorial que deverão ser implementados 

e regulamentados no PDDU e em Leis específicas, sempre com base nos princípios 

estabelecidos na Lei Federal nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade), garantindo, 

sobretudo, o direito à cidade e a inclusão social; 

e) definir o zoneamento urbano para aplicação dos instrumentos de direito de 

preempção, outorga onerosa do direito de construir, alteração de uso, operações 

urbanas e a transferência do direito de construir; 

f) contemplar prioritariamente, na elaboração do Plano, os componentes da Estrutura 

Urbana relativos a Uso e Ocupação do Solo, Mobilidade e Sistema Viário, 

correlacionados às questões gerais e setoriais como: Saneamento Básico, 

Equipamentos de Saúde e Educação, Patrimônio Ambiental – Histórico, Cultural, 

Paisagístico etc. – com ênfase nas demandas para Habitação Popular; 

g) complementar, atualizar e sintetizar a cartografia básica existente; 

h) elaborar cartas temáticas referentes aos componentes tratados em termos de 

Diagnósticos, Prognósticos e Propostas, com ênfase na Estrutura Urbana e nos 

seus componentes principais; 

i) definir a concepção, a estruturação e as estratégias para a implementação do 

Sistema Municipal de Gestão Urbana. 

j) dar publicidade aos documentos e informações produzidos ao longo das etapas, 

permitindo o acesso aos documentos e informações produzidos, sempre que 

finalizados tecnicamente (revisados, junto com a Prefeitura, em termos de forma e 

conteúdo). 

 

3.2. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

O processo de elaboração do PDDU deve atender aos objetivos gerais e específicos a 

seguir explicitados. 
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3.2.1. OBJETIVOS GERAIS 

 

O Contrato firmado com a Contratada tem como objetivo geral a elaboração do PDDU de 

Vitoria da Conquista, considerado instrumento de orientação da política de 

desenvolvimento e ordenamento territorial, adequando-o à dinâmica urbana em curso, 

observando a legislação superveniente correlata, em especial: o Estatuto da Cidade, a Lei 

Orgânica do Município e a Lei Federal no 6.766/1979 e alterações posteriores, além dos 

conteúdos mínimo e dos princípios e das diretrizes estratégicas estabelecidos no Contrato. 

 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O processo de elaboração do PDDU deve considerar os seguintes objetivos específicos: 

a) Definir tecnicamente as projeções de crescimento da cidade e sua malha urbana 

futura considerando as densidades residenciais (brutas e líquidas) no uso e 

ocupação do solo; por zona/área da cidade, de modo a evitar sobrecargas ou 

ociosidade na distribuição/utilização das infraestruturas, considerando a 

capacidade instalada e ou a instalar; 

b) buscar níveis adequados para a qualidade de vida da cidade/município, 

compatibilizados com a preservação e a proteção do patrimônio ambiental (natural 

e construído) considerando interfaces nos campos cultural, histórico, e paisagístico; 

c) fixar diretrizes espaciais para o crescimento da cidade, caracterizando as áreas 

mais adequadas e propícias à urbanização futura (em horizontes de curto, médio e 

longo prazo), de modo a minimizar os custos de urbanização, impactos negativos, 

problemas ambientais com ênfase na mobilidade e circulação rebatidas no tráfego 

local (intraurbano) e de passagem (interurbano); 

d) indicar diretrizes básicas para a mobilidade/acessibilidade, fixando a hierarquia no 

sistema viário básico, priorizando na circulação o interesse público nas questões de 

segurança e bem estar da população, articulados à necessária qualidade ambiental 

supra referida; 
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e) arrolar programas e projetos visando democratizar o acesso à terra e à habitação 

popular, estimulando o mercado e tornar o solo mais acessível às faixas de menor 

renda; 

f) avaliar a situação atual e propor um processo de gestão democrática no 

planejamento do desenvolvimento local; 

g) indicar projetos estratégicos que contribuam para a efetiva implementação, 

consolidação e sustentabilidade das diretrizes e dos objetivos do PDDU. 

 

3.3. METODOLOGIAS, ETAPAS E FASES 

 

Durante a elaboração dos trabalhos a Contratada, juntamente com a Prefeitura, deverá 

observar os procedimentos metodológicos ressaltados a seguir: 

• A necessidade de capacitação de servidores dos setores da Prefeitura, 

participantes e integrantes do processo de atualização e implementação do 

PDDU, de modo a internalizar o processo de planejamento na PMVC; 

• ênfase na ampla participação popular e dos agentes envolvidos; 

• estabelecer mecanismos de acompanhamento/controle na execução e no 

alcance dos objetivos fixados; 

• envolver a equipe municipal na realização dos trabalhos, inclusive promovendo 

o nivelamento do conhecimento (técnico), visando atingir os resultados 

pretendidos, tanto na deflagração como no monitoramento das etapas 

subsequentes, em termos de gestão do Plano. 

Os trabalhos de elaboração do PDDU contemplarão quatro blocos de atividades, conforme 

diagrama de blocos apresentado na Figura a seguir, a saber:  

A. Estudos Básicos.  

B. Levantamentos/estudos complementares.  

C. Análise Prospectiva 

D. Formulação do PDDU. 
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Figura 1 - Diagrama conceitual da metodologia do PDDU 
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A primeira estratégia metodológica do PDDU parte da necessidade da sintetização e da 

integração dos estudos básicos, ou seja, a obtenção de uma síntese entre saneamento 

básico, mobilidade urbana, parâmetros urbanísticos, saúde, educação, dentre outros que 

são essenciais para desenvolvimento do trabalho. Dentre estes estudos básicos, se 

destacam: 

• A avaliação do PDDU atual, no sentido qualitativo, inclusive do que foi aplicado e 

do que não foi aplicado e, alinhado a este plano, uma boa gestão municipal é 

necessária pra o sucesso; 

• O estudo demográfico que é uma ferramenta de grande importância, tanto para 

uma concepção e norteamento das condições atuais do município, quanto para as 

projeções de crescimento relacionadas ao horizonte de alcance; 

• A dinâmica espacial que trata de um tipo de estudo que avalia as tendências e como 

o PDDU vai conciliar algumas lógicas que tendem a se conflitar, que são, a lógica 

de mercado, a lógica municipal de regularização do espaço e a lógica das 

necessidades sociais, devido aos conflitos de interesses entre população, mercado 

e o que é possível regular dentro desse âmbito, gerando uma discussão acerca do 

que deve ser lei (regulado/norma/regra) e o que é um indicativo. Diante disso, 

existem controvérsias, por descumprimento de algumas metas que podem não ser 

regras, por não depender do ato volitivo do prefeito, do legislativo ou órgãos 

competentes; 

• Morfologia urbana que é uma categoria de análise que depende da configuração 

de cada município e através dela que há uma concepção da população acerca. 

Os estudos complementares correlacionam, sinteticamente, uma série de setores, serviços 

e ações como infraestruturas (Abastecimento de água, esgotamento sanitário, ocupações, 

vias, serviços de limpeza urbana), equipamentos sociais (educação, saúde, esporte, lazer, 

etc.), projetos e planos (em elaboração, em execução), entre outros que devem ser 

identificados e/ou atualizados espacial e graficamente. 

A síntese dos estudos complementares e dos estudos básicos é de grande importância 

para concepção da primeira etapa da elaboração do PDDU, pois oferecem condições 

relevantes para a confecção do diagnóstico e cenário prognóstico, que serão seguidos de 

reuniões preparatórias para realização de audiência pública e nivelamento do efetivo da 

prefeitura municipal. A segunda etapa ou etapa intermediária encaminha-se em âmbito 
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social, com a leitura das comunidades, referente ao entendimento, da população, do que 

foi produzido, e a leitura técnica, para que juntas seja possível à construção das alternativas 

espaciais e então, realizar a segunda audiência pública. A terceira etapa, também 

considerada como etapa intermediária, pois ainda lida com alternativas e situações 

conflitantes, inicia-se com a avaliação das alternativas espaciais e como serão definidos 

os parâmetros de avaliação (em nível técnico e social) para que, daí, seja possível elencar 

as prioridades, programas e projetos, entendendo a viabilidade e a meta de execução de 

cada um. Após a terceira audiência pública para conferencias e debates relacionados aos 

produtos elaborados, também parte constituinte da terceira etapa, ocorre o estágio em que 

há a transformação de todos esses produtos em uma versão final e, posteriormente, uma 

lei que será aprovada pelo poder legislativo municipal. 
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4. FASES DE ESTUDOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES DO PDDU 

A primeira etapa dos trabalhos compreende os estudos básicos e complementares, 

detalhados no Plano de Trabalho, e enfocando os aspetos resumidos a seguir. 

 

4.1. ESTUDOS BÁSICOS 

Os Estudos Básicos visam atualização do conhecimento sobre a realidade urbana frente 

ao processo de urbanização em curso e avaliação do planejamento instituído desde PDDU-

I (1976) e no PDDU-II, de 2006/7. Implica levantar o rol de ações públicas e privadas 

decorrentes, ou não, dos Planos Diretores e projetos relevantes na estruturação do espaço.  

Estes estudos têm por objetivo rever e atualizar a legislação urbanística básica frente à 

dinâmica urbana em curso. Cabe estudar, simultaneamente, como a dinâmica urbana se 

articula aos movimentos da economia no campo macroespacial (nacional, estadual e 

regional), observando os elementos estruturantes da lógica na organização do espaço 

intraurbano de Vitória da Conquista. Portanto, identifica as tendências e perspectivas, bem 

como restrições e potencialidades pertinentes à organização territorial. 

Não basta uma descrição dos planos anteriores, mas a reflexão crítica de inserção na 

prática das diretrizes propostas, de modo a apreender como as disposições econômicas 

(estruturais) influenciam a transformação da realidade e quais os cenários possíveis, 

considerando o horizonte (temporal) do Plano. 

Esta etapa consiste no levantamento de dados e informações, que devem ser organizados 

pela equipe técnica responsável pelo Plano Diretor. Num primeiro momento, são 

levantados e sistematizados os dados e informações disponíveis na Prefeitura, como: 

legislação, estudos, dados, mapas, relação de interlocutores potenciais, dentre outros 

aspectos relevantes.  

São considerados Estudos Básicos ou Centrais: 
 
A1.  Características do sítio físico/ambiental; 

A2.  População e evolução/dinâmica urbana; 

A3.  Morfologia Urbana / Uso e ocupação do solo; 

A4.  Informações sobre mobilidade e circulação; 

A5.  Avaliação do PDDU atual. 
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4.2. ESTUDOS COMPLEMENTARES 

 

Os levantamentos complementares são representados por alguns levantamentos 

informativos e setoriais contemplando três eixos interdependentes, essenciais para 

complementar os Estudos Básicos, igualmente importantes para um conhecimento mais 

amplo da realidade local.  

O primeiro eixo refere-se à disposição espacial da infraestrutura em rede, de serviços e de 

equipamentos sociais, cujo funcionamento e forma de distribuição no espaço resultam em 

condições que interferem na qualidade do meio ambiente urbano.  

O segundo reúne um conjunto de temas específicos, ligados ao patrimônio histórico, 

artístico e cultural no âmbito do desenvolvimento da Cidade, com implicação na qualidade 

do espaço.  

O terceiro se refere a uma breve avaliação da estrutura organizacional da Prefeitura 

Municipal, sobretudo no sentido de adequá-la a enfrentar os desafios próprios da gestão 

urbana, no que concerne à implantação do Plano Diretor. Implica na avaliação das 

condições orçamentárias e de financiamento às demandas atuais e do futuro projetado, 

seguindo a implementação de ações prioritárias oriundas da revisão do PDDU. 

A avaliação da infraestrutura em rede e serviços deve ser de forma intersetorial, contando 

com a interveniência de especialistas com domínio desses sistemas no meio urbano, 

considerando-se os seguintes componentes: 

B1.   Redes de infraestrutura básica e equipamentos sociais 

B2.   Patrimônio histórico-cultural, paisagístico e arqueológico. 

B3.   Estrutura organizacional da PMVC e o planejamento 

B4.   Programas e projetos urbanos. 
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5. ESCOPO DOS ESTUDOS DO RELATÓRIO PARCIAL 01 

No Presente Relatório serão apresentados os estudos e levantamentos preliminares da 

fase de estudos básicos e complementares do PDDU, desenvolvidos nos meses de agosto 

e setembro, destacando os seguintes temas: 

• Avaliação dos trabalhos do levantamento aerofotogramétrico anteriormente 

realizado pela Prefeitura;  

• Avaliação preliminar do PDDU vigente; 

• Caracterização fisiográfica do espaço regional onde se insere a cidade de Vitória 

da Conquista; 

• Síntese retrospectiva da evolução histórica da urbanização da cidade; 

• Caracterização atual geral do sitio urbano da cidade; 

• Inserção da área urbana no contexto fisiográfico da bacia do rio Verruga; 

• Identificação das áreas especiais de planejamento; 

• Abordagem sobre a questão estratégica das disponibilidades hídricas para o 

abastecimento de água da cidade; 

• Levantamento e avaliação preliminar dos loteamentos rurais. 
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6. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO 

Em 06 de dezembro de 2015 foi firmado o Contrato no 009-23/2015, entre a Prefeitura de 

Vitória da Conquista e o Consórcio Geo Vitória da Conquista, tendo como objeto a 

prestação de serviços de geoprocessamento, com fornecimento de software, atualização 

cadastral imobiliária e de logradouros, levantamento aerofotogramétrico, perfilhamento a 

laser, ortofotocarta digital, capacitação institucional e assessoria. 

Apresenta-se neste capítulo uma valiação preliminar desses trabalhos, destacando os 

seguintes aspectos; 

• discriminação dos serviços contratados; 

• documentos e produtos entregues. 

6.1. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

 

O Quadro a seguir apresenta a discriminação dos serviços executados através desse 

Contrato, que deverá oferecer subsídios essenciais para o desenvolvimento do PDDU.  
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Quadro 1 - Discriminação dos serviços aerofotogramétricos realizados pela PMVC 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS UNIDADE QTD. 

1 AEROFOTOGRAMETRIA   

1.1 
Cobertura Aerofotogramétrica para obtenção de 
fotografias aéreas verticais coloridas da área urbana, na 
escala de 1:6.000. 

 
Km2 

 
220 

1.2 
Geração de Ortofotocartas digitais coloridas da área 
urbana, na escala 1:1.000. 

Km2 220 

2 LEVANTAMENTO CADASTRAL   

2.1 
Análise e comparativo para identificação das novas 
unidades imobiliárias ou ampliação de área construída 

Unidade 
Imobiliária 

20.000 

2.2 
Levantamento in loco para a medição das novas unidades 
imobiliárias ou ampliação de área construída 

Unidade 
Imobiliária 

20.000 

2.3 
Edição Vetorial, Geocodificação e complementação da 
Base Cartográfica (120.000 imóveis sem alteração + 
20.000 imóveis a serem atualizados) 

Unidade 
Imobiliária 

140.000 

2.4 
Coleta dos Atributos Cadastrais e Imagem Digital das 
novas unidades imobiliárias ou ampliação de área 
construída 

Unidade 
Imobiliária 

20.000 

2.5 
Coleta dos Atributos Cadastrais e Imagem Digital dos 
imóveis existentes 

Unidade 
Imobiliária 

120.000 

2.6 
Coleta dos Atributos Cadastrais e Imagem Digital das 
Seções de Logradouros 

Seção 15.000 

3 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICÁS (SIG)   

3.1 
Implantação de Sistema de Informações Geográficas 
(SIG) em ambiente intranet e internet, aplicado ao 
Cadastro Imobiliário, Mobiliário e Logradouros 

Software 
Corporativo 

1 

3.2 
Implantação de Sistema de Informações Geográficas 
(SIG) em ambiente intranet e internet, aplicado ao Plano 
Diretor 

Software 
Corporativo 

1 

3.3 
Implantação de Sistema de Coleta de Dados Digital, 
referentes ao Cadastro Imobiliário e Logradouros 

Software 10 

3.4 
Desenvolvimento de software aplicativo de integração 
com o Sistema Tributário existente na Prefeitura 

Software 
 

1 

4 CONVERSÃO DE DADOS DO PLANO DIRETOR   

4.1 
Conversão e adequação de dados de atributos do Plano 
Diretor Municipal 

Hora 100 

4.2 
Conversão e adequação de Base Cartográfica do Plano 
Diretor Municipal 

Hora 100 
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Quadro 2 - Discriminação dos serviços aerofotogramétricos realizados pela PMVC - 
Continuação 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS UNIDADE QTD. 

5 
ELABORAÇÃO DA NOVA PLANTA DE VALORES 
GENÉRICOS 

  

5.1 Elaboração da nova Planta de Valores Genérico (PVG) 
Unidade 

Imobiliária 
140.000 

6 
TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E 
ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS 

  

6.1 
Treinamento em Sistema de Informações Geográficas 
(SIG) aplicado ao Cadastro Imobiliário, Mobiliário e 
Logradouros 

Hora 100 

6.2 
Treinamento em Sistema de Informações Geográficas 
(SIG) aplicado ao Plano Diretor Municipal 

Hora 75 

6.3 
Treinamento em Sistema de Coleta de Dados, utilizando 
coletores de dados com câmera integrada 

Hora 20 

6.4 
Treinamento na atualização do Cadastro Imobiliário, 
Mobiliário e Logradouros 

Hora 20 

6.5 
Suporte Técnico, manutenção e atualizações tecnológicas 
do Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

Mês 12 

 
 

6.2. DOCUMENTOS E PRODUTOS ENTREGUES 

 

De acordo com os termos do Contrato, os resultados dos trabalhos foram entregues à 

PMVC através dos seguintes itens: 

 

1.  Levantamento Aerofotogramétrico na escala de 1:6.000 

1.1. Urna cópia do plano de voo analítico, contendo todos os detalhes técnicos para a 

execução dos serviços, assinado pelo responsável técnico por sua elaboração; 

1.2. Um foto-índice na escala 1:24.000 (referente as fotografias 1:6.000) contendo os 

elementos de orientação, tais como coordenadas geográficas nas extremidades e toponímia 

dos principais acidentes naturais e artificiais, articulado e entelado no formato 23 x 23 cm; 

1.3. Um jogo de fotografias aéreas na escala 1:6.000, organizadas em DVD-ROM, 

digitalizadas com resolução de 21 mitras, reais e não interpolados, formato TIFF, sem 

compressão, em pastas organizadas por faixas de voos, incluindo-se em cada DVD-ROM um 

arquivo digital do foto-índice na escala 1:24.000; 

1.4. Relatório da análise da Cobertura do Aerolevantamento na escala 1:6.000. 
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2. Geração das Ortofotos digitais coloridas 

2.1. Uma coleção de folhas da área urbana e áreas contíguas em processo de expansão urbana 

plotadas na escala 1:1.000; 

2.2. Urna coleção de folhas gravada em DVD-ROM dos arquivos digitais das 

Ortofotocartas, correspondentes à área urbana do município e áreas contíguas em processo 

de expansão urbana, na escala 1:1.000, no formato GEOTIFF. 

 

3. Levantamento Cadastral Imobiliário e de Logradouros 

3.1. Modelo estrutural dos dados a serem coletados, em versão impressa e encadernada e em 

versão digital gravada em CD-ROM; 

3.2. Plantas de quadras utilizadas em campo, organizadas por setores; 

3.3. Base de dados do Cadastro Imobiliário e Logradouros atualizados; 

3.4. Base de Dados espacial Geocodificada e preparada para Geoprocessamento; 

3.5. Imagens digitais frontais das unidades imobiliárias; 

3.6. Imagens digitais das seções de logradouro. 

 

4.  Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

4.1. Sistema Gerenciador de Bancó de Dados licenciado, configurado e implantado; 

4.2. Sistema de Informações Geográficas (SIG) em ambiente intranet, licenciado e 

implantado; 

4.3. Sistema de Informações Geográficas (SIG) em ambiente internet, licenciado, 

implantado e disponível no site da Prefeitura para acesso à população incluindo aplicativo 

para consulta por dispositivos móveis ( smartphones e tablets ); 

4.4. Sistema de Coleta de Dados, aplicado ao Cadastro Imobiliário, licenciado e implantado; 

4.5. Aplicativo de integração dos Sistemas implantado. 
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5.  Conversão e integração de dados do Plano Diretor 

5.1. Base de Dados do Plano Diretor convertida e integrada ao Banco de Dados do Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) aplicado ao Plano Diretor. 

 

6.  Planta de Valores Genéricos (PVG) 

6.1. Uma coleção das folhas da planta da área urbana do município e áreas contíguas em 

processo de expansão urbana, plotada em escala 1:1.000, em cores, contendo a 

representação da PVG; 

6.2. Uma coleção gravada em CD-ROM dos arquivos digitais, correspondentes às folhas da 

planta da área urbana do município e áreas contíguas em processo de expansão urbana, 

na escala 1:1.000, nos formatos DWG, contendo a representação da PVG; 

6.3. Relatórios de procedimentos e amostragens; 

6.4. Listagem dos imóveis avaliados, incluindo imagem frontal e outras características 

utilizadas na avaliação; 

6.5. Listagem dos Logradouros e Seções contendo os valores oriundos cia PVG. 

 

7.  Treinamento 

7.1. Treinamento da equipe de servidores municipais; 

7.2. Relatório contendo a identificação de cada membro da equipe que trabalhará no 

desenvolvimento das atividades, bem como as respectivas funções; 

7.3. Manuais de procedimentos e material de consulta para os treinados, para sua futura 

utilização. 
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7. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO PDDU VIGENTE 

Esta Atividade tem como objetivo a análise e avaliação crítica do Plano Diretor de 2006, 

atualmente vigente em Vitória da Conquista, visando à obtenção dos subsídios que 

deverão nortear e fundamentar as novas proposições do PDDU. 

Neste contexto, deve-se ressaltar que o processo de planejamento urbano no Brasil tem 

uma história recente e que deve ser levada em conta na construção do novo PDDU. Este 

processo é fruto de uma trajetória de lutas, cuja síntese posta por Maricato (2010) mostra 

um avanço, lento e gradual, mas que deve persistir, cabendo relacionar as principais 

conquistas sociais ocorridas nesse período. Para se entender o contexto do PDDU de 

então, vale registrar: 

1987. Emenda Constitucional de Iniciativa Popular subscrita por seis entidades da 

sociedade civil. Criação do Fórum Nacional de Reforma Urbana formado por entidades da 

sociedade civil. 

1988. Promulgação da Constituição Federal com dois capítulos voltados para o tema 

urbano, pela primeira vez na história do País. 

1991. Apresentação de Projeto de Lei do Fundo Nacional de Habitação Popular como 

iniciativa da sociedade civil, contendo assinatura de um milhão de eleitores (aprovado na 

Câmara Federal como Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social em 2005). 

2001. Promulgação da Lei Federal Estatuto da Cidade, que regulamenta a Constituição 

Federal de 1988 — em especial a Função Social da Propriedade. 

2003. Criação do Ministério das Cidades. Realização da Conferência Nacional das Cidades 

resultado de um processo participativo que envolveu 3.400 municípios, todos os Estados da 

Federação e contou com mais de 2.500 delegados eleitos para debater a Política Nacional 

de Desenvolvimento Urbano (outras conferências aconteceram em 2005 e 2007). 

2004. Criação do Conselho Nacional das Cidades como órgão consultivo do Ministério das 

Cidades. Criação do Programa Nacional de Regularização Fundiária Urbana. 

 2005. Aprovação da Lei Federal que institui o marco regulatório do Saneamento Ambiental 

(contrariando perspectiva de privatização que estava em disputa há 13 anos). 

2005. Aprovação da Lei Federal do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social que 

implicou a criação de um fundo e conselho específico com participação social, além de 

condicionar o repasse de recursos federais à existência de Planos Habitacionais, Conselhos 
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e Fundos estaduais e municipais. Nesse mesmo ano, foi lançada a Campanha Nacional do 

Plano Diretor Participativo prevendo a elaboração do Plano para todas as cidades com mais 

de 20 mil habitantes. (Maricato, 2010:20) 

A avaliação do PDDU iniciado em 2003/4 e aprovado em 2007/8 não dispensa o olhar 

sobre o conteúdo do plano precedente, o PDDU/1976, tendo em vista que a legislação em 

vigor decorre de incorporações e alterações no processo anterior.  

Embora o PDDU 2006/7, decorra de um outro momento, o seu conjunto de estudos nunca 

foi até o presente objeto de avaliação sistemática, tanto de forma como de conteúdo. É 

necessário identificar as razões que dificultaram ou impediram a efetivação de várias 

diretrizes postas na prática, tanto do ponto de vista metodológico como do ponto de vista 

legal, sobretudo confrontadas ao quadro de prioridades e investimentos de fato realizados.  

As eventuais ambiguidades no âmbito conceitual, em parte deriva da condição instituída 

pós Estatuto da Cidade, ao introduzir o tripé: “função social da propriedade”, “participação 

da comunidade”, e “sustentabilidade ambiental”, dentre outros aspectos, que ampliou 

bastante o entendimento do Plano Diretor clássico, sobretudo ao introduzir nos 

“instrumentos de política urbana” uma possibilidade de operacionalizar ações voltadas para 

facilitar o acesso ao solo, e também democratizar a gestão do município, e não mais só na 

sede municipal. 

Neste contexto, é essencial entender a relação entre diretrizes do PDDU atual e o 

ordenamento do uso e ocupação do solo, apontar as dicotomias entre o zoneamento e 

sistema viário (suporte da mobilidade). A situação atual se caracteriza por um mix de 

dispositivos (legais) que não refletem uma concepção clara da Estrutura Urbana, pois parte 

dos componentes nos dispositivos, evidenciam confusões conceituais dando margem a 

interpretações várias, tais como a duplicidade entre a “Lei do Perímetro Urbano” 

(preexistente) e o “perímetro urbano do IBGE”, postos nos mapas propositivos.  

Outro ponto é a ausência de uma hierarquia para o Sistema Viário Básico, que é pouco 

clara. Assim, uma primeira hipótese a se testar é que o conjunto legal emana de um 

processo desconexo, cujos parâmetros, insinuam pontos de um Conteúdo Mínimo do 

PDDU (cf. Lei Orgânica do Município), mas de difícil operacionalização sem normas 

complementares adequadas. Consequentemente, a avaliação da legislação urbanística 

básica, e das leis conexas implica na leitura de um sistema ainda a ser melhor articulado. 
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Como a LOUOS pode ser instrumento complementar ao próprio PDDU, restrita ao âmbito 

do ordenamento territorial, os dispositivos que deveriam emanar da estratégia de 

desenvolvimento parecem pouco claros. Para tanto reler as diretrizes para a Estrutura 

Urbana e confronta-las ao Uso do Solo, seria a forma mais coerente para aferir se o partido 

urbanístico, de fato, está rebatido nos parâmetros urbanísticos quantificados. Nesse 

sentido urge confrontar o legal instituído e o mundo real: das “áreas urbanas consolidadas 

e das áreas de expansão futura”, bem como o macro e o micro zoneamento, vendo as suas 

especificidades, por cada subespaço. Levando em conta as densidades existentes as 

previstas, diante das projeções e considerando: 

• Estoque de solo e do potencial construtivo na definição de coeficientes de 

aproveitamento básico e máximo (CAB e CAM); 

• Disponibilidade de infraestrutura por zona ou subespaço; 

• Capacidade das vias estruturais de acesso à cidade (BR e BA’s), e seus nexos com 

as vias arteriais e coletoras (cf. normas: DENIT, 2010); 

• Compatibilidade e incompatibilidade de usos em função dos atributos e 

requerimentos conforme a hierarquia das vias. 

Cabe relembrar que um processo de planejamento resulta de uma história longa, que deve 

ser levada em conta na avaliação do PDDU de 2006/7; fruto de uma trajetória que não se 

encerra no texto legal e suas contradições internas. Existe uma lógica externa, que 

influencia a lógica interna de qualquer PDDU, e a própria noção de avaliações a cada ciclo, 

faz parte do processo. A análise deve ser contextualizada, vendo a época e as condições 

em que foi feito o PDDU.  
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8. CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA DO ESPAÇO REGIONAL 

Este Capítulo apresenta a delimitação e caracterização fisiográfica da área do Planalto de 

Conquista, onde se insere o sítio urbana da cidade, enfocando os seguintes aspectos: 

• Localização e aspectos fisiográficos da área do Planalto; 

• Aspectos climatológicos; 

• Caracterização do sistema hidrográfico. 

8.1. LOCALIZAÇÃO E ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 

O Planalto de Conquista está localizado na porção centro sul do Estado da Bahia, e 

representa a principal unidade geomorfológica desta parte do território estadual. A sede 

municipal de Vitória a Conquista está localizada nas coordenadas geográficas 

14°51'57"Sul e 40°50'20" Oeste, distando 510 km de Salvador, através das Rodovias BR 

324 e BR 116 – Rio-Bahia. O município possui uma extensão territorial de 3.204,3 km2 e 

faz limites com os municípios de Anagé, Barra do Choça, Cândido Sales, Itambé, 

Encruzilhada, Ribeirão do Largo, Planalto e Belo Campo. 

O Planalto de Conquista está inserido no Território de Identidade Vitória da Conquista, com 

19 municípios: Anagé, Aracatu, Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, 

Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Condeúba, Guajeru, Jacaraci, Maetinga, Mirante, 

Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio Quadros, Tremedal e Vitória da Conquista. 

O relevo de altiplano é integrado localmente pelo Planalto dos Geraizinhos, Patamares do 

Médio Rio das Contas, Paramento Oriental do Planalto de Vitória da Conquista e Pediplano 

Sertanejo. A Unidade do Planalto de Conquista apresenta-se com altitudes variando entre 

800 a 900 metros, podendo atingir 1.100 metros nos topos mais elevados. 

A geologia do Planalto é constituída de depósitos aluvionares e coluvionares, quartzo-

feldspático, gnaisses, metatexitos, granitóides, pelitos, metassiltitos e micaxistos. Os solos 

predominantes da região estão classificados em Latossolo Vermelho-Amarelo Álico, 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico e Latossolo Vermelho-Escuro Eutrófico. A 

vegetação predominante em toda a região do Planalto é constituída pela caatinga, 
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destacando-se a presença de bolsões ligeiramente úmidos, onde se desenvolve floresta 

decidual, estacional, ombrófila, densa. 

Todo o território do Planalto encontra-se sob domínio de clima semiárido, com 

temperaturas médias anuais variando de 15°C a 24°C com a média das médias próxima a 

20°C. Em toda a região verifica-se um risco de seca considerado de médio a alto. 

O território encontra-se inserido em uma região com vocação agropecuária, destacando-

se a produção de café e os rebanhos de bovinos, ovinos, suínos e caprinos. O município 

de Vitória da Conquista apresenta-se como um polo econômico regional bastante 

desenvolvido, com forte atuação e influência regional nos setores econômicos primários, 

secundários e de serviços. 

As Figuras a seguir apresentam aspectos da localização e inserção regional da área. 
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Figura 2 - Localização e inserção regional de Vitória da Conquista 
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Figura 3 - Localização do Planalto de Conquista - 2 
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Figura 4 - Inserção regional do Planalto de Conquista 
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8.2. ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

 

A região do Planalto de Conquista encontra-se inserida em região de clima tipo C1dB’ – 

Semiúmido a seco, conforme indicado na Figura 5.  

Figura 5 - Tipologia climática de Vitória da Conquista 
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A Região do Planalto de Conquista dispõe de quatro Postos Pluviométricos, cujas 

características são indicadas no Quadro 3. 

Quadro 3 - Dados dos postos pluviométricos em estudo 

Código Nome Operador 
Coordenada 

Altitude 
Latitude Longitude 

1440026 VITÓRIA DA CONQUISTA   -14:52:00 -040:50:00 958 

1540003 INHOBIM ANA -15:20:27 -040:55:58 520 

1550006 
BALNEÁRIO CACHOEIRA 

GRANDE 
ANA -15:55:20 -050:10:18 474 

1541011 RIO PARDO (ERRB)   -15:00:00 -041:00:00   

Fonte: ANA (2018) 

A Figura 6 mostra os valores das precipitações totais anuais dos últimos 25 anos 

registradas em Vitória da Conquista. A Figura 7 traz o hidrograma das precipitações 

mensais acumuladas, obtido a partir das normais climatológicas do Instituto Nacional 

Meteorológico (INMET) da estação 83344 para os anos de 1981 a 2010, na qual se verifica 

que o período de maiores precipitações ocorre nos meses de novembro a fevereiro. 

Figura 6 - Valores das precipitações totais anuais nos últimos 

 
Fonte: Uebs (201?) 
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Figura 7 - Precipitação acumulada registrada na Estação meteorológica 83344 

 
Fonte: INMET (2018) 

 

 

8.3. REDE HIDROGRÁFICA 

No contexto do sistema hidrográfico estadual, o Planalto de Conquista se encontra 

localizado na região dos divisores de água das bacias hidrográficas do rio Pardo e do rio 

de Contas, sendo que toda a área de interesse dos presentes estudos tem a sua drenagem 

orientada para a bacia do Pardo.  

O sistema hidrográfico do Planalto de Conquista é formado pelo conjunto de afluentes da 

margem esquerda do rio Pardo, na parte superior do seu trecho baiano, compreendido 

entre a divisa com o Estado de Minas Gerais até a sub-bacia do rio Catolé, exclusive. 

Com base na base topográfica do Estado da Bahia, da SEI/Seplan, foram delimitadas 

quatro sub-bacias hidrográficas na região do Planalto. A figura a seguir apresenta a 

configuração geral do sistema hidrográfico, destacando as porções das bacias 

hidrográficas (Quadro 4) situadas acima da cota 800,00m, que representam a área de 

interesse para os presentes estudos do PDDU.  
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Quadro 4 - Áreas das sub-bacias em estudo 

N Sub-bacias Área – km2 

1 Verruga 451,5 

2 Jiboia 457,2 

3 Vereda 649,8 

4 Boqueirão 1.118,1 

 Total 2.676,6 

 
A Figura a seguir mostra a configuração da rede hidrográfica do Planalto de Conquista. 
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9. RETROSPECTO DA EVOLUÇÃO DO SÍTIO URBANO 

De acordo com Tanajura (1992) apud Veiga (2010) o território do município de Vitória da 

Conquista foi originalmente habitado pelos povos indígenas Mongoyó, Ymboré e Pataxó. 

As aldeias se espalhavam em uma extensa faixa, dispersa nas margens do Rio Pardo até 

o Rio das Contas conhecidas como Sertão da Ressaca.  

Os índios que ali vivam, após diversas batalhas com os bandeirantes, foram dizimados e 

o território posteriormente ocupado, pelos portugueses e mestiços que vieram à região em 

busca de metais preciosos, principalmente o ouro. A data histórica mais importante das 

batalhas com os índios ocorreu em 1752 que marcou a vitória dos colonizadores. Contudo, 

a disputa territorial se perdurou até meados do século XIX (TANAJURA, 1992; 

GUIMARÃES, 2004; IBGE, 2010).  

No final do século XVIII, o Arraial da Conquista era passagem para o gado trazido pelos 

tropeiros de Minas Gerais que ia em direção ao litoral (IBGE, 2010). No período citado a 

vegetação nativa substituída por pastagens para dar suporte à atividade e lugar para a 

expansão gradativa da malha urbana às margens do rio Verruga, por representar o 

principal curso d’água de abastecimento dessa povoação.  

Com o crescimento urbano o Arraial foi elevado à condição de Vila Imperial da Vitória, 

distrito de Caetité, passando à categoria de cidade em 1891, denominada de Conquista. 

Na década de 1940, o nome da cidade foi mudado para Vitória da Conquista em memória 

à batalha que dizimou os índios que moravam no local (TANAJURA, 1992; IBGE, 2010).  

Tanajura (1992) retrata em seu livro a expansão urbana de Vitória da Conquista entre os 

anos de 1920 e 1985. O município logo passou a ocupar lugar de influência sobre as 

localidades vizinhas por ser cidade de entroncamento, o que favoreceu ainda mais o 

crescimento urbano.  

O sistema rodoviário implantado possibilitou a integração das regiões do semiárido do 

Oeste baiano no sentido Oeste-Sul, em direção ao interior do Estado e no sentido Nordeste 

- Sudoeste, com conexão em direção a capital ou ao norte de Minas Gerais. 

Lopes (2015) afirma que a integração com outras regiões possibilitou a consolidação de 

Vitória da Conquista como um centro comercial regional, alcançando um novo estágio 

econômico, pois até a década de 1940 a base econômica do município se fundamentava 

na pecuária extensiva. A partir da criação da malha rodoviária se deu o aumento do 
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escoamento da produção, o desenvolvimento da economia local e o surgimento de 

indústrias, fomentando ainda o crescimento do comércio, serviços e a expansão urbana. 

Analisando os mapas da expansão urbana de Vitória da Conquista, no período de 1940 a 

2010 (Erro! Fonte de referência não encontrada. e Erro! Fonte de referência não en

contrada.), elaborados por Veiga (2010) pode-se observar que na década de 1940 a malha 

urbana estava concentrada no Centro da cidade, com expansão em direção a intercessão 

da Avenida Presidente Dutra (BR-116) com a Avenida Regis Pacheco e no final da Avenida 

Bartolomeu de Gusmão com a Avenida Presidente Dutra (BR-116). Na década de 1950 

surge o núcleo isolado denominado de Campinhos, aparecendo espaços vazios que 

fragmentaram a mancha de ocupação urbana, com a expansão influenciada pelo sistema 

viário vigente, como vetores de crescimento urbano. Dez anos depois, na década de 1960, 

com a instalação do Estádio de Futebol Lomanto Junior, a expansão evoluiu para uma 

ocupação de espaços vazios espaços vazios entre o Centro e o referido Estádio, assim 

como na mancha existente nos bairros Brasil, Ibirapuera e Jurema, no setor Nordeste, e 

nos bairros Cruzeiro, Recreio e Alto Maron no setor Nordeste e Sudeste e no entorno das 

rodovias. Nesse período deu-se início à consolidação da malha urbana no entorno do 

acesso da BA 262. Novas áreas urbanas foram se formando ao Norte do atual bairro 

Guarani, a Sudoeste no início da Patagônia próxima a BR 116, ao Sul no entorno do Felícia 

e Boa Vista, influenciado pela Av. Juraci Magalhães, com acesso a BR 415 e manchas 

urbanas no bairro Recreio a Sudeste da cidade. No final dessa década foi instalado outro 

importante equipamento urbano, o Aeroporto, inaugurado em 1969, influenciando nos anos 

vindouros a expansão urbana no seu entorno.  

No início dos anos 1970 foram introduzidos na região os setores da indústria e da 

cafeicultura, para impulsionar a economia local e regional. Segundo Lopes (2015), o polo 

cafeeiro foi responsável pelo dinamismo da economia regional, com reflexo no aumento 

populacional, crescimento e diversificação no comércio e das atividades de serviços.  

No entanto, o crescimento da cidade ocorreu de forma desordenada e com insuficiência 

dos equipamentos urbanos. Tanajura (2004) afirma que o crescimento promoveu inúmeras 

mudanças no espaço urbano, com melhoria nos padrões arquitetônicos e o modo de vida 

dos moradores. Entretanto, salienta que o crescimento da economia e a expansão urbana 

propiciaram também no centro da cidade o aumento da especulação imobiliária, a 

derrubada de inúmeros edifícios históricos, e divisão dos bairros baseado nas classes, 

culminando em uma segregação espacial.  
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Com o surgimento das discussões sobre planejamento urbano na década de 1970, foi 

elaborado em 1976 o primeiro Plano Diretor para Vitória da Conquista, um importante 

instrumento que além de diagnosticar a situação da cidade na época, estabeleceu as 

primeiras diretrizes de um planejamento técnico para a cidade.  

Entre os anos de 1981 e 1998 foram aprovadas 12 (doze) Leis Complementares, como 

aditivo ao Plano Diretor de 1976. Entre as décadas de 1970-1980 houve uma continuidade 

da expansão urbana nos bairros em consolidação e um processo acelerado de abertura de 

loteamentos e conjuntos habitacionais populares distantes da malha urbana, de forma 

dispersa, intensificando o aparecimento de grandes vazios. Merece destaque nessas 

décadas a abertura de grandes áreas para chácaras, com lotes de área mínima de 5000m², 

localizado no bairro Espírito Santo ao Sul e Primavera a Leste da malha urbana. Nesse 

período também houve a expansão dos núcleos isolado dos Campinhos e do Simão. Em 

1981 ocorreu a instalação de outro importante equipamento, a Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB, distante 4 km da malha urbana, deixando uma quantidade 

significativa de espaços vazios, áreas de especulação imobiliária, com valorização 

acentuada, sobretudo entre os anos de 2000 e 2010  (VEIGA, 2010).  

A crise cafeeira na década de 1980 impactou negativamente a economia local, no entanto, 

a cidade buscou outras formas de desenvolvimento, sobretudo na área industrial, comércio 

local e regional, com maior intensidade no setor de serviços. Segundo o IBGE (2010) o PIB 

(Produto Interno Bruto) de Vitória da Conquista é composto de 83% do setor de serviços, 

12% da indústria e 5% da agropecuária, confirmando a tendência do município no 

crescimento da prestação de serviços.  

Na área de serviços merece destaque a implantação da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB, em 1981, anteriormente funcionando como Faculdade de 

Formação de Professores, vindo a reforçar a economia do município. Lopes (2015) 

considera que do ponto de vista financeiro, a UESB é a segunda instituição mais importante 

do município, ficando atrás apenas da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, com 

uma relação média em dez anos (1992-2002) de 31,1% da receita e isso demonstra a sua 

importância na economia local e no desenvolvimento do município.  

As décadas de 1980 e 1990 a expansão urbana ocorreu gradativamente nos vazios, 

sobretudo nos bairros populares Zabelê, Nossa Senhora Aparecida, Bateias e Patagônia, 

com novas expansões distantes da malha urbana, de forma descontinua. Também ocorreu 
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a expansão em bairros nobres como o Felícia, Boa Vista e Recreio, com preenchimento de 

alguns vazios e consolidação da malha urbana nesses bairros.  

As décadas de 1990 e 2000 foram marcadas pela expansão urbana nos bairros periféricos 

como o Zabelê, Patagônia, Jatobá e Primavera, assim como loteamentos distantes da 

malha urbana, permanecendo vazios no entorno da Serra do Periperi e, sobretudo, nos 

bairros nobres: Felícia, Boa 108 Vista e Candeias. Nas áreas nobres consolidadas ocorreu 

o adensamento e ocupação de alguns vazios. Nos anos de 2000 e 2001 foram implantadas 

três instituições de ensino superior, da iniciativa privada, com previsão de mais uma para 

2010, vindo a reforçar ainda mais a economia do município e, sobretudo, o 

desenvolvimento urbano.  

Em meados da década de 2000, seguindo a diretriz do Estatuto da Cidade para o 

planejamento urbano, deu-se o inicio a elaboração e discussões e de um segundo Plano 

Diretor Urbano para a cidade de Vitória da Conquista, sendo aprovado e publicado no 

Diário dos Municípios em 2007, em forma de Lei Nº 1.385/2006, juntamente com a Lei Nº 

1.481/2007 - Institui o Código de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo e de Obras 

e Edificações; e a Lei N.° 1.410/2007 - Institui o Código Municipal do Meio Ambiente.  

No anexo do relatório do PDU-2007 observa-se a preocupação com a expansão urbana de 

Vitória da Conquista, ao trazer um mapa analítico da evolução urbana de 1976-1998, sendo 

uma atualização da base cartográfica de Ferraz (2001) de 1976- 1996. A evolução urbana 

mostrada no anexo do Plano não significa que os espaços foram totalmente ocupados, 

apesar de representarem loteamentos lançados na Prefeitura há pelo menos 30 anos atrás.  

Nos períodos compreendidos entre as décadas de 2000 e 2010 continuou o processo de 

ocupação de alguns vazios e de consolidação da malha urbana, com permanência dos 

grandes vazios nos bairros Felícia, Boa Vista e Candeias, como áreas de especulação 

imobiliária para as classes de média e alta renda. Parte dos vazios constantes no bairro 

Felícia foi lentamente ocupado, mas ainda permanecem algumas áreas para fins 

comerciais e residenciais. Em 2010, os empreendimentos de conjuntos multiresidenciais 

fora do anel rodoviário, foram edificados em áreas sem infra-estrutura básica implantada 

como: pavimentação, esgoto, água e energia, diferente da proposta do PDU-2007 de 

restrição a expansão urbana nessas áreas. A tipologia habitacional de loteamentos e 

conjuntos habitacionais compostos em sua totalidade por casas térreas implantadas em 

lotes de até 300m² aproximadamente, demandava uma grande extensão territorial para a 

implantação.  
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Como consequência, observou-se um significativo aumento de áreas urbanas com 

ocupação rarefeita e de lotes vazios sem infraestrutura plena. Como resultado do aumento 

da oferta de novos loteamentos, ao longo dos anos houve uma redução gradativa das 

áreas de alta e média densidade e expansão da malha urbana nas novas áreas ofertadas 

pelo mercado imobiliário, com ocupação parcial dos espaços vazios. A tendência atual para 

os próximos anos é de decréscimo da expansão urbana através de empreendimentos que 

ocupem grandes áreas. Observa-se que os empreendimentos implantados nas ultimas 

década possuem densidade demográfica com uma relação de hab/m² muito maior que as 

empregadas na década de 1970. Nos últimos anos têm sido marcados com oferta de uma 

série de empreendimentos individuais e coletivos, em forma de conjuntos uniresidenciais 

e multiresidenciais, com alta densidade demográfica. 
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Os espaços vazios na área urbana de Vitória da Conquista foram mapeados e retratados 

como áreas loteadas e não ocupadas por residências, sem a totalidade da infraestrutura 

implantada, como abertura de vias, esgoto, água, pavimentação; lotes ou espaços vazios 

delimitados em planta no interior da área urbana, e em parte das áreas de uma Unidade 

de Conservação - UC, assim como as áreas das lagoas, vales e rios ainda não delimitados 

em Lei como uma UC.  

A forma de crescimento urbano de Vitória da Conquista, acelerado e disperso, não foi 

acompanhada na mesma ordem pelos investimentos em infraestrutura, pois uma fatia 

significativa dos empreendimentos realizados não cumpriu o que estava estabelecido na 

legislação da época. O PDU-1976 e as Leis complementares aprovadas nos anos 

posteriores previam o parcelamento do solo acompanhado dos investimentos para 

assegurar aos empreendimentos a infraestrutura necessária. Entretanto foi constatado que 

isso não ocorreu. Constatou-se, também, pela cronologia da evolução da mancha urbana 

de Vitória da Conquista, que grandes investimentos públicos e privados foram implantados 

descontinuamente, dispersos no território, não sendo contempladas todas as áreas, 

sobretudo os grandes vazios. Esse processo, ao longo dos anos, gerou uma malha urbana 

fragmentada. A expansão dos serviços de infraestrutura, sobretudo a ampliação da rede 

de esgoto e coleta de águas pluviais, contemplando os vazios urbanos, eleva o valor 

comercial dos mesmos, com valorização imobiliária, inviabilizando a comercialização e 

construção de empreendimentos nessas áreas. 

Ainda em 2010, se observa empreendimentos habitacionais implantados distantes da 

malha urbana consolidados, logo após o anel rodoviário, como o Parque Primavera.  
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10.    CARACTERIZAÇÃO ATUAL DO SÍTIO URBANO 

Atualmente a área urbana da cidade Vitória da Conquista ocupa uma extensão aproximada 

de 27.000 hectares, o que, considerando a população urbana da ordem de 300.000 

habitantes em 2016 lhe confere uma densidade demográfica da ordem de 11 

habitantes/hectare. A sede municipal encontra-se sob influência de novos e intensos 

vetores de expansão, destacando-se o novo Aeroporto, empreendimentos imobiliários de 

grande porte e dezenas de parcelamentos do solo. 

A cidade de Vitória da Conquista é cortada por cinco importantes eixos rodoviários, que 

condicionam o seu macro sistema de mobilidade: as rodovias federais BR-116 – Rio-Bahia 

e BR-415 – Itabuna-Conquista e as rodovias estaduais BA-262, BA-263 e BA-265. A cidade 

seus trechos, em áreas urbanas, delimitadas pela Lei de Perímetro Urbano vigente.  

Neste contexto pode-se destacar a BA-265, em direção à Barra do Choça, onde estão se 

alocando empreendimentos de grande porte, notadamente loteamentos e condomínios 

com uso residencial. Como exemplo, pode-se citar o Loteamento Terras Alphaville, entre 

outros. O mesmo ocorre no trecho urbano da BA-263, no sentido de Itapetinga, a exemplo 

do empreendimento Reserva Imperial. Por sua vez, inúmeros usos diversificados estão se 

alocando com diferentes portes ao longo do corredor da BR-116, sentidos Salvador e Rio 

de Janeiro, a exemplo do Haras Residence e o Campos Vivant, equipamentos que atraem 

investimentos privados, geram emprego e renda para a população e ganho social para toda 

a comunidade e aquecem a economia local, mas com impactos urbanísticos a serem 

considerados no PDDU. 

No sentido da BR-116, do trecho urbano em direção à cidade de Cândido Sales, mais 

precisamente no Povoado de Pé de Galinha, a 7 km do centro da cidade, foi implantado o 

novo Aeroporto de Vitória da Conquista. Com as obras civis já concluídas, executadas pelo 

Governo do Estado da Bahia através do DERBA – Departamento de Infraestrutura de 

Transportes da Bahia, este empreendimento representa um novo polo de altíssima 

atratividade para o desenvolvimento urbano, econômico e social do Município e Região. 

Tal equipamento terá uma pista de pouso com 2.100 metros de comprimento e 45 metros 

de largura, o que vai possibilitar a aterrissagem de aeronaves do modelo Boeing 737-800, 

utilizadas pelas grandes companhias aéreas do país. 
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Também nesse trecho, empreendimentos diversos e parques logísticos (no caso o “Parque 

Logístico do Sudoeste – da Prates Bomfim, Gráfico e Kubo), surgem a partir da influência 

do novo aeroporto, assim como da tradição e do desenvolvimento do comércio atacadista 

e varejista existente e em ascensão no município. Logo, devido ao contínuo crescimento 

econômico e investimentos do setor público na estruturação da cidade, Vitória da 

Conquista se tornou um dos municípios mais atrativos para investimentos. 

Internamente ao anel viário, cinturão que por muito tempo limitou fisicamente o crescimento 

urbano da cidade, observa-se uma grande tendência de crescimento do vetor Sul/Sudeste, 

compreendendo os bairros Boa Vista, Felícia e parte do Candeias, áreas antes reservadas 

para expansão pelo PDDU vigente, instituído pela Lei nº 1385/2006.  

No vetor Sudeste é notável o crescimento caracterizado por moradias de médio e alto 

padrão, prédios comerciais e de serviços principalmente voltados para a Educação. Tendo 

como principais corredores viários a Av. Vivaldo Mendes, Rua Siqueira Campos, Av. Rosa 

Cruz, Av. Olívia Flores, e a Rodovia BA 265 - Vitória da Conquista – Barra do Choça. O 

vetor Sul é constituído de muitos polos geradores de tráfego, implantados e em 

implantação, como: 

• Rede de ensino: UFBA, UESB, FTC, FAINOR, Faculdade Santo Agostinho (em 

implantação) e Faculdade Juvêncio Terra (em construção) além de várias escolas 

estaduais e particulares; 

• Boulevard Shopping (em construção) e diversos supermercados; 

• Arena Miraflores (área de grandes eventos); 

• Complexo Municipal de Saúde; 

• Estádio Lomanto Júnior; 

• Condomínios e conjuntos residenciais; 

• Conjunto de prédios de serviços de Justiça: Novo Fórum, Ministério Público Estadual, 

Justiça Federal, Justiça Eleitoral e Defensoria Pública.  

No vetor Sudeste encontram-se em execução e a executar projetos de pavimentação e 

drenagem abrangendo loteamentos populares adensados, por meio de recursos 

municipais e dos Programas PAC 1 e 2. Este vetor apresenta grande potencial de 

crescimento pela sua vocação de prestação de serviços, pela existência de vazios urbanos 
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e pela perspectiva futura de atualização do PDDU, criando possibilidades mais favoráveis 

para a construção civil.  

No vetor Sudoeste, também em grande expansão, encontra-se o Shopping Conquista Sul, 

atual Aeroporto, novo Aeroporto (em construção), Estação Rodoviária, Hospital Regional, 

Hospital SAMUR, vários conjuntos e condomínios residenciais, incluindo o Projeto Minha 

Casa Minha Vida, e um grande número de escolas estaduais e particulares. Este vetor 

recebeu grandes investimentos em infraestrutura de pavimentação asfáltica e drenagem, 

abrangendo loteamentos populares adensados e em como principais vias a Rodovia BR 

116 – Rio – Bahia, Av. Bartolomeu de Gusmão, Av. Juracy Magalhães, Rodovia BA 263 – 

Vitória da Conquista – Ilhéus, Av. Gilenilda Alves, Av. Luís Eduardo Magalhães, Rua José 

Pequeno, Av. Ulisses Guimarães, Av. Filipinas, Av. Paraná, Av. Frei Benjamim, Av. Alagoas 

e Av. Jadiel Matos.  

Deve-se também destacar o vetor Noroeste, compreendendo os bairros do Zabelê, Bateias 

e São Pedro, recentemente com investimentos públicos já empregados ou em andamento 

referentes ao sistema de rede de água potável e rede de águas pluviais, além de 

esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica. Neste vetor o crescimento ocorre 

principalmente em relação à habitação, comércio e serviços. Ao norte localiza-se a Serra 

do Peri-Peri (Área de Preservação Ambiental). Este vetor se caracteriza pela grande 

quantidade de escolas públicas e particulares. Nele estão implantados o Instituto Federal 

de Educação – IFBA, o Clube do SESC, vários loteamentos em execução e a executar, 

projetos de pavimentação e drenagem, abrangendo vários loteamentos adensados, por 

meio de recursos municipais e dos Programas PAC 1 e 2. As principais vias deste vetor 

são a Av. Brumado, a Rodovia BA 262 – Vitória da Conquista – Brumado, Av. Maranhão e 

Av. Pará. 

No sentido de potencializar as condições de crescimento dos vetores Sudeste, Sudoeste 

e Noroeste, está prevista a sua interligação através de um corredor viário perimetral, cujo 

projeto já está inserido no PAC Mobilidade Urbana Médias Cidades. 

No que se refere aos vetores de crescimento significativos às vias intraurbanas, destacam-

se a Av. Olívia Flores (trecho entre a Av. Luís Eduardo Magalhães e o Campus da UESB), 

a Av. Brumado, a Av. Jadiel Matos (Bairro Campinhos), além das avenidas Gilenilda Alves 

e Laura Nunes (Bairro Boa Vista), vias que estão recebendo incremento construtivo 

significante e com forte tendência de consolidação enquanto corredores de usos 

diversificados de média e alta intensidade.  
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Por fim, é importante destacar o papel que o programa Federal Minha Casa Minha Vida 

tem realizado no município de Vitória da Conquista, sobretudo nos bairros Zabelê, 

Campinhos, Primavera e Espírito Santo. Estes empreendimentos vêm reestruturando ao 

longo dos anos estas áreas periféricas da cidade e incontestavelmente trazendo uma 

melhoria na perspectiva de vida da população mais carente da cidade. Além de 

representarem novos expressivos centros geradores de tráfego, estes empreendimentos 

atraem e dinamizam a economia urbana, com a implantação de outros empreendimentos 

residenciais, comercias e de serviços em seu entorno. 
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Figura 8 - Imagem da área urbana de Vitória da Conquista 
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11. INSERÇÃO DO SÍTIO URBANO NA BACIA DO RIO VERRUGA 

No ano de 2008 foi publicada a Dissertação apresentada ao Curso do Programa de Pós-

Graduação em Geografia-PPGG-CCEN da Universidade Federal da Paraíba-UFPB, tendo 

como título “Análise socioambiental da bacia do rio Verruga e os processos da 

urbanização de Vitória da Conquista – BA” 

Este trabalho, de autoria de Altemar Amaral Rocha, contemplou um largo espectros de 

estudos sobre a Bacia do Rio Verruga e sobre a área urbana de Vitória da Conquista, que 

deverão fornecer importantes subsídios para os estudos do PDDU. 

Apresenta-se neste Capítulo uma visão preliminar deste documento, enfocando os 

seguintes aspectos: 

• Resumo dos estudos realizados; 

• Aspectos gerais da bacia do rio Verruga; 

• Aspectos da área urbana de Vitória da Conquista na bacia do rio Verruga.  

 

11.1. RESUMO DOS ESTUDOS REALIZADOS 

Visando oferecer uma visão geral dos estudos realizados, apresenta-se abaixo a 
reprodução do Resumo da Dissertação.  
 

Nesta pesquisa, realizou-se a análise socioambiental da bacia hidrográfica do Rio 
Verruga e os processos da urbanização de Vitória da Conquista-BA, com o objetivo 
de diagnosticar os fatores que atuam na degradação ambiental e provocam 
desequilíbrios na paisagem da área estudada. A metodologia da pesquisa baseou-
se na articulação da epistemologia materialista e do pensamento crítico com a 
questão ambiental, que conduz ao estudo das relações de interdependência 
existentes entre os componentes do meio natural e da sociedade, associando-se o 
método cartográfico com base em técnicas de geoprocessamento que possibilitou 
um detalhamento das análises diagnosticadas. Foi trabalhado o conceito de espaço 
geográfico do ponto de vista da epistemologia e da ontologia, pautados no 
conhecimento do território na gestão dos recursos hídricos. Além disso, realizou-se 
uma reflexão sobre o espaço urbano e a urbanização. A discussão dos conceitos e 
ideias está permeada pela lógica da contradição contida na relação 
sociedade/natureza. Um conceito chave adotado foi o de produção do espaço e sua 
sistematização no pensamento geográfico, para compreender as formações 
socioespaciais advindas do processo de urbanização e sua classificação como 
categoria essencial na compreensão da dinâmica dos processos de apropriação e 
uso da natureza alocada na bacia hidrográfica. Os resultados dessa pesquisa 
evidenciam uma problemática ambiental na bacia do Rio Verruga, com uma 
diversidade de fatos no contexto da degradação. Percebe-se que os corpos d’água 
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da bacia, funcionam como receptáculos de águas residuárias, perdendo a sua 
capacidade de potabilidade em boa parte dos trechos da bacia, principalmente na 
área urbana de Vitória da Conquista-Ba, outra questão é o desmatamento da 
cobertura vegetal natural com cerca de 93% do total da área da bacia desmatado, 
dando lugar a grandes áreas de pastagens extensiva e agricultura. Com base no 
mapeamento de uso do solo, constatou-se que há uma ocupação concentrada nas 
áreas próximas às principais nascentes da bacia, sobretudo pela expansão urbana 
de Vitória da Conquista. O mapeamento do estado geoambiental da bacia, revelou 
que existe áreas de preservação implantadas, mas é necessário ampliar essas 
áreas com a incorporação de pontos frágeis da bacia ao grupo das áreas 
preservadas. As conclusões desse estudo, revela que é preciso intensificar as 
políticas públicas para a preservação ambiental da bacia e melhoria da qualidade 
das águas pela diminuição dos poluentes nos corpos d’água. Aponta a necessidade 
de ampliar os esforços de mediação da relação sociedade-natureza para diminuição 
dos problemas ambientais identificados. (ROCHA, 2008) 

 
 

11.2. ASPECTOS GERAIS DA BACIA 

 

As Figuras na sequência mostram aspectos importantes da bacia hidrográfica do rio 

Verruga, os quais serão considerados na elaboração do PDDU e do TR para o PMSB e 

PMMA. 
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Figura 9 - Bacia do rio Verruga 
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Figura 10 - Relevo da Bacia do rio Verruga 
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Figura 11 - Bacia do rio Verruga – Cobertura Vegetal 
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11.3. INSERÇÃO DA ÁREA URBANA NA BACIA DO RIO VERRUGA 

As Figuras na sequência mostram aspectos importantes da inserção da área urbana de 

Vitória da Conquista na bacia hidrográfica do rio Verruga, os quais serão considerados na 

elaboração do PDDU e do TR para o PMSB e PMMA. 
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Figura 12 - Expansão da área urbana na bacia do rio Verruga 
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Figura 13 -  Cobertura vegetal do sítio urbano na bacia do rio Verruga 
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Figura 14 - Usos do solo no sítio urbano na bacia do rio Verruga 
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Figura 15 - Usos do solo e tipos de ocupação no sítio urbano na bacia do rio Verruga 
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Figura 16 - Unidades geoambientais no sítio urbano na bacia do rio Verruga 
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Figura 17 - Usos do solo na Reserva do Poço Escuro 
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12. ÁREAS ESPECIAIS DE PLANEJAMENTO 

O Estatuto da Cidade define e estabelece instrumentos importantes e inovadores com 

grande potencial para o aperfeiçoamento da gestão urbana, para a preservação ambiental 

e a mitigação de riscos à saúde e de feições naturais em contexto urbano, incluídas a 

preservação de mananciais e sua mata ciliar, a redução de impactos da urbanização sobre 

meios receptores e o controle da ocupação de áreas de risco geotécnico e de inundação. 

De acordo com Brasil (2004) existem instrumentos que promovem a densificação de áreas 

com adequada infraestrutura urbana e redução de danos ambientais ou a riscos naturais, 

procurando controlar a excessiva expansão urbana e a pressão sobre áreas de proteção 

ambiental. Os instrumentos de regularização fundiária, previstos na Lei Federal nº 

10257/2001, colaboram com a urbanização de favelas, promovendo melhorias nas 

condições sanitárias dessas ocupações de baixa renda; reduzir riscos naturais e impactos 

sobre o meio ambiente. Outros instrumentos como o direito de preempção (preferência do 

locatário em adquirir o imóvel, em caso de venda ou cessão), as operações urbanas 

consorciadas e a transferência do direito de construir, e, podem ser empregados pela 

administração pública municipal com base em objetivos de proteção e valorização 

ambientais. 

A adequada implementação dos instrumentos previstos no Estatuto das Cidades, necessita 

da a disponibilidade de informações e de indicadores que sirvam como base para a 

elaboração de políticas e para a definição de diretrizes do desenvolvimento urbano.  

Sistemas de informações que combinam informação geográfica com dados cadastrais de 

saneamento, indicadores de qualidade dos serviços de saneamento, dados provenientes 

de monitoramento hidrológico e de qualidade de água nos corpos receptores, informações 

sobre uso do solo e tendências de expansão urbana, resultados de estudos de identificação 

de áreas de risco de inundação e de risco geológico, entre outras informações, são 

importantes para o planejamento urbano e para a gestão das cidades.  

De posse dessas informações é possível que o Plano Diretor oriente o desenvolvimento 

urbano para áreas que ofereçam menores riscos naturais e que sejam ambientalmente 

menos sensíveis aos impactos da urbanização, restringindo a ocupação em áreas de risco 

ou áreas estratégicas como reservas de recursos naturais ou por seu valor ambiental e 

ecológico.  
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Ainda nesse sentido, tais informações permitem a adoção de medidas como a realocação 

de populações que ocupem zonas de risco, combinadas com restrições legais, 

regulamentares, fiscalização, ações educativas e destinação adequada dessas áreas, as 

quais são: áreas verdes, áreas de lazer, terrenos de esporte, visando evitar que essas e 

outras áreas de risco sejam ocupadas ou reocupadas, no futuro. Medidas de base 

regulamentar com potencial para contribuir para reduzir riscos naturais são, por exemplo:  

• Identificar e zonear áreas inundáveis, segundo diferentes níveis de risco de 

inundação;  

• Identificar e zonear áreas de risco geológico;  

• Definir áreas com restrição de impermeabilização de solos, de forma a não agravar 

o risco de inundações e orientar a implantação de medidas locais de controle de 

escoamentos, como as soluções compensatórias anteriormente descritas;  

• Identificar e restringir a ocupação de áreas úmidas que têm papel significativo para 

reduzir escoamentos e controlar a poluição de origem pluvial;  

• Definir reservas fundiárias destinadas à implantação de instalações para a coleta e 

o eventual armazenamento de águas pluviais, tendo em vista o controle de cheias;  

• Identificar e preservar zonas que exercem papel de armazenamento e 

amortecimento de cheias, quando da ocorrência de eventos raros; 

• Controlar intervenções em cursos d’água e na planície de inundação que possam 

contribuir para aumentar o risco de inundação ou agravar suas consequências.  

Dentre as áreas especiais existentes no território de Vitória da Conquista, inicialmente 

devem ser considerados as Áreas de Proteção Ambiental já reconhecidas.  

Para a presente etapa serão consideradas para análise as Áreas de Proteção Ambiental 

do Parque Municipal da Serra do Peri-Peri, Poço Escuro, Parque Municipal da Lagoa da 

Jurema, Parque Municipal da Lagoas das Bateias e Parque do rio Verruga. As áreas de 

preservação permanente e as áreas de risco, serão avaliadas na etapa subsequente.  

O Parque Municipal da Serra do Peri-Peri localiza-se na área urbana de Vitória da 

Conquista. Em 1996, o Decreto Municipal nº 8695/96 declarou preservada uma área de 

500 hectares (VITÓRIA DA CONQUISTA, 1996). Em 1998, o Decreto Municipal nº 9328/98, 

ampliou a área para 1.000 hectares, desta vez proibindo as atividades de mineração e 

retirada de vegetação (VITÓRIA DA CONQUISTA, 1998).  
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Contudo, foi através do Decreto Municipal nº 9480/99, que foi instituído o PMSP. Com a 

criação do Parque em 1999, e a definição dos seus limites, procurou-se deter o processo 

de ocupação (desordenada) das encostas da Serra, resultando, em muitos casos, na 

inexistência de uma área de transição ou amortecimento, o que pode trazer uma série de 

problemas para a área. 

O Parque Municipal da Serra do Peri-Peri que está localizado em área urbana, possui 

grande valor biológico e ambiental, local de introdução de espécies e de triagem de animais 

silvestres (único no interior da Bahia), ambiente propício para um trabalho de educação 

ambiental. Apesar de ser um exemplo de políticas públicas voltadas para as questões 

ambientais, necessita de investimentos financeiros, para mitigar as ações antrópicas no 

ecossistema, que, ao longo dos anos, sofreu forte degradação, reduzindo a capacidade de 

suporte desse ambiente natural (VEIGA, 2010). 

De acordo com Veiga (2010) possui aproximadamente 1073,4hectares, como mostra a 

Figura 18.  

Figura 18 - Vitória da Conquista - BA: Parque Municipal da Serra do Peri-Peri 

 

Fonte: Veiga (2010) 
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Apesar de terem as mesmas funções daquelas estabelecidas na Lei Federal do SNUC, na 

prática os Parques Municipais de Vitória da Conquista não são tratados como se deve.  

A partir da Figura 18 é possível observar que parte do Parque Municipal do Peri-Peri, uma 

unidade de Proteção Integral, foi ocupada irregularmente e ao analisar imagens antigas e 

a ocupação continua avançando.  

Além do problema da expansão urbana desordenada no Parque, segundo Veiga (2010) 

correram vários impactos no meio físico dessa área no decorrer dos anos, tais como a 

retirada da cobertura vegetal, do solo e do subsolo, na forma de areia e cascalho, para 

utilização na construção civil, na construção da BR 116, na pavimentação das ruas e 

estradas do município de Vitória da Conquista, promovendo alterações na topografia e a 

perda da biodiversidade.  

Essa atuação antrópica acabou provocando a instabilidade das encostas, desenvolvimento 

de processos erosivos com transporte de materiais para as partes mais deprimidas da área 

urbana, redução da capacidade de infiltração das águas das chuvas e diminuição no 

abastecimento dos lençóis freáticos, sobretudo com redução do volume hídrico nas bacias 

de captação 

Os impactos sobre o solo e a cobertura vegetal do Parque Municipal da Serra do Peri-Peri 

vêm ocorrendo em um tempo bastante longo, implicando em um custo elevado para 

recuperação das áreas degradadas. A retirada de material do solo e subsolo provocou 

grandes alterações no relevo. A cobertura vegetal original foi bastante alterada, ocorrendo 

atualmente predominância de arbustos ou manchas de vegetação rasteira dispersa, a 

exceção da reserva florestal do Poço Escuro que se encontra preservada.  

A configuração do relevo do Parque Municipal da Serra do Peri-Peri associado as áreas 

degradadas sem cobertura vegetal e com solo exposto, favorecem o escoamento 

superficial e os processos erosivos com transporte de sedimentos e aumento no volume 

de água para as partes deprimidas do relevo da cidade. O sistema de drenagem por sua 

vez, pela insuficiência de infraestrutura, não suporta o volume das que ocorrem na região, 

ocasionando uma serie de transtornos nos períodos chuvosos 

O Poço Escuro é uma área preservada, contornada pela malha urbana, uma reserva 

florestal que foi incorporada ao Parque Municipal da Serra do Peri-Peri. Essa área possui 

vegetação exuberante, com espécies de porte alto, sendo a área rica em mananciais 

hídricos onde se encontra a nascente do rio Verruga.  
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A reserva florestal do Poço Escuro inserida no Parque Municipal da Serra do Peri-Peri, 

incravada em um vale, contornada pela malha urbana, em estado de conservação. 

Localiza-se no bairro Guarani a esquerda da imagem e a na direita o bairro Cruzeiro. É 

nessa reserva que se encontram as principais nascentes do rio Verruga. A área constitui 

um importante ecossistema em área urbana, com vegetação nativa de porte alto, 

exuberante e preservada, com presença da fauna silvestre. 

A Reserva Florestal do Poço Escuro foi criada pelo Decreto Municipal nº 9480/99, 

constituindo-se em uma área de 17 ha de mata de cipó remanescente, existente no grotão 

que abriga as principais nascentes do Rio Verruga, na vertente sul da Serra do Peri-Peri, 

com grande diversidade de espécies, da Caatinga Savânica e da Mata Atlântica (SOARES 

FILHO, 2000).  

O Poço Escuro está relacionado com a fundação do Arraial da Conquista, uma vez que os 

moradores daquela região lhe deram esse nome, e a mata já demonstrava a sua 

exuberância e importância ecológica: “[...] os índios atraídos pela perenidade da fonte, 

estabeleceram-se em aldeias nas suas imediações.” (TANAJURA, 1992, p. 25).  

Segundo Veiga (2010) as ações necessárias para o Parque Municipal da Serra do Peri-

Peri perpassam pela regularização fundiária; cadastramento e desapropriação das áreas 

particulares e das ocupadas irregularmente. Além disso, são necessários ainda projetos 

para captação de recursos financeiros para investimento na área em questão; um plano de 

manejo para a recuperação de todas as áreas degradadas; contenção da expansão urbana 

desordenada na Unidade de Conservação, com Leis Complementares mais rigorosas; 

fornecimento das condições adequadas para os fins a que se destinam, dotando-as com 

equipamentos urbanos, como espaço para visitação, educação ambiental, locais para 

lazer, prática de esportes, entre outros, integrado a paisagem natural. 

No que diz respeito ao Parque Municipal Urbano da Lagoa das Bateias, depois de aprovado 

o projeto para essa área, foram executadas algumas intervenções, com mudanças 

positivas no ambiente do Parque. Uma visão panorâmica do Parque Municipal da Lagoa 

das Bateias, localizada no bairro Bateias pode ser observado na Figura 19. 
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Figura 19 - Parque Municipal Lagoa das Bateias 

 

Fonte: Google Earth (2018) 

Embora tenha sido realizado um projeto executivo no Parque Municipal Urbano da Lagoa 

das Bateias, observa-se que a área precisa de algumas intervenções, considerando os 

impactos ocorridos, como a contaminação do recurso hídrico; as áreas de risco de 

inundações, com habitações próximas as margens da lagoa em desnível inferior a lâmina 

d’água; a ausência de mata ciliar, que caracterizam Áreas de Preservação Permanente – 

APP; a situação das pessoas que vivem nas áreas do entorno e a relação com o Parque; 

assoreamento da lâmina d água. 

Segundo Veiga (2010) a origem do assoreamento da lâmina d’água é oriunda da Serra do 

Peri-Peri e dos bairros a montante da Lagoa que não dispõe de pavimentação, de modo 

que os sedimentos são carreados para as partes mais baixas através dos canais de macro 

drenagem pluvial que deságua no Parque da Lagoa.  

O impacto causado na qualidade da água decorre do despejo de esgoto doméstico sem 

tratamento nos canais de drenagem que desembocam na Lagoa. A contaminação 

provocada pelos esgotos citados eleva o índice de matéria orgânica na massa de água, 

reduzindo a demanda por oxigênio necessária às espécies do ecossistema aquático, além 

de provocar um cheiro desagradável.  
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As ocupações de residências próximas a lagoa ocorreram antes de ser definida 

oficialmente como Unidade de Conservação no PDU-2007. No entanto, o PDU-1976, já 

fazia referência ao Parque da Lagoa, localizada no setor Oeste, o que demonstra o 

descaso do governo municipal com a área. 

As áreas com de lotes vazios, chácaras e com baixa ocupação urbana, localizadas nas 

imediações do Parque, deveriam ser desapropriadas, para implantação recuperação da 

mata ciliar de acordo com o previsto em lei para APPs dessa natureza. Uma opção seria 

transformar tais áreas em Reservas Particulares do Patrimônio Nacional – RPPN, com um 

projeto de manejo sustentável, integrado a comunidade.  

Quanto aos aspectos legais, o Parque Municipal Urbano da Lagoa das Bateias não se 

enquadraria como Área de Proteção Integral, considerando que o acesso é livre, sem um 

controle rigoroso. De Grande Relevância seria o desenvolvimento de uma plane de manejo 

da Unidade de Conservação e fiscalização das regras de uso definidas, além do controle 

da poluição e recuperação da vegetação da APP. 

O Parque Municipal da Lagoa do Jurema, é uma Área de Proteção Integral cuja situação é 

um pouco mais crítica do que a Lagoa das Bateias, considerando que anterior a criação 

oficial no PDU-2007, não havia projeto para essa área que já sofreu intensa antropização. 

O ambiente do Parque é constituído de uma nascente que forma a lagoa, que é afluente 

do rio Verruga, localizado em área de depressão, ao lado da BR 116.  

O curso d’água logo que se forma após a Lagoa, que atravessa o bairro Jurema e desagua 

no rio Verruga. 

A ocupação irregular dessa área se deu com o aterro das margens da lagoa, sobretudo 

nas margens da BR-116 (Figura 20).  



 
 
 
 

 

72 
 

Figura 20 - Lagoa da Jurema 

 

Fonte: Google Earth (2018) 

Com a aprovação da área como Unidade de Conservação, o poder público executou as 

primeiras ações, para reduzir as pressões urbanas. Contudo muitas ações ainda são 

necessárias, tais como cadastro dos moradores; desapropriação de parte das áreas; 

implantação de um plano de manejo com recuperação das áreas degradadas e regras de 

uso; manejo da lagoa, despoluição e implantação de equipamentos urbanos.  

As Áreas de Preservação Permanente foram incluídas no Art. 26º do Código de Meio 

Ambiente de 2007. Contudo, essas áreas precisam não foram institucionalizadas, 

delimitadas e cadastradas, pois podem ser objeto de proposta de criação das novas 

Unidades de Conservação, cujas intervenção estariam estabelecidas em projetos de uso 

e ocupação do solo nessas áreas.  

Veiga (2010) utilizou-se técnicas de geoprocessamento, para elaborar o mapa de unidades 

de conservação de Vitória da Conquista. Após a elaboração do mapa de distância das 

margens dos rios e das áreas inundadas, foi feito um trabalho de fotointerpretação das 

áreas mapeadas e a adequação dos limites das Unidades de Conservação – UC, tendo 

como critério as condições do meio físico, o uso e ocupação do solo nas áreas mapeadas, 

assim como da legislação vigente. Como resultado final foi produzido o mapeamento das 

Unidades de Conservação – UC (Figura 21). 
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Figura 21 - Vitória da Conquista - BA: Unidades de Conservação - 2010 

 

 

Por meio do Decreto nº 18.720, de 25 de junho de 2018, a Prefeitura Municipal instituiu a 

criação do Parque Ambiental do rio Verruga. A área compreende o entorno do Rio Verruga, 

que vai desde o trecho da Avenida Bartolomeu de Gusmão até o Anel Viário. A medida tem 

como principal objetivo a preservação dos ecossistemas naturais de relevância ecológica 

para o município.  

O rio Verruga drena a maior parte da área urbana de Vitória da Conquista, no sentido 

norte/sul, nascendo na porção norte (RPE-Reserva do Poço Escuro/PMSP – Parque 

Municipal da Serra do Piripiri), passando pelos bairros Cruzeiro, Guarani, Alto Maron, 

Centro, Jurema, Recreio, Boa Vista, Candeias, Universidade, Espírito Santo e Santa Marta, 

além de fazendas diversas na zona rural do município até o limite com o município de 

Itambé. Do total da área coberta pelo perímetro urbano, cerca de 70% dela está inserida 

na drenagem da bacia do Rio Verruga, o que torna importante a verificação do uso do solo 

urbano, para compreensão da importância da microbacia. 
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Ao longo das últimas décadas, o processo de urbanização desordenada, a construção da 

rodovia BR 116 – Rio – Bahia e o desmatamento para fins agropastoris, aliado às atividades 

de mineração de areia, cascalho, saibro e pedra, levaram a alterações pedomorfológicas 

que se refletem negativamente nas ações de proteção e conservação do equilíbrio do 

ecossistema local no município de Vitória da Conquista. Seguindo o mesmo padrão da 

maioria dos rios baianos, o Verruga passa por sérios problemas ambientais. O histórico de 

degradação deste rio data de 1780, quando já havia na região de suas nascentes, 

aglomerados humanos, atraídos pelo comércio do algodão e a passagem de boiadas do 

interior em direção à capital, sendo a área correspondente à sede do município de Vitória 

da Conquista um ponto de refazimento, pouso e reestabelecimento das tropas. Com o 

processo de urbanização do município, foram ocorrendo transformações espaciais, com a 

consequente redução da cobertura vegetal natural e das matas ciliares, pois a malha 

urbana se concentrou em locais onde se localizam diversas nascentes e mananciais da 

bacia do Rio Verruga. A mata ciliar original foi quase que totalmente substituída por 

pastagens e o solo foi exposto, originando graves processos erosivos. As consequências 

dessa ação podem ser traduzidas pelo aumento do escoamento superficial da água, 

redução da infiltração da água no solo, interferência no ciclo hidrológico e no volume de 

água, com sérios prejuízos para o equilíbrio da dinâmica da bacia. Em meados do século 

XX, a calha do rio sofreu um processo de retificação, alterando o curso e o seu leito natural. 

Ao longo do tempo, outros processos aconteceram como a canalização de grande trecho 

do seu canal, e um consequente aterro de áreas inundáveis, proporcionando uma mudança 

completa no ambiente que antes possuía uma extensa faixa de vegetação arbórea e 

algumas áreas de planície de inundação. Além de agressões de origem econômica – 

agricultura, pecuária e mineração – suas nascentes e suas matas ciliares sofrem pela ação 

antrópica no descarte de resíduos sólidos (principalmente resíduos de construção civil e 

demolições) e lançamento de efluentes não tratados, diretamente no leito do rio. Além 

disso, a expansão urbana de Vitória da Conquista vem provocando uma diminuição 

contínua do ambiente natural no entorno das principais nascentes do rio Verruga e em boa 

parte de seu leito, de modo acentuado até os anos 2007, dando lugar a problemas de 

erosão, desmoronamentos de encostas, assoreamento dos cursos d’água, poluição, dentre 

tantos outros. 

Deve-se observar que, apesar de as nascentes do rio Verruga encontrarem-se em área de 

reserva ambiental, estas encontram-se totalmente poluídas devido à sua localização, entre 

bairros onde a população do entorno ainda despeja seus efluentes nas proximidades, 
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causando a degradação das mesmas, além também de jogar rejeitos no entorno da reserva 

o que contribui para a poluição das mesmas.  

Depois de percorrer seu curso de modo subterrâneo, atravessando o centro da cidade, o 

rio ressurge em áreas como Avenida Bartolomeu de Gusmão e proximidades do 

Restaurante Popular, onde a poluição e o consequente mau cheiro, são alarmantes. 

Silveira (2011), ressalta que o Rio Verruga ainda sofre com o intenso processo de 

degradação e assoreamento do seu curso, provocado, em especial, pelo inadequado 

dimensionamento da galeria que o conduz sob o centro de Vitória da Conquista, pelo 

lançamento clandestino de esgoto domiciliar e comercial e também pela diferença de cota 

entre a saída do canal e o leito, após o cruzamento com a Avenida Bartolomeu de Gusmão.  

De acordo com Guimarães e Paula (2013), o estágio de degradação da bacia hidrográfica 

do Rio Verruga demonstra quão impactante são as ações antrópicas no meio ambiente. 

Como muitas outras cidades no Brasil e no mundo, a formação de Vitória da Conquista 

deu-se a partir da ocupação das margens do rio, estendendo essa ocupação por várias 

comunidades rurais que dependiam da água para viver e desenvolver suas atividades 

agrícolas.  

O crescimento urbano bastante intenso, especialmente a partir dos anos de 1960, ocorreu 

ao longo do leito do rio, provocando sérios problemas ambientais que atingiram toda a 

extensão da bacia hidrográfica do Rio Verruga.  

Os autores ainda ressaltam que a situação de degradação do rio é tão evidente que a água 

não pode mais ser usada para nenhuma atividade e que a falta de sensibilização da 

população para a conservação dos recursos hídricos representa um fator extremamente 

importante para que o Rio Verruga tenha chegado a condições tão críticas. Uma pesquisa 

realizada pela Fundação SOS Mata Atlântica, que analisou a água de dezenas de lagos e 

rios brasileiros no ano 2011 e seguintes, apontou o Rio Verruga na lista dos mais poluídos 

do Brasil.  

O rio conquistense esteve entre os 69 rios e lagos pesquisados pela fundação desde então. 

O estudo acontece em 70 cidades e 15 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Em 

estudos sobre percepção ambiental de produtores rurais do assentamento Amaralina, 

banhado pelo Rio Verruga, Guimarães e Paula (2013), verificaram com os moradores, que 

a água do rio não é utilizada nem para a dessedentação de animais, devido ao altíssimo 

grau de contaminação de suas águas que, de acordo com os produtores, já causou 

contaminação em animais e pessoas, causando doenças graves.  
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Dentre os problemas ambientais da localidade, os moradores declararam que a poluição 

de rios e córregos é o que mais chama a atenção, seguida pela retirada da vegetação de 

áreas de reserva legal e da mata ciliar dos córregos e rios. Em seguida, vêm as queimadas, 

realizadas antes do plantio de algumas culturas, além da extração de areia em área 

proibida que compreende a reserva ambiental do assentamento. Análises microbiológicas 

e físico-químicas constataram que as águas do Rio Verruga podem ser aproveitadas para 

diversas atividades com limitações ao abastecimento humano sem tratamento apropriado, 

pois há grande quantidade de microrganismos contaminantes nas águas dessa Bacia, 

como resultado do lançamento de resíduos de toda a cidade, nas águas da bacia 

hidrográfica do Rio Verruga (ROCHA, 2009).  

Devido à contaminação, percebeu-se o crescimento no número de casos de pessoas 

contaminadas por doenças transmitidas pela água, em especial pela população ribeirinha 

que ainda faz diversos usos desta água tanto para irrigação e banho quanto para 

abastecimento doméstico (MAIA et al., 2011). Em 2011, o projeto de extensão 

“Reflorestamento Participativo do Rio Verruga”, da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB), venceu o prêmio Bayer Jovens Embaixadores Ambientais.  

O projeto, financiado pela Prefeitura, contou com recursos oriundos do Fundo Municipal do 

Meio Ambiente, deliberado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. O objetivo principal 

era promover ações educativas e de capacitação, a fim de restaurar a mata ciliar em alguns 

trechos do Rio Verruga, em parceria com a comunidade. Tal projeto foi exitoso e expandido 

no ano posterior, sendo que, ações de replantio para recuperação da mata ciliar das 

nascentes foram realizadas, restaurando a qualidade hídrica dessas fontes.  

Apesar dessas ações, no ano 2015 o Rio Verruga continuou a figurar entre os mais 

poluídos do Brasil, tendo sido investigada a situação do mesmo em seu percurso. É 

importante destacar que todas as nascentes do Rio Verruga foram mapeadas e algumas 

estão em processo de recuperação, num esforço contínuo e intenso para a sua 

conservação.  

Além disso, a expansão urbana de Vitória da Conquista provocou uma diminuição contínua 

do ambiente natural no entorno das principais nascentes do rio Verruga e em boa parte de 

seu leito, de modo acentuado até os anos 2007, dando lugar a problemas de erosão, 

desmoronamentos de encostas, assoreamento dos cursos d’água, poluição, dentre tantos 

outros. Vale dizer que, apesar de as nascentes encontrarem-se em área de reserva, estas 

estão poluídas devido à sua localização, entre bairros onde a população do entorno ainda 
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despeja seus efluentes nas proximidades, causando a degradação das mesmas, além 

também de jogar rejeitos no entorno da reserva o que contribui para a poluição das 

mesmas. Depois de percorrer seu curso de modo subterrâneo, atravessando o centro da 

cidade, o rio ressurge em áreas como Avenida Bartolomeu de Gusmão e proximidades do 

Restaurante Popular, onde a poluição e o consequente mau cheiro, são alarmantes. 

Figura 22 - Visualização do canal com águas do Rio Verruga, nas proximidades do 

Restaurante popular 

 

 

Os principais problemas e conflitos socioambientais na microbacia do Rio Verruga, 

conforme aponta estudo realizado por Maia et al. (2011), são: a compactação dos solos 

nas áreas de pecuária, erosão e depauperamento nas áreas de agricultura de subsistência, 

contaminação do solo e da água nas áreas irrigadas, contaminação dos recursos hídricos 

pelos esgotos urbanos e uso de agrotóxicos, degradação ambiental pelas atividades 

mineradoras, queimadas e descontrole na destinação e tratamento dos resíduos sólidos.  

Em se tratando da drenagem da bacia do Rio Verruga, Figueiredo Filho et al. (2015), 

analisaram a bacia do Rio Verruga e observaram que “os corpos d’água da bacia, 

funcionam como receptáculos de águas residuárias, perdendo um pouco sua capacidade 

de potabilidade, principalmente na área urbana do município de Vitória da Conquista 

Bahia”. Estas águas residuárias são compostas por efluentes diversos, incluindo o esgoto 

doméstico e águas pluviais que escoam em razão da declividade dos terrenos que 

compõem a bacia.  

Durante a SEEFLOR 2016, foi apresentada a situação das APP’s do Rio Verruga, por 

Santos et al. (2016), momento em que foi constatado que as categorias de áreas de 

preservação permanentes situadas nas margens dos cursos d´água, em áreas com 
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declividade superior a 45 graus e em áreas em torno de nascentes ocuparam 138,64km² 

(15,36%) da área total da bacia hidrográfica do rio Verruga.  

Dentre essas, a maior participação correspondeu às APP’s de encosta, com 125,45 km² 

(14,70%) e a menor as de nascentes 0,35 km² (0,0385%), e as APP’s de cursos d’água 

representam 13,84 km² (1,52%). Novais et al. (2016) realizaram o mapeamento de uso e 

ocupação do solo da bacia do Rio Verruga, onde é possível verificar que cerca de 40% do 

solo encontra-se desprovido de vegetação ou é área que está sendo utilizada para a 

agricultura.  

Observa-se, portanto, que grande parte das áreas de preservação permanente encontra-

se degradada, apresentando áreas com vasta extensão de poluição. Além disso, por 

estarem desprotegidas, as margens tornam-se mais vulneráveis à poluição e degradação 

ambiental.  

Santos e Oliveira (2016) analisaram a qualidade da água do Rio Verruga, entendida como 

o atendimento ao conjunto de características químicas, físicas e biológicas de acordo com 

as diferentes finalidades para a água, tendo em vista a Resolução nº 357 de 17 de março 

de 2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). Como resultado informaram 

que:  

A análise dos parâmetros não permitiu uma classificação de água, como um todo, em uma 

classe definida, no entanto, pela determinação da cor, turbidez, quantidade de cloreto e 

dureza das amostras de água foi possível analisá-las individualmente a base de seus 

limites estabelecidos na Resolução nº 357/2005 do Conama, observou-se que ela pode 

estar nas classes 2 e/ou 3, porém, o pH encontrado foi 5,4 ± 1,7x10-4 , está abaixo do 

mínimo estabelecido na resolução que é 6,0. Isto pode estar relacionado com o grande 

número de contaminantes que são lançados no Rio Verruga acidificando o meio.  

Corroborando com a afirmativa acima, durante visitação de reconhecimento à poligonal do 

Parque, foram identificados muitos pontos de lançamento de efluentes – sendo a grande 

maioria deles oriundos de canais de drenagem pluvial com presença de esgoto bruto, além 

da presença comum de resíduos sólidos que vão desde aqueles iminentemente 

domésticos (sacolas plásticas, garrafas pet, roupas, dentre outros), até aqueles de origens 

diversas (pneus, eletrônicos, da construção civil e de demolição).  

Entendendo a problemática envolvida que ressalta a relevância desse projeto, procurou-

se fazer uma delimitação de área para execução de projetos de recuperação de área 

degrada e ainda de sensibilização da população de bairros circunvizinhos ao Rio Verruga. 
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Na Figura 23 é possível observar a área de abrangência do projeto. As Figuras na 

sequência mostram aspectos importantes da expansão da área urbana de Vitória da 

Conquista na bacia hidrográfica do rio Verruga. 

Figura 23 - Expansão da área urbana de Vitória da Conquista no entorno do rio Verruga 

 

 

Para o planejamento inicial da Implantação do Parque Ecológico do Verruga, foi 

estabelecida como área de intervenção o trecho urbano da várzea do rio Verruga, que se 

estende desde a ponte da Av. Bartolomeu de Gusmão até o Anel de Contorno Viário. O 

futuro Parque do Verruga deverá compreender as seguintes áreas:  

1. A área de preservação legal da várzea do rio Verruga, com largura variável, a ser 

definida pelo Município através de Decreto, entre a Av. Bartolomeu de Gusmão e o 

Anel de Contorno Viário.  

2. A área do Estádio Lomanto Júnior e seu entorno.  

3. A área da antiga Estação de Tratamento de Esgotos da Embasa, que se encontra 

em negociação para transferência para o Município.  

4. Áreas limítrofes que sejam declaradas de interesse ambiental pelo Município. 

Figura 24 na sequencia mostra a localização, a inserção urbana e a situação atual 

da várzea do Verruga. 
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Figura 24 - Poligonal do Parque Ambiental do Verruga 

 

De acordo com o Decreto, o Parque Ambiental possui aproximadamente 236.767 m², e a 

prefeitura já vem desenvolvendo ações para recuperação das margens do rio Verruga no 

seu trecho urbano, bem como pretende buscar recursos para estruturação do Parque 

Ambiental.  

Dentre as ações já iniciadas está a identificação das áreas institucionais e áreas passíveis 

de desapropriação compreendidas pela área de preservação. Em um levantamento 

preliminar a prefeitura definiu como área de preservação permanente o perímetro de 

113.083m² (que corresponde a 30m de APP em cada margem do rio), e identificou 

236.767m² de área pertencente ao município. A Figura 25 a seguir mostra a situação 
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fundiária dos imóveis localizados na área da primeira etapa do Parque do Verruga, entre 

as Avenidas Bartolomeu de Gusmão e Luís Eduardo Magalhães. 

Figura 25 - Situação fundiária da área da primeira etapa 
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13. REAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

No âmbito dos trabalhos do PDDU destacam-se, com especial importância, os estudos 

pertinentes aos programas e projetos de habitação de interesse social. Neste sentido, 

apresenta-se neste Capítulo uma visão geral e introdutória sobre as áreas de interesse 

social em Vitória da Conquista, destacando os seguintes aspectos; 

• O Programa Minha Casa Minha Vida; 

• O programa de Habitação Popular de Vitória da Conquista; 

• O Programa de Habitação de Interesse Social; 

• O programa de Regularização Fundiária. 

 

13.1. O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

O Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) foi instituído pelo Governo Federal através 

da Lei Federal no 11.977/2009, tendo como objetivo principal a viabilização de moradia 

para a população de baixa renda. No âmbito desse Programa foi institucionalizada a 

Regularização Fundiária, consubstanciada em um conjunto integrado de medidas 

jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos 

irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Nesse contexto, a Regularização Fundiária tem a capacidade de viabilizar a titulação da 

propriedade imobiliária à população pobre do país, possibilitando que sejam destinados 

recursos financeiros à construção de moradias nos terrenos regularizados, pois o alto custo 

da terra urbana é um dos grandes limitadores das ações do PMCMV.  

Desde o lançamento nacional do Programa Minha Casa Minha Vida, o município de Vitória 

da Conquista vem desenvolvendo um amplo programa de habitação popular, com o apoio 

dessa importante iniciativa de política social da União. 

O Minha Casa Minha Vida – MCMV tem por objetivo promover o acesso à moradia por 

meio da produção de unidades habitacionais para famílias de várias faixas de renda, dentre 
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as quais, a FAXA 1, que atende as famílias com renda familiar bruta até R$ 1.800,00 (hum 

mil e oitocentos reais), em operações com recursos do FAR (Fundo de Arrendamento 

Residencial). As condições de enquadramento dos candidatos a beneficiários são: 

a) Renda familiar compatível com a modalidade: – FAIXA 1 - Pessoas físicas com renda 

familiar mensal bruta limitada a R$ 1.800,00 (hum mil e seiscentos reais). O Benefício 

de Prestação Continuada (BPC) e o Bolsa Família, fornecidos pelo Governo Federal, 

não compõem a renda familiar. 

b) Não ser proprietário, cessionário ou promitente comprador de imóvel residencial. 

c) Não ter recebido benefício de natureza habitacional oriundo de recursos orçamentários 

do município, dos Estados, da União, do FAR, do FDS ou de descontos habitacionais 

concedidos com recursos do FGTS, excetuadas as subvenções ou descontos 

destinados à aquisição de material de construção para fins de conclusão, ampliação, 

reforma ou melhoria de unidade habitacional. 

Na matriz institucional de implementação do Programa, o município assume as seguintes 

atribuições: 

a) Desoneração dos tributos - isenção do IPTU e do ISS durante o período de 

construção das unidades habitacionais e do ITIV incidente na aquisição do imóvel que 

será destinado à construção dos empreendimentos vinculados ao Programa e na 

transmissão de propriedade definitiva do imóvel ao beneficiário do programa (1ª 

transmissão). 

b) Inscrição das famílias interessadas. 

c) Definição dos critérios adicionais de priorização, em consenso com o Conselho 

Municipal de Habitação Social. 

d) Atendimento e indicação dos candidatos a beneficiários. 

e) Cadastramento e atualização dos cadastros dos beneficiários no Cadastro Único 

dos Programas do Governo Federal. 

f) Elaboração e execução do Trabalho Técnico Social nos empreendimentos 

construídos no âmbito do Programa cuja indicação dos beneficiários tenha sido 

efetivada pelo Município. 

A elaboração e implantação do MCMV em Vitória da Conquista encontra-se sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, que é o 
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órgão responsável pelas políticas públicas de Assistência Social, de Direitos Humanos – 

políticas desenvolvidas par a mulher, para o idoso e para a diversidade sexual, de 

Habitação de Interesse Social e de Segurança Alimentar e Nutricional, garantindo atenção 

à criança e ao adolescente. A missão é atender cidadãos e grupos que se encontram em 

situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social. 

A execução do MCMV é de responsabilidade da área de Habitação Popular, que possui a 

seguintes estrutura administrativa: 

• Diretoria de Habitação de Interesse Social; 

• Coordenação de Regularização Fundiária; 

• Coordenação de Programas e Projetos Habitacionais; 

• Cadastro de Habitação. 

 

13.2. PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

Além do Programa MCMV, o município de Vitória da Conquista vem desenvolvendo desde 

20133, um amplo Programa de Habitação Popular, implementado através da Lei Municipal 

no 1.186/2003, de 18 de novembro de 2003, cujos tópicos mais importantes são transcritos 

a seguir. 

 

  

http://www.pmvc.ba.gov.br/diretoria-de-habitacao-de-interesse-social/
http://www.pmvc.ba.gov.br/coordenacao-de-regularizacao-fundiaria/
http://www.pmvc.ba.gov.br/coordenacao-de-programas-e-projetos-habitacionais/
http://www.pmvc.ba.gov.br/cadastro-de-habitacao/
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Lei Municipal nº 1186/2003 – Institui a Política de Habitação Popular no 
município de Vitória da Conquista, cria o Programa, o Conselho e o Fundo 
Municipal de Habitação Popular e dá outras providências. 

 

Art. 2º A Política Municipal de Habitação Popular tem por objetivo propiciar a oferta 

de condições dignas de moradia, a melhoria das unidades residenciais e a 

regularização urbanística, imobiliária e fundiária dos aglomerados de habitações 

ocupadas por populações de baixa renda, assegurando a alocação adequada de 

espaços, equipamentos e serviços públicos, reduzindo, no Município de Vitória da 

Conquista, o déficit habitacional das famílias desprovidas de moradia própria, e 

contribuindo para a superação das desigualdades sociais, 

Art. 5º Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o Programa 

Municipal de Habitação Popular, com a finalidade de permitir o acesso à moradia, 

bem como de garantir infraestrutura urbana, equipamentos comunitários e 

condições de habitabilidade para a população de baixa renda residente no 

Município de Vitória da Conquista, desprovida de moradia ou que more em situação 

precária, ocupando áreas de risco, de preservação ambiental ou impróprias ao uso 

habitacional, e espaços alugados ou cedidos de forma provisória. 

Art. 6º O Programa Municipal de Habitação Popular, a ser executado pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social em parceria com os demais Órgãos da 

Administração, tem como objetivos gerais: 

. . . . . . 

VIII - a regularização urbanística e fundiária dos assentamentos habitacionais de 

baixa renda que não se enquadrem nas situações previstas no inciso XII deste 

artigo; 

XII - priorizar a remoção de unidades residenciais localizadas em áreas de risco, de 

preservação ambiental e/ou que interfiram na implantação de obras públicas, 

garantindo a relocação em condições melhores de habitabilidade, por meio do sub-

programa de Reassentamento do Programa Municipal de Habitação Popular; 

No âmbito da problemática urbana de Vitória da Conquista, devem ser destacados a 

importância e os impactos socioambientais dos Programas Minha Casa Minha Vida e de 
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Habitação Popular, concentrado predominantemente nos bairros Zabelê, Campinhos, 

Primavera e Espírito Santo, com um total de 8.294 unidades residenciais implantadas. 

Estes empreendimentos vêm reestruturando ao longo dos anos estas áreas periféricas da 

cidade e incontestavelmente trazendo uma melhoria na perspectiva de vida da população 

mais carente da cidade. Além de representarem novos expressivos centros geradores de 

tráfego, estes empreendimentos atraem e dinamizam a economia urbana, com a 

implantação de outros empreendimentos residenciais, comercias e de serviços em seu 

entorno. 

A Figura a seguir mostra a situação atual dos empreendimentos do MCMV em Vitória da 

Conquista e a quantidade de famílias beneficiadas. 
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13.3. O PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

Juntamente com o desenvolvimento dos programas de habitação popular, o município de 

Vitória da Conquista vem implementado um amplo e intenso programa da habitação de 

interesse social, que se fundamenta nos seguintes instrumentos e dispositivos legais e 

institucionais: 

• A Lei Federal no 10.257/2001 - Estatuto da Cidade; 

• A legislação municipal; e, 

• O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU. 

 

13.3.1. Lei Federal 10.257/2001 – Estatuto da Cidade 

 

Em 10 de julho de 2001 foi promulgada a Lei Federal no 10.257, que regulamenta os artigos 

182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 

outras providências. 

No âmbito constitucional, destacam-se as funções atribuídas ao Município, nos artigos 30 

e 182, pertinentes às políticas urbanas: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I – legislar sobre assuntos de interesse local; 

II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

. . . . . 

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

. . . . . 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes. 
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No âmbito da Lei Federal no 10.257, foram estabelecidos, dentre outros, os seguintes 

objetivos da Política Urbana: 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: 

. . . . . 

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de 

baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso 

e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da 

população e as normas ambientais. 

Em seu artigo 4º, a Lei Federal no 10.257 estabelece os instrumentos de implementação 

da Política Urbana: 

Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 

I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social; 

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões; 

III – planejamento municipal, em especial: 

a) plano diretor; 

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 

Ainda no âmbito do 4º, a Lei Federal no 10.257 estabelece, dentre outros, os seguintes 

instrumentos jurídicos e políticos para implementação da Política Urbana: 

a) desapropriação; 

b) servidão administrativa; 

c) limitações administrativas; 

d) instituição de zonas especiais de interesse social; 

e) concessão de direito real de uso; 

f) concessão de uso especial para fins de moradia; 

g) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 
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h) usucapião especial de imóvel urbano; 

i) regularização fundiária; 

j) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos 

favorecidos. 

A instituição de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) é um instrumento previsto pelo 

Estatuto da Cidade que permite a delimitação e destinação de determinadas áreas do 

Município para abrigar moradia popular, com o objetivo de implantar habitação de interesse 

social.  

Trata-se de uma estratégia voltada a assegurar terras bem localizadas e providas de 

infraestrutura para o uso da população de baixa renda, criando uma “reserva de mercado” 

para habitação social. A delimitação de ZEIS é definida no Plano Diretor do Município ou 

em lei municipal específica. Além disso, as ZEIS determinam normas especiais de uso, 

ocupação, parcelamento do solo e edificação para áreas já ocupadas por assentamentos 

informais. Essas normas são específicas para a área que será objeto de regularização, 

esteja ela vazia ou ocupada. 

No município de Vitória da Conquista, e criação das ZEIS foi institucionalizada através da 

Lei Municipal 016/2006 – Ordenamento e Usos do Solo e de Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano – PDDU, cujos principais tópicos são comentados a seguir.  

 

13.3.2. Lei Municipal 016/2006 – Ordenamento e Usos do Solo 

 

Em 13 de novembro de 2006 foi encaminhado à Câmara de Vereadores, pelo Prefeito 

Municipal, o Projeto de Lei nº 016/2006 que instituiu o Código de Ordenamento do Uso e 

da Ocupação do Solo e de Obras e Edificações. 

As diretrizes básicas da política urbana municipal foram resumidas na Mensagem ao 

Projeto de Lei, abaixo transcrita. 

  



 
 
 
 

 

91 
 

 

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 016/2006 

Senhora Presidenta, Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei 

Complementar nº 016/2006 - Código de Ordenamento do Uso e da Ocupação do 

Solo e de Obras e Edificações do nosso Município - composto pela Parte Geral e 

06 (seis) anexos, que o integram, formando um só instrumento legal. 

O presente Projeto de Lei constitui-se em um dos instrumentos da política urbana, 

conforme disciplina o artigo 182 da Constituição Federal e institui a Lei 10.257, de 

10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade). 

Assim é que, este Projeto, no âmbito do nosso Município, constitui-se em 

planejamento urbano de singular importância que, lastreado no Plano Diretor 

Urbano, cujo Projeto de Lei já se encontra em tramitação nessa Casa, propõe 

delinear diretrizes específicas, destinadas a possibilitar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da nossa Cidade, garantindo o bem-estar e a qualidade de vida 

de seus habitantes. 

É importante informar a Vossas Excelências que esse Projeto é fruto de inúmeras 

reuniões realizadas com os mais diversos segmentos sociais, especialmente com 

profissionais ligados as atividades que envolvem o ordenamento do uso do solo 

urbano, os quais efetivamente participaram da sua elaboração. 

Por outro lado, o presente Projeto constitui-se, também, em grande inovação e 

avanços da atual legislação existente. Como é do conhecimento de Vossas 

Excelências, as posturas municipais inerentes ao ordenamento do uso do solo 

estão distribuídas na Lei nº 118/76 – Plano Diretor Urbano, na Lei nº 695/93 - Código 

de Posturas Municipais, bem como em diversas outras leis avulsas, criadas no 

decorrer dos anos para atender às deficiências daquelas legislações. 

Neste Projeto, estamos propondo a unificação dessas leis, no que diz respeito ao 

ordenamento do uso e da ocupação do solo, bem como melhor disciplinar as obras 

e edificações da Cidade, transformando o Código em instrumento didático que 

facilitará o entendimento e, consequentemente, o seu uso pelos Administrados, 

sejam profissionais da área, sejam grandes ou pequenos construtores, além de 
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melhor instruir a todos os munícipes quanto ao melhor uso dos espaços públicos e 

privados. 

Com efeito, em consonância com o Estatuto da Cidade, observa-se a diretriz geral 

de ordenar e controlar o uso do solo, de forma a evitar a utilização inadequada dos 

imóveis urbanos e a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes, 

promovendo a integração e a complementaridade entre as atividades urbanas e 

rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do 

território sob sua área de influência, assim como a justa distribuição dos benefícios 

e ônus decorrentes do processo de urbanização. 

As disposições de ordenamento e uso do solo vêm para possibilitar uma visão 

conjunta do projeto de Cidade e sua regulamentação espacial, constituindo seus 

objetivos específicos em: 

➢ estabelecer bases sistemáticas de referência e de direito, para o exercício 

do poder de polícia administrativa por parte da Administração municipal, em 

consonância com as diretrizes do Plano Diretor Urbano; 

➢ priorizar a função de moradia como condicionante para implantação de 

atividades não-residenciais em zonas residenciais; 

➢ minimizar os impactos causados na estrutura urbana pelo exercício das 

atividades e a instalação de empreendimentos que configuram o uso e a 

ocupação do solo; 

➢ evitar a segregação de usos, promovendo a diversificação e mixagem de 

usos compatíveis, de modo a reduzir os deslocamentos da população e 

equilibrar a distribuição da oferta de emprego e trabalho na Cidade; 

➢ promover a melhora da qualidade de vida da população e a preservação do 

meio ambiente; 

➢ reduzir a segregação e a exclusão sociais; 

➢ defender o valor da terra e a democratização da utilização do espaço urbano 

e; 

➢ garantir o cumprimento da função social da propriedade. 
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13.3.3. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU 

 

A Política Municipal de Habitação de Interesse Social, cujos principais tópicos são abaixo 

transcrita, foi estabelecida no âmbito da Lei Municipal nº 1.385/2006, que aprovou o Plano 

Diretor do Município de Vitória da Conquista e dá outras providências. 

Art. 2º  Esta Lei contém, como instrumentos básicos de política urbana: ... As 

diretrizes para a política habitacional de interesse social. 

Art. 5º O Plano Diretor Urbano tem como objetivos: 

. . . . . .  

II. Orientar a política urbana para o atendimento das funções sociais da Cidade, 

promovendo: ... a inclusão social das áreas segregadas no meio urbano. 

Art. 20. Em consonância com os princípios básicos que norteiam a estruturação e 

organização do espaço urbano, são considerados como seus elementos 

estruturadores: 

I. A definição do Perímetro Urbano; 

II. O macrozoneamento de Ocupação do Solo; 

III. Os parâmetros de Uso do Solo; 

IV. As Áreas Especiais de Valor Ambiental e Cultural; 

V. As Áreas Especiais de Interesse Institucional; 

VI. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); e 

VII. O Sistema Viário e de Transporte. 

 

SEÇÃO VI – ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS) 

SUBSEÇÃO I - GERAIS 

Art. 38. São Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), porções do território 

destinadas, prioritariamente, à recuperação e regularização urbanística, à 

regularização fundiária e à produção de habitações de interesse social, incluindo a 

recuperação de imóveis degradados, em acordo com as seguintes características: 
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I. ZEIS I: zonas onde predominem áreas de propriedade pública, ocupadas, 

predominantemente, por assentamentos de padrões de ocupação precário 

e popular; 

II. ZEIS II: zonas onde predominem áreas de propriedade privada, ocupadas, 

predominantemente, por assentamentos de padrões de ocupação precário 

e popular; e 

III. ZEIS III: zonas onde predominem glebas ou terrenos não edificados ou 

subutilizados, onde haja interesse público na produção de habitação de 

interesse social e programas de relocação de assentamentos ou de 

desabrigados. 

Art. 39. Ficam enquadradas como Zonas Especiais de Interesse Social as áreas 

delimitadas no Planta 03, do Anexo I desta Lei. 

Parágrafo único. As Áreas Especiais de Habitação Popular, definidas na Lei nº 

1.186/2003, ficam automaticamente enquadradas nas categorias de ZEIS. 

Art. 40. Aplicam-se às ZEIS, de acordo com o interesse público: 

I. Os instrumentos de Política Urbana, previstos na Lei Federal nº 10.257, de 

10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), em acordo com disposições 

específicas estabelecidas no Capítulo VII, desta Lei; e, 

II. Os parâmetros gerais estabelecidos no Código de Ordenamento do Uso e 

da Ocupação do Solo e de Obras e Edificações, para habitação de interesse 

social. 

Parágrafo único. Só será permitido o remembramento de lotes, nas Zonas e Áreas 

de Interesse Especial - ZEIS, quando destinados à implantação de equipamentos 

comunitários de interesse coletivo ou quando juridicamente necessário para a 

conformidade com a área de lote exigida para a titulação individual da habitação 

social. 

Art. 41. A criação e delimitação de novas ZEIS I e II ocorrerá quando identificadas, 

pelo Poder Público, novas ocupações e parcelamentos irregulares e precários, por 

famílias de baixa renda, quando solicitada pelos moradores ou indicadas pelo Plano 

Municipal de Habitação. 



 
 
 
 

 

95 
 

Art. 42. A criação e delimitação de novas ZEIS deverá ser objeto de lei específica, 

que estabelecerá os respectivos parâmetros de regularização urbanística e 

fundiária. 

 

SUBSEÇÃO II - DE REGULARIZAÇÃO 

Art. 43. O processo de regularização das ZEIS deverá ser realizado de forma 

integrada entre o poder público e comunidade, em acordo com lei municipal 

1.186/2003, compreendendo, no mínimo: 

I. A elaboração de um Plano de Urbanização Local, incluindo a programação para 

implantação de infraestrutura, equipamentos urbanos e serviços comunitários; 

II. A elaboração de um Plano de Regularização Fundiária; 

III. A constituição do Fóruns Comunitários, visando a organização social e a 

consolidação de um modelo de gestão local, composto por: 

a) representantes do Executivo Municipal; 

b) população moradora das ZEIS, ou daquela para a qual as ZEIS estiverem 

destinadas, 

c) representantes das suas associações; e 

d) representantes dos proprietários de imóveis localizados nas ZEIS, quando se 

tratar de áreas particulares. 

IV. a elaboração e execução de Programas de Geração de Trabalho e de Renda; e 

V. a produção e melhoria de unidades habitacionais. 

A regularização de ZEIS I e II obedecerá a prioridades fixadas em acordo com os 

seguintes critérios: 

I. A precariedade do assentamento, considerando-se as características do desenho 

urbano, a densidade da ocupação, a oferta de infraestrutura e equipamentos 

urbanos, bem como as condições de salubridade; 

II. O nível de riscos de vida ou ambientais, considerando-se a implantação em áreas 

passíveis de ocorrência de deslizamentos, áreas alagadiças ou de solos instáveis, 

a incidência de acidentes e o gravame ao meio ambiente; e 
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III. A disponibilidade de recursos no Orçamento e existência de parcerias com 

interessados para investimento em área determinada. 

A regularização da ZEIS poderá implicar em reurbanização, considerando a 

precariedade da infraestrutura, ou em relocação da população, no caso de haver 

riscos de segurança e saúde para a população ou para a preservação ambiental. O 

Fórum Comunitário de cada ZEIS participará de todas as etapas de processo de 

regularização. 

 

SUBSEÇÃO III - DE URBANIZAÇÃO 

Art. 44. O Plano de Urbanização de cada ZEIS será estabelecido por decreto do 

Poder Executivo e deverá prever: 

I. O diagnóstico da ZEIS, contendo, no mínimo, a análise físico-ambiental, a análise 

urbanística e fundiária e a caracterização sócio-econômica da população residente; 

II. As diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos para o uso e ocupação do solo, 

inclusive o coeficiente de aproveitamento máximo; 

III. Os projetos e intervenções urbanísticas necessários à recuperação física da 

área, incluindo, de acordo com as características locais.  

IV. A forma de integração das ações dos diversos setores públicos que interferem 

na ZEIS objeto do Plano; 

V. Os instrumentos aplicáveis para a regularização fundiária e a definição da forma 

de aquisição, se onerosa ou gratuita; 

VI. O compromisso da comunidade com o controle do uso e da ocupação da área; 

VII. As fontes de recursos para a implementação das intervenções; e 

VIII. O plano de ação social. 

Os proprietários de lotes ou glebas e as entidades representativas dos moradores 

de ZEIS poderão apresentar, ao Executivo, propostas para o seu Plano de 

Urbanização. 

O Plano de Urbanização poderá abranger mais de uma Zona Especial de Interesse 

Social. Os Planos de Urbanização de cada ZEIS deverão ser aprovados pelo 

Conselho Municipal de Habitação Popular. 
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Para o desenvolvimento e implementação dos Planos de Urbanização das ZEIS, o 

Executivo poderá disponibilizar assessoria técnica, jurídica e social à população 

moradora. 

 

13.3.4. Zonas Especiais de Interesse Social 

 

As Zonas Especiais de Interesse Social em Vitória da Conquista foram criadas através da 

Lei Municipal no 1.186/2003, que institui a política de habitação popular no município de 

Vitória da Conquista, cria o Programa, o Conselho e o Fundo Municipal de Habitação 

Popular e dá outras providências. 

 

A – ASSENTAMENTOS POPULARES 

− Henriqueta Prates; 

− Conjunto da Vitória; 

− Renato Magalhães; 

− Santa Helena; 

− Alto da Conquista; 

− Parque da Colina; 

− Alto do Bruno Bacelar; 

− Ubaldino Gusmão; 

− Nova Cap; 

− Recanto das Águas; 

− Nova Cidade; 

− Cidade Modelo; 

− Vila América. 
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B - OCUPAÇÕES 

− Kadija (ao lado do Cemitério); 

− Alto da Conquista (área verde); 

− Vila União; 

− Ipanema; 

− Alto da Boa Vista; 

− José Machado Costa; 

− CGC (canteiro central); 

− Paulo Rocha; 

− Anelita Nunes; 

− Tanque Seco; 

− Nossa Senhora de Lourdes; 

− Encosta do CONVEIMA I; 

− Espírito Santo (Lagoa do Jurema); 

− Pedrinhas; 

− Encosta do CONVEIMA II; 

− Encosta do Santa Terezinha; 

− Santa Cruz. 
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14. O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Em seu conceito global, a regularização fundiária, em síntese, consiste em um conjunto de 

medidas jurídico-legais, físico-urbanísticas e socioambientais que visam à regularização 

de assentamentos ou ocupações irregulares e a titulação de seus moradores por meio de 

vários instrumentos de regularização previstos em legislações específicas, com vistas a 

garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

propriedade urbana e o ambiente ecologicamente equilibrado.  

Esta conceituação básica encontra respaldo no artigo 46 da Lei Federal nº 11.977, de 07 

de julho de 2009, o qual dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida e a regularização 

fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas.  

No que se refere ao aspecto jurídico, a regularização fundiária objetiva a legalização das 

áreas ou dos lotes ocupados informalmente com a atribuição da posse e/ou propriedade, 

a depender do instrumento jurídico de regularização adotado, aos seus ocupantes. Visa a 

regularização jurídica garantir a segurança da posse, de forma individual ou coletiva e, por 

conseguinte, a permanência dos ocupantes na área regularizada. 

Em que pese o Município de Vitória da Conquista já possuir a titularidade do total das áreas 

dos assentamentos objeto do presente Projeto – Henriqueta Prates e Parque da Colina, 

faz-se necessária a efetivação do processo de titulação dos ocupantes qualificados, para 

garantir a segurança da posse e a permanência dos moradores naquela localidade, 

aumentando o sentimento de pertencimento e autonomia daquela comunidade. 

Para uma abordagem prévia e instrumental do processo a ser implementado, é 

apresentada uma visão geral da fundamentação jurídica, dos objetivos e das estratégias 

da regularização fundiária, destacando os seguintes aspectos: i) caracterização do 

processo de regularização fundiária; ii) o programa municipal de regularização fundiária e, 

iii) objetivos e estratégias da regularização fundiária. 

 

14.1. O PROCESSO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Conforme Inciso VII do art. 47 da Lei 11.977/2009, a ação de Regularização Fundiária de 

Interesse Social tem como fulcro a regularização fundiária de assentamentos irregulares 
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ocupados, predominantemente, por população de baixa renda, podendo ser aplicada, 

preferencialmente, nas seguintes situações: 

a) em que a área esteja ocupada, de forma mansa e pacífica, há, pelo menos, 5 (cinco) 

anos (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011); 

b) de imóveis situados em ZEIS; ou  

c) de áreas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios declaradas 

de interesse para implantação de projetos de regularização fundiária de interesse 

social. 

Um maior impulso à regularização fundiária foi recentemente proporcionado pela 

obrigatoriedade da implementação da Política Nacional de Regularização pelos 

Municípios, a fim de atender à função social da cidade e da propriedade urbana, garantindo 

o direito à moradia e condições dignas de vida à população de baixa renda. Tal 

obrigatoriedade consta na Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2009. 

 

14.2. BASE LEGAL 

 

As bases jurídicas para a regularização fundiária estão consubstanciadas no seguinte 

arcabouço legal: 

• Constituição Federal; 

• Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2009 - Dispõe sobre o Programa Minha Casa, 

Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em 

áreas urbana e dá outras providências; 

• Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Regulamenta os arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 

providências; 

• Lei Estadual nº 11.041, de 07 de maio de 2008 - Institui a Política e o Sistema Estadual 

de Habitação de Interesse Social, cria o Fundo Estadual de Interesse Social e dá outras 

providências. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art1
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14.3. DIRETRIZES GERAIS 

As diretrizes gerais para a implementação da regularização fundiária são estabelecidas no 

Artigo 2º Lei Federal no 10.257/2001 – Estatuto da Cidade: 

• garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

• gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

• cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade 

no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

• planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população 

e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de 

modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos 

sobre o meio ambiente; 

• oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos 

adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; 

• ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: a utilização inadequada dos 

imóveis urbanos; a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; o 

parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à 

infraestrutura urbana; a instalação de empreendimentos ou atividades que possam 

funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura 

correspondente; a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua 

subutilização ou não utilização; a deterioração das áreas urbanizadas; a poluição e a 

degradação ambiental; e a exposição da população a riscos de desastres; 

• integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista 

o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de 

influência; 
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• adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 

compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do 

Município e do território sob sua área de influência; 

• justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 

• adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos 

públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os 

investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes 

segmentos sociais; 

• recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização 

de imóveis urbanos; 

• proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 

patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 

• audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de 

implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos 

sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população; 

• regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 

mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do 

solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 

ambientais; 

• simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas 

edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e 

unidades habitacionais; 

• isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 

empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o 

interesse social. 

• estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de 

sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a 

redução de impactos ambientais e a economia de recursos naturais; 

• tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, 

telecomunicações, abastecimento de água e saneamento. 
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14.4. PRINCÍPIOS 

 

Os princípios fundamentais para a implementação da regularização fundiária são 

estabelecidos no Artigo 48 Lei Federal no 10.257/2001 – Estatuto da Cidade: 

• ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, com prioridade 

para sua permanência na área ocupada, assegurados o nível adequado de 

habitabilidade e a melhoria das condições de sustentabilidade urbanística, social e 

ambiental;  

• articulação com as políticas setoriais de habitação, de meio ambiente, de saneamento 

básico e de mobilidade urbana, nos diferentes níveis de governo e com as iniciativas 

públicas e privadas, voltadas à integração social e à geração de emprego e renda;  

• participação dos interessados em todas as etapas do processo de regularização;  

• estímulo à resolução extrajudicial de conflitos; e  

• concessão do título preferencialmente para a mulher.   

 

14.5. REQUISITOS PARA O PROJETO 

 

Para o desenvolvimento do projeto de regularização fundiária deverão ser considerados, 

dentre outros os seguintes condicionantes: 

Aspectos Sociais 

QUEM SÃO AS PESSOAS QUE MORAM NA ÁREA – trata-se de um cadastramento 

técnico e social no qual são levantadas informações sobre os ocupantes da área, com o 

recolhimento de documentos e informações que serão utilizadas no processo de 

regularização fundiária. Também tem por objetivo levantar dados sociais da população do 

assentamento, identificando as atividades econômicas desenvolvidas pelos moradores, 

histórico cultural da área, formas de organização comunitária, demandas e necessidades 

de infraestrutura da comunidade. 

Aspectos físicos, ambientais e urbanísticos 

DEFINIÇÃO DE SUA ABRANGÊNCIA – trata-se da delimitação espacial (área, perímetro) 

do local que será objeto de regularização fundiária. Essa delimitação é bastante importante 
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para orientar as pesquisas e buscas para identificação da situação fundiária e da 

titularidade, como também para a elaboração de projetos de infraestrutura. 

DEFINIÇÃO DA BASE FÍSICA DO PARCELAMENTO EXISTENTE – trata-se de identificar 

a forma de ocupação feita pela comunidade e de sobrepor a uma outra base existente na 

Prefeitura que pode se tratar da planta de um loteamento anteriormente aprovado ou da 

planta de zoneamento. Geralmente, essa identificação é fundamentada num levantamento 

topográfico planialtimétrico da área. Ele objetiva coletar e representar em mapa todas as 

informações físicas e urbanísticas relativas ao assentamento, permitindo a elaboração do 

Projeto de Regularização Fundiária e do cadastramento físico dos lotes, identificando e 

individualizando a faixa de terra ocupada por cada morador.  

IDENTIFICAÇÃO DAS POSSÍVEIS NECESSIDADES DE REMOÇÃO – pode ocorrer em 

função da existência de áreas de risco, implantação de equipamentos comunitários ou 

infraestrutura. Para as remoções sugeridas, deve ser apresentada alternativa habitacional, 

preferencialmente, dentro da própria área ou no seu entorno imediato. 

IDENTIFICAÇÃO DAS LIMITAÇÕES URBANÍSTICAS – trata-se da identificação das 

limitações impostas pela legislação urbanística e ambiental. Assim, deverão ser 

analisadas: 

a) A Legislação Municipal incidente sobre a área: Lei Orgânica, Plano Diretor, Lei de 

Uso e Ocupação do Solo, normas referentes à ZEIS e/ou regularização fundiária, 

Código de Obra e Edificações e demais leis que estabeleçam parâmetros 

urbanísticos no uso e parcelamento do solo urbano no município, leis ambientais, 

dentre outras pertinentes ao tema; 

b) A Legislação Estadual: Constituição Estadual, Lei de Terras, Legislação sobre 

regularização fundiária em áreas onde há interesse estadual, legislação ambiental, 

legislação estadual de registros públicos (incluindo pareceres e provimentos da 

Corregedoria Geral de Justiça), dentre outras; 

c) A Legislação Federal: Constituição Federal, Estatuto da Cidade, Resoluções do 

Conselho Nacional das Cidades, Lei de Registros Públicos, legislação ambiental, 

Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei de Regularização Fundiária. 

Aspectos dominiais 

IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA – este levantamento deve ser realizado junto 

aos Cartórios de Imóveis e aos departamentos de aprovação de loteamentos das 
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prefeituras e traz basicamente informações sobre a situação fundiária da área objeto de 

análise: se o proprietário é um particular ou se o proprietário é o Poder Público (Municipal, 

Estadual ou Federal). Também deverão ser averiguados os cadastros na Secretaria da 

Fazenda Municipal e/ou Secretaria de Habitação, verificando se há lançamento e se existe 

dívida de IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano. Também deverá ser averiguado se há 

processo de parcelamento aprovado para a área, levantando-se informações históricas do 

local. Os órgãos da administração municipal responsáveis pela análise e aprovação de 

parcelamentos do solo para fins urbanos também podem fornecer informações 

importantes. Vale ainda registrar a necessidade de levantamento de informações junto à 

Secretaria do Patrimônio da União (SPU), e, em se tratando de terras devolutas, deve-se 

procurar a Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA).  

IDENTIFICAÇÃO DOS TITULARES/PROPRIETÁRIOS DO TERRENO A SER 

REGULARIZADO – trata-se de um detalhamento do item anterior, com a identificação de 

quem é o proprietário do terreno que se busca regularizar. 

IDENTIFICAÇÃO DE COMPROMISSOS DERIVADOS AINDA NÃO REGISTRADOS 

(COMPRA E VENDA, COMPROMISSO, CESSÃO) – são informações importantes para 

verificar se existem outros interessados na área, que podem promover disputas em relação 

ao terreno. 

 

14.6. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

A participação social deve ser garantida nas ações de regularização fundiária. As políticas, 

programas, projetos e ações de regularização fundiária devem sempre contar com uma 

permanente e efetiva participação e controle social, em especial da população a ser 

atendida. Essa participação pode ocorrer por meio de: 

 

• Promoção de debates por instâncias de participação, como Conselhos, Grupos 

Gestores, Conferências, Fóruns, a fim de garantir a participação da população em todas 

as fases do processo de regularização fundiária; 

• Ciência a todos os adquirentes dos problemas que envolvem o parcelamento; 

• Ciência à sociedade pelos meios de comunicação; 

• Criação de uma esfera de representação dos moradores; 
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• Incorporação de entidades da sociedade civil que tenham interesse na solução do 

problema (ambientais, de defesa do patrimônio, associações de moradores do 

entorno). 

 

14.7. ETAPAS PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

A elaboração e implementação de um projeto de regularização fundiária compreende as 

seguintes etapas: 

a) Seleção da área a ser regularizada; 

b) Pesquisa de propriedade da área do assentamento; 

c) Cadastro socioeconômico dos moradores; 

d) Levantamento topográfico cadastral do assentamento ; 

e) Elaboração do Projeto de Regularização Fundiária; 

f) Elaboração do Projeto Urbanístico participativo no caso de necessidade de 

intervenções físicas, visando a melhoria das condições de habitabilidade; 

g) Discussão e aprovação do Projeto Urbanístico pela comunidade; 

h) Aprovação administrativa do Projeto Urbanístico nos órgãos de planejamento 

municipais; 

Para o caso de áreas públicas, como nos assentamentos em Vitória da Conquista, devem 

ser observadas ainda as seguintes etapas: 

 Elaboração do Projeto de Lei de desafetação da área (se for necessário, caso se trate de 

bem de uso comum do povo ou bem de uso especial. Para o Poder Público dispor de 

determinado bem, é necessário que este esteja enquadrado como bem dominical); 

a) Elaboração dos contratos do instrumento jurídico utilizado; 

b) Assinatura dos contratos; 

c) Encaminhamento dos contratos para registro em Cartório de Registro de Imóveis; 

d) Implantação do Projeto de Urbanização (obras de abertura e alargamento de becos, 

recuo de cercas e muros, relocalização de casas, construção de rampas e muros 

de arrimo, etc.). 
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14.8. INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

 

Existem alguns instrumentos jurídicos de regularização fundiária propriamente ditos. São 

aqueles que transferem a posse ou a dominialidade e, por meio deles, ocorre a titulação. 

Existem também instrumentos jurídicos e urbanísticos que podem desempenhar 

importante papel de apoio e suporte no processo de regularização fundiária de determinada 

área. Eles podem, por exemplo, viabilizar a aquisição de terrenos pelo poder público, para 

posterior regularização fundiária em favor dos beneficiários, ou criar situações que 

promovam uma maior segurança para os ocupantes de áreas particulares ou públicas. 

Assim, podemos dividir os instrumentos em “Instrumentos de Suporte” e “Instrumentos de 

Titulação”. 
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15. LEVANTAMENTO PRELIMINAR E AVALIAÇÃO DOS LOTEAMENTOS 
RURAIS 

 

Apresenta-se neste Capítulo uma abordagem inicial sobre a problemática dos loteamentos 

rurais em Vitório da Conquista, enfocando os seguintes aspectos: 

• Considerações gerais sobre os loteamentos rurais; 

• Levantamento preliminar dos loteamentos rurais; 

• Avaliação de um exemplo de loteamento rural: o conceito do projeto do 

Empreendimento Haras Residence; 

• Parecer técnico de aprovação do conceito do Haras Residence; 

• O Termo de Acordo e Compromisso – TAC do Empreendimento Haras Residence; 

• Mensagem do Prefeito à Câmara Municipal para aprovação do Empreendimento Haras 

Residence; 

• A Lei Municipal de aprovação do Empreendimento Haras Residence. 

 

15.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS LOTEAMENTOS RURAIS 

 

O parcelamento de imóveis rurais para fins urbanos fora da área urbana ou expansão 

urbana, para fins urbanos de imóvel rural localizado fora da área urbana ou de expansão 

urbana, é previsto e regulado no ordenamento pátrio há algumas décadas, entretanto, só 

veio a ganhar evidência na última década, passando a ser objeto de grandes 

empreendimentos.1 

É importante nesse contexto definir o que é imóvel urbano e o que é imóvel rural. É 

considerada área urbana aquela entendida como tal no plano diretor municipal ou norma 

municipal, e, neste sentido é atribuição municipal definir os perímetros urbanos. Além 

disso, o imóvel precisa atender alguns requisitos para ser considerado urbano, 

principalmente quando se localiza fora da zona urbana ou sem não possui zoneamento. O 

imóvel rural por sua vez é caracterizado como aquele que estiver sendo utilizado em 

exploração extrativa vegetal agrícola, pecuária ou agroindustrial.  
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As áreas urbanas estão sujeitas a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana (IPTU), enquanto que nos imóveis rurais incidem o Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural. Em caráter de exceção, alguns imóveis mesmo situados em 

zona urbana, devido à sua destinação rural, ou seja, exploração extrativista, pecuária, 

agricultura em geral, deixam de pagar IPTU para pagar Imposto Territorial Rural – ITR. Do 

mesmo modo, alguns imóveis, mesmo situados em zona rural, devido à existência de 

benfeitorias típicas de imóvel urbano, apesar da destinação rural pode ensejar a cobrança 

do IPTU. 

O Quadro 5 resume a diferença entre imóvel urbano e rural. 

Quadro 5 – Elementos que diferenciam imóvel urbano e rural 

IMÓVEL URBANO IMÓVEIS RURAIS 

IPTU (MUNICIPAL) ITR (UNIÃO) 

1. LEI MUNICIPAL; 

2. Dois destes requisitos: 

• meio-fio ou calçamento, com 
canalização de águas pluviais; 

• abastecimento de água; 

• sistema de esgotos sanitários; 

• rede de iluminação pública; 

• escola primária ou posto de saúde a 
uma distância máxima de 3 (três) 
quilômetros do imóvel considerado. 

(§ 1º, do art. 32 do Código Tributário 
Nacional ) 

• DESTINAÇÃO 

Art. 15 do Decreto – lei nº 57, de 18-11-
1966 (com força de lei complementar) o 
imóvel que estiver sendo utilizado em 
exploração extrativa vegetal agrícola, 
pecuária ou agro industrial está sujeito à 
incidência do imposto territorial rural – ITR – 
de competência da União. 

 

A Lei Federal nº 4.504/1964 em seu artigo 65 define que não se pode dividir o imóvel rural 

em tamanho inferior ao módulo rural mínimo fixado pelo Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (Incra) para cada propriedade.  

A Lei Federal nº. 6.766/79 por sua vez permite o parcelamento de imóveis para fins urbanos 

apenas em zona urbana, zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica; ou 

seja, em zona rural nenhum terreno pode ser loteado ou desmembrado para fins de 

implantação de núcleo residencial, comercial, industrial ou de lazer. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/129053/lei-do-imposto-rural-lei-8847-94
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No que se refere às áreas rurais, o Incra tem a atribuição de definir os módulos rurais 

mínimos para o parcelamento rural. A mesma autarquia na Instrução Normativa nº 17-b de 

1980 delineia as hipóteses de parcelamento do solo rural, para fins urbanos de imóvel 

localizado fora da área urbana ou de expansão urbana. Nessa Instrução o parcelamento 

para fins urbanos de imóvel rural somente poderá ser executado em áreas que:  

a) por suas características e situação, seja própria para a localização de serviços 

comunitários das áreas rurais circunvizinhas; 

b) seja oficialmente declarada zona de turismo ou caracterizada como de estância 

de hidromineral ou balneária; 

c) comprovadamente tenha perdido suas características produtivas, tornando 

antieconômico o seu aproveito. 

De acordo com Teixeira (2009) Para que seja feito qualquer desmembramento de lote 

urbano, o registro imobiliário deve exigir o alvará municipal, devido à competência 

constitucional do Município no ordenamento das cidades.  

A competência cadastral dos imóveis rurais, como citado anteriormente, é hoje exercida 

pelo Incra, autarquia federal ligada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Portanto, 

aplicado o mesmo raciocínio, todo desmembramento rural, por mais simples que seja, 

deveria ser precedido de autorização do Incra, em decorrência de sua competência legal 

para o cadastramento e fiscalização dos imóveis rurais. Entretanto, o artigo 8º da Lei nº 

5.868/72 criou uma anuência automática quando da transmissão de parcela desmembrada 

de imóvel rural, sem necessidade de autorização estatal, desde que respeitada a fração 

mínima de parcelamento. 

O país vem experimentando desde a década de 40 um intenso processo de urbanização, 

e em consequência problemas relacionados a falta de planejamento se intensificaram. Com 

a promulgação da Constituição de 1988, a sociedade brasileira passou a contar com um 

elemento norteador do planejamento e da gestão urbana, contudo esse instrumento 

sozinho não efetivou a justiça social e gestão democrática nas cidades brasileiras.  

A onda do crescimento urbano acelerado foi acompanhada pelo município de Vitória da 

Conquista, incentivado principalmente pela produção agrícola.  

Segundo Silva (2013) a expansão urbana do município se deu de forma desordenada, 

desrespeitando os mananciais naturais da cidade, gerando graves problemas ambientais. 

Nesse sentido foi elaborado o Plano Diretor Urbano - PDU, (primeiro PDU - lei 118/76 em 
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1976) para ordenar as áreas urbanas do município e direcionar sua expansão. No entanto, 

a implantação do PDU não satisfez com sua proposta e vários problemas surgiram desde 

então, por falta de políticas públicas eficientes e um caráter democrático da ação dessa 

legislação, que atuou principalmente em prol do crescimento econômico da cidade.  

Visando o aumento da arrecadação, muitas vezes os governos municipais caracterizam 

áreas de caráter rural como imóveis urbanos, como é o caso do Bairro Lagoa das Flores 

em Vitória da Conquista. Nesse bairro, segundo Silva (2013), pode-se perceber que o fato 

dessa comunidade ser transformada em área urbana por força da lei municipal traz 

dificuldades para o desenvolvimento da atividade agrícola, como as dificuldades 

encontradas pelos produtores para o acesso as linhas de financiamento. 

Por outro lado, a expansão urbana também tem provocado a transformação de áreas não 

urbanas, ou tipicamente rurais em áreas urbanas devido à implantação de loteamentos.  

Esse último caso também é identificado no município de Vitória da Conquista. Nessas 

situações devido ao conflito de dominialidade da gestão da área rural, que dever ser 

definida pelo plano diretor e ter anuência do Incra, a fiscalização e a expedição de alvarás 

de instalação é dificultada. Tal dificuldade reside no fato de que a maioria dos loteamentos 

que estão sendo implantados em Vitória da Conquista estão em áreas fora da zona urbana 

e de expansão urbana, sendo então zona rural, e dessa forma o município fica sem 

instrumento definidor de regras para o controle dessa ocupação.  

Frente ao exposto o desafio encontrado para o estabelecimento de uma regulamentação 

dos loteamentos em áreas rurais, que deverá estar inserida no âmbito do novo Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano, é a caracterização atual zona urbana, da nova zona 

de expansão urbana, a atual zona rural e as zonas urbano-rurais.  

 

15.2. LEVANTAMENTO PRELIMINAR DOS LOTEAMENTOS RURAIS 

 

Um levantamento preliminar realizado pela Secretaria de Infraestrutura Urbana possibilitou 

a identificação de 12 (doze) Loteamentos Rurais, cuja localização está indicada no Quadro 

a seguir.   
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Quadro 6 - Relação preliminar de Loteamentos Rurais. 

N LOCALIZAÇÃO EMPREENDIMENTO COORDENADAS 

1 Povoado Pedra Branca Chácaras Beija-Flor -14º 55’ 33” / -41º 01’ 00” 

2 Estrada da Batalha Chácara do Fazendeiro Norte -15º 25’ 41” / -40º 51’ 44” 

3 Região Lagoa das Flores Chácaras Porto Fino Only -14º 50’ 38” / -40º 46’ 26” 

4 Região Lagoa das Flores Chácaras Clube do Cavalo -14º 50’ 31” / -40º 45’ 25” 

5 Estrada da Barra  Loteamento Monte Sinai SI 

6 Estrada da Barra Haras Camping Clube SI 

7 Povoado São Sebastião Fazenda Horizonte do Vale SI 

8 Povoado São Domingos Loteamento Campo Formoso SI 

9 Povoado de Itapirema Loteamento Haras Coliseu -14º 46’ 25” / -40º 46’ 20” 

10 Povoado de Caiçara Loteamento Lamartini SI 

11 Região de Capinal Loteamento Ecovilas SI 

12 Região de Capinal Chácaras do Fazendeiro Sul SI 

 

15.3. O CONCEITO DO LOTEAMENTO HARAS RESIDENCE 

 

O texto abaixo, extraído do processo de licenciamento do Empreendimento, apresenta o 

conceito e a justificativa do Projeto: 

Projetado para oferecer o que há de melhor em termos de conforto, segurança e 

qualidade de vida, o conceito do HARAS RESIDENCE segue a uma tendència 

moderna de viver em um condomínio de casas inserido num ambiente típico de 

fazenda. 

Tem-se discutido muito, na contemporaneidade, sobre a importância do lazer como 

fator indispensável para se pensar a qualidade de vida e o bem - estar humano. A 

intensificação da discussão do lazer levou ao seu reconhecimento como um dos 

fatores básicos para o exercício da cidadania e para a busca de uma vida com mais 

sentido e qualidade. 

Como forma de superar esse quadro, a projeto conceitual do Condomínio HARAS 

RESIDENCE proposto é parte de uma perspectiva contra-hegemõnica, base para 

uma nova cidadania, que pressupõe transformação ambiental e é construído 

através da noção de liberdade, responsabilidade, participação e sustentabilidade. 
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Neste passo o Partido Urbanístico proposto para o HARAS RESIDENCE propõe o 

parcelamento de uma área de 800.000m2, dos quais 720.000m2 são destinados aos 

futuros adquirentes. A concepção prevê a implantação da maioria dos lotes com 

áreas médias entre 500 a 800 m2 , tendo em vista que a descaracterização da área 

rural proposta para implantação de lotes de recreio e lazer de campo tem como 

objetivo primordial assegurar aos seus adquirentes, uma espécie de "segundo lar", 

o repouso semanal, o lazer e o convívio com o meio ambiente. 

Tal importância é legitimada principalmente quando o espaço recriado do Haras 

Residence apresenta-se "como espaço de encontro, convívio, do encontro com o 

'novo' e com o diferente, lugar de práticas culturais, ambientais, de criação, de 

transformação e de vivências diversas, no que diz respeito a valores, 

conhecimentos e experiências" 

 

Figura 26 - Vista da Implantação Geral do Condomínio 
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A partir desse entendimento, a concepção de parcelamento do solo em lotes maiores do 

que o proposto no Haras Residence remete a outro conceito de empreendimento, distinto, 

previsíveis para áreas não contíguas ao adensamento urbano, ou áreas de expansão 

urbana, compatíveis com lotes entre 0,5 a 1 hectares, onde pequenas atividades agrícolas 

seriam fomentadas, a exemplo de pomares, hortas individualizadas, pequenas criações, 

apropriadas a culturas em minifúndios, conforme prevê o decreto 55891/65 em seu art. 6°, 

Inciso II, que com o objetivo de regulamentar o Estatuto da Terra definiu com maior clareza 

que " minifúndio é o imóvel rural que tiver área agricultável inferior a do módulo fixado para 

a região". 

Desta forma, fica evidenciado que a concepção urbanística proposta é exequível, é 

acessível quanto á manutenção condominial, aproxima as pessoas à natureza e ao 

convívio coletivo compartilhando as áreas verdes, pomares, hortas e todos os espaços 

lúdicos e lazer ativo e contemplativo propostos 

Especificamente com relação a proposta ambiental e de lazer passa a buscar um diálogo 

direto com outras áreas, estando diretamente relacionada à questão urbana do uso do solo 

e da interação com o crescimento potencial de Vitória da Conquista. 

A propósito, O HARAS RESIDENCE está lastreado lição de Hely Lopes Meirelles: 

"Os loteamentos especiais estão surgindo principalmente nos arredores 

das grandes cidades, visando descongestionar as metrópoles. Para esses 

loteamentos não há, ainda, legislação superior específica que oriente a sua 

formação, mas nada impede que os Municípios editem normas urbanísticas 

adequadas a essas urbanizações. E tais são os denominados loteamentos 

fechados', `loteamentos integrados', loteamentos em condomínio', com 

ingresso só permitido aos moradores e pessoas por eles autorizadas, e com 

equipamentos e serviços urbanos próprios, para autossuficiência da 

comunidade. Essas modalidades merecem prosperar. Todavia, impõe-se 

um regramento legal prévio para disciplinar o sistema de vias internas (que 

em tais casos não são bens públicos de uso comum do povo) e os encargos 

de segurança, higiene e conservação das áreas comuns e dos 

equipamentos de uso coletivo dos moradores" 
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15.4. PARECER TÉCNICO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DO HARAS 
RESIDENCE 

O texto abaixo, extraído do processo de licenciamento do Empreendimento, apresenta o 

Parecerr Técnico de aprovação do conceito do Projeto: 

Vitória da Conquista, 18 de Julho de 2013. 

PARECER TÉCNICO CONJUNTO 

Referente: Alteração do Perímetro Urbano do Município 

Processo Administrativo n2 600/2013. 

RELATÓRIO: 

Trata-se de análise de requerimento constante do Processo Administrativo no 

600/2013, referente à proposta de alteração do Perímetro Urbano deste Município 

para fins de implantação do empreendimento Haras Residence, protocolado na 

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. 

O pedido foi encaminhado para análise da Procuradoria Jurídica, que emitiu o 

Parecer de no 191, em 25 de abril de 2013, opinando pela possibilidade de alteração 

legislativa para inclusão da área indicada como área de expansão urbana, "desde 

que atendidas às condicionantes citadas no referido parecer e elaborado parecer 

técnico de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, 

aprovando o Projeto". 

Posteriormente, em 11 de junho de 2013, foi encaminhado pela Procuradoria Geral 

do Município, mediante despacho, requerimento protocolado em 06 de Junho de 

2013 no protocolo geral do Município, sob no 22.952/2013, pela AREA — 

Associação dos Engenheiros da Construção Civil do Sudoeste da Bahia. Entre 

outras considerações técnicas, solicita "a avaliação da inclusão da gleba retro 

citada no perímetro urbano do Município, considerando Laudo Ambiental 

circunstanciado com análise de uso e ocupação do solo de influência imediata, 

elaborado por profissional habilitado, para envio de Projeto de Lei específico, cujo 

pedido foi anexado aos autos administrativos principais para análise conjunta, por 

trata-se da mesma demanda", atendendo a prerrogativa estabelecida na Lei 

Orgânica municipal. 
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Em 18 de Junho corrente, foi encaminhado para a Secretaria de Infraestrutura 

Urbana a Cl 1313 — GAC do Gabinete Civil, solicitando a elaboração de Projeto de 

Lei Complementar que permita a expansão dos limites do atual perímetro urbano, 

visto que a matéria já foi autorizada pelo Executivo Municipal. 

Diante do exposto, a Secretária de Infraestrutura Urbana, despachou o Processo 

no sentido de que fosse realizada uma análise conjunta da demanda, mediante 

vistoria no local, juntamente com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de 

Agricultura, para fins de emissão de parecer técnico, visando deliberar sobre a 

possibilidade de deferimento do pedido, com o encaminhamento de Projeto de Lei 

Específico para inclusão da área como de expansão urbana. 

 

CONSIDERAÇÕES: 

Após a devida análise documental, e a partir de vistoria técnica realizada na área 

em questão, em 28 de Junho de 2013, passou-se a emitir parecer conjunto das 

Secretarias Municipais de Infraestrutura Urbana, Agricultura e Meio Ambiente, 

contendo análise urbanística e ambientai, sobre a possibilidade de transformação 

da área rural em área de expansão urbana, mediante instrumento legal específico, 

a partir de elaboração de Projeto de Lei a ser encaminhado à Câmara Municipal de 

Vereadores, fazendo as seguintes considerações: 

Compete ao Município de Vitória da Conquista fiscalizar e manter a sua 

característica de Pólo Regional, garantindo o desenvolvimento urbano pautado no 

equilíbrio econômico, social, ambiental e urbanístico de seu território, seja ele 

urbano ou rural; 

É notável o crescimento da Construção Civil na última década em todo o País, o 

que também tem ocorrido neste Município de forma acelerada. Constata-se, 

sobretudo nos últimos anos, requerimentos de análise de viabilidade de 

Implantação de diversos projetos de empreendimentos de grande complexidade na 

área urbana, fato que reclama a urgente revisão dos instrumentos legais de 

ordenamento do uso e da ocupação do solo da Cidade, previstos na Constituição 

Federal e na legislação infraconstitucional, como o Plano Diretor Urbano Lei no 

1.385/2006, o Código de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo Lei no 

1.481/2007, uma vez que tais legislações municipais já não conseguem abrigar as 

novas demandas de usos e formas de ocupação; 
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De fato, embora o Plano Diretor Urbano do Município tenha passado a vigorar em 

dezembro de 2006, nesses últimos 07 anos, o Município de Vitória da Conquista, 

assim como as cidades de médio porte, tiveram uma aceleração de crescimento 

acima da média nacional, carecendo, a legislação municipal urbanística e ambiental 

de revisão e atualização, na forma nele já prevista, para incorporar as demandas 

emergentes de uma forma geral. Esta revisão prescinde de ampla discussão 

envolvendo diversos órgãos e procedimentos, demandando prazos consideráveis; 

No caso específico da presente demanda, a análise poderá ser feita sobre o prisma 

de alteração específica, considerando-se que a finalidade do uso da área é de 

parcelamento do solo na categoria de uso de condomínio residencial de lazer de 

campo horizontal com significativa área verde, com baixo impacto urbanístico e 

ambiental na região em que se pretende implantar, pela baixa intensidade de 

ocupação do solo e pela natureza do empreendimento de conservar extensas áreas 

de lazer e recreação, inclusive com previsão de instalações para atividade de haras, 

balneário, entre outras, voltadas ao lazer ativo e contemplativo; 

O Art. 182 da Constituição Federal vigente, que reza sobre a Política de 

Desenvolvimento Urbano, estabelece que cabe ao Poder Público municipal 

executá-la, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes, a partir de Instrumentos legais 

instituídos; 

Segundo o art. 39 da Lei 6.766/1979, que trata sobre parcelamento urbano, alterada 

pela Lei no 9.785/1999, "Somente será admitido o parcelamento do solo para fins 

urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, 

assim definida pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal". (grifo nosso). 

Também a Lei n2 10.259/2011 — Estatuto da Cidade, alterado pela Lei n2 

12.608/2012, estabelece: 

Art. 42-B. Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro 

urbano após a data de publicação desta Lei deverão elaborar 

projeto especifico que contenha, no mínimo: 

I - demarcação do novo perímetro urbano; 
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II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos 

trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de 

desastres naturais; 

III - definição de diretrizes específicas e de áreas que serão 

utilizadas para  infraestrutura, sistema viário, equipamentos e 

instalações públicas, urbanas e sociais. 

IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do 

solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para 

a geração de emprego e renda;  

V - a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio 

da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros 

instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for 

permitido; 

VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para 

proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural: e  

VII - definição de mecanismos para garantir a iusta distribuição dos 

ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanizado do 

território de expansão urbana e a recuperação para a coletividade 

da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. 

§ lo O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá 

ser instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano 

diretor, quando houver;  

§ 2o Quando o plano diretor contemplar as exigências 

estabelecidas no caput, o Município ficará dispensado da 

elaboração do projeto específico de que trata o caput deste artigo;  

§ 3o A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo 

perímetro urbano ficará condicionada à existência do projeto 

específico e deverá obedecer às suas disposições. 

Logo, pode-se analisar que não apenas o Plano Diretor Urbano tem a competência 

de estabelecer o perímetro urbano do Município, nem tampouco de alterá-lo, 

podendo esta indicação ser realizada a partir de legislação urbanística específica, 

desde que seja precedida de projeto que estabeleça parâmetros para a tipologia da 
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ocupação, o tipo de uso(s) permitido(s), áreas institucionais, verdes, de sistema 

viário, comércio e serviço, dentre outras necessárias ao empreendimento 

específico. 

Constata-se, da vistoria realizada in loco, anuindo o estudo técnico devidamente 

elaborado por profissional habilitado, conforme parecer da instituição de classe 

AREA – Associação dos Engenheiros da Construção Civil do Sudoeste da Bahia, 

anexados aos autos pela Requerente, o seguinte: 

1 - Com relação à vegetação na área de estudo, sobretudo no que se refere a sua 

qualidade ambiental e seu estado de conservação: 

a) a área analisada se encontra no domínio da Floresta Decidual 

Montana, conhecida localmente como Mata de Cipó; 

b) a vegetação é secundária e enquadrada no estágio inicial de 

pasto com degradação; 

c) a flora apresenta baixa riqueza de espécies, resultante das 

interferências pretéritas e atuais que está submetida à área; 

d) não há espécies ameaçadas de extinção ou endêmicas da região 

circunvizinha; 

e) o componente vegetal lenhoso apresenta porte arbustivo, sendo 

resultante de rebrota em sua quase totalidade; 

f) os processos de antropização são históricos, mas continuam em 

curso, principalmente pelo corte de indivíduos, e proximidade da 

área urbana com adensamento rarefeito; 

g) o entorno imediato com vegetação arbustiva apresenta 

características fitofisionômicas semelhantes a área do 

empreendimento; 

h) as características da área com relação a riqueza de espécies, 

estágio sucessional primário, ausência de endemismo e 

espécies ameaçadas, isolamento em relação aos principais 

remanescentes oficiais, ausência na periferia de remanescentes 

em estágios secundário e avançado da regeneração, ausência 

de corpo hídrico e áreas úmidas no interior da formação vegetal, 

são componentes indicativos de que o remanescente vegetal se 

encontra com baixa qualidade ambiental, relacionada a sua 

sobrevivência. 
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2 - Constata-se, ainda, que a área envolvendo o entorno da região, incluindo a área 

em que se propõe implantar o Empreendimento Haras Residence, é  

contíguo ao bairro Lagoa das Flores, área urbana do Município. Os lotes de 

chácaras  

localizados no entorno do referido bairro têm potencial atrativo ao reparcelamento 

do solo urbano, encontrando-se em atual momento de expansão e modificação 

habitacional; 

3 - O terreno previsto para implantação do condomínio Haras Residence está 

localizado em uma área vizinha aos Loteamentos Chácaras Guarani, Loteamento 

Vivendas Campos das Flores, Loteamento Chácara Santo Antônio, Loteamento 

Chácaras Mirassol, entre outros, os quais estão fora do perímetro urbano, porém 

lançados no cadastro imobiliário Municipal, gerando IPTU com base no dispositivo 

legal do Código Tributário do Município. 

O Plano Diretor Urbano, em seu artigo 28, assim prevê: 

Art. 28. São Áreas de Expansão Urbana Preferencial li as áreas 

caracterizadas pela presença de grandes vazios e ocupação 

rarefeita e que têm sua ocupação condicionada à qualificação da 

estrutura urbana. 

§1.2. Os objetivos das Áreas de Expansão Urbana Preferencial II são: 

I. Possibilitar transformações urbanísticas. para obter melhor 

aproveitamento das condições locais e da acessibilidade, e  

II. Compatibilizar a ocupação com a proteção do Córrego Verruga, 

de lagoas e de suas margens. 

O Código de Ordenamento de Uso do Solo, Lei no 1.481/2007, em seu Anexo lll, 

Quadro 3.1 estabelece os parâmetros, critérios e restrições de uso e de ocupação 

do solo para as áreas de expansão urbana, previstas no Plano Diretor, Lei no 

1.385/2006, enquadrando-as no Zoneamento como ZR-7 (Zona Residencial 7), o 

que caracterizava, à época, os bairros com vocação para expansão urbana. 

Entretanto, observa-se, atualmente, a necessidade de atualização dos parâmetros 

previstos para abrigar novas formas de ocupação, conforme justificado ao longo 

deste parecer, o que, inclusive, será objeto de estudo e proposta de atualização das 

leis acima referidas. 
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Ocorre que no presente caso, por se tratar de empreendimento diferenciado, ou 

seja, condomínio fechado para lazer de campo, com prioridade para manutenção 

de áreas verdes, faz-se necessário estabelecer parâmetros urbanísticos, também 

diferenciados, em conformidade com a Tabela 1 a seguir, mantendo-se, entretanto, 

os percentuais mínimos das áreas destinadas aos usos complementares, previstos 

no quadro 3.2 do mesmo Anexo III da Lei no 1.481/2007 para a ZR-7, além dos 

demais critérios aplicáveis previsto na Lei no 1.481/2007. 

Tabela 1- Parâmetros de uso e Ocupação do solo 
 

Ca 
Co Cp 

Recuos mínimos 
(m) 

Dimensões mínimas 
dos Lotes (m2) 

Cab Cam 
Frontal 

(m) 
Lateral 

(m) 
Lote mínimo 

(m2) 
Testada mínima 

(m) 

0,50 1,00 0,60 0,30 3,0 1,50 360,00 12,00 

 
Também o Código Ambientai do Município, Lei n2 1.410/2007 prevê a exigência de 

licenciamento ambiental para a localização, implantação e operação do 

empreendimento no território Municipal, que deverão ser obedecidos pelo 

empreendimento. 

CONCLUSÃO: 

Para a ampliação do perímetro urbano municipal mediante a transformação da área 

rural denominada "Fazenda Prisma", com 86 hectares, Localizada na BR 116, Km 

809, sentido Sul, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis do 19- Ofício da 

Comarca de Vitória da Conquista, sob ng R-1/47.976, conforme delimitação 

constante do memorial descritivo anexo ao processo, em Áreas de Expansão 

Urbana por Lei especifica, objetivando a implantação de empreendimento Horas 

Residence, e após as análises e considerações técnicas efetuadas pelos 

representantes das Secretarias envolvidas, concluímos pela conveniência e 

possibilidade de inclusão do empreendimento s a área indicada, atendendo ao 

quanto estabelecido na lei n9 1.481/2007 (Código de Ordenamento de Uso e da 

Ocupação do Solo e de Obras e Edificações do Muncipio de Vitória da Conquista), 

no seu Quadro 3.2 estabelecidos para a ZR-7, e demais parâmetros aplicáveis 

dessa Lei, além dos parâmetros de uso e ocupação constantes na Tabela 1 deste 

pai-ecel', assim como a exigência ambiental estabelecida no Código Ambiental Lei 

ng 1.410/2007. 
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Diante do exposto, solicita-se da Procuradoria Jurídica Municipal proceder a análise 

deste parecer técnico e demais requisitos legais necessários para o enquadramento 

da área como área de expansão urbana do município, prevista no Plano Diretor, Lei 

1.385/2006. 

Debora Cristiane Teixeira Rocha 

Secretária Municipal de Infraestrutura Urbana 

Ione Braga Martins 

Coordenadora do Licenciamento Ambiental Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

15.5. TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO DO PROJETO DO HARAS 
RESIDENCE 

O texto abaixo, extraído do processo de licenciamento do Empreendimento, apresenta o 

Termo de Acordo e Compromisso de aprovação do Projeto: 

 

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO 

ENTRE O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA E A EMPRESA PRIMA 

INCORPORADORA LTDA. 

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público 

interno, com endereço à Praça Joaquim Correia n2 55, Centro, nesta cidade, inscrito 

no CNPJ/MF sob n2 14239578/0001-00, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA URBANA, neste ato representado pela sua Secretária 

DEBORA CRISTIANE TEXEIRA ROCHA, brasileira, solteira, portadora do RG no 

3990735-07, SSP/BA e CPF no 676.978.525-00, residente e domiciliada nesta 

cidade por doravante denominado PRIMEIRO ACORDANTE e, do outro, a empresa 

PRISMA INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ no 10.313.566/001-27, 

situada nesta cidade à BR 116, Fazenda Prisma, Km 809, CEP 45000-000, neste 

ato representado por os seus representantes legais o Sr. Edilson Gonçalves 

Duarte, brasileiro, casado, residente em Salvador, Bahia, portador do CPF no 

380.828.965-15 e RG no 1.682.991-35 e o Sr. Luis Carlos Caseiro, brasileiro, 

casado, residente em Salvador - Bahia, portador do RG no 14.891.726-70 infra-

assinado, celebram o presente, celebram o presente TERMO DE ACORDO E 

COMPROMISSO, na seguinte forma: 
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Considerando que consta nesta Secretaria Processo de Registro no 1393/2013 

para o Alvará de Construção do Condomínio fechado de lotes HARAS 

RESIDENCE CONQUISTA que se localiza na BR 116, Fazenda Prisma, Km 809, 

nessa cidade e após a análise do referido projeto e promulgação da Lei no 

1.948/2013 em 06 de novembro de 2013, constatamos que se faz necessária firmar 

este Termo de Acordo e Compromisso, conforme Lei Municipal no 1.481/2007, visto 

que a empresa PRISMA INCORPORADORA LTDA, se compromete a: 

Compromete-se o SEGUNDO ACORDANTE A: 

Cláusula Primeira: Cumprir as infraestruturas no qual o empreendedor se obrigará 

a executar, no prazo máximo de 04 (quatro) anos, e de acordo com o projeto 

aprovado, as seguintes obras: 

a. locação das ruas, quadras e lotes; 

b. movimentos de terra e destinação devida; 

c. assentamento de meios-fios; 

d. execução de sarjetas; 

e. rede de abastecimento de água potável; 

f. ligação de redes de esgotos e construção de Estação de Tratamento e 

Esgoto; 

g. ligação de rede de águas pluviais; 

h. pavimentação de todas as ruas; 

i. muros de sustentação, quando necessários; 

j. posteação com rede elétrica e de iluminação pública;(inclusive com braços 

e lâmpadas) 

k. tratamento paisagístico das áreas verdes e de lazer. 

Em garantia às obras mencionadas, serão caucionados, no mínimo, 40% (quarenta 

por cento) do total de lotes comercializáveis, devendo a garantia ser averbada no 

Cartório de Registro de Imóveis competente. 

Número de lotes a serrem caucionados: 271 lotes. 

(RELAÇÃO DOS LOTES CAUCIONADOS) 
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Cláusula Segunda: A liberação dos lotes caucionados somente se dará mediante 

a constatação, pelo Poderr Executivo, da conclusão das obras no prazo máximo de 

04 (quatro) anos, conforme cronograma físico das obras. 

(CRONOGRAMA FÍSICO  DOS LOTES A SEREM LIBERADOS) 

Cláusula Terceira:  

• Executar sinalização vertical e horizontal de trânsito no condomínio; 

• Executar rampas de acessibilidade e faixa de pedestre nas vias internas do 

empreendimento; 

• Executar pavimentação na via de acesso à área institucional, cercamento e 

apresentar levantamento planialtimétrico da mesma; 

• Executar a rótula de acesso ao empreendimento, conforme projeto 

aprovado pela Via Bahia; 

• Executar projeto de Drenagem de águas pluviais conforme aprovado por 

essa Secretaria; 

• Executar a coleta e o transporte dos resíduos sólidos do condomínio até o 

aterro municipal, em conformidade ao Plano de Gerenciamento Sustentável 

apresentado, contratando empresa devidamente qualificada e licenciada 

pela Secretaria de Serviços Públicos do Município, comprometendo-se a 

reciclar o lixo orgânico produzido no condomínio; 

• Apresentar conforme planta 02/23 aprovada no prazo de 02 (dois) meses 

contados a partir da assinatura deste, escritura da área institucional 

registrada em cartório de imóveis em nome da Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista; 

• Apresentar o projeto de implantação de baia para a parada de ônibus, 

medindo, no mínimo, 15,00m de comprimento por 3,00m de largura, com 

ângulo de acesso e saída de 20° situada na área da calçada e a implantar 

01 abrigo de acordo com projeto padrão da Secretaria de Mobilidade 

Urbana, localizado na baia de parada de ônibus; 

• Projetar e executar, após aprovação do projeto pela Secretaria de 

Mobilidade Urbana, sinalização viária nas vias integrantes do 

Empreendimento e Limítrofes para que haja o ordenamento, segurança e 

fluidez do trânsito; 
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• Realizar a implantação de rampas para a circulação de pessoas com 

mobilidade reduzida em todo o percurso na via, calçadas e áreas de 

estacionamento; 

• Elaborar projeto de drenagem pluvial para o bairro Lagoa das Flores, em 

área a ser definida pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, 

juntamente com todos os levantamentos necessários incluindo sondagem, 

levantamento topográfico conforme condicionantes estabelecidas pela 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, no prazo de 06 meses. 

Cláusula Quarta: Dos custos  

O SEGUNDO ACORDANTE custeará integralmente as infraestruturas a serem 

concluídas. 

Cláusula Quarta: Do Prazo 

A liberação dos lotes caucionados se dará no prazo máximo de 04 (quatro) anos a 

contar da data deste termo, após cumprimento de todas as infraestruturas 

concluídas de acordo com os compromissos compactuados neste termo ou poderá 

ser liberados conforme cronogra ma físico das obras. Findo o prazo,, caso não se 

tenham cumprido as obrigações acordadas, serão revertidos em favor do Município 

os bens caucionados, que poderão ser alienados, na forma prevista pela legislação 

em vigor. 

Cláusula Quinta: Da fiscalização 

O não cumprimento do presente termo acarretará nas multas e sanções cabíveis e 

implicará no veto à emissão do HABITE-SE. 

E, por estarem assim, ajustado, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor 

e forma na presença das testemunhas abaixo, que também assinam, para que 

produza seus jurídicos efeitos. 

Vitória da Conquista, 07 de Novembro de 2013. 
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15.6. MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO EMPREENDIMENTO HARAS 
RESIDENCE 

O texto abaixo, extraído do processo de licenciamento do Empreendimento, apresenta a 

Mensagem do Projeto de Lei do Empreendimento: 

 

PROJETO DE LEI N° 33, DE 05 DE AGOSTO DE 2013 

Vitória da Conquista (BA), 05 de agosto de 2013. 

Mensagem ao Projeto de Lei n° 33/2013 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores: 

Encaminho a Vossas Excelências o Projeto de Lei n° 33/2013, que propõe 

transformar em área de expansão urbana específica a área rural denominada 

"Fazenda Prisma", medindo 80 hectares, Localizada na BR 116, Km 809, sentido 

Sul, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis do 2° Oficio da Comarca de 

Vitória da Conquista, sob n° R-1/47.976, conforme delimitações constantes no 

Memorial Descritivo anexo. 

A proposta contida no presente projeto está em consonância com a legislação 

específica, conforme aqui explanado, e visa pbssibilitar a implantação de um 

Loteamento Fechado de Lazer de Campo, requerido através do Processo 

Administrativo n° 600/2013. 

Com efeito, o caput do art. 3° da Lei Federal n° 6.766/79, que dispõe sobre o 

Parcelamento do Solo Urbano, prevê a possibilidade de parcelamento do solo para 

fins urbanos em zonas urbanas ou de expansão urbana, mediante definição em Lei 

Municipal ou Plano Diretor. 

Também a Lei Federal n° 10.259/2011 — Estatuto da Cidade, alterada pela Lei n° 

12.608/2012, estabelece no seu Art. 42-B a possibilidade do Município ampliar o 

seu perímetro urbano, por meio de projeto espècífico, instituído por Lei Municipal, 

com respaldo no Plano Diretor Urbano. 

Igualmente a jurisprudência tem se firmado no sentido de reconhecer a finalidade 

urbanística desempenhada pelas chácaras e sítios de recreio na zona rural. Essa é 

uma forma de crescimento 'horizontal das cidades. 
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Conforme bem explica a Promotora de Justiça, Dr.a Jaqueline Mara Lorenzetti 

Martinelli, os conceitos de solo urbano e solo rural (usados na Lei de Parcelamento 

do Solo Urbano como sinônimos de imóvel urbano e imóvel rural) não se confundem 

com os de zona urbana e zona rural. 

Segundo ela, enquanto os dois primeiros conceitos referem-se à destinação de uso 

dada ao solo (ao imóvel), os dois últimos dizem respeito à localização do imóvel, 

independentemente da finalidade com que é utilizado. Assim, é possível concluir 

que podem existir áreas rurais em zonas urbanas e áreas urbanas (se sua 

.destinação não for agrícola ou pecuária, nem medir mais de um hectare) em zonas 

rurais. Como também afirma Diógenes Gasparini, um imóvel rural pode estar 

localizado em zona urbana, de expansão urbana ou em zona rural. 

E, por fim, contrapondo as definições de zona urbana e zona rural, imóvel urbano e 

imóvel rural, chega-se à conclusão que parcelamento para fins urbanos é o que se 

destina à urbanização, edificação e ocupação, com a finalidade de habitação, 

indústria ou comércio, enquanto parcelamento- para fins rurais é o que se destina à 

exploração econômica da terra (agrícola, pecuária, extrativa ou agro-industrial). 

É preponderante o posicionamento no sentido de que a vedação legal do art. 3° da 

Lei Federal n° 6.766/79 é absoluta, sendo que, após a sua entrada em vigor, todas 

as disposições legais em contrário (que permitiam a divisão do solo para fins 

urbanos em zona rural) foram expressamente revogadas. 

Portanto, o parcelamento para fins urbanos só é possível se Lei Municipal redefinir 

o seu zoneamento, transformando a zona rural ou parte dela (onde se encontra o 

imóvel) em zona urbana ou de expansão urbana. 

Sobre a questão, Toshio Mukai conclui que "se um imóvel rural perdeu suas 

características de exploração agrícola, extrativa vegetal, pecuária ou agro-

industrial, deverá ele obedecer duas condições para o loteamento para fins de sítios 

de recreio ou núcleos urbanos: atender ao art. 53 da Lei n.°6.766/79 e ser incluído, 

por lei municipal, em zona de expansão urbana. Sem tais condições, o 

parcelamento será ilegal, incidindo sobre os responsáveis as sanções penais do 

art. 50 da lei retromencionada, uma vez que, desde a Lei n.° 6.766/79, não pode 

mais ser autorizada a implantação de loteamento para sítios de recreio ou núcleos 

urbanos na zona rural". 
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No que tange à alteração do zoneamento em que está localizado o imóvel, objeto 

do parcelamento previsto neste Projeto de Lei, destaca-se que a competência 

legislativa municipal não está submissa a nenhum outro órgão. Basta o devido 

processo legislativo para alterar a transformação de determinada zona rural em 

zona urbana ou de expansão urbana. Operada a publicação da lei que alterou o 

zoneamento, deverá o Município, então, comunicar a transformação da área rural 

em urbana ao INCRA, para que deixe de lançar o ITR no próximo exercício, em 

relação aos imóveis localizados naquela zona; cadastrar esses imóveis para efeito 

de cobrança de IPTU e providenciar a retificação, junto ao Registro de Imóveis 

competente, da, qualificação da zona alterada pela Lei Municipal, passando o Poder 

Público Municipal a ter a prerrogativa de ordenar e coordenar a ordenação territorial 

daquela zona. 

Assim sendo, o fundamento legal dessa nova modalidade condominial está previsto 

no art. 8° da Lei Federal n° 4.591/64, combinado com o art. 3° do Decreto -Lei n° 

271/67, e, ainda, no artigo 3° da própria Lei Federal n° 6.766/79, considerando o 

acolhimento da área em questão em área de expansão urbana específica, 

ressaltando, porém, que não se trata de "loteamento fechado" (para o qual não há 

preNisão  legal), pois a propriedade do sistema viário e dos equipamentos 

comunitários é particular e não passa ao Município. 

Para melhor compreensão de Vossas Excelências, integram o presente Projeto de 

Lei os seguintes Anexos: 

Anexo I — MEMORIAL DESCRITIVO do imóvel, contendo a área total, seu 

perímetro, suas coordenadas e confrontações; Anexo II — PLANILHA TÉCNICA, 

contendo o Cálculo Analítico de Área, Azimutes, Lados, Coordenadas Geográficas 

e UTM; 

Anexo III — LAUDO CIRCUNSTANCIADO, elaborado e assinado por técnico 

responsável, comprovando que, por suas características e situação, a área em 

questão é própria para a localização de serviços comunitários das áreas rurais 

circunvizinhas, bem como que perdeu as suas características produtivas, tornando 

antieconômica o seu aproveitamento e; 

Anexo IV — PARECER TÉCNICO CONJUNTO, elaborado por técnicos das 

Secretarias Municipais de Infraestrutura Urbana e Meio Ambiente, contendo análise 
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urbanística e ambiental sobre a possibilidade de transformação da área rural em 

área de expansão urbana, mediante instrumento legal específico. 

Quanto ao enquadramento da área, cumpre esclarecer que, conforme consta do 

parecer conjunto dos técnicos das Secretarias Municipais acima referidas 

(SEINFRA e SEMMA), o Código de Ordenamento de Uso do Solo, Lei Municipal n° 

1.481/2007, em seu Anexo III, Quadro 3.1, estabelece os parâmetros, critérios e 

restrições de uso e de ocupação do solo para as áreas de expansão urbana, 

previstas no Plano Diretor, Lei Municipal n° 1.385/2006, enquadrando-as no 

Zoneamento como ZR-7 (Zona Residencial 7), o que caracterizava, à época, como 

bairros com vocação para expansão urbana. Entretanto, observa-se, atualmente, a 

necessidade de atualização dos parâmetros previstos para abrigar novas formas de 

ocupação. 

Ocorre que, no presente caso, por se tratar de empreendimento diferenciado, ou 

seja, condomínio fechado para lazer de campo, com prioridade para manutenção 

de áreas verdes, faz-se necessário estabelecer parâmetros urbanísticos, também 

diferenciados, em conformidade com a tabela constante na lei, mantendo-se, 

entretanto, os demais percentuais mínimos das áreas para usos complementares, 

previstos no quadro 3.2 do mesmo Anexo III da Lei n° 1.481/2007 para a ZR-7, do 

Código de Ordenamento de Uso do Solo e demais normas e critériõs aplicáveis ao 

empreendimento. 

Assim sendo, esperamos contar com a colaboração de Vossas Excelências para 

análise e aprovação do presente Projeto de Lei, tendo em vista que atende 

plenamente o interesse público. 

Atenciosamente,  

Joás Meira Cardoso 

Prefeito em Exercício 
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15.7. LEI MUNICIPAL DE APROVAÇÃO DO EMPREENDIMENTO HARAS 
RESIDENCE 

O texto abaixo, extraído do processo de licenciamento do Empreendimento, apresenta a 

Mensagem do Projeto de Lei do Empreendimento: 

 

LEI No 1.948 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013 

Transforma em Área de Expansão Urbana Específica a área rural que especifica e 

dá outras providéncias. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, 

Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com arrimo nos artigos 31, 

inciso IV, e 53, § 9°, da Lei Orgânica do Município, 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei, 

sancionada nos termos do art. 53, §1°, da Lei Orgânica do Município: 

Art. 1º Fica transformada em Área de Expansão Urbana Especifica. conforme 

previsto na Lei Municipal no 1.385/2006, para os fins do art. 3º da Lei Federal no 

6.766/79, art. 8º da Lei Federal no 4.591/64, c/c o art. 3º do Decreto Lei no 271/67, 

a área rural desmembrada da Fazenda Rancho W4, denominada “Fazenda Prisma”, 

medindo 80 hectares, localizada na BR 116, Km 809, sentido norte, de propriedade 

da Empresa Prisma Incorporadora Ltda, matriculada no Cartório de Registro de 

Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Vitória da Conquista, sob no R-1 47.976. 

Art. 2º  Fica, ainda, por esta Lei, autorizado o parcelamento do solo, na modalidade 

de loteainento fechado para fins de Lazer de Campo, vedada a instalaçào de 

indústria poluente, com enquadramento da área no Zoneamento ZR-7 (Zona 

Residencial 7), alterados os parâmetros específicos de ocupação, definidos na 

Tabela 1, devendo ser atendidos os demais critérios estabelecidos na Lei Municipal 

no 1.481/2007 para a ZR-7: 
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Ca 
Co Cp 

Recuos mínimos 
(m) 

Dimensões mínimas 
dos Lotes (m2) 

Cab Cam 
Frontal 

(m) 
Lateral 

(m) 
Lote mínimo 

(m2) 
Testada mínima 

(m) 

0,50 1,00 0,60 0,30 3,0 1,50 360,00 12,00 

 

Art. 3º Fica, ainda, o empreendimento sujeito às exigências, normas e restrições 

estabelecidas no Código Ambientai do Município, Lei no 1.410/2007. 

Art. 4º O loteamento a que esta Lei se refere deverá ser integralmente executado, 

conforme exigências das legislações especificas, no prazo de até 48 (quarenta e 

oito) meses, a contar da data de expedição do Alvará de Implantação pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, sob pena de reversão do imóvel ao 

estado de zona rural anterior. 

§1º Quando da análise do empreendimento pela Secretaria de Infraestrutura para 

fins de liberação do Alvará de Construção, deverá constar no referido processo 

liberatório, detalhado estudo elaborado pela empresa requerente e posteriormente 

protocolado na Via Bahia para análise e vistoria, sobre a viabilidade do acesso ao 

empreendimento através da construção de rotatória na BR 116. 

§2º A responsabilidade pela execução da construção da rotatória será da próppria 

empresa requeemte, devendo sua conclusão se dar concomitantemente ao habite-

se do Condommínio. 

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

Vitória da Conquista – Bahia, 06 de novembro de 2013. 

Fernando Vasconcelos 

Presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. 
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16. ESTUDO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO DO SIAA VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

 

No escopo dos estudos do PDDU, se insere, com grande importância, a formulação da 

Política Municipal de Saneamento Básico e a indicação das alternativas de mananciais 

para atendimento das crescentes demandas do sistema de abastecimento de água da 

cidade de Vitória da Conquista.  

Atualmente são consideradas duas alternativas de mananciais para atendimento ao 

crescimento da demanda do SIAA Vitória da Conquista, representadas pela Barragem de 

Catolé, no rio de mesmo nome, e pela Barragem de Inhobim, localizada no rio Pardo. 

Ambas as alternativas tem sido objeto de dúvidas e questionamentos por parte da 

Administração Municipal e de amplos e influentes setores da Sociedade Civil. 

De um lado, existem fortes questionamentos quanto à insuficiente capacidade hídrica do 

rio Catolé para atendimento a longo prazo do explosivo crescimento previsto para a 

demanda do SIAA Vitória da Conquista. Além disso, o Empreendimento vem sendo 

judicialmente contestado em razão dos seus impactos ambientais no trecho do rio Catolé 

a jusante do Barramento, especialmente na cidade de Itapetinga. 

De outro lado, o aproveitamento hídrico de Inhobim vem sendo também objeto de 

questionamentos devido ao elevado volume dos investimentos previstos, da ordem de 700 

milhões de reais, em uma época de reconhecidas limitações de recursos do setor público, 

e devido aos custos operacionais do sistema de adução, com extensão de 80 km e 

elevação topográfica da ordem de 500 metros. Além disso, por se tratar de um rio de 

domínio federal, existem justificadas preocupações quanto a possíveis dificuldades na 

operação conjunta das Barragens de Inhobim e de Machado Mineiro, esta última localizada 

a montante, no Estado Minas Geral.  

A este conjunto de circunstâncias, soma-se a urgente necessidade de encaminhamento de 

uma solução definitiva para o abastecimento de água, que possa sustentar o explosivo 

crescimento das demandas hídricas da cidade de Vitória da Conquista. Esse município se 

configura como Polo Regional de atração de 80 municípios do centro sul baiano e do norte 

de Minas Gerais, cujas projeções de crescimento demográfico apontam para uma 
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população entre 700 a 800 mil habitantes no ano de 2040, horizonte de planejamento do 

PDDU. 

Nessa perspectiva, a Equipe Técnica da FEP vislumbra a alternativa da avaliação das 

possibilidades de exploração do potencial de recursos hídricos superficiais do Planalto de 

Conquista. Esse aproveitamento hídrico pode se dar através de um sistema de pequenos 

barramentos interligados, propiciando menores alturas de recalque em relação à Barragem 

de Inhobim, e favorecendo a implantação em etapas sucessivas, à medida do crescimento 

das demandas. 

Considerando a responsabilidade da Embasa como Concessionária do SAA Vitória da 

Conquista, e levando em conta que o estudo de mananciais ora concebido deverá 

extrapolar o âmbito do PDDU, o presente documento tem como objetivo submeter à 

apreciação da Embasa a proposta preliminar para o Estudo de Concepção do Sistema 

de Produção de Água do Planalto de Conquista como Manancial do SIAA Vitória da 

Conquista. 

Diante das perspectivas negativas quando às possibilidades de pleno atendimento das 

demandas hídricas de Vitória da Conquista, está sendo proposto um estudo de novas 

alternativas de mananciais para o SIAA, contemplando as seguintes etapas: 

• Avaliação do atual abastecimento hídrico de Vitória da Conquista; 

• Prognóstico de crescimento da demanda hídrica; 

• A alternativa da Barragem de Inhobim; 

• Pesquisa de novas alternativas de mananciais para o SIAA, objeto da presente 

proposta preliminar.  

 

16.1. SITUAÇÃO ATUAL DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

No contexto do processo de encerramento do Contrato de Concessão do SAA Vitória da 

Conquista, em 2015 foi efetivado um Contrato entre Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista (PMVC) e Fapes – Fundação de Pesquisa Econômico-social, tendo como objeto 

o assessoramento técnico ao Município e apoio à efetivação do Convênio de Cooperação 

para a Gestão Associada. 
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Nesta fase, foram apresentados pela Embasa os dados operacionais referentes ao 

abastecimento urbano de Vitória da Conquista, contemplando, dentre outras, as seguintes 

informações, referentes ao ano de 2015: 

1 - Volume aduzido de Água Fria I/II e Captação no Catolé = 1.344.908 m3/mês. 

2 – Volume perdido = 312.003 m3/mês. 

3 – Volume disponível para consumo = 1.344.908 - 312.003 = 1.032.905 m3/mês. 

Na mesma oportunidade, foi informada que a população atendida pela SIAA soma um total 

de 398.152 habitantes. Considerando a demanda média de 120 l/hab.dia, o volume mensal 

a ser ofertado deveria ser de: 

 398.152 x 0,120 m3/hab.dia x 30 dias = 1.433.344 m3/mês. 

Deste modo, pode-se determinar o percentual de atendimento, relação entre a oferta 

disponibilizada e demanda nominal, no valor de: 

Percentual de atendimento da demanda = (1.032.905/1.433.344) x 100 = 72% 

A partir desses dados, verifica-se que a atual oferta de água atende apenas 72% da 

demanda do SIAA. 

Esta situação fica ainda mais agravada com os riscos das estiagens que periodicamente 

afetam os mananciais, levando aos racionamentos ocorridos nos últimos anos. 

 

16.2. PROGNÓSTICO DO CRESCIMENTO DA DEMANDA HÍDRICA 

No contexto dos estudos do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de 

Vitória da Conquista, que vêm sendo desenvolvidos pela FEP, foram elaborados os 

primeiros prognósticos quanto ao crescimento demográfico do município. Para a evolução 

da população urbana, estão sendo considerados três cenários: 

A - Cenário tendencial pessimista, em função do histórico das últimas três décadas, 

considerando a redução das atividades econômicas a curto prazo e retomada a médio e 

longo prazos; 

B - Cenário intermediário, com implantação do novo Aeroporto e Terminal de Carga, e 

retomada econômica a curto prazo; 

C – Cenário otimista de crescimento econômico, considerando expansão da mineração, do 

polo logístico regional e dos empreendimentos imobiliários atraídos pelo novo Aeroporto.    
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As primeiras simulações e análises de prognósticos, ainda a serem discutidas e 

consolidadas, estão apresentadas no Quadro 7e ilustradas na Figura 27.  

 

Quadro 7 - Prognósticos do crescimento demográfico urbano de Vitória da Conquista 

Anos 

Cenário 
Tendencial 

Cenário 
Intermediário 

Cenário 
Otimista 

Pop. Urb. % ao ano Pop. Urb. % ao ano Pop. Urb. % ao ano 

2010 275.000  275.000  275.000  

2020 370.000 3,01 417.000 4,25 450.000 5,05 

2030 497.000 2,99 560.000 2,99 625.000 3,34 

2040 670.000 3,44 700.000 2,26 800.000 2,50 

Fonte: FEP (2018) 
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Figura 27 - Projeção populacional de Vitória da Conquista para diferentes cenários 

 
Fonte: FEP (2018) 

Considerando uma demanda nominal de 120 l/hab.dia, foram estimadas as demandas 

hídricas para o SIAA Vitória da Conquista nos três cenários, conforme Quadro 8 e ilustrado 

na Figura 28. 

Quadro 8 - Prognósticos do crescimento da demanda hídrica do SIAA Vitória da Conquista 

Anos 

Cenário Cenário Cenário 

Tendencial Intermediário Otimista 

Pop. Urb. Q (l/s) Pop. Urb. Q (l/s) Pop. Urb. Q (l/s) 

2010 275.000   275.000   275.000   

2020 370.000 514 417.000 579 450.000 625 

2030 497.000 690 560.000 778 625.000 868 

2040 670.000 931 700.000 972 800.000 1111 

 
Fonte: FEP (2018) 
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Figura 28 - Projeção da demanda de água de Vitória da Conquista para diferentes cenários 

 
Fonte: FEP (2018) 

Diante dessas expectativas de crescimento da demanda, pode-se constatar que a 

implantação da Barragem do Catolé, com capacidade de regularização de 600 l/s, dos 

quais, descontada a vazão ambiental de restituição, cerca de 400 l/s seriam destinados ao 

SIAA Vitória da Conquista, o que, mesmo no cenário tendencial, somente garantiria o 

atendimento da demanda até o ano de 2020. 

    

16.3. ALTERNATIVA DA BARRAGEM DE INHOBIM 

 

Através de apoio financeiro do Ministério da Integração Nacional, foram desenvolvidos os 

estudos básicos e os projetos executivos da Barragem de Inhobim, localizada no rio Pardo. 

O Quadro 9 apresenta os dados técnicos do empreendimento, enquanto a Figura 29 mostra 

o Sistema de Adução para o SIAA Vitória da Conquista, com vazão prevista de 0,950 m3/s. 

Quadro 9 - Dados técnicos da Barragem de Inhobim 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DADOS 

Rio Barrado Rio Pardo 

Capacidade de Acumulação: (cota da 
soleira) 

434,119hm³ 

Volume de Regularização 227,86 hm³/ano 

Área da Bacia Hidráulica 1.500 Hectares 

Área da Bacia Hidrográfica 4.750,00km² 
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CARACTERÍSTICAS DO MACIÇO 

Tipo SOLO homogênea 

Extensão  do coroamento (m) 600,54m 

Cota do coroamento (m) 483,50m 

Cota da sangria (m) 479,0m 

Largura do coroamento (m) 9,50m 

Altura máxima (m) 64,10m 

Talude de Montante 2,5(H):1 (V);3,0(H):1 (V 

Talude de Jusante 2,5(H):1 (V) 

CARACTERÍSTICAS DO VERTEDOURO 

Tipo Escavado em rocha/Creager 

Localização Lateral na ombreira direita 

Comprimento (m) 150,0m 

Descarga Total de Projeto (Milenar): 1.674,30m³/s 

Lâmina Máxima Adotada hidraulicamente 
(m) 

2,7m 

Cota da soleira do vertedouro (m) 479,0 

QUANTIDADES DA OBRA 

Volume de terra compactada(m³) 3.700.000,00 

Volume de escavação sangradouro(m³) 2.700.000,00 

Custo previsto para execução da obra (R$) 234.442.808,26 
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Figura 29 - Sistema de Adução da Barragem de Inhobim para o SIAA Vitória da Conquista 
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16.4. PESQUISA DE NOVAS ALTERNATIVAS DE MANANCIAIS PARA 
VITÓRIA DA CONQUISTA 

No âmbito dos projetos a serem inseridos no PDDU propõe-se a realização de uma 

pesquisa de novas alternativas de mananciais para o SIAA Vitória da Conquista, baseada 

no seguinte conceito: 

 
➢ Realização de pesquisa de campo e estudos preliminares de avaliação das 

possibilidades de exploração do potencial de recursos hídricos superficiais 
do Planalto de Conquista, através de um sistema de pequenos barramentos 
interligados, propiciando menores alturas de recalque em relação à Barragem 
de Inhobim, além de favorecer a implantação em etapas sucessivas, à medida 
do crescimento das demandas. 

 

 

O desenvolvimento dos estudos de concepção do sistema de produção de água do 

Planalto de Conquista atendeu ao seguinte roteiro metodológico, cujo detalhamento é 

apresentado na sequência: 

 
1 – Identificação dos sítios barráveis 
 

Com base na análise da planta topográfica do Planalto, foi inicialmente delimitada a área 

foco da pesquisa, definida a partir da delimitação da área do Planalto acima da cota 800,00 

metros, visando reduzir as alturas de recalque da água para a cidade de Vitória da 

Conquista, cuja malha urbana se encontra nas cotas 800 – 900 metros. 

Dentro desse perímetro, foram incialmente mapeados os locais com condições 

topográficas favoráveis à implantação de barramentos. Os sítios foram ordenados dentro 

das sub-bacias hidrográficas, no sentido de jusante para montante, para facilitar a 

simulação hidrológica da produção de água.    

 
 
2 – Reconhecimento de campo 
 

A partir da definição dos sítios topograficamente favoráveis, foi realizado um amplo 

reconhecimento de campo, ao longo das bacias hidrográficas e de todos os sítios 

identificados. Para cada área inspecionada, foram analisados e caracterizados os 

seguintes elementos: 
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• Localização dos acessos; 

• Infraestrutura elétrica; 

• Condições geológicas e geotécnicas; 

• Viabilidade de implantação das obras e possíveis dificuldades construtivas; 

• Interferências com o Reservatório; 

• Ocupação da área inundada e prognósticos das desapropriações; 

• Necessidade de remoção de cobertura vegetal original; 

• Avaliação preliminar de possíveis restrições e condicionamentos ambientais. 
 
 
3 – Simulação hidrológica 
 

Estudo de simulação hidrológica das bacias contribuintes aos barramentos, visando a 

estimativa da sua produção hídrica superficial. 

Concepção preliminar dos barramentos e dos reservatórios, e simulação da sua 

capacidade de regularização. 

Como bases para os estudos de simulação hidrológica foram utilizados os dados das 

quatro seguintes estações pluviométricas existentes na região, cujos dados são 

sumarizados no Quadro abaixo. 

Quadro 10 - Estações meteorológicas de referência 

Código Nome Operador 
Coordenada 

Altitude 
Latitude Longitude 

1440026 VITÓRIA DA CONQUISTA   -14:52:00 
-

040:50:00 
958 

1540003 INHOBIM ANA -15:20:27 
-

040:55:58 
520 

1550006 
BALNEÁRIO CACHOEIRA 

GRANDE 
ANA -15:55:20 

-
050:10:18 

474 

1541011 RIO PARDO (ERRB)   -15:00:00 
-

041:00:00 
  

 
Os estudos de simulação hidrológica obedeceram ao seguinte roteiro metodológico: 
 

• Aquisição de imagens de satélite SRTM 

• Geração das curvas de nível 

• Delimitação das bacias de contribuição 

• Extração da rede de drenagem 

• Modelagem da possível barragem com o AutoCAD Civil 
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4 – Definição dos sítios barráveis 
 
A partir dos resultados dos estudos de localização e reconhecimento de campo e de 

simulação hidrológica, foram definidos 07 (sete) sítios com expectativas favoráveis à 

implantação dos barramentos, conforme resumido no Quadro abaixo. 
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Quadro 11 - Características dos sítios barráveis 

Sítio X Y 

Sítio Verruga -40.723 -15.067 

Sítio Jiboia 1 -41.03 -15.141 

Sítio Jiboia 2 -40.915 -15.24 

Sítio Vereda 1 -40.856 -15.083 

Sítio Vereda 2 -40.791 -15.173 

Sítio Salitres -41.204 -15.388 

Sítio Boqueirão -41.142 -15.385 

 
 
5 – Concepção do sistema de produção hídrica 
 
Com base nos estudos das etapas anteriores, foi elaborada a concepção preliminar do 

Sistema de Produção Hídrica do Planalto de Conquista, contendo a localização das 

barragens, sistemas de adução, volumes dos reservatórios e vazões a serem conduzidas 

para o SIAA Vitória da Conquista. 

 

O mapa da Figuras a seguir apresenta a localização dos sítios barráveis e o sistema viário 

de acesso aos sítios. 
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16.5. CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO HÍDRICA DO PLANALTO 
DE CONQUISTA 

O Sistema de Produção Hídrica do Planalto de Conquista terá como elemento central o 

aproveitamento hídrico em 4 sub-bacias hidrográfica do rio Pardo. Os referidos 

aproveitamentos surgem como alternativa de incremento à vazão de água ofertada pelo 

SIAA Vitória da Conquista para os municípios de Vitória da Conquista, Belo Monte e 

Tremendal, assim como uma série de distritos desses municípios.  

Exatamente devido a sua localização, clima e geologia tais municípios, principalmente 

Vitória da Conquista, tem a garantia do seu abastecimento de água dificultado. Assim, a 

proposta aqui desenhada busca reduzir o desequilíbrio vigente entre a oferta e a demanda 

de água dessa região. 

O sistema de Produção será composto por sete possíveis barragens e adutoras para 

interliga-las, de modo que o sistema trabalha com operação de reservatórios em cascata, 

adicionando de forma múltipla as vazões de água bruta enviadas à ETA. 

A Figura 30 mostra a configuração hidráulica do Sistema de Produção Hídrica do Planalto 

de Conquista. 
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Figura 30 - Possíveis barragens do (sistema sítios barráveis) e suas áreas alagáveis 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Quadro 12 - Síntese dos resultados da simulação hidrológica preliminar para as barragens 
propostas 

Características 
Barragens Propostas 

Verruga Jiboia 2 Jiboia 1 Vereda 2 Vereda 1 Salitre Boqueirão 

Área de bacia 
circunscrita (km²) 

 644 644 902 902 1508.5 1508.5 

Coordenadas UTM 
317174 E, 
8332182 N 

315819 E, 
8317782 N 

303659 E, 
8328170 N 

292065 E, 
8315699 N 

281095 E, 
8326203 N 

259004 E, 
8305024 N 

272170 E, 
8294906 N 

Área da bacia de 
contribuição (km²) 

592,4 626,6 437,9 863,71 572,5 992,75 1337,1 

Área alagada  (km²) 2,5 3,1 0,95 1,98 6,6 5,97 4,6 

Perímetro da área alaga 
(km) 

15,5 19,8 8,7 12,51 29,4 37,54 23,315 

Volume de acumulação 
(m³) 

20.577.176,00 31.512.696,00 6.461.839,00 17.976.372,00 34.765.185,00 14.441.300,00 64.683.064,00 

Altura da barragem 
proposta (m) 

10 20 10 15 15 20 20 

Largura da barragem 
proposta (m) 

210 330 170 270 360 540 480 

 

De acordo com os dados apresentados no Quadro 12 o Sistema de Produção Hídrica 

proposto representará uma reserva de água da ordem de 190.417.632,00 m³, o que 

corresponde a 190, 418 milhões de metro cúbico. 

Para os Sítios Salitre e Boqueirão foi possível já definir a vazão afluente a barragem, como 

mostra as Figuras 26 e 27, respectivamente. A precipitação média encontrada foi de 70mm 

para a área de contribuição.  

Assim, o valor da vazão afluente à possível barragem do sítio Salitre foi de 2,5 m²/s e do 

Boqueirão 3,5 m³/s.  
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16.6. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO HÍDRICA DO 
PLANALTO DE CONQUISTA 

A implementação do novo sistema de produção de água do Planalto de Conquista será 

feira em etapas, à medida do crescimento da demanda. 

O sistema de mananciais atuais, composto dos mananciais de Água Fria e Catolé, deverá 

atender à demanda do abastecimento do SIAA Vitória da Conquista em um prazo previsto 

de até 05 (cinco) anos. A atual configuração desse sistema é apresentada na Figura 56.  

A primeira etapa da ampliação consistirá na implantação da Barragem de Catolé, cujas 

obras já foram contratadas pela Embasa.  

A partir daí, e com o crescimento da demanda, terá início a implantação do novo sistema 

de produção do Planalto, cuja configuração é apresentada na Figura 57. 

Destaca-se a proposta da implantação de nova ETA, a ser construída na zona sul da malha 

urbana de Vitória da Conquista, na área de expansão do novo Aeroporto, em uma cota 

estimada de 850 metros, o que reduzirá sensivelmente as alturas de elevação do novo 

Sistema de Adução do Planalto de Conquista. 

O novo sistema proposto abrange 08 Barragens, com uma capacidade de acumulação 

estimada de 190 Hm3. A capacidade de regularização desse conjunto de reservatórios 

deverá ainda ser estudada. No entanto, ao nível das informações atuais, podem ser feitas 

as seguintes considerações: 

1 -  Conforme acima explicitado, no Item 3.1, segundo as informações da Embasa, 

durante o ano de 2015 foi captada um volume médio mensal de água para o SIAA 

de Vitória da Conquista no valor de 1.344.000 m3. 

2 – Em termos anuais, esta captação equivale a uma oferta total da ordem de 16 

milhões de metros cúbicos, ou seja 16 Hm3, o que equivale a uma vazão média 

anual de 0,51 L/s.  Este volume equivale a apenas 8,5% da capacidade total de 

acumulação estimada do novo Sistema de Produção Hídrica do Planalto de 

Conquista. 

3 – Embora se trate de um sistema de riachos intermitentes, pode-se esperar que 

a capacidade de regularização do sistema de 08 (oito) barragens venha a atender 

a essa demanda com segurança de 100%.   
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Na atual perspectiva, prevê-se que a implantação do novo sistema será feita em 08 (oito) 

Etapas: 

Etapa 1 – Implantação da Barragem do Verruga 1, do Sistema Adutor A1 e da Nova 

ETA. Esta Barragem deverá receber o efluente de reuso da ETE, bem como o 

reaproveitamento das águas pluviais urbanas. 

Etapa 2 – Implantação da Barragem Verruga 1 e do Sistema Adutor A2. 

Etapa 3 – Implantação da Barragem Jibóia 1 e do Sistema Adutor A3.  

Etapa 4 – Implantação da Barragem Jibóia 2 e do Sistema Adutor A4. 

Etapa 5 – Implantação da Barragem Vereda 1 e do Sistema Adutor A5. 

Etapa 6 – Implantação da Barragem Vereda 2 e do Sistema Adutor A6. 

 Etapa 7 – Implantação da Barragem Salitre e do Sistema Adutor A7. 

 Etapa 8 – Implantação da Barragem Boqueirão e do Sistema Adutor A8. 

Neste contexto, deve ser destacada a grande vantagem da implantação gradual do sistema 

proposto em relação à Barragem de Inhobim, cuja disponibilização da água para o SIAA 

Vitória da Conquista somente se efetivará após a execução total das obras da Barragem e 

do Sistema Adutor, com investimento total estimado da ordem de 700 milhões de reais.  
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Figura 31 - O atual sistema de mananciais Água Fria / Catolé 
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