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IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Inema – Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

INMET – Instituto Nacional de Meteorologia 

MMA - Ministério do Meio Ambiente 

PDDU – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

PDRS – Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável 

PH – Potencial de Hidrogênio  

PMSP - Parque Municipal da Serra do Peri-Peri 

PMULJ - Parque Municipal Urbano da Lagoa do Jurema  

PMVC – Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

PPPs - Políticas, Planos e Programas  

PRAD - Plano de Recuperação da Áreas Degradadas 

PRODUR - Programa de Administração Municipal de Desenvolvimento de Infra-estrutura 

Urbana do Estado da Bahia  

RAA – Regiões Administrativas das Águas 

RPGAs – Regiões de Planejamento e Gestão das Águas 

SAA – Sistema de Abastecimento de Água 

SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente  

UC – Unidade de Conservação 
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1. APRESENTAÇÃO 

 
O presente documento apresenta o Produto 05 – Tomo I – Relatório Parcial 03 do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano, Volume II – Estudos do Diagnóstico Físico – 

Ambiental parte integrante do quinto 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 

Esse diagnóstico busca abordar os aspectos relativos às características do meio físico, 

enfatizando o sítio urbano e o meio ambiente do município, em termos de clima, topografia, 

vegetação, hidrografia, articulados aos demais condicionantes físico-ambientais. A 

representação deve ser sistematizada numa base cartográfica (espacial) única, fixando a visão 

de síntese do suporte geomorfológico do sítio em que se assenta a sede. Ou seja, contempla 

os dados e informações essenciais para uma compreensão ampla do sítio urbano, como suporte 

físico territorial da cidade e seu entorno, bem como das áreas de expansão. O meio físico-

territorial deve servir de base para a montagem das cartas temáticas do diagnóstico, bem como 

dos mapas da Estrutura Urbana existente, e construção das alternativas possíveis, até alcançar 

a proposta final. 

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O diagnóstico físico – ambiental deve transcender o rito e objetivos da avaliação de impacto 

ambiental aplicada como de praxe às etapas de projeto de empreendimentos. Para aprimorar o 

sistema de gestão ambiental, o diagnóstico físico – ambiental deve considerar e focar na 

Avaliação Ambiental Estratégica como instrumento de avaliação de políticas, planos e 

programas, que permita aos formuladores e gestores de políticas nas tomadas de decisão 

multicritérios, incluir as variáveis ambientais com maior antecedência, aumentando as 

possibilidades governança política, técnico cientifica, econômica e controle social no Projeto de 

Município desejado, considerando a história do metabolismo urbano do município, ou seja, a 

história do ordenamento, desordenamento e ao município construído  no até o cenário atual e 

projeto do município desejado de Vitória da Conquista 2040, em seus 200 anos de emancipação, 

resultado em pacto de atributos de sustentabilidade no desenvolvimento urbano com o 

fortalecimento da gestão pública aliado à integração dos interesses dos diferentes atores 

envolvidos no crescimento do município, para um desenvolvimento estrategicamente ordenado.   

Os problemas ambientais nas transformações do espaço urbano, em função das decisões 

adotadas por políticas públicas, sem considerar atributos indicadores de qualidade e 

vulnerabilidade ambiental, se manifestam de diferentes maneiras com riscos associados. 

O diagnóstico ambiental no escopo de um Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU 

deve ser visto também como propósito de Avaliação Ambiental Estratégica -  AAE, pois pode 

influenciar os investimentos e estratégias de ações apoiadas em políticas, planos, programas 
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(PPPs) de governo como instrumento valioso de apoio a tomadas de decisões multicritérios 

indicador de    prioridades, sob o enfoque das consequências ambientais, atuando de maneira 

prévia à tomada de decisão. 

Segundo Dalal-Clayton & Sadler (2005), as áreas de transporte e uso de solo são   setores com 

as maiores experiências em aplicações e demandas por Avaliação Ambiental Estratégica previa. 

O planejamento urbano brasileiro é regulamentado pela Lei Federal 10.257 de 2001 – Estatuto 

da Cidade, que orienta as diretrizes e normas a serem fixadas pelo Plano Diretor Municipal, 

exercendo influências sobre as decisões de uso do solo urbano. Entre os princípios, objetivos e 

diretrizes gerais da política urbana adotada está a promoção de cidades sustentáveis, com a 

valorização dos aspectos municipais relativos ao solo urbano e rural.  

Segundo Geneletti et al. (2007), um mapeamento em escala adequada é fundamental. A escala 

espacial permite a representação dos mais relevantes processos ambientais e indicações de uso 

do solo. No prognostico isso reduziria significativamente o tempo e o custo envolvidos nos 

instrumentos de decisão. 

A seleção de indicadores apropriados é fortemente influenciada pelos tipos de informação 

disponíveis no momento, assim como as que serão disponibilizadas para uso no futuro em 

cenários desenhados desejados. Como de praxe, isso se aproxima da coleta de dados de linhas 

de base (baselines). As baselines aportam informações sobre o estado do ambiente prévio à 

implementação dos planos de gestão. O desempenho provém da avaliação do estado do 

ambiente após a implementação do plano, através do desenvolvimento dos indicadores 

ambientais adotados.  

Somente informações contidas tanto na linha do tempo passado como na futura situação 

mensurável do ambiente serão corretamente ilustradas nos efeitos de implementação do plano 

ambiental. 

A partir do diagnóstico físico – ambiental é possível estipular a hierarquia de questões a serem 

solucionadas e as consequências da implementação de um plano ambiental, desse modo, mais 

ágil a elaboração de ações a serem tomadas para atingir os objetivos colimados e a previsão 

dos cenários provenientes das alternativas possíveis. 
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2.2. METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram levantamentos, inventário e tratamento de 

informações secundárias disponíveis, contatos com todos os setores da prefeitura municipal, 

busca de informações e contatos com Universidade local UESB, expedições em campo por visita 

a todos os distritos, oportunidade na qual se aplicou método de análise integrada da paisagem 

considerando os seus elementos e componentes temáticos que de praxe caracterizam o meio 

físico, o mosaico resultante do uso e ocupação do solo.  

Chegando na sede de cada distrito foram georeferenciados, além da sede os acessos de 

conectividade com a rodovia principal e vias terciarias pavimentadas e vicinais de terra. 

Como metodologia de análise integrada da paisagem e do ambiente, no núcleo urbanizado e 

meio rural, foram realizadas abordagens com moradores, líderes comunitários, escolas, postos 

de saúde, produtores rurais. Foram levantadas informações e observações sobre geração, coleta 

e disposição de resíduos de toda natureza, bem como abastecimento de água, destinação de 

esgoto e águas servidas.  

No ambiente rural procedeu-se observação e documentário fotográfico do mosaico de uso e 

ocupação do solo por atividades agropecuária sócio produtiva, tais como agricultura, silvicultura, 

pecuária, suinocultura, ovinocultura, avicultura, cobertura vegetal característica.   

Como indicadores de qualidade e vulnerabilidade ambiental foram observados e fotografados na 

paisagem além de imagens dos distintos tipos de ocupação e usos do solo para atividades 

produtivas, conflitos de aptidão de capacidade de uso, sinais, sintomas, causas, consequências 

de impactos refletidos no mosaico de recursos naturais, solo, biodiversidade, água, estado de 

conservação e/ou degradação, mobilidade das vias terciarias de conectividade entre campo, 

núcleo urbano e sede.  

A seguir na Figura 1 apresenta-se o mapa da poligonal do município com os recortes dos 

distritos. 
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Figura 1 - Mapa da poligonal do município de Vitória da Conquista com delimitação dos onze 
distritos. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

Em continuação serão apresentados os mapas temáticos que caracterizam o meio físico e 

climatológico ocorrentes atuantes no município.  
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3. HIDROGRAFIA 

 

Bacia hidrográfica pode ser definida como uma área delimitada, topograficamente, onde toda 

água captada é drenada para único ponto denominado exutório. Segundo a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, instituída pela Lei n°9.433 de 1997, a bacia hidrográfica deve ser a unidade 

territorial para implementar as políticas ambientais e onde deve atuar o gerenciamento dos 

recursos hídricos. Ter uma bacia hidrográfica como unidade de gestão viabiliza uma classificação 

regional mais coerente, por se tratar de uma maior transparência das informações físicas, 

biológicas e socioeconômicas da área (GUERRA et al., 2009). 

De acordo com Inema (2017), a complexidade das características hidrográficas, geológicas e as 

demandas inerentes aos corpos hídricos, motivaram a implementação de mecanismos de gestão 

e, para uma melhor aplicação e transparência destes, fez-se necessária a regionalização do 

território baiano que, inicialmente, na década de 1990 houve a divisão de 13 regiões 

hidrográficas. Devido a necessidades administrativas, posteriormente, essas regiões foram 

remanejadas a 10 Regiões Administrativas das Águas (RAA). Somente a partir da Resolução do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH) nº 01/2005 foram definidas 17 Regiões de 

Planejamento e Gestão das Águas (RPGAs), aumentando para 26 regiões, de acordo com a 

Resolução nº 43/2009 do Conselho. 

As bacias hidrográficas podem ultrapassar os limites político-territoriais, mas, como foi citado, 

para o território baiano, as RPGAs, como são estabelecidas por legislação, estão restritas a este 

espaço territorial. Ainda assim, há as regiões de gestão exclusiva da Bahia e outras de gestão 

compartilhadas com outras entidades governamentais. O município de Vitória da Conquista se 

divide entre a RPGA VIII e a RPGA VI, do rio de Contas e do rio Pardo, respectivamente, além 

de fazer parte da mesorregião do Centro-Sul baiano, que é uma das sete mesorregiões do 

Estado. 

A Figura 2 mostra a divisão, no território baiano, em RPGA’s, e destaca a localização das RPGAs, 

que abrangem o município de Vitória da Conquista. 



 
 
 
 

 

17 
 

Figura 2 - Regiões de Planejamento e Gestão das Águas com localização do município de Vitória da Conquista. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018)
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Levando em consideração a divisão nacional, todas as 26 RPGAs estão dispostas em duas 

regiões hidrográficas: do Atlântico Leste ou do São Francisco, Vitória da Conquista está inserida 

no Atlântico Leste. É importante destacar que, além de se tratar de uma RPGA, o rio Pardo é 

caracterizado como um rio federal, pois sua área de drenagem, e contribuições, abrangem mais 

de uma unidade da Federação, tem sua nascente no município de Montezuma, no Estado de 

Minas Gerais e tem sua foz no município de Canavieiras, no Estado da Bahia, desaguando no 

Oceano Atlântico. 

Vitória da Conquista é o maior município e o mais importante destas duas RPGAs, que, de acordo 

com IBGE, em uma estimativa populacional realizada para o ano de 2018, possui uma população 

de 338.885 habitantes, tornando-se uma capital regional de uma área que abrange cerca de 80 

municípios e polariza todo centro-sul baiano. É uma região planáltica, sendo uma área de 

interflúvio, que serve de divisor de águas das bacias do Rio de Contas, ao norte, e Rio Pardo, ao 

sul. Por ser uma região planáltica, a hidrografia do município é bem fraca, não possuindo muitos 

rios em suas superfícies, mas confere uma importância no que diz respeito à transmissão fluvial 

para outras áreas que se encontram altitudes mais baixas. 

Em convergência do que foi citado anteriormente, Jesus (2010), também destaca que em relação 

à rede hidrográfica do município, observa-se a presença das bacias do rio Pardo e das Contas, 

onde a serra de Periperi ou de Conquista, como também é conhecida, é um ponto estratégico 

para estas, pois atua como o divisor de águas desses sistemas fluviais. Dentre vários rios que 

contribuem para o aporte hídrico destas bacias, pode-se destacar o Riacho Santa Rita, Córrego 

Lagoa de baixo, Riacho Muritiba, o Rio Verruga que atualmente passa pela cidade, canalizado. 

Verifica-se ainda a existência do Açude Angico. 

Na parcela do município que corresponde à RPGA VIII, esta bacia hidrográfica está inserida no 

pediplano sertanejo e, segundo Ribeiro (2009), o rio tem seu curso direcionado transversalmente 

por toda área de drenagem, dividindo-a, praticamente, ao meio e drenando a maior parte do 

Maciço Central. Certos vales de pequenos afluentes são suspensos, como aqueles 

correspondentes aos tributários do rio Jequiezinho, posicionado em outro setor da mesma 

unidade, constituindo um dos melhores exemplos de curso adaptado a falhas. As Serras 

Marginais são drenadas pelo Rio das Pedras e outros afluentes menores do Rio de Contas, todos 

intermitentes. Nos Patamares do Médio Rio de Contas a drenagem é realizada pelos afluentes 

da margem direita do Rio de Contas, com destaque para o Rio Gavião. Afirma, também, que 

todos os afluentes do rio de Contas O Rio de Contas e seus tributários intermitentes, o rio Jacaré 

pela margem esquerda e rio Gavião na margem direita, delimitam a Região a oeste. Apenas o 

trecho principal da bacia do rio de Contas tem regime permanente e, no que compete à 
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abrangência territorial do município de Vitória da Conquista, esse aporte hídrico não tem muita 

significância, pois o limite municipal engloba uma pequena parcela da área de drenagem da 

RPGA VIII, com poucos afluentes. 

No correspondente à RPGA VI, de acordo com Bonfim et al. (2012), tem-se o rio Verruga que 

possui a sua nascente na Serra do Periperi, mais especificadamente, na reserva municipal do 

Poço Escuro, dentro da área urbana de Vitória da Conquista. Esta sub-bacia possui uma área 

de 970.32 km² que abrange, também, o município de Itambé, desaguando no Rio Pardo. Rocha 

(2015) destaca que os afluentes mais importantes, da margem direita, são: o riacho Santa Rita, 

Córrego Lagoa de Baixo e Rio Periquito, enquanto que, da margem esquerda, são: o Córrego 

Leão, Jeribá, Córrego do Moreira e rios D’Água Fria, dos Canudos, Santa Maria, riacho José 

Jacinto, córrego Riacho Seco e riacho da Areia. A Figura 3 mostra a extensão da bacia do rio 

Verruga. 

Figura 3 - Sub-bacia do rio Verruga 

 

Fonte: Rocha (2008) 
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A bacia hidrográfica do rio Verruga drena a porção Centro-Sul do município, parte da porção 

Sudoeste de Barra do Choça e parte da porção norte do Município de Itambé onde, escoando 

de noroeste para sudeste, afluem ao rio Pardo (SANTOS E OLIVEIRA, 2016). A Figura 4 expõe 

toda a área de drenagem desta bacia, bem como na Figura 5, definindo a área de abrangência 

em cada município citado. 

Figura 4 - Limites municipais da bacia do rio Verruga 

 

Fonte: Rocha (2008) 

O Rio Verruga percorre todo o trecho urbano, de Vitória da Conquista, através de galerias 

subterrâneas, o que propicia ainda mais a afluência, em diversos pontos, das contribuições da 

drenagem urbana e de ligações clandestinas de esgotos (domésticos ou industriais), além de 

margear um antigo sistema de tratamento de efluentes, da EMBASA, que são lagoas de 

estabilização que, hoje, só recebem contribuições de parte da drenagem urbana. Todos os 

afluentes desta sub-bacia estão degradados devido à intensificação das atividades antrópicas 

no entorno, uma vez que, como destacado por Santos et al. (2008), o crescimento urbano 

acompanhava o leito do rio Verruga e que o único resquício de vegetação natural é observado 

em alguns pontos da área da bacia, principalmente em regiões de topo e na serra do Periperi, 

que já vem sofrendo modificações decorrentes da extensão urbana para a serra. 
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A Figura 5 expõe as áreas vegetadas, no perímetro urbano, que compreendem o curso principal 

do rio Verruga, desde à sua nascente, na serra do Periperi, até os limites da concentração 

urbana.
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Figura 5 - Áreas vegetadas no trecho urbano do rio Verruga 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018)



 
 
 
 
 
 

23 
 

 

Bonfim et al. (2012) ainda destacam que, devido a processos antrópicos no meio urbano, 

houve uma degradação, quantitativa e qualitativa, pois estudos realizados por Rocha 

(2007) identificaram que na nascente existe um alto nível de contaminação, destacando-

se que, de acordo com os níveis de coliformes fecais, em trechos do rio, constatou-se que 

o recurso já se contamina na sua nascente, mesmo que esta nascente encontre-se em 

uma área de floresta. O município é abastecido pelas barragens do rio Água Fria I e Água 

Fria II (afluente do rio Catolé), e todo o efluente gerado neste sistema de abastecimento de 

água (SAA), seja por ligações de esgoto clandestinas ou pós-tratamento, converge para o 

rio verruga. Além disso, a cidade de Vitória da Conquista concentra um distrito industrial, 

além de estabelecimentos que prestam serviços especializados que, na sua cadeia 

produtiva ou operacional, geram um volume significativo de efluentes que podem estar 

convergindo diretamente para a drenagem da sub-bacia. 

Através de analises físico-químicas realizadas em trechos do rio Verruga, Santos e Oliveira 

(2016) identificaram que houveram anormalidades na cor, turbidez, potencial 

hidrogeniônico (PH), dureza, cloretos, o que, mesmo dependendo de vários outros 

parâmetros para definição, confere um recurso com qualidade comprometida e o relaciona 

com o grande volume de contaminantes que são lançados em seu trecho. 

Outro sistema hídrico, de significativa importância para o município de Vitória da Conquista, 

é a bacia do Rio Catolé, que, como citado por Lima e Pinto (2011), se localiza na região 

Sudoeste do Estado, possui uma área total de 3.101 km², sendo um importante subsistema 

da bacia do Rio Pardo, abrangendo uma parcela dos territórios de Barra do Choça 

(19,34%), Caatiba (18,58%), Itambé (19,40%), Itapetinga (9,51%), Nova Canaã 

(5,62%), Planalto (13,32%) e Vitória da conquista (14,23%). O aporte hídrico desta sub-

bacia é responsável pelo abastecimento destes municípios circundantes, abastece uma 

população de cerca de 400 mil habitantes, além da indispensabilidade no setor 

agropecuário de parte desta mesorregião, principalmente pelas extensas plantações de 

café e pequenas propriedades ribeirinhas distribuídas. 

Ainda cita que a porção que corresponde ao trecho superior do rio Catolé está inserida no 

território de Vitória da Conquista, fazendo parte do Planalto dos Geraizinhos, que é 

constituído de um relevo plano em níveis topográficos acima dos 800 metros e clima 

tropical de altitude. No trecho médio da sub-bacia, está o Piemont Oriental de Vitória da 

Conquista, que, segundo o autor, é uma unidade geomorfológica que faz a conexão com 

a depressão de Itabuna-Itapetinga (através da do Marçal), caracterizando, assim, uma 
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potencialidade no fluxo da drenagem do alto ao médio curso, devido à declividade 

acentuada. Apesar das condições climáticas mais úmidas, os solos desta unidade são 

predominantemente do tipo Argissolos e recobertos, originalmente, por Florestas 

estacionais semideciduais e ombrófila densa. A porção drenada pelo baixo curso do rio 

Catolé corresponde ao domínio de Itabuna-Itapetinga. 

A Figura 6 mostra a localização geográfica desta sub-bacia, bem como os limites dos 

municípios abrangidos. 

Figura 6 - Sub-bacia do rio Catolé e abrangência em unidades municipais 

 

Fonte: Amorim (2016) 

Devido ao fato de que o rio Catolé atravessa municípios, inclusive zonas urbanas, além da 

drenagem pluvial há uma grande tendência que trechos do rio recebam contribuições de 

efluentes domésticos, além disso o nível de água desse rio está diminuindo cada vez mais 

em decorrência do processo de assoreamento, devido às atividades realizadas nas 

margens do rio, principalmente pelo decorrente desmatamento da mata ciliar que 

intensifica os processos de erosão e carreamento de sedimentos. e à sedimentação 

oriunda, também, da defluência de fluidos com sólidos suspensos, dando origem a muitos 

bancos de areia situados no decorrer do rio. Estes agravantes afetam, diretamente, o 

aporte hídrico e a vazão do rio, trazendo consequências no que diz respeito aos padrões 

químicos e biológicos, que, em função da matéria orgânica que é lançada, altera todos os 

parâmetros que qualificam o recurso hídrico (SOUZA, 2012). 
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Lima e Pinto (2011) destacam alguns aspectos e especificidades, desta sub-bacia, 

relacionados aos usos consuntivos dos recursos hídricos, onde: 

• Desta sub-bacia é captada a água para abastecimento das principais cidades da 

mesorregião, como Vitória da Conquista, Itapetinga e Barra do Choça; 

• A bovinocultura se expandiu a partir de meados do Século XX, tendo como principal 

região produtiva o município de Itapetinga, foi intensa, ocupando expressivas áreas; 

• Expansão agrícola, principalmente da cultura do café, foi a mais significativa 

atividade econômica do Planalto (principalmente nos municípios de Vitória da 

Conquista e Barra do Choça), que desde a década de 1970 veio ocupando muitas 

áreas florestadas. E, além do uso da água, para estas atividades, área do alto curso 

do rio é marcada pelo uso intenso de produtos químicos, na adubação e na correção 

do solo, como também o uso excessivo de defensivos agrícolas, trazendo ameaças 

relevantes à qualidade da água. 

• Existem conflitos de usos da água, especialmente no trecho mais alto da sub-bacia, 

demandando um maior aporte hídrico para usos consuntivos, como o 

abastecimento humano e irrigação, pois é uma região bastante populosa e em cotas 

mais elevadas. Estes conflitos estão associados aos aspectos quantitativos entre o 

abastecimento humano e a irrigação, como também os aspectos qualitativos. 

A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta os usos e ocupações do solo, na s

ub-bacia do rio catolé. 
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Figura 7 - Uso e ocupação do solo na sub-bacia do rio catolé 

 

Fonte: Fonte: Amorim (2016) 

De acordo com Tindade et al. (2016), em monitoramento de variáveis limnológicas de 

trecho do rio Catolé, pode-se constar padrões adversos aos limites estabelecidos na 

resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 357, onde os valores 

encontrados para turbidez foram abaixo do limite para água doce classe II, a condutividade 

elétrica apresentou valor em conformidade com o recomendado pela Cetesb apenas em 

pequena parte das coletas realizadas, os valores de oxigênio dissolvido observados não 

tiveram variações significativas, estando dentro do limite estabelecido pela Conama para 

rios classe 2, os valores de pH estão dentro da faixa de valores para águas de Classes 1 

a 4 estabelecidos pela Resolução do Conama e para sólidos foram encontrados valores 

variando de 69 a 100 mg/L, mas como a Resolução nº 357/05 do Conama não estipula 

valores limites, não foi possível caracterizar os recursos em relação aos sólidos totais. 

Lima e Pinto (2011) expõem que a reconstituição dos cenários passados, o estudo 

detalhado do cenário atual e a projeção de cenários tendenciais e possíveis, a partir da 

utilização de medidas ajustadas entre o uso dos recursos naturais e os usos potenciais de 

cada recorte territorial, são ações necessárias para a gestão sustentável do uso dos 

recursos hídricos e do uso e ocupação do solo. 

Ainda na sub-bacia do rio Catolé, pode-se destacar um afluente significativo, para o 

município de Vitória da Conquista, que é o rio Água Fria, pois o abastecimento de água do 
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município é oriundo deste sistema. De acordo com Rocha (2008), este sistema de 

abastecimento de água (SAA) é realizado através da transposição entre duas bacias 

hidrográficas distintas, especificamente, entre a bacia do Riacho Água Fria situada na 

porção oriental do Planalto da Conquista, na bacia do rio Catolé, e a bacia do Rio Verruga, 

como pode ser visto na Figura 8 e Figura 9. 
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Figura 8 - Transposição de Águas entre bacias 

 

Fonte: Rocha (2008) 

Rocha (2008) ainda destaca que, de toda água que é consumida pela população de Vitória 

da Conquista, 85% tem a destinação final diretamente nos canais de drenagem da bacia 

do Rio Verruga, o que justifica o alto índice de poluição das águas no trecho urbano da 

bacia.  

Figura 9 - Perfil longitudinal do sistema de transposição 

 

Fonte: Rocha (2008) 

Tucci (2001) define claramente esta necessidade expondo que com o crescimento 

populacional, em área urbana, intensifica a demanda pelos recursos hídricos e, 

consequentemente, aumenta o volume de efluentes gerados que, na maioria dos casos, 

tornam-se esgotos in natura que são diretamente ligados à bacia hidrográfica, na zona 

urbana, degradando todos os trechos à jusante destes despejos. 
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Este sistema de transposição entre bacias se instalou devido à necessidade de 

abastecimento de água, no município de Vitória da Conquista, já que o aporte hídrico 

(quantitativo e qualitativo) do rio Verruga, no trecho alto e médio, devido às ações 

antrópicas, se tornou insuficiente para tal. 

Em direção a vertente mais oriental do planalto entrando na depressão de Itabuna e 

Itapetinga percebe-se uma mudança da paisagem, pois o relevo se torna mais colinoso 

com a identificação de vales muitos profundos e mais bem construídos, apresentando 

também um resíduo pequeno de vegetação nativa. Ao passar pela Serra do Marçal ocorre 

a convergência das Bacias do Rio Verruga, Rio de Contas, Rio Catolé e Cachoeiras. Com 

relação a cobertura geológica a Serra do Marçal apresenta um embasamento cristalino, 

substituindo a cobertura sedimentar do planalto conquistense. No contato do sedimento 

com o cristalino se dá uma grande produção de água, pois toda água captada pelo 

sedimento é direcionada para as áreas de declive, uma parte dessas águas tende a 

ressurgir nessas zonas de contato de sedimentos com embasamento. Portanto, nas 

proximidades da Serra do Marçal se constitui uma zona que ajuda bastante na alimentação 

da Bacia do Rio Pardo. A Serra Marçal é bastante abrupta, a vegetação a se altera e o 

índice geométrico se torna mais significativo. Essa declividade torna-se importante para a 

formação de vales, pois o fluxo de água é muito acentuado. 
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4. CLIMA 

O município de Vitória da Conquista está localizado na região do Planalto da Conquista 

que apresenta clima variado que acompanha os diferentes conjuntos topográficos, pois, de 

acordo com a sua dinâmica ocorre a predominância do clima subúmido à semiárido com 

pluviometria, sem excesso de água no verão. O Planalto atua como uma barreira 

orográfica, que impede a penetração das correntes de umidade, provocando uma 

quantidade maior de chuvas nas áreas da Depressão Itambé – Itapetinga, com totais 

pluviométricos superiores a 700 mm anuais (SILVA, 2013).  

A Figura 10 apresenta as isoietas que abrangem o território de Vitória da Conquista. 

Figura 10 - Precipitação de Vitória da Conquista 

 

Fonte: Silva (2013) 

 

Maia (2005) fez uma avaliação da distribuição das precipitações nos diferentes ambientes 

do município, a partir do balanço hídrico realizado de acordo com Thornthwait e Mather 

(1955). As análises foram efetuadas a partir dos dados da Estação Meteorológica de Vitória 
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da Conquista e dos postos pluviométricos de Inhobim, Campo Formoso, Iguá, e Mocó, 

como mostra a Figura 11. 

 

Figura 11 - Localização dos postos Pluviométricos 

 

Fonte: Maia (2005) 
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A análise realizada por Maia (2005) dos dados pluviométricos das cinco localidades revelou 

que existe grande variabilidade intra-anual e espacial.  

A maior concentração das chuvas, em torno de 50%, ocorre nos meses de novembro, 

dezembro e janeiro e um período de seca nos meses de junho, julho e agosto, 

comprovando um regime anual concentrado. Os totais pluviométricos na Serra do Marçal 

são relativamente elevados (976,1mm). Estes totais pluviométricos são oriundos da ação 

combinada da altitude e da exposição do relevo face ao deslocamento de massas de ar 

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

De acordo com Maia (2005) as médias mensais variam de 17,1º no mês de julho a 22,2º 

no mês de março. Os balanços hídricos elaborados pela autora citada, o município 

apresenta os tipos climáticos, Seco a Subúmido (C1dB’3a’) para as localidades de Vitória 

da Conquista, Campo Formoso e Iguá, Semi-árido (DdA’a’) para Mocó e Úmido a 

Subúmido (C2rB’3a’) para Inhobim (Figura 12). Ainda que três primeiras localidades 

apresentem o mesmo tipo climático, Iguá e Campo Formoso apresentam um moderado 

excesso de água no verão, enquanto Vitória da Conquista não apresenta nenhum excesso.  

Os balanços hídricos também demonstraram a grande variação na quantidade de água 

armazenada no solo, no número de meses com deficiência hídrica e na quantidade da 

precipitação média anual (Quadro 1). As características climáticas, principalmente a 

concentração das precipitações, favorecem os processos morfogenéticos em todo o 

município. 

O mapa da tipologia climática de Vitória da Conquista obtido por Maia (2005) é semelhante 

àquele apresentado em Matta, Viega e Alves (2001) atualizado em 2009, que pode ser 

observada na Figura 12. 

Quadro 1 - Caracterização Climática de Vitória da Conquista 

Localidades 

Nº de meses 

com 

deficiência 

Precipitação 

média anual 

Índice de 

Aridez 

Índice de 

umidade 
Índice Hídrico 

Inhobim 7 976,1 5,3 8,9 5,7 

Campo 

Formoso 

8 798,9 22,3 5,5 -7,9 

Vitória da 

Conquista 

9 733,9 20,3 0,0 -12,2 

Iguá 7 816,0 14,5 7,1 -1,5 

Mocó 3 803,4 36,6 0,0 -22,0 
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Fonte: SEI (1999) 

Figura 12 - Carta de tipologia climática de Vitória da Conquista 

 

Fonte: Maia (2005) 
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Figura 13 - Tipologia Climática de Vitória da Conquista - PDRS 

 

Fonte: Matta, Veiga e Alves (2001) 

Frente ao exposto e segundo Conceição et al. (2015) o município apresenta um clima 

tropical de altitude, caracterizando uma faixa de transição entre a tipologia climática de 

úmido e subúmido com características de semiárido em áreas de depressão segundo a 

classificação de Thornthwaite. Possui temperatura média anual entre 20º e 24º. Durante a 

estação mais quente (verão) as temperaturas médias são amenas (23ºC); no outono a 
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temperatura média concentra-se na faixa de 21ºC, enquanto que no inverno se configuram 

as mais baixas temperaturas na faixa de 15º a 17ºC. (MATTA et al. 2001).  

Vitória da Conquista possui uma estação meteorológica do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), de código 83344 e opera nas coordenadas -14.88º e -40.79º. 

O INMET já disponibiliza para a estação 83344 normais climatológicas do período de 1981 

a 2010 referentes à Precipitação Acumulada, Temperatura Média Compensada Anual e 

Mensal, Evaporação Total, Pressão Atmosférica, Insolação, nebulosidade e ventos.  

O comportamento da precipitação acumulada e da temperatura média mensal pode ser 

observado na Figura 14, enquanto comparação da evaporação potencial e da precipitação 

acumulada pode ser observada na Figura x. 

Figura 14 - Comportamento da Precipitação Acumulada Mensal e da Temperatura Média 
para Vitória da Conquista - BA (1981 - 2010) 

 

Fonte: INMET (2018) 

Confirma-se que as temperaturas variam entre 17.5º e 23º, enquanto as precipitações 

médias mensais não superam os 130 mm, totalizando 758 mm anuais. A Figura 14 permite 

identificar que os meses de menor temperatura vão de maio a outubro, que correspondem 

também aos meses de menor precipitações. Os meses de maior precipitação vão de 

novembro a março, caracterizando a estação chuvosa. 

A Figura 15 e Figura 16 apresentam o balanço hídrico do município de Vitória da Conquista. 
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Figura 15 - Hidrograma do balanço hídrico característico do município de Vitoria da 
Conquista. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

Figura 16 - Balanço hídrico normal mensal com entradas e saídas de água. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 17 - Comparação da Evaporação Potencial e Precipitação Acumulada de Vitória da 
Conquista – 1981 a 2010 

 

Fonte: INMET (2018) 

A Figura 17 mostra como a evaporação em Vitória da Conquista é elevada, superando 

muitas vezes a precipitação acumulada do mês, o que denota as características de 

semiárido do município. Os dados da Estação Meteorológica 83344 demonstram 

temperaturas entre os meses de julho de 2017 e julho de 2018 (Figura 18) entre 13 e 30º 

C, estando de acordo com as informações anteriores. 

Figura 18 – Temperatura diária de julho de 2017 a julho de 2018 em Vitória da Conquista 

 

Fonte: INMET (2018) 
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O comportamento da pluviosidade traz também as características de clima subúmido, com 

ocorrência de chuvas todo o ano. A partir da Figura 19 nota-se que os anos de 2012, 2013, 

2016 e 2017 foram aqueles que apresentaram os meses de menor precipitação, 

correspondendo a apenas 2 mm. As chuvas não se distribuem uniformemente dentro dos 

anos, contudo as chuvas sempre se elevam nas estações de primavera e verão.  

Figura 19 - Precipitação de Vitória da Conquista (2010 a 2018) 

 

Fonte: INMET (2018) 

De forma geral, a extensão territorial e as formas de relevo fazem da Bahia alvo das 

correntes citadas e da dinâmica de clima, sendo frequentemente atingida pelos ventos do 

Oeste no final da primavera e início do outono, trazidos pelas linhas de instabilidades 

tropicais, ao passo que recuam as correntes úmidas do atlântico. O contexto descrito e 

dinâmica geoambiental justifica que a maior parte do município está localizado no clima 

seco, com característica semiárida, chuvas irregulares, temperaturas elevadas, altas taxas 

de evaporação e atuação do intemperismo físico. 

A umidade relativa do ar, considerada como umidade verificada entre a pressão de vapor 

de água na atmosfera e a saturação da pressão de vapor na mesma temperatura, é um 

dos fatores climáticos ligados à pluviosidade e a evaporação além da evapotranspiração 

das vegetações locais, constituindo o ciclo da água. A umidade do ar é representada em 

porcentagem (RODRIGUES, 2014). 

A Figura 20 apresenta os valores de umidade relativa média mensal do período de 1981 a 

2010 no município de Vitória da Conquista, enquanto a Figura 21 mostra o comportamento 

diário dessa umidade relativa para o mesmo período. 
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Figura 20 - Umidade relativa média mensal – 1981 a 2010 

 

Fonte: INMET (2018) 
 

A partir da Figura 20, percebe-se que o maior percentual de umidade relativa ocorreu no 

mês de junho, registrando 83.2%. O mês de outubro é o que apresenta em média a menor 

umidade (72.7 %). Comparando com os dados de precipitação nota-se que um dos meses 

de menor pluviosidade média também possui a menor umidade relativa. O mês com maior 

umidade não corresponde àquele com maior pluviosidade, porém ele apresenta também 

pequena precipitação quando comparada com os demais meses.  

Figura 21 - Umidade do ar para Vitória da Conquista - BA para o período de 2010 a 2018 

 
Fonte: INMET (2018) 
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5. GEOLOGIA/GEOMORFOLOGIA 

 

Dentre as informações de referência para a elaboração e atualização de um PDDU, o 

estudo da geomorfologia é fundamental enquanto elemento que reflete a dinâmica da 

paisagem manifesta pelo relevo, ocorrência da diversidade de solos em topo sequencias 

associados a formação geológica, a hidrografia, que em interação com a ocupação, usos 

e a atuação do clima resulta em maior ou menor riscos a processos erosivos e condiciona 

a resposta do ambiente a eventos de precipitações pluviométricas, como movimentos de 

massa de solos e  inundações com consequências que devem ser previsíveis e evitadas 

por políticas de ordenamento territorial, drenagem, defesa civil.     

A Figura 22 apresenta em síntese as unidades geomorfológicas características ocorrentes 

no município de Vitoria da Conquista.  
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Figura 22 - Unidades geomorfológicas ocorrentes no munícipio e distritos de Vitória da Conquista. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018)
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Figura 23 - Mapa hipsômetrico que reflete o relevo e altimetria característica do município de Vitoria da Conquista. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018)
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Ab’Saber (1969) sugere três níveis de tratamento para a pesquisa geomorfológica, com o 

objetivo de estabelecer suas bases. O primeiro nível compreendendo a compartimentação 

topográfica regional, a descrição e a caracterização dos modelados; o segundo relaciona-

se à estrutura superficial da paisagem, que corresponde às observações dos depósitos, às 

feições pretéritas de relevo (“superfícies de aplanamento, residuais” outras) e às feições 

recentes (“vertente, terraços” outras); o terceiro nível corresponde à fisiologia da paisagem, 

compreendendo os processos morfoclimáticos e pedogenéticos atuais. Tal sugestão de 

tratamento das paisagens envolve uma proposta metodológica que pode ser aplicada em 

diferentes escalas, principalmente no que se refere a escalas regionais ou maiores e ao 

princípio relativo à compartimentação dos modelados, seus componentes e sua dinâmica 

nas paisagens.   

O escopo de estudos e diagnostico físico-ambiental a caracterização geomorfológica é 

fundamental para a compreensão das dinâmicas geoambientais atuantes no município 

enquanto atributo para o Zoneamento Geoambiental que possa contribuir com o 

planejamento do ordenamento territorial para usos urbano e rural da terra.  Outros autores 

clássicos foram referencias metodológicas para análises das condições de estabilidade 

ambiental a exemplo de Tricart (1977), Bertrand (1971), Monteiro (2000), Ross (1995), 

Maia (2005), entre outros que têm suas metodologias fundamentadas na Teoria Geral dos 

Sistemas. 

Maia (2005), traz valiosa contribuição quando fez classificação ecodinâmica das unidades 

ocorrentes no município de Vitoria da Conquista de acordo com as categorias ambientes 

estáveis, ambientes de transição (intergrade) e ambientes instáveis. A classificação 

segundo indicadores e atributos pré-definidos permitiu a elaboração de carta síntese que 

apresenta graus de estabilidade e níveis variados de vulnerabilidades a que se encontra 

submetida cada unidade e infere que os problemas ambientais observados estão 

associados tanto à capacidade de suporte do meio natural como aos usos indiscriminados 

conflitivos desses ambientes, como foi constatado e aferido em expedição de campo 

realizada nesse diagnostico físico-ambiental, que mapeou vários problemas ambientais por 

leitura na paisagem de situações de degradação dos recursos naturais solo, corpos 

hídricos, cobertura vegetal.   
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As cartas temáticas e cartas sínteses geradas por Maia (2005), é informação valiosa de 

referência que contribui para elaboração de futuros planejamentos para o município, que é 

objeto do PDDU.  

No zoneamento por atributos de capacidade suporte, vulnerabilidades, por tanto, 

condicionante de restrições a ocupação e usos dos espaços, a unidades geoambientais 

são resultado de uma relação direta entre as formas de relevo e as rochas que o sustentam, 

sendo manifesta a grande influência nos processos morfodinâmicos, ativos atuantes no 

espaço e tempo.  

Ross (1996) aborda vulnerabilidade geoambiental considerando que a intensidade de 

dissecação do relevo é o grande indicador da sua fragilidade potencial. O alto índice de 

dissecação, associado à alta densidade de drenagem, vai permitir um maior 

desenvolvimento dos processos de evolução das vertentes e interflúvios. Enquanto que 

uma fraca atividade de dissecação associada à fraca densidade de drenagem vai permitir 

um menor desenvolvimento dos processos.
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Figura 4 - Carta das unidades geomorfológicas e tipos de modelados característicos ocorrentes no munícipio de Vitória da Conquista. 
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Além da carta síntese de unidades geomorfológicas apresentado anteriormente tendo 

como fonte o Plano Diretor de Vitoria da Conquista, a importância da geomorfologia 

enquanto elemento temático que imprime dinâmica na paisagem e atributo valioso 

condicionante do zoneamento geoambiental, inseriu-se a carta de unidades 

geomorfológicas e tipos de modelados oriundos de mapeamento geomorfológico 

elaborado pelo IBGE (1998), com recortes do município de Vitória da Conquista nas divisão 

taxonômicas apresentadas a seguir, adaptado por Maia (2005) do IBGE, 1988. Em 

continuação se apresta quadros com as unidades geomorfológicas típicas ocorrentes, os 

modelados associados e classificação da dinâmica de dissecação.  

Quadro 2 - Unidades geomorfológicas e tipos de modelados típicos do município de Vitória 
da Conquista – BA 

Unidades 
Geomorfológicas 

Tipo de Modelado 
Classificação da 

dissecação 

Planalto de Vitória da 
Conquista. 

Aplainamento 

Pgi - Pediplano degradado inumado;  

Pri - Pediplano retocado inumado. 

Muito Fraca 

 

Muito Fraca 

Patamares do Médio Rio 
de Contas 

Dissecação 

Dc11- dissecação homogênea topos 
convexos, densidade de drenagem 
grosseira e aprofundamento fraco das 
incisões;  

Dc32 - dissecação homogênea, topos 
convexos, densidade de drenagem 
média e aprofundamento fraco das 
incisões; 

Dc3 - Dissecação diferencial, marcada 
por controle estrutural, drenagem 
controlada pela tectônica e pela 
litologia, apresentando 
aprofundamento médio das incisões. 

 

Muito Fraca 

 

 

 

Média 

 

 

 

Média 

Piemonte Oriental do 
Planalto de Vitória da 
Conquista 

Dissecação 

Dc31 - dissecação homogênea topos 
convexos, densidade de drenagem fina 
e aprofundamento médio das incisões; 

Dc33 - dissecação homogênea, topos 
convexos, densidade de drenagem 
média e aprofundamento médio das 
incisões;  

Dc43 - dissecação homogênea, topos 
convexos, densidade de drenagem fina 
e aprofundamento médio das incisões. 

 

Média 

 

 

 

 

Média 

 

 

 

Forte 

Fonte: Maia (2004) 
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Quadro 3 - Síntese da taxonomia geomorfológica em domínios, regiões e unidades 
geomorfológicas presentes no município de Vitoria da Conquista. 

Domínios 
Geomorfológicos 

Regiões 
Geomorfológicas 

Unidades 
Geomorfológicas 

Planaltos Inumados Planaltos Cimeiros Planalto de Vitória da 
Conquista 

Depressões Interplanálticas Depressão Sertaneja Patamares do Alto Médio 
Rio de Contas 

Planaltos Cristalinos Planaltos Rejuvenescidos Piemonte Oriental do 
Planalto de Vitória da 
Conquista 

Fonte: Adaptado do IBGE (1998) Organização:Maia (2005). 
 

A correlação entre as cartas de Geomorfológia, de Declividade, e de Hipsometria são 

atributos que possibilitam a classificação da vulnerabilidade à erosão, através do balanço 

morfogênese/pedogênese. Assim, apresenta-se as cartas de declividade e hispometria que 

estão associadas caracterização geomorfológica característica do município de Vitoria da 

Conquista.     

 

Figura 24 - Carta de Declividade 

 
Fonte: Maia (2005) 
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Figura 25 - Carta de Hipsometria. 

 
Fonte: Maia (2005) 
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Figura 26 - Carta síntese das formações geológicas ocorrentes nos distritos e município de Vitoria da Conquista. 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Observa-se que a maior parte da poligonal que define o recorte geopolítico do município 

está inserida no ambiente denominado Planalto de Vitória da Conquista característico de 

estrutura de formação geológica composta, parcialmente, por rochas cristalinas, das 

formações Pré-Cambrianas do Complexo Caraíba-Paramirim (Pré-Cambriano Inferior), 

principalmente, nas áreas que correspondem aos Patamares do Médio Rio de Contas, 

Piemonte Oriental do Planato de Vitória da Conquista e áreas isoladas na parte cimeira do 

Panalto; pelo Grupo Contendas-Mirante (Pré-Cambriano Médio), expresso pela Formação 

Rio Gavião, que aflora no sentido NE – SO, pela Formação Areão que aparece na parte 

norte do município; e pelo Supergrupo São Francisco (Pré-Cambriano Superior) 

representado pelo Grupo Macaúbas na parte Sudeste/Sul. Já a parte central encontra-se 

recoberta por cobertura detrítica, de idade Terciário-Quaternário sobre rochas do 

Complexo Cristalino. 

 

Figura 27 - Mapa de unidades pedológicas, solos ocorrentes nos distritos e município de 
Vitoria da Conquista. 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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A pedognese é resultado interação entre rocha matriz, expressões do relevo, dinâmicas do 

clima, vegetação e fauna. A espessura dos solos formados é condicionada pelo balanço 

entre a energia dos agentes ativos de remoção e de processos pedogenéticos de 

formação. A distribuição dos solos na paisagem formado topo sequencias, a espessura e 

suas características, propriedades físicas e químicas condicional possibilidades e 

restrições a usos, conforme atributos definidos pela classificação em classes de 

capacidade de usos das terras, conforme o seguinte diagrama.  

 
Diagrama 1. Classes de capacidade de uso das terras. 

 
Fonte: LEPSCH et al. (1991) 

 

O conhecimento das características físicas e químicas dos solos é fundamental para a 

avaliação da susceptibilidade à erosão, e conseqüentemente possibilita o conhecimento 

de suas limitações e potencialidades para usos sustentável, aspectos fundamentais para 

o planejamento. 

O zoneamento, politicas municipais de ordenamento que incentivem os usos e manejo dos 

solos segundo as classes de capacidade de usos é parte da avaliação ambiental 

estratégica, preventiva dos riscos ambientais a que os solos estão submetidos, que são a 

degradação física, a perda da fertilidade e erosão hídrica que pode levar a estados de 

desertificação, além de ser responsável pelo assoreamento dos corpos hídricos.  

Em todos os distritos visitados foram mapeadas situações de processos erosivos atuantes 

devido a conflitos de usos dos solos sem observância às classes de capacidade de usos, 

bem como sem adoção de boas práticas de manejo conservacionista, associada a pratica 
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do uso do fogo e ocupação de áreas de preservação permanente regulamentas por 

legislação.  

A erosão dos solos está relacionada às suas propriedades químicas e físicas, aos fatores 

da equação universal das perdas de solo, quais sejam: índices de erosividades das 

precipitações (R), erodibilidade do solo (K), à declividade(S), ao comprimento (L), fator 

cobertura vegetal (C) e práticas de conservação (P) manejo, quando não observados 

resultam em problemas ambientais como: enchentes, perda de fertilidade dos solos, 

diminuição da capacidade de retenção de água, assoreamento de rios, entre outros 

impactos que afetam diretamente a sociedade e os sistemas de produção.  

Quadro 4 - Classes de solos ocorrentes município de Vitória da Conquista, associados a 
vulnerabilidade. 

Classificação Associações de solos 
Classe de 

Vulnerabilidade 

LVAd1 Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico +Argissolo 
Vermelho-Amarelo Eutrófico 

Fraca 

LVAd2 Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico + 
Latossolo Vermelho-Amarelo Álico + Argissolo 
Vermelho-Amarelo Eutrófico 

Fraca 

LVAw1 Latossolo Vermelho Amarelo Álico Muito Fraca 

LVAw2 Latossolo Vermelho Amarelo Ácrico + Argissolo 
Vermelho-Amarelo Eutrófico 

Média 

PVAe1 Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo 
Vermelho-Amarelo Distrófico + Neossolo Litólico 
Eutrófico 

Média 

PVAe2 Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + Latossolo 
Vermelho-Amarelo Distrófico + Argissolo 
Vermelho-Amarelo Distrófico 

Média 

PVAe3 Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + Latossolo 
Vermelho-Amarelo Distrófico + Neossolo Litólico 
Eutrófico 

Média 

PVAe4 Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + 
Cambissolo Háplico Eutrófico Latossólico 

Forte 

PVAe5 Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo 
Vermelho-Amarelo Distrófico + Latossolo 
Vermelho Amarelo Distrófico 

Média 

PVAe6 Argissolo Vermelho Amarelo Eutrófico + Latossolo 
Vermelho Amarelo Distrófico 

Média 

PVAe7 Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + 

Cambissolo Háplico Eutrófico + Neossolo 

Litólico Eutrófico. 

Forte a Muito Forte 

Fonte: Cartas Pedológicas (IBGE, 2000) e trabalho de campo. Org: Maia, 2005. 
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O controle por inventario e atualização do mosaico de usos e do estado pedoambietal do 

solo do município é informação fundamental para a compreensão, comando e controle de 

processos de degradação e monitoramento dos padrões de organização do espaço. 

Assim a atualização constante de cenários para que situações e tendências de conflitos 

de usos e degradação possam ser monitoradas possibilitando ajustar a melhor política de 

ordenamentos dos usos sustentável dos recursos naturais a partir das sinergias com usos 

do solo.  

Inventário pedológico por levantamento foram identificadas, mapeadas e quantificados14 

classes de uso do solo. Diagnostico físico-ambiental identificou e mapeou em 

documentário fotográfico georeferenciado situações de degradação de solos e processos 

ativos severos de erosão hídrica, assoreamento de corpos hídricos, degradação de solos 

em todos os distritos visitados.     
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6. COBERTURA VEGETAL 

Em avaliação sobre os tipos de vegetação nativa encontrados no território do município, 

foram identificados quatro classificações principais, que são a Floresta Ombrófila Densa 

Submontana, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual e a Caatinga, 

formando também áreas com características mista, relativos aos locais de encontro e 

transição dos tipos supracitados, ora com alternância e interpenetração de dois ou mais 

padrões de vegetação. 

No município de Vitória da Conquista, assim como na maior parte dos municípios 

brasileiros, a cobertura vegetal se caracteriza pela formação de mosaicos compostos por 

áreas de vegetação nativa e áreas antropizadas, por atividades da agricultura, pecuária, 

silvicultura, entre outros, sendo que de maneira geral encontram-se em menor escala áreas 

de vegetação primária, com características de clímax, ainda inalterado por fatores 

externos. 

Já a vegetação em estágio secundário, seja do tipo caatinga ou florestas, é caracteriza 

pelas áreas que apresentam vegetação estabelecida após processos de degradação por 

desmatamento, queimadas, extrativismo vegetal e por atividades agropecuárias, 

apresentando período mais curto de desenvolvimento e consequentemente menos 

biodiversidade. 

Foi identificado através de visitas de campo, que as áreas mais afetadas pela perda de 

biodiversidade devido à ação antrópica, são as áreas de entorno à sede dos distritos e à 

sede do município. 
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Figura 28 - Mapa de cobertura vegetal (bioma) ocorrente nos distritos e município de Vitoria da Conquista. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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6.1.1. Floresta Ombrófila Densa 

Também denominada de Floresta Higrófila ou Floresta Pluvial Tropical, segundo o IBGE, 

este tipo de vegetação ocupa área em torno de 13,04%, ou aproximadamente 1.110.182 

km2, do território nacional. Ela abrange grande extensão latitudinal, propiciando amplo 

espectro climático, com ocorrência em locais mais quentes como no nordeste e outros mais 

frios, como  ao sul, assim como variações da altitude, precipitação e solos. Tal situação é 

considerada uma das principais causas de sua elevada biodiversidade, conferindo à 

vegetação exuberância característica, principalmente em regiões de elevado índice 

pluviométrico.  

A Floresta Ombrófila possui vegetação sempre verde, sem resistência à seca, 

estratificação bem definida (estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo), o estrato superior 

apresenta árvores com alturas que variam de 20 a 30 m, chegando algumas a alcançar 

40 m. A submata varia de rala a densa com espécimes distribuídos aleatoriamente em 

espaçamento variável. 

Esta floresta pode ocupar desde áreas planas das planícies aluviais até áreas forte 

onduladas ou com fisionomia montanhosa, modificando-se apenas a estrutura florestal 

conforme a preferência de algumas espécies pela proximidade dos riachos. Podem, 

portanto, serem Florestas Ombrófilas Aluviais, Das Terras Baixas ou Submontanas. 

Dentro do município a Floresta Ombrófila Densa Submontana (bioma Mata Atlântica) 

apresenta área de abrangência inferior a 7% do território, ocorrendo principalmente  na 

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

e com maior índice pluviométrico.  

Algumas das espécies encontradas nesse tipo de vegetação são:, Cabralea 

canjerana(canjerana), Carinianasp. (jequitibá), Siparuna guianensis (nega-mina), Sloanea 

obtusifolia(gindiba), Copaifera langsdorfii (copaiba), Hymenea sp. (jatobá), Erythroxylum 

pulchrum (arco-de-pipa), Ocotea sp. (canela), Piptadenia gonoacantha (pau-jacaré), 

Zanthoxylum sp. (mamica-de-porca), Protium heptaphyllum (breu), Virola oleifera (bicuiba), 

Xylopia frutescens(claraiba-vermelha), juerana (Parkia pendula); maçaranduba (Manilkara 

sp); paraju (Manilkara longifolia); matataúba (Didymopanax morototoni); mulungus 

(Erythrina spp); vinhático (Platymenia foliosa); candirana (Symphonia globulifera); ingás 
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(Ingaspp); itapicuru (Goniorrhachis marginata); jequitibá (Carinianasp); palmeira juçara 

(Euterpe edulis); entre muitas outras. 

6.1.2. Floresta Estacional Decidual e Semidecidual 

 

Também denominada de Floresta Mesófila, esse padrão de vegetação se caracteriza pelo 

fenômeno anual de perda parcial ou total das folhas, dos indivíduos que compõem os 

estratos superiores do seu dossel, sendo essa característica seu diferencial em relação a 

outros tipos de florestas. Esta particularidade é resultado da interligação direta com o clima, 

definido pelas estações chuvosa e secas, que ocasionam a estacionalidade foliar (efeito 

da sazonalidade nas folhas) dos elementos arbóreos dominantes, os quais têm adaptação 

à deficiência hídrica, ou mesmo à queda brusca de temperatura em meses mais frios. 

A percentagem das árvores caducifólias no conjunto florestal situa-se em torno de vinte a 

cinqüenta por cento na época climaticamente desfavorável. É constituída por fanerófitas 

que possuem as gemas foliares protegidas contra as secas, sendo as folhas adultas 

esclerófilas ou membranáceas deciduais. Esta formação por apresentar estacionalidade 

foliar é composta por indivíduos que possuem meios de proteção contra a deficiência 

d’água e, em vista disso, na época seca, além da perda de folhagem há dormência das 

gemas. 

São encontrados nessa tipologia de vegetação espécies como Hymenaea courbaril 

(jatobá), Luehea grandiflora(açoita-cavalo), Erythroxylum pulchrum (arco-de-pipa), 

Cupania oblongifolia (camboatá) e Sapium glandulosum (burra-leitera),  

Ocorrem em diversos locais, tanto em áreas acidentadas, como em áreas de planícies e 

vales, sendo comumente encontradas nos trechos de cordões marginais aos leitos de rios 

e corpos hídricos. Também apresenta maior ocorrência em elevações do relevo, como 

topos de morros e locais íngremes, cujo acesso é mais difícil, ainda que esses 

remanescentes sejam empobrecidos e com regeneração deficiente, levando em conta que 

é comum a retirada de madeira e lenha por comunidades locais. 

Esse tipo florestal tem sofrido bastante com o processo de fragmentação imposto pela 

expansão agrícola, pecuária e imobiliária, visto que grande parte do domínio da Floresta 

Estacional está próxima a áreas com acentuada concentração populacional.  
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A Floresta Estacional Decidual apresenta características semelhantes à Semidecidual, 

com diferença apenas no aumento do período de seca, que tem como consequência a 

diferença na percentagem de decidualidade foliar. A submata é também decidual, 

aumentando o número de plantas graminóides e herbáceas, podendo surgir, de forma não 

significativa, espécies representativas da flora caducifólia, como algumas cactáceas, entre 

outras.  

Figura 29 - Floresta Estacional no distrito de Cabeceira da Jibóia 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

Figura 30 - Ocorrência de Floresta Estacional no distrito de Inhobim 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 31 - Ocorrência de Floresta Estacional em área de borda de corpo hídrico 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

 

6.1.3. Caatinga 

Também conhecido como Estepe brasileira (bioma Caatinga), segundo dados do IBGE, 

este tipo de vegetação ocupa cerca de 10,0% do território nacional, com 844.453 km2, 

abrangendo nove estados do nordeste brasileiro. Possui clima semiárido, cujos solos são 

geralmente rasos e pedregosos, sua vegetação é lenhosa, decidual, composta por muitas 

fanerófitas providas de espinhos, diversas espécies da família Cactaceae e tapetes ou 

mesmo tufos graminóides. A paisagem tem um aspecto agressivo devido à característica 

xerofítica da vegetação, que apresenta adaptações ao clima seco como forma de proteção, 

contrastando com o colorido diversificado das flores no período da chuva. As formações 

de Estepe pouco variam no que se refere à composição florística, sendo a diferença 

observada principalmente na frequência dos indivíduos que as compõem. 

A Caatinga tem uma diversidade florística alta para um bioma com uma restrição forte ao 

crescimento quando há deficiência hídrica. Áreas de caatingas típicas, em geral, têm 

menos de 50 espécies de arbustivas e arbóreas e igual número de herbáceas por hectare. 

Por outro lado, considerada como um bioma, com sua enorme extensão, pluralidade de 

topografias e solos, e diversidade de condições de disponibilidade de água, tem ambientes 

muito distintos: de aquáticos a rupestres, de matas altas a campos abertos, incluindo 

encraves de matas úmidas e de cerrados 

Na maior parte da caatinga, de porte limitado pelas condições ambientais menos favoráveis 

e pela antropização, as alturas máximas das árvores pouco ultrapassam os 10m, sendo 
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mais comum nessas situações vegetação relativamente fechada, com arbustos e árvores 

que formam um dossel contínuo e baixo. A ocorrência da caatinga em aspecto mais 

frondoso vai diminuindo e ficando esparsa à medida que as terras vão ficando mais secas. 

No extremo da disponibilidade hídrica, tem-se os lajedões quase desnudos, com poucas 

plantas sobrevivendo nas fraturas das rochas e nos pequenos acúmulos de sedimento 

(FRANÇA; MELO; SANTOS, 1997). 

Algumas das espécies mais comuns em seu domínio são Schinopsis Brasiliensis (braúna), 

Bursera leptophloeos (imburana-de-cambão), Syagrus coronata (licuri), Syagrus 

vagans(licurioba), Spondias tuberosa (umbuzeiro), Cereus jamacaru (mandacaru) e 

Ziziphus joazeiro (joá). 

Figura 32 - Vegetação do tipo caatinga, no distrito de Pradoso 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Figura 33 - Aspecto de vegetação de caatinga em Bate-Pé 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 34 - Zona com efeito de borda entre área de caatinga e de pasto para pecuária 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

7. MOSAICO DE USOS E OCUPAÇÃO DA TERRA 

Através de diagnóstico realizado por expedições em campo e comunidades, e pela 

interpretação de mapa temático de uso e ocupação do solo, foi realizada a análise da 

paisagem e do documentário fotográfico de campo. A partir dessa metodologia foi possível 

realizar a caracterização das atividades de uso e ocupação da terra, dentro dos limites 

territoriais do município de vitória da conquista, bem como identificar sintomas 

consequentes de impactos manifestos que afetam a qualidade ambiental do meio 

ambiente. 

Segundo IBGE (2017) área da unidade territorial deste município corresponde a 3.743 km² 

que equivalem a 374.300 hectares, dos quais se dividem entre áreas rurais, urbanas e 

áreas de preservação ambiental, ou de fragmentos e pequenos nichos de vegetação 

nativa, sendo que a maior parte já encontra-se direta ou indiretamente afetadas por ações 

antrópicas. 

A ocupação rural corresponde às áreas utilizadas pela agricultura e pecuária, destinadas 

ao cultivo de pastagens, lavouras, criatório de animais, eventuais fragmentos de 

vegetação, e de habitações e edificações rurais, distribuídas de maneira dispersa. Dentro 

deste território também se encontram locais de atividades de escala industrial, tais como 

unidades de extrativismo e de uso intensivo da terra, jazidas de mineração, indústria de 

beneficiamento vegetal, fazendas de monoculturas, criação intensiva de animais, 

matadouros, granjas, entre outros. 
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A partir de dados obtidos do IBGE (2017) expostos no Quadro 5, é possível quantificar as 

áreas relativas ao uso das principais usos da terra relativos às atividades agropecuárias no 

município, totalizando um área de 192.591,387 ha destinada a lavouras, pastagens, matas 

e florestas. Por inferência, o restante da área do município 181.708,613 ha corresponderia 

a terras em descanso, não utilizadas, inaproveitáveis, além de áreas urbanas e outras 

áreas não classificadas. 

Quadro 5 - Dados sobre áreas destinadas aos usos da terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2017) 

A classificação territorial do IBGE conforme sua utilização, foram divididas nas seguintes 

categorias: 

Lavouras permanentes- Compreendeu a área plantada ou em preparo 

para o plantio de culturas de longa duração, que após a colheita não 

necessitassem de novo plantio, produzindo por vários anos sucessivos. 

Foram incluídas nesta categoria as áreas ocupadas por viveiros de mudas 

de culturas permanentes. 

Lavouras temporárias- Abrangeu as áreas plantadas ou em preparo para 

o plantio de culturas de curta duração (via de regra, menor que um ano) e 

que necessitassem, geralmente de novo plantio após cada colheita, 

incluíram-se também nesta categoria as áreas das plantas forrageiras 

destinadas ao corte. 

Terras em descanso- Terras habitualmente utilizadas para o plantio de 

lavouras temporárias, que em 31 de dezembro de 1995 se encontravam em 

USOS DA TERRA 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO ÁREA (Ha) 

LAVOURAS 

Permanentes 8173,678 

Temporárias 15373,476 

Cultivo de flores 56,692 

PASTAGENS 

Naturais 49233,861 

Plantadas em boas condições 44976,723 

Plantadas em más condições 14378,383 

MATA E 
FLORESTAS 

Naturais 4349,481 

APP´s 37221,042 

Florestas plantadas 8655,284 

Sistemas Agroflorestais 10172,767 
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descanso, por prazo não superior a 4 anos em relação ao último ano de sua 

utilização. 

Pastagens naturais- Constituídas pelas áreas destinadas ao pastoreio do 

gado, sem terem sido formadas mediante plantio, ainda que tenham 

recebido algum trato. 

Pastagens plantadas- Abrangeu as áreas destinadas ao pastoreio e 

formadas mediante plantio. 

Matas naturais- Formadas pelas áreas de matas e florestas naturais 

utilizadas para extração de produtos ou conservadas como reservas 

florestais. 

Matas plantadas- Compreendeu as áreas plantadas ou em preparo para o 

plantio de essências florestais (acácia-negra, eucalipto, pinheiro, etc.), 

incluindo as áreas ocupadas com viveiros de mudas de essências florestais. 

Terras produtivas não utilizadas- Constituídas pelas áreas que se 

prestavam à formação de culturas, pastos ou matas e não estivessem sendo 

usadas para tais finalidades. Foram incluídas as terras não utilizadas por 

período superior a 4 anos.  

Terras inaproveitáveis- Formadas por áreas imprestáveis para formação 

de culturas, pastos e matas, tais como: areais, pântanos, encostas 

íngremes, pedreiras, etc., e as formadas pelas áreas ocupadas com 

estradas, caminhos, construções, canais de irrigação, açudes, etc. 
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7.1.1. Pecuária 

Historicamente a pecuária corresponde à primeira atividade associada à monocultura 

realizada no município de Vitória da Conquista, sendo seguida posteriormente pela 

cafeicultura, silvicultura de eucalipto, entre outros. Tal atividade caracteriza a criação de 

rebanhos animais, em regime intensivo ou extensio, para produção de leite, carne e outros 

derivados, uma vez que quase a totalidade das partes do animal é aproveitada para 

diferentes usos. 

Segundo dados fornecidos pelo IBGE (2017), expostas no Quadro 6, estima-se o tamanho 

dos rebanhos mantidos na unidade territorial do município, destacando-se a pecuária de 

bovinos e suínos, devido à maior quantidade de animais e consequentemente maior área 

demandada para tais atividades.  

Em seguida, destacam-se os criatórios de galináceos e suínos, que diferentemente dos 

bovinos, geralmente demandam menor área, uma vez que grande parte dos animais são 

criados em sistemas intensivos de granjas que concentram a maior parte desses rebanhos, 

encontrando em menor quantidade a criação extensiva, geralmente realizadas a nível 

familiar e de subsistência para consumo próprio. 

 

REBANHO ANIMAL 

Descrição Quantidade (cabeças) 

Bovino 108173 

Equino 6617 

Caprino 7397 

Bubalino 266 

Galináceo 1695125 

Ovino 11751 

Suíno 23345 

Fonte: IBGE (2017) 

Quadro 6 - Informações sobre rebanhos animais no município 
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Segundo essa mesma fonte, como exposto no item anterior, relativo ao mosaico de uso e 

ocupação da terra, estima-se que o município possua uma área de 108.558 hectares, 

destinados a pastagens de suporte à pecuária bovina, encontrados em estado natural ou 

plantados, em bom ou mal estado de conservação.  

Em contrapartida de estar posicionada entre as principais atividades econômicas do 

município, a pecuária também caracteriza-se como uma das atividades com maior impacto 

ao meio ambiente, uma vez que necessita de espaço para pastagem do rebanho, sendo o 

modelo de pecuária extensiva, o mais utilizado no Brasil, com exigência de grandes 

extensões de terra, com ocorrência dentro de grandes e pequenos propriedades rurais, 

predominando presença de fazendas de médio e grande porte. (MARION, 2004) 

Esta atividade é responsável historicamente pelo desmatamento e supressão de grande 

parte da cobertura vegetal do território, para plantio de grandes áreas de monocultura de 

capim, com árvores esparsas e poucos fragmentos de vegetação nativa, geralmente 

presente apenas em áreas de topo de morro e em áreas de APP, ainda que muitas vezes 

nem essas áreas conserve vestígios das vegetação. 

Outra possível fonte de impactos ao meio ambiente pela atividade agropecuária, diz 

respeito à utilização de agrotóxicos para limpeza do terreno e controle de ervas daninhas 

no pasto, que pode levar à contaminação do solo e do manancial hídrico local. 

Figura 35 - Área de pastagem com presença de rebanho bovino 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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7.1.2. Agricultura 

Segundo dados do IBGE (2017) as principais cultivos realizados no município de Vitória da 

Conquista são em termos de lavouras permanentes, banana, café, laranja, tangerina, 

mamão, maracujá, urucum, e de lavouras temporárias o abacaxi, cana-de-açúcar, feijão, 

mandioca, melância, milho e mamona. No Quadro 7 são expostos dados quantitativos 

sobre a produção e a área dedicada a esses cultivos. 

Quadro 7 - Dados sobre produtividade e áreas destinadas a diferentes cultivos 

AGRICULTURA 

TIPO DESCRIÇÃO 
PRODUÇÃO 

(t) 

ÁREA DESTINADA 

(ha) 

LAVOURA 

PERMANENTE 

Banana 800,0 100,0 

Café 4350,0 7300,0 

Laranja 250,0 20,0 

Mamão 170,0 10,0 

Maracujá 750,0 50,0 

Tangerina 122,0 14,0 

Urucum 12,0 30,0 

LAVOURA 

TEMPORÁRIA 

Abacaxi 70,0 7,0 

Cana-de-açucar 1000,0 67,0 

Feijão 178,0 1600,0 

Mandioca 14812,0 2200,0 

Melância 347,0 103,0 

Milho 384,0 1000,0 

Fonte: IBGE (2017) 

 

Conforme observamos no quadro, na região do planalto, a cafeicultura é a atividade 

agrícola de maior importância, pois apresenta a maior área e o maior valor de produção 

quando comparado a todas às outras culturas, estando seguido pelo cultivo da mandioca, 

de feijão, do milho e dos outros cultivos. 
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Considerando a diversidade ambiental do município de Vitória da Conquista, a cultura 

cafeeira não se estende por todo o município. As áreas que apresentam melhores 

condições para o plantio do café são encontradas no distrito de Inhobim, Cabeceira da 

Jiboia, São Sebastião e arredores da cidade de Vitória da Conquista (MAIA, 2012). A 

principal espécie de café cultivado é o Coffea arábica (café arábica), de porte mais baixo, 

que facilita o manejo da plantação, e com alta capacidade produtiva (MATIELLO et 

al.,2002).  

Além de se destacar como um município produtor, também se caracteriza como um centro 

de negócios de café, pois encontra empresas compradoras e exportadoras de café da 

Bahia, além de abrigar a maior cooperativa de café do estado, a COOPMAC, a qual possui 

grande estrutura para sua estocagem e processamento. 

Figura 36 - Área destinada ao cultivo de café em Inhobim 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

O cultivo da mandioca (Figura 37) por sua vez, ocupa área consideravelmente inferior à do 

cultivo do café, com sua produção voltada principalmente para a indústria de produção e 

comercialização de farinha, que acontece tanto a nível familiar como industrial, destacando 

a forte presença de atravessadores, que tiram proveito da vulnerabilidade financeira de 

pequenos produtores locais. 
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Figura 37 - Área destinada ao cultivo de mandioca para produção de farinha 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

Essa cultura é encontrada em praticamente todas as regiões do município, se destacando 

com principal polo de produção o distrito de São João das Vitórias, também conhecido 

como Batuque, onde o cultivo da mandioca ocupa a posição de principal atividade 

econômica, com a presença de diversas casas de farinha (Figura 38) e centros de 

distribuição e comercialização de produtos derivados da mandioca, com destaque da 

farinha. 

Figura 38 - Atividade familiar de produção de farinha em São João das Vitórias 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

Além dos cultivos citados anteriormente, também são identificadas áreas destinadas à 

horticultura, atividade de economia familiar de fundamental importância como alternativa 

de geração de renda e segurança alimentar para o município sede. Sendo encontrada em 

pequenos núcleos da zona rural dos distritos, e principalmente no bairro de Lagoa das 

flores (Figura x), localizado próximo à sede de Vitória da Conquista. 
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Apesar de em visitas realizadas aos locais de cultivo os produtores informarem que não 

fazem uso massivo de agrotóxicos, é de conhecimento que é comum os usos de pesticidas 

e herbicidas para controle de pragas e ervas daninhas. Destaca-se o risco gerado pelo uso 

inadequado destes produtos, aos agricultores que os manipulam de maneira incorreta, aos 

consumidores e também ao meio ambiente, que entre muitos impactos, pode sofrer da 

contaminação do solo e de mananciais hídricos próximos. 

Figura 39 - Área de atividade de Horticultura no bairro de Lagoa das Flores 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

7.1.3. Extrativismo Mineral 

Foram identificados dentro da área de influência do município diferentes locais de extração 

de materiais minerais como areia, brita, argila, cascalho, entre outros, que são fornecidos 

para utilização na construção civil, como material de empréstimo para obras rodoviárias, 

etc. 

Locais como este já existem desde a implantação da própria rodovia Santos Dummont, 

que utilizou grandes volumes de material de empréstimo para sua construção, em que até 

hoje, mesmo que inativo, é possível identificar locais com passivos ambientais da extração 

desses materiais, como mostra a Figura 40,  em local próximo à Br, na chegada à sede do 

município. 
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Figura 40 - Passivo de extração de material de empréstimo 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

Além destes locais já desativados, foram identificados outras jazias em pleno 

funcionamento (Figura 41), que realizam a extração e o fornecimento desses materiais a 

muito tempo, com estimativa de mais de 150 anos, em alguns casos. 

Figura 41 - Jazida ativa para extração de materiais minerais 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

Nestas jazidas podem ser diagnosticados diversos tipos de passivos ambientais 

relacionados ao uso do solo, tais como desmatamento, exposição de solo, perda de 

biodiversidade, impactos visuais devido à degradação da paisagem (Figura 42), que geram 

entre outros sintomas, o aparecimento de erosões e voçorocas devido carreamento de 

terra pela água da chuva. 



 
 
   
 

 

71 
 

Figura 42 - Vista de área de exploração de material mineral em área de mmorro 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Mesmo que parte destes locais estejam regularizados perante órgãos de fiscalização 

vigentes, percebe-se a inexistência de ações para recuperação dessas áreas, que exigem 

a implementação de um Plano de Recuperação de Áreas Degradas (PRAD), para 

minimamente gerar esforços para recompor o meio ambiente e minimizar os impactos 

sobre o mesmo., uma vez que, quando degradado desta maneira o meio ambiente local 

não tem a capacidade de se recuperar espontaneamente. 

Nas figuras abaixo é possível visualizar o aspecto ambiental de uma área de exploração 

mais recente (Figura 43) e compara-la com uma outra área mais antiga, que após muitos 

anos, ainda não apresenta aspectos mínimos que possam caracterizar uma recuperação 

ambiental. 

Figura 43 - Aspecto da paisagem em local de extração de material mineral 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 44 - Vista de área com passivo de exploração mineral 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

Em alguns destas jazidas desativadas é possível ainda, identificar situações de utilização 

desses locais para deposição irregular e clandestina de resíduos diversos, como mostra a 

Figura 45. Neste local pessoas e mesmo empresas de coleta de resíduos, fazem o despejo 

de escombros, resíduos da construção civil, lixo doméstico, entre outros materiais 

descartados. 

 

Figura 45 - Antigo local de extração de material que virou ponto de deposição de resíduos 
sóldios 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Além das jazidas citadas anteriormente, cabe destacar, a existências de outras grandes 

jazidas de extração de material mineral encontradas dentro da zona de influência do distrito 

aeroportuário. Uma delas é a jazida de extração de bentonita (Figura 46), localizada 
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próximo à Ba -407, que gera grande volume de movimentação terra, devido ao processo 

de escavação e deposição do material retirado, uma vez que geralmente está localizado 

abaixo das camadas de outros tipos de materiais. 

 

Figura 46 - Aspecto de local de extração de bentonita 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Nesta jazida grande parte do antigo morro compunha a paisagem foi eliminado, ao mesmo 

tempo  em que uma nova montanha do material de rejeito é formada para dar acesso às 

camadas de bentonita, como mostra a Figura 47. Processo este que gera diversos tipos de 

impactos e pressões sobre o meio ambiente local, a começar pela degradação e alteração 

da própria paisagem. 

Figura 47 - Vista de morro criado a partir da extração de bentonita, com alteração da 
paisagem 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Detectou-se também a existência de outra jazida de grande porte (Figura 48), que faz a 

extração e o fornecimento de argila branca (Figura 49) para indústrias de produção de 

porcelanato e cerâmica. Está localiza-se próximo aos povoados de Vereda e Caiçara, que 
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em menor escala, também fazem extração de argila para atender a demanda da principal 

atividade econômica local, que é a produção de tijolos em olarias familiares. Essas 

atividades além de gerar impactos devido à extração de argila e a formação de buracos e 

crateras no solo, também impõe uma grande demanda por madeira para queima dos tijolos, 

fazendo com que o local sofra criticamente do desmatamento, ao ponto de já não se 

encontrar árvores de grande porte no local. 

Figura 48 - Vista de local de extração de argila 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

Figura 49 - Aspecto de local de extração de argila 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 50 - Pequena olaria para produção de tijolo em pequena escala  

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

Figura 51 - Aspecto de local com passivos ambientais da atividade de olarias 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

Também foi identificado pela equipe, a existência de pedreiras para extração brita e 

derivados, que são fornecidos principalmente para a indústria da construção civil.  
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Figura 52 - Vista de exploração de mineração, pedreira com significativo volume de pilha de 
rejeitos. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

No distrito de Cercadinho foram identificados locais de garimpo de pedras semipreciosas, 

como a água marinha e o cristal de quartzo. Apesar das atividades serem realizadas em 

escala familiar, sem maquinário e com baixo volume de extração mineral, as jazidas 

apresentam indicadores de degradação e alteração da paisagem, devido ao próprio 

processo de escavação e deposição de materiais, como mostra a Figura 53. 

Figura 53 - Vista de local de garimpo 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

Destaca-se também a existências de riscos humanos por insalubridade e falta de 

segurança, devido à precariedade das estruturas do local, e das ausências de medidas de 

segurança e prevenção de riscos (Figuras x e y), situação que expõe os trabalhadores, 

transeuntes e mesmo animais que estejam no local, ao risco de acidentes.  
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Figura 54 - Infraestrutura precária na área de garimpo 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

Figura 55 - Vista do local de retirada de material para garimpo 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Conforme estabelecido na Lei Federal nº 9985 de 2000 (BRASIL, 2000), Unidade de 

Conservação pode ser entendida como o espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 
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instituída pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.  

O Art. 7º desta Lei estabelece que as unidades de conservação, integrantes do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, dividem-se em dois grupos, com características 

específicas:   

I - Unidades de Proteção Integral;  

II - Unidades de Uso Sustentável.  

As Unidades de Proteção Integral visam à manutenção dos ecossistemas livres de 

alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus 

atributos naturais.   

Enquanto as Unidades de Uso Sustentável visam à exploração do ambiente de maneira a 

garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, 

mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 

economicamente viável.  As Unidades de Conservação podem ser de esfera Federal, 

estadual ou Municipal.  

Na área do município de Vitória da Conquista existem as Unidades de Conservação 

representadas pelo Parque Municipal da Serra do Peri-Peri - PMSP e o Parque Municipal 

da Lagoa das Bateias, ambas de esfera Municipal. Destaca-se também a Reserva Florestal 

do Poço Escuro, localizada dentro da PMSP. Como áreas destinadas à conservação, o uso 

destas unidades é restrito e pode ser integrada ao espaço urbano somente para atividades 

de lazer. Segue uma descrição das referidas áreas: 

8.1.1. Parque Municipal da Serra do Peri-Peri 

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. 
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Figura 56 - Mapa de Localização do Parque Municipal da Serra do Peri-Peri 

 

Fonte: Laboratório de Cartografia - Uesb (Em Benedictis, 2007) 

O principal objetivo alcançado com a implantação do Parque Municipal da Serra do Peri-

Peri foi a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica, uma vez 

que possui em sua extensão uma ampla variação de ambientes. Outros objetivos também 

merecem destaque como a minimização do carreamento de sedimentos para a parte mais 

baixa da cidade com ação das chuvas, causando grandes problemas na zona urbana, com 

bueiros entupidos e estragos no perímetro urbano. A preservação da vegetação favorece, 

ainda, uma diminuição do escoamento superficial das águas das chuvas que vem 

acarretando em incidentes de inundações em plena área urbana.  Entretanto, a construção 

do Anel Rodoviário abriu novas áreas de exploração mineral para empréstimo, sem que 

fossem adotadas, até o momento, as medidas mitigadoras da degradação resultante, além 

de ter seccionado a área do Parque nos trechos Leste e Oeste (Figura 57).  
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Figura 57 - Principais Acessos que Cortam o Território do Parque Municipal da Serra do 
Peri-Peri e sua zona de Amortecimento 

 

Fonte: Bahia (2011) 

Atualmente o Parque Municipal da Serra do Peri-Peri dispõe ainda de uma sede 

administrativa, dotada de módulos de Educação Ambiental e de Apoio à Pesquisa, 

construídas com recursos do convênio com o MMA.  

Desenvolve-se também na área do Parque um programa de atividades ligadas à Educação 

Ambiental, seja com estudantes que visitam a unidade, sejam com as escolas da rede de 

ensino fundamental do Município, distribuídas ao longo do perímetro do Parque. Estes 

alunos são oriundos das comunidades que convivem mais diretamente com esta área de 

preservação.  

Há ainda, um importante núcleo de acolhimento e reabilitação de animais silvestres, o 

Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS, único da Bahia, criado a partir de mais 

uma parceria da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista com o MMA/IBAMA. O 

CETAS foi, recentemente, agraciado pelo Governo do Estado da Bahia com o primeiro 

lugar no Prêmio Bahia Ambiental, na categoria município sustentável.   
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8.1.2. Reserva Florestal do Poço Escuro 

O Poço Escuro (Figura 58) foi instituído como reserva florestal pelo Decreto Municipal nº 

9480/99, e como Unidade de Conservação pelo artigo 23, da Lei nº 1.410, de 05 de Junho 

de 2007, do Código Ambiental de Vitória da Conquista.  

Está localizada na zona norte da cidade, em vertente da Serra do Peri-Peri, ainda em 

perímetro urbano (Figura x), em zona de vegetação nativa de mata ciliar remanescentes 

de biomas do tipo Caatinga Savânica e da Mata Atlântica, com área de aproximadamente 

17 hectares de que abriga as principais nascentes do Rio Verruga, além de preservar 

grande diversidade de espécies, de flora como: sucupira, angico, ipê, gonçalo alves, entre 

outras espécies, inclusive em risco de extinção. (SOARES FILHO, 2000). 

É o principal testemunho florestal e manancial hídrico da zona urbana da sede, local de 

exuberância e importância ecológica, motivo pelo qual são feito esforços para mantê-lo 

conservado, sendo historicamente uma importante fonte de abastecimento hídrico, desde 

os índios que já habitavam o local e até a população urbana que ai vive desde os tempos 

da formação do Arraial de Conquista até os dias atuais. 

 

Figura 58 - Localização da Reserva do Poço Escuro dentro do PMSP 

 

 

Fonte: PRODUR – CAR/CONDER (1998) 
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Atualmente esse local é utilizada como opção de lazer, na forma de parque urbano, apesar 

de também se encontra sob forte pressão da ocupação urbana no seu entorno (Bairros 

Guarani e Petrópolis), e consequentemente de problemas urbanos, como a criminalidade, 

motivo pelo qual a área demanda estratégia para preservação e mesmo integração com a 

área do Parque Municipal da Serra do Peri-Peri e a cidade, através do fomento e 

implantação de equipamentos de apoio à visitação pública, programas de educação 

ambiental e valorização da cultura local, ligada à história do surgimento e desenvolvimento 

da cidade.  

Segundo informações fornecidas pela prefeitura os principais programas que já foram 

implementados no parque são:  

 

• Reserva do Poço Escuro: vigilância e manutenção da área do Poço; limpezas e  

reparos; acolhimento de visitantes, reposição florestal com plantio de espécies 

nativas nas clareiras abertas por queda/morte de árvores, recomposição de trechos 

de cerca  danificada, desobstrução do leito do Rio Verruga na área da mata, limpeza 

das caixas  de passagem do canal de drenagem da Rua Henriqueta Prates e da 

nascente do Guarani, poda e limpeza de aceiros e áreas contíguas.   

• Centro de Triagem de Animais Silvestres: acolhimento e reabilitação de animais 

recolhidos em todo o estado Bahia; reintrodução, no habitat natural ou, destinação 

a zoológicos e criadores habilitados pelo Ibama; levantamento de áreas propícias 

para soltura.  

• Módulo de Educação Ambiental: acompanhamento de visitantes pelo Parque da 

Serra e Poço Escuro; palestras e reuniões em escolas; palestras na sede da 

Secretaria.  

• Herbário Sertão da Ressaca: coleção do material botânico herborizado, produzida 

pelo Levantamento Florístico do Parque da Serra do Peri-Peri, o Herbário abriga o 

Viveiro Experimental, onde são realizados os testes de germinação e a produção 

de mudas de essências nativas para uso no reflorestamento de áreas degradadas.  



 
 
   
 

 

83 
 

• Horto Florestal: concentra a produção e distribuição de mudas arbóreas e os 

serviços de arborização, poda de manutenção e erradicação de árvores com 

problemas fitossanitários e/ou de segurança.  

• Fiscalização: além dos trabalhos de rotina desenvolvidos no Parque Municipal da 

Serra, referentes à conservação. (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2004).   

Neste local, o efluente oriundo da nascente segue por córregos e canais naturais Figura 

60 e Figura 60), que são bordeados e protegidos por vegetação nativa de mata atlântica, 

apresentando bom estado de conservação e sem indicadores de contaminação por 

efluentes de esgoto, apesar de, por receber a contribuição das águas de drenagem pluvial 

da área urbana do entorno, pode de alguma maneira estar expor a risco de contaminação 

pelo carreamento de resíduos urbanos, como resíduos sólidos, materiais inertes ou até de 

hidrocarburetos e químicos originados de  veículos e vias urbanas. 

Figura 59 - Córrego do rio verruga em área de preservada 
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Figura 60 - Córrego do rio verruga  

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Após sair da área de preservação do parque, à sua jusante, o rio verruga chega à Praça 

da Juventude, local este em que é canalizado e passa a ser conduzido pelo subterrâneo, 

até aflorar novamente em outros pontos da cidade. 

Figura 61 - Praça da Juventude 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.1.3. Rio Verruga 

Na Serra do Piripiri – tombada como patrimônio ambiental desde o ano 1999, através 

da criação do Parque Municipal da Serra do Piripiri (Decreto Municipal nº. 9.480/99) – 
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nasce o Rio Verruga, que teve importância fundamental para a história local. Este 

pertencente à bacia do Rio Pardo, tem sua principal nascente no alto da Serra do Piripiri, 

com vazão de 1.000 litros por minuto, numa altitude de 1000m acima do nível do mar. A 

nascente situa-se na Reserva do Poço Escuro, criada pelo Decreto nº. 8.696/1996, que 

integra a Unidade de Conservação Parque Municipal da Serra do Peri-Peri, criado pelo 

Decreto nº 9.480/1999. Outras de suas principais nascentes situam-se na Lagoa do 

Jurema, que se insere na Unidade de Conservação Parque Urbano da Lagoa do 

Jurema, área de cerca de 16ha.  

As primeiras casas do Arraial da Conquista (Atual cidade de Vitória da Conquista) foram 

edificadas às margens do Verruga, fazendo disso surgir a primeira rua – a Rua Grande 

(sítio hoje correspondente às Praças Tancredo Neves e Barão do Rio Branco, bem como 

às Ruas Maximiliano Fernandes e Zeferino Correia). 

Durante muito tempo este rio foi a principal fonte abastecedora de água potável e de 

múltiplos usos para a população conquistense. Este rio, tem origem no rastejamento 

ocorrido no solo, de cima para baixo (creeping) na área da Mata do Poço Escuro, sendo 

ali sua principal nascente. No entanto, há ainda outros minadouros, formados pelo 

mesmo processo e que alimentam a nascente principal, sendo estes o Bebedouro da 

Onça e o Olho d’Água do Benedito. 

A bacia hidrográfica do Rio Verruga drena uma área de 918 Km2. Seu padrão de 

drenagem é dendrítico (regime hidrográfico fluvial caracterizado por grande quantidade 

de afluentes e subafluentes) e subdentrítico com rede de drenagem definida por 

afluentes majoritariamente perenes (ROCHA, 2011). A bacia hidrográfica do rio Verruga 

drena a parcela Centro-Sul do município de Barra do Choça e parte da porção Norte do 

município de Itambé e suas águas afluem de Noroeste para Sudeste, desaguando no 

Rio Pardo (Figura 1). 

Ao longo das últimas décadas, o processo de urbanização desordenada, a construção 

da BR 116 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 
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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 retilinização, 

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 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 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. 

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. 



 
 
   
 

 

87 
 

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. 

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 
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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). 

No entanto, 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 hercúleo para a sua conservação. 

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’ábacia, 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. 

Segundo Santos et al. (2016), foi apresentada a situação das APP’s do Rio Verruga 

constatado que: 

 

As categorias de áreas de preservação permanentes situadas 

nas margens dos cursos d´água, em áreas com 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%). 
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Novais et al. (2016) realizaram o mapeamento de uso e ocupação do solo da bacia 

do Rio Verruga (Figura 4), 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 CONAMA 

357 DE 17 de março de 2005. 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 CONAMA 

357/2005, 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 visitas 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). 
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Figura 62 - Vistas do Rio Verruga nas próximidades do estádio municipal 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

A Figura 63 e Figura 64 mostram o estado de degradação do rio Verruga nos locais de 

afloração, com trechos do seu leito afetado por erosão, assoreamento e lançamentos 

irregulares de esgoto e de resíduos sólidos. A degradação do rio Verruga o transforma em 

foco de doenças de veiculação hídrica, de modo que esforços devem ser empreendidos 

para reverter tal situação, já que o rio atravessa importantes locais do município. 

 

Figura 63 - Vista do estado de degradação do Rio Verruga, leito afetado por erosão e 
assoreamento, recebendo lançamento de esgoto e todo tipo de resíduos sólidos. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 64 - Vista do rio Verruga nas imediações da Av. Marcelino Rosa 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

Em diversos locais que foram visitados, foram identificados  locais de contribuição de 

efluentes de drenagem de água pluvial, através de sistemas de micro e macro drenagem 

(Figura 65), que contribuem para a recarga do manancial hídrico mas em contrapartida, 

geram passivos ambientais devido ao carreamento de resíduos sólidos e água 

contaminadas com hidrocarburetos, presentes nas rodovias e vias de acesso local, 

ressaltando a importância de ações mitigadoras para conservação e preservação do 

manancial. 

Figura 65 - Contribuições dos sistemas de drenagem pluvial para o Rio Verruga 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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8.1.4. Parque Municipal Urbano da Lagoa das Bateias 

A Lagoa das Bateias faz parte da sub-bacia do Rio Santa Rita, integrante da bacia do Rio 

Verruga, que, por sua vez, integra a grande bacia do Rio Pardo. Está localizado em região 

noroeste da sede do município, no bairro Bateias, próximo ao atual aeroporto, com acessos 

através da Av. Alagoas e pela Av. Brumado, que por sua vez da acesso à Av Lagoa das 

Bateias, que circunscreve a lagoa.  

Esta possui uma área de aproximadamente 53 hectares e o perímetro de aproximadamente 

3.800 metros, que são aproveitados para a prática de esportes e caminhadas, visto que o 

local possui infraestruturas de passeio e ciclovias. 

O Parque Municipal Urbano da Lagoa das Bateias foi criado pelo poder público municipal 

em  05 de junho de 2007 através do Código Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.410/2007  

através do Art. 23º e inclui a Lagoa das Bateias e entorno compreendidos pela pista  

perimetral, que representa uma área de aproximadamente 53 ha, e conta com três tipos de  

ambientes: o espelho d’água; o litoral e o ninhal.   

Este parque (Figura 66) está localizado no bairro Bateias, considerado um bairro com 

padrão de ocupação Baixo/Precário. A Lagoa recebe efluentes domésticos e sofre 

influência do crescimento da ocupação urbana em seu entorno e da falta de planejamento 

e acompanhamento adequado por parte do poder público (VITÓRIA DA CONQUISTA, 

2004)  
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Figura 66 - Imagem de Satélite da Lagoa das Bateias 

 

Fonte: Google Earth (2018) 

Para evitar que a deterioração da Lagoa das Bateias aumentasse em 2008 foi inaugurado 

o Parque Municipal da Lagoa das Bateias, mais uma vez com envolvimento do MMA.  

Seu entorno foi transformado em área pública de lazer com quadras, campo de areia, 

parque infantil, pistas para caminhada e bicicletas, biblioteca e museu de história natural 

(VITÓRIA DA CONQUISTA, 2010).  

Como primeiro parque ambiental da cidade, o Parque Municipal da Lagoa das Bateias pode 

servir de exemplo de tentativa de conservação de recursos hídricos em perímetro urbano 

ameaçados pela expansão da ocupação em seu entorno.  

Na cidade, a área era considerada, historicamente, como espaço insalubre, uma área de 

charco, mas sua ocupação humana foi agravada nos anos 1990, fase de crescimento 

urbano acelerado, e, desde então, foi crescentemente impactada, em meio ao 

descompasso do poder público na criação e aplicação de instrumentos legais para a sua 

proteção, se constituindo como lugar de moradia para populações carentes.  

Mesmo todos os esforços para a preservação da unidade de conservação, a Lagoa tem 

sofrido com os impactos causados pelo lançamento de esgotos domésticos sem tratamento 

e com o assoreamento provocado pelo carreamento de sedimentos para o leito do corpo 

hídrico em períodos de chuva. A diminuição do espelho da d’água e a proliferação de 

macrófitas na parcela ainda existente pode ser observada na Figura 66 
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Em 2005 iniciou-se a implantação do Parque das Bateias, com o remanejamento de 

moradores para áreas próximas, dividindo-se a população residente entre dois 

loteamentos, num processo de negociação que envolveu reuniões, assembleias e visitas 

domiciliares (ALMEIDA et al, 2008). Entre 2007 e 2008, período da institucionalização do 

Parque das Bateias, entrou em execução o Programa Federal de Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários, que promoveu importantes 

melhorias na área da Lagoa, com implantação de vias de acesso, pavimentação asfáltica, 

iluminação pública, segurança e divulgação da área como espaço ambiental e de lazer. 

Tais melhorias contribuíram para minimizar o grau de insatisfação dos moradores 

desalojados pelas obras de urbanização por ocuparem áreas insalubres no entorno da 

Lagoa. Ressalte-se que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) passou a 

cuidar da área, a partir da sua transformação em Unidade de Conservação. 

A sua paisagem se caracteriza por possuir em maior proporção, áreas vegetadas de charco 

ou brejo, e em menor escala, áreas alagadas com corpo hídrico visível, como mostra a 

Figura 67. 

Figura 67- Vista da Lagoa das Bateias, com áreas de lago e outras de vegetação de charco. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

A Figura 68 mostra um dos canais de macrodrenagem que conduzem os efluentes de água 

de chuva para a Lagoa das Bateias, contribuindo com a recarga do manancial hídrico. 

Contudo, observam-se alguns problemas relativos a estes efluentes, tais como: a 

contaminação por resíduos sólidos que são carreados e depositados na área da lagoa, a 

disposição de efluentes de águas cinzas, que irregularmente são despejados nas redes de 



 
 
   
 

 

95 
 

drenagem, e por último, o risco de contaminação por hidrocarburetos, que estão presentes 

nas pistas de rodagem e são carreados pela água da chuva. 

Figura 68 - Efluentes de drenagem contribuintes para Lagoa das Bateias. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Além dos problemas citados anteriormente, também foram identificadas situações de 

erosão e assoreamento, devido ao transporte de material inerte que vai se acúmulando no 

leito da lágoa, como mostra a Figura 69.  

Figura 69 - Situação de assoreamento próximo ao local de descarga do efluente de drenagem. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

 

Ressalta-se a identificação canais de macrodrenagem com estado de conservação 

comprometido devido à degradação da estrutura física por processos erosivos, como 

mostra a Figura 70, localizado em canal próximo que drena para da Lagoa da Bateias.  

Esta situação pode gerar riscos ao meio ambiente próximo, devido ao impactos 

consequentes do processo erosivo, como a formação de sulcos profundos no sol e o 
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transporte e deposição de elevadas cargas de sedimentos, que podem levar ao 

assoreamento de nascentes e corpos hídricos receptores.  

Figura 70 - Canal de macrodrenagem com estrutura comprometida por processo erosivo 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Apesar de passado por processo de revitalização e melhorias, a nível de infraestrutura 

urbana e também ambiental. O Parque das Bateias ainda permanece em situação 

problemática, por motivos como o descarte irregular de resíduos sólidos, a disposição de 

efluentes contaminados, degradação ambiental, falta de manutenção da infraestrutura 

existente, falta de segurança pública, entre outros, demandando a implementação de 

ações e programas que tragam tais melhorias.   

8.1.5. Parque Municipal Urbano da Lagoa do Jurema 

Atualmente encontra-se em andamento o projeto que trata sobre a recuperação ambiental 

do Rio Verruga e das nascentes que abastecem o mesmo, com documento proposto pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município e publicado no ano de 2019, sob a 

titulação de Recuperação Ambiental do Rio Verruga Através das Nascentes do Parque 

do Jurema, que traz de maneira detalhada proposições e diretrizes para preservação 

dessas unidades de conservação. 

Apresentam-se neste capítulo algumas informações utilizadas para fazer a caracterização 

na unidade de conservação ambiental da Lagoa do Jurema obtidas através deste 

documento. 

Está situada no bairro Jurema e a lagoa de mesmo nome margeia a Avenida Integração, 

parte urbana da rodovia BR-116 (Rio-Bahia), que atravessa a cidade, dividindo-a em duas. 
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Apesar da Lagoa do Jurema estar localizada nas cotas mais baixas da cidade, possuir 

nascente do Rio Verruga e ser receptora das águas de chuva de toda a região de entorno. 

Foi elevada à categoria de Unidade de Conservação em 2007, por força da Lei nº 1.410, 

que instituiu o Código Ambiental do Município de Vitória da Conquista, passando, desde 

então, a ter sua área denominada Parque Municipal Urbano da Lagoa do Jurema (PMULJ).   

Ao contrário, a área desta lagoa também vem sendo historicamente ocupada de forma 

irregular pela população, o que aumenta os riscos de vulnerabilidade socioambiental, e os 

moradores do entorno são desprovidos de estruturas básicas de saneamento, serviços 

urbanos e equipamentos comunitários essenciais, culminando na apropriação dissonante 

com os preceitos legais sobre áreas de Unidade de Conservação.  

Geográficamente localizada na bacia oeste e sudoeste da cidade a Lagoa do Jurema 

(figuras 2 e 3) tendo a sua localização geográfica como elemento influenciador para a 

degradação da área e dos recursos naturais, ampliando o risco de vulnerabilidade. A 

deterioração ambiental local é evidente e crescente. À institucionalização da lagoa como 

Unidade de Conservação não correspondeu nenhum ato de proteção ou de efetiva gestão, 

sendo constante a utilização da área para descarte de resíduos e detritos provenientes da 

construção civil e dos lixos domésticos, tendo a aparência de “lixão”, o que contribui 

também para a proliferação de vetores de doenças. Assim, não se constata, até o 

momento, a efetiva atuação do poder público voltada para a proteção e/ou revitalização da 

área da Lagoa do Jurema, havendo apenas a colocação de uma cerca no perímetro, mas 

nenhuma ação que vise a recuperação da área degradada ou a efetiva transformação da 

mesma em um Parque.  

A elevação da Lagoa do Jurema à categoria de Unidade de Conservação e a consequente 

transformação de sua área em Parque Municipal Urbano em 2007, em nada diminuiu os 

riscos de vulnerabilidade socioambiental presentes, o que reforça a ideia de que os citados 

aparatos legais não passaram de protocolos formais, dada a inaplicabilidade dos mesmos, 

ao tempo em que a constante degradação do Parque do Jurema aumenta os aspectos 

nocivos à vida da população aí residente. Tal situação tem levado alguns estudiosos e 

pesquisadores locais a questionar se, de fato, a área da Lagoa do Jurema pode ser 

considerada uma Unidade de Conservação ou um Parque Municipal. 
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Figura 71 - Parque Urbano Lagoa do Jurema 

 

Fonte: SEMMA, 2019 

 

O Parque Urbano da Lagoa do Jurema foi instituído através do Código Municipal de Meio 

Ambiente (art. 23, III da Lei nº 1.410/2007) sendo definido como Unidade de Conservação 

(UC) Municipal. Segundo o art. 26 da referida Lei, tanto a área ao redor da lagoa (30m), 

como a área ao redor das nascentes (50m) são consideradas áreas de preservação 

permanente (APP). Na UC se situam diversas nascentes do Rio Verruga 

Em campo, foi possível identificar que muitas destas moradias são construídas em cima 

de aterro de entulhos, resultando em clara insegurança estrutural dos imóveis. A lagoa 

recebe muitos efluentes de esgotos domésticos, a maior parte proveniente de ligações 

clandestinas na rede de drenagem municipal, resultando em mau cheiro e poluição na área 

e no seu entorno. Há ainda a presença de muitos resíduos (lixo), inclusive grandes 

volumes, como cama e sofá, tendo estes espaços aspecto de terreno baldio. Foi 

identificada ainda a presença de residência precária em madeira no interior do parque, bem 

como a presença de animais como cavalos.  

Nesse contexto, faz-se necessária a aplicação de medidas relativas à 

recuperação/conservação do solo e da vegetação da mata ciliar da Lagoa do Jurema, de 
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forma a minimizar os impactos negativos que vêm sendo causados à qualidade ambiental 

de suas águas e à vegetação natural do seu entorno. 

8.2. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP 

De acordo com o novo Código Florestal Brasileiro, Lei nº 12.651 de 2012, as APPs são 

áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação natural com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger  o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas (BRASIL).  

A criação de APPs visa a assegurar a conservação de áreas que sofrem interferências por 

meio do ser humano e que podem comprometer o equilíbrio natural do sistema.  

A supressão de vegetação em áreas de preservação permanente deve ser previamente 

autorizada por órgão ambiental competente, caso essa alteração seja de utilidade pública 

ou de interesse social.  

Neste sentido, constitui Área de Preservação Permanente no município de Vitória da 

conquista, áreas situadas:  

I. em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com 

largura mínima, de: a) trinta metros, para o curso d’água com menos de dez metros 

de largura;   

II. ao redor de nascente ou olho d’água, ainda que intermitente com raio mínimo de 

cinquenta metros, de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica 

contribuinte;   

III. ao redor de lagos e lagoas naturais e reservatórios artificiais, em faixa com 

metragem mínima de:  

a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas;  

b) cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d’água 

com até vinte hectares de superfície, cuja faixa marginal será de cinquenta 

metros;   
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IV. em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura de cinquenta  

metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado;   

V. em topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível  

correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação à base;   

VI. em linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível 

correspondente a  dois terços da altura, em relação à base, do pico mais baixo da 

cumeada, fixando-se a curva de  nível para cada segmento da linha de cumeada 

equivalente a mil metros;  

VII.  em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem por cento ou quarenta 

e cinco  graus na linha de maior declive; e  

VIII.  no entorno de reservatórios artificiais, com largura mínima de: a) trinta metros no  

máximo para os  reservatórios artificiais situados em áreas urbanas e b) trinta 

metros, no mínimo, para  reservatórios artificiais não utilizados em abastecimento 

público ou geração de energia  elétrica, com até vinte hectares de superfície e 

localizados em área rural.  
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8.3. PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS  

Com base nas visitas realizadas nem campo foi feito o levantamento de problemas 

ambientais identificados na área de influência do município, listados no Quadro 8 e 

expostos através das figuras posteriores. 

Quadro 8 - Listagem de problemas ambientais diagnosticados no município de Vitória da 
Conquista 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

 

 

 

TEMA ITEM PROBLEMÁTICAS 

Meio Ambiente 

Cobertura Vegetal 

- Desmatamento e supressão de vegetação                                                               
- Queimadas                                                                                                              
- Extração de madeira e recursos vegetais                                                       
- Perda de qualidade das paisagens e formação de 
manchas de vegetação                                                        - 
Impactos da pecuária e monoculturas                                                                
- Perda de biodiversidade 

Geologia/Geomorfologia/Pedologia 

- Degradação e desertificação por práticas inadequadas                                                                       
- Problemas relacionados a erosões e voçorocas                                         
- Deposição irregular de resíduos sólidos                                                         
- Perda de qualidade de solo devido à lixiviação e 
compactação  
- Deterioração e impactos de estradas e vias vicinais                          
- Movimentação de materiais para locais de cota mais baixa                                                                          
- Impactos ambientais de passivos de exploração mineral                                                                              
- Impactos ambientais de passivos de atividades industriais 
- Contaminação do solo pelo uso de agrotóxicos e 
defensivos químicos 

Recursos Hídricos 

- Contaminação por efluentes de esgoto                                                 
- Assoreamento de corpos hídricos  
- Degradação e ausência de matas ciliares e Áreas de 
Preservação Ambiental (APP)                                                              
- Eutrofização e perda de qualidade da água                                                
- Pressão sobre reservas de água subterrânea                                                
- Baixa vazão e volume de corpos hídricos 
- Aterramento de lagoas com escombros 

Fauna 

- Perda de habitat de fauna nativa                                                                    
- Pressão sobre espécies com risco de extinção                                     
- Alteração de nichos, população e cadeias ecológicas                                                                                   
- Impactos da caça  
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Figura 72 - Supressão de vegetação de borda de lago 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Figura 73 - Área desmatada para plantio de pasto 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 74 - Rio Ribeirão com baixo volume de água 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Figura 75 - Área degradada com processo de desertificação 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

 



 
 
   
 

 

104 
 

Figura 76 - Supressão de vegetação em área de morro 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Figura 77 - Contaminação por despejo irregular de esgoto 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 78 - Local de deposição irregular de resíduos sólidos 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

Figura 79 - Lagoa em processo de aterramento por deposição de entulho e escombros 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 80 - Área de desmatada para implantação de cultivos diversos 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

 

Figura 81 - Área degradada por supressão de vegetação e queimadas 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 82 - Área com passivos ambientais da implantação de loteamentos 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

 

Figura 83 - Corpo hídrico com sinais de eutrofização 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 84 - Corpo hídrico com processo de assoreamento 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4. CARACTERIZAÇÃO DOS DISTRITOS 

Este item traz a caracterização do mosaico de usos da terra identificados nos distritos de 

Vitória da Conquista.  

8.4.1. São Sebastião  

O distrito está localizado na região nordeste do município, com acesso a partir da rodovia 

Santo Dummont – BR 116 e por rede de vias vicinais que faz conexão entre a rodovia e a 

sede do distrito. O distrito dista aproximadamente 21 km, a partir do anel viário, da sede do 

município. A população total é de aproximadamente 6.000 habitantes, dos quais em torno 

de 2.750 residem no núcleo urbanizado sede, em habitações predominantemente 

aglomeradas, enquanto a outra parcela da população reside na zona rural em propriedades 

dispersas.  

8.4.1.1. Usos e Ocupação da Terra 

O conforme os mapas temáticos apresentados o distrito aqui referido encontra-se em 

região de relevo pouco acidentado com fragmentos de vegetação nativas, ocorrências de 

espécies da caatinga, cerrado e mata de cipó. A vegetação presente forma então um 
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mosaico com grandes áreas de pasto, cultivos agrícolas e terras devolutas sem uso com 

atividade produtiva. 

Figura 85 - Vista da paisagem expressa pelo mosaico que reflete o processo de ocupação e 
usos do solos e fragmentos de vegetação nativa em diversos estágios de sucessão até 

clímax. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Observou-se que em escala de uso e ocupação destacam-se como principais atividades 

produtivas a pecuária de corte e leiteira, a criação de animais ovinos, suínos, aves, 

silvicultura de eucalipto. Como agricultura familiar destaca-se a horticultura, o cultivo de 

palma (estratégica para segurança alimentar animal), café (em distintas escalas de áreas 

de produção), a mandioca (cultura estratégica na geração de renda), feijão, maracujá, 

banana, e outras de subsistência em menores extensões. 

Nas cadeias produtivas de proteína animal se destaca a criação de animais predominando 

a pecuária de gado de corte e de leite, e a suinocultura com granja de criação intensiva em 

fazenda local. O plantel dessas criações de aproximadamente 20.000 suínos e 70 vacas 

leiteiras, fornecendo cerca de 3.000 porcos por semana, que são enviados para 

abatedouros dentro e fora do município. Na granja os efluentes gerados por excrementos 

e lavagem dos pátios das pocilgas e dos animais é conduzido para lagoas 

impermeabilizadas, nas quais ocorrem sedimentação, decomposição, maturação seguida 

de destinação final como biofertilizante lançado na ferti-irrigação nos pastos.  
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Figura 86 - Vista de aspectos da paisagem com atividades produtivas de ocupação e uso 
com mandioca e pastagem. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Em relação a silvicultura de eucalipto observou-se processo de expansão com extensas 

áreas. As áreas cultivadas apresentam diversos estágios de crescimento. Este eucalipto é 

utilizado como matéria prima para usos múltiplos como produção de celulose, de estacas 

para cerca, lenhas, e peças para construção civil, como estroncas e mourões.  

A região requer uma atualização de zoneamento agroecológico e avaliação ambiental 

estratégia como medida mitigadora para silvicultura ajustada a segurança agrosivolpastoril 

no município. 

8.4.1.2. Estado das Estradas Vicinais  

Ao longo de toda extenão da malha de vias vicinais (Figura 87) observam-se situações de 

degradação do leito de rolamento com acumulo de aguas empoçadas dificultando a 

mobilidade de veiculos pequenos, motocicletas, bicicletas, carroças, transeutes. 
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Figura 87 - Exemplo de estrada vicinal 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

8.4.1.3. Saneamento Básico 

 

8.4.1.3.1. Resíduos Sólidos 

A coleta dos resíduos sólidos é realizada por empresa contratada pela prefeitura, que 

semanalmente realiza a coleta na sede e nos povoados do distrito. O resíduo é depositado 

em containers de armazenamento ou diretamente no solo, a céu aberto, até que seja 

coletado. 

Em alguns locais foram observados pontos de deposição irregular de materiais inertes 

(Figura 88), tais como entulho, restos de construção, eletrodomésticos descartados, 

plástico e outros tipos de resíduos. Essa deposição caracteriza situações de impactos 

ambientais que devem ser coibidos. Não foram identificados pontos de coleta seletiva ou 

reciclagem. 
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Figura 88 - Vista de situação de descarte inadequado de escombros, inertes, resíduos 
sólidos de distintas naturezas. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.1.3.2. Abastecimento de Água 

 

O abastecimento é realizado através sistema de abastecimento da Embasa. O regime de 

fornecimento da água regime contínuo, para toda a comunidade local. Algumas residências 

e fazendas da zona rural utilizam cisternas e poços, para o armazenamento e a captação 

de água. 

8.4.1.3.3. Esgotamento Sanitário 

 

O esgotamento sanitário é realizado de forma autônoma pelos moradores da comunidade, 

que são responsáveis pela construção e manutenção das fossas absorventes existentes. 

A fossas geralmente são construídas em alvenaria, tampa de cimento e sem piso, 

recebendo o efluente de água dos sanitários, enquanto as águas cinzas (pias e chuveiros) 

são dispostas diretamente no terreno ou na rua (Figura 89).  
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Figura 89 - Vista de efluente de água negra oriundo dos sanitários, as águas cinzas (pias e 
chuveiros) são dispostas diretamente no terreno ou a céu aberto na rua. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.1.3.4. Drenagem Pluvial 

 

Nos locais visitados não foram identificados sistemas para escoamento ou infiltração de 

águas superficiais. O escoamento ocorre de forma espontânea na superfície do terreno, 

pela sarjeta das ruas pavimentadas ou pelas valas que se formam nas zonas perimetrais 

às vias vicinais.  

Em diversos pontos do distrito; vias vicinais, povoados e sede; é possível identificar 

problemas relacionados à falta de infraestrutura de drenagem. Foram identificados 

alagamentos e erosões, como mostra a Figura 90. A Figura evidencia a acumulação de 

água na praça e também em um canal natural de drenagem, que se forma a partir das 

águas de escoamento da cidade. Essas situações geram desconforto e riscos de 

propagação de vetores de doenças de veiculação hídrica, agravados pelo despejo irregular 

de água cinza e de resíduos no local. 
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Figura 90 - Aspecto no núcleo urbanizado sede do distrito. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

8.4.2. Iguá  

O distrito está localizado em direção sudoeste, com acesso através da rodovia Santo 

Dummont – BR 116 e estrada vicinal que faz a ligação entre a rodovia e a sede do distrito, 

distando de aproximadamente 11,5 km a partir do anel viário. A população total é de 

aproximadamente 6.000 habitantes, dos quais em torno de 2.750 residem na sede, em 

habitações predominantemente aglomeradas e o restante reside na zona rural em 

propriedades dispersas. 

8.4.2.1. Usos e Ocupação da Terra 

Esse distrito guarda um grau de homogeneidade de atributos. Encontra-se em região de 

relevo pouco acidentado, com fragmentos de vegetação nativas, ocorrências de espécies 

da caatinga, cerrado e mata de cipó, formando mosaico com grandes áreas de pasto, 

cultivos agrícolas e terras devolutas sem uso, seguindo similar padrão de ocupação e usos 

da terra.  
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Figura 91 - Vista da paisagem refletindo mosaico resultante do processo de ocupação e 
usos da terra. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

 

 

 

 

Figura 92 - Fragmento de vegetação em estado expressivo da mata de cipó 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.2.2. Agricultura e Pecuária 

A Figura 93 apresenta exemplos de atividades produtivas do distrito de Iguá, enquanto a 

Figura 94 evidencia locais de degradação do solo. 
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Figura 93 - Vista de atividades produtivas da agricultura familiar, horticultura e mandioca. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 94 - Vista de solo degradado, exposto pela supressão de vegetação em borda de 
lago causando assoreamento do corpo hídrico 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.2.3. Estado das Estradas Vicinais  

A Figura 95 mostra erosões em estradas vicinais do distrito. 

Figura 95 - Vista de erosão atuante sobre leito de via vicinal degradando leito da estrada 
vicinal de chegada a sede do município 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

 

8.4.2.4. Saneamento Básico 
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8.4.2.4.1. Resíduos Sólidos 

A coleta dos resíduos sólidos é realizada por empresa contratada pela prefeitura, que 

semanalmente realiza a coleta na sede e nos povoados do distrito. O resíduo é depositado 

em containers de armazenamento ou diretamente no solo, a céu aberto, até que seja 

coletado. 

Em alguns locais foram observados pontos de deposição irregular de materiais inertes 

(Figura 96), tais como entulho, restos de construção, eletrodomésticos descartados, 

plástico e outros tipos de resíduos. Essa deposição caracteriza situações de impactos 

ambientais que devem ser coibidos. Não foram identificados pontos de coleta seletiva ou 

reciclagem. 

Figura 96 - Vista de deposição de diferentes no ambiente na vegetação, local inadequado. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.2.4.2. Abastecimento de Água 

 

O abastecimento é realizado através sistema de abastecimento da Embasa. O regime de 

fornecimento da água regime contínuo, para toda a comunidade local. Algumas residências 

e fazendas da zona rural utilizam cisternas e poços, para o armazenamento e a captação 

de água. 

8.4.2.4.3. Esgotamento Sanitário 

 

O esgotamento sanitário é realizado de forma autônoma pelos moradores da comunidade, 

que são responsáveis pela construção e manutenção das fossas absorventes existentes. 
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A fossas geralmente são construídas em alvenaria, tampa de cimento e sem piso, 

recebendo o efluente de água dos sanitários, enquanto as águas cinzas (pias e chuveiros) 

são dispostas diretamente no terreno ou na rua (Figura 97).  

Figura 97 - Vista de lançamento de cinzas (pias e chuveiros) são dispostas diretamente no 
terreno ou na rua. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.2.4.4. Drenagem Pluvial 

 

Nos locais visitados não foram identificados sistemas para escoamento ou infiltração de 

águas superficiais. O escoamento ocorre de forma espontânea na superfície do terreno, 

pela sarjeta das ruas pavimentadas ou pelas valas que se formam nas zonas perimetrais 

às vias vicinais.  

Em diversos pontos do distrito; vias vicinais, povoados e sede; é possível identificar 

problemas relacionados à falta de infraestrutura de drenagem.  

 

8.4.3. José Gonçalves  

Localizado na região nordeste do município com acesso a 14 km na rodovia Santo 

Dummont – BR 116 a partir do anel viário e 6 km em estrada vicinal que faz a conexão 

entre a rodovia e a sede do distrito, distando aproximadamente 20 km da sede do 

município. A população total é de aproximadamente 6.000 habitantes, dos quais 2.750 
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residem na sede do distrito, em habitações predominantemente aglomeradas e os demais 

vivem na zona rural em propriedades dispersas. 

8.4.3.1. Usos e Ocupação da Terra 

Como o meio físico característico do município guarda um grau de homogeneidade de 

atributos conforme mapas temáticos o distrito também encontra-se em região de relevo 

pouco acidentado com fragmentos de vegetação nativas, ocorrências de espécies da 

caatinga, cerrado e mata de cipó, formando mosaico com grandes áreas de pasto, cultivos 

agrícolas e terras devolutas sem uso com atividade produtiva, seguindo similar padrão de 

ocupação e usos da terra. 

Observou-se a presença de sucessivas lagoas e empoçamento de água revelando uma 

característica de drenagem lenta e lençol freático raso indicando vulnerabilidade e riscos a 

contaminação da água subterrâneas. 

 

Figura 98 – Empoçamentos de água 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 99 - Vista de aspectos da paisagem com fragmentos de vegetação e mosaico de 
antropização pela história de ocupação e usos. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

As principais atividades produtivas que caracterizam o mosaico de ocupação, uso e 

paisagem cultural identificadas no distrito são predominantemente pastagem para pecuária 

de corte e leiteira, silvicultura de eucalipto, agricultura familiar caracterizada por pequenos 

cultivos de palma, mandioca, andu, entre outros. Na criação de animais predomina a 

pecuária de gado de corte e caprinocultura e ovinos. 

Figura 100 - Vista aspectos de paisagens com ocupação e uso por pecuária e silvicultura de 
eucalipto. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Foram observadas extensas áreas de plantio intensivo de eucalipto em estágios variados 

de desenvolvimento, com extração da madeira para produção de lenha, celulose, mourões 

e peças para construção civil.  
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8.4.3.2. Aspectos de Áreas Degradadas 

Foram identificadas áreas de paisagem com sinais de impactos pelos usos e exploração 

do solo de forma inadequada. Observa-se compactação e degradação física que 

demonstra retiradas de materiais sem a devida restauração da área degradada.  

Figura 101 - Áreas Degradadas identificadas 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Foram identificados no distrito locais de retirada empréstimo de material mineral, para 

utilização em serviços de recuperação e manejo das estradas vicinais locais, comumente 

chamados de cascalheiras que não são sistematizadas para que a revegetação ocorra e 

seja reintegrada à paisagem  

8.4.3.3. Estado das Estradas Vicinais 

Observa-se que neste distrito a malha de estradas vicinais requerer um ajuste de traçado, 

geometria de greide, além de manejo e implementação de sistema de drenagem que 

tornem a vias vicinais resilientes a processos erosivos, deformações do leito e 

empoçamento.  

Figura 102 - Malha de estradas vicinais apresenta-se afetada por processos erosivos. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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8.4.3.4. Saneamento Básico 

8.4.3.4.1. Resíduos Sólidos 

 

A coleta dos resíduos sólidos é realizada por empresa contratada pela prefeitura, que 

semanalmente realiza a coleta na sede e nos povoados do distrito. O resíduo é depositado 

em containers de armazenamento ou diretamente no solo, a céu aberto, até que seja 

coletado. 

Em alguns locais foram observados pontos de deposição irregular de materiais inertes 

(Figura 103), tais como entulho, restos de construção, eletrodomésticos descartados, 

plástico e outros tipos de resíduos. Essa deposição caracteriza situações de impactos 

ambientais que devem ser coibidos. Não foram identificados pontos de coleta seletiva ou 

reciclagem. 

Figura 103 - Vista de sítios de descarte inadequado de resíduos sólidos de naturezas 
diversas. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

8.4.3.4.2. Abastecimento de Água 

 

O abastecimento é realizado através sistema de abastecimento da Embasa. O regime de 

fornecimento da água regime contínuo, para toda a comunidade local. Algumas residências 

e fazendas da zona rural utilizam cisternas e poços, para o armazenamento e a captação 

de água. 
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Figura 104 - Vista de residência com sistema de coleta de águas de chuva em cisterna 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

8.4.3.4.3. Esgotamento Sanitário 

 

O distrito não dispõe de sistema coletivo de esgotamento sanitário os moradores da 

constroem fossas absorventes. As fossas recebem o efluente de água oriunda dos 

sanitários, enquanto as águas cinzas (pias e chuveiros) são dispostas diretamente no 

terreno ou na rua (Figura 105). 

Figura 105 - Vista da destinação das águas cinzas (pia e chuveiro). 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

As águas cinzas (pia e chuveiro) são lançadas diretamente no terreno e/ou dispostas, na 

rua a céu aberto, com todos os riscos ambientais e de saúde pública associados a prática. 

 

 



 
 
   
 

 

125 
 

8.4.3.4.4. Drenagem Pluvial 

 

Nos locais visitados não foram identificados sistemas para escoamento ou infiltração de 

águas superficiais. O escoamento ocorre de forma espontânea na superfície do terreno, 

pela sarjeta das ruas pavimentadas ou pelas valas que se formam nas zonas perimetrais 

às vias vicinais.  

Em diversos pontos do distrito; vias vicinais, povoados e sede; é possível identificar 

problemas relacionados à falta de infraestrutura de drenagem. Foram identificados 

alagamentos e erosões. 
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8.4.4. Pradoso  

O distrito está localizado na parte oeste do município, com acesso a partir da rodovia BA 

407/BA 262, distando 7 km a partir do anel viário da sede de Vitória da Conquista, seguidos 

por 3 km em estrada local, totalizando uma distância de 10 km até a sede do distrito de 

Pradoso. 

8.4.4.1. Ocupação e Usos da Terra  

O mosaico de usos e ocupação do solo do distrito possui grau de homogeneidade como 

os demais. O distrito apresenta uma diversidade de vegetação nativa do tipo caatinga, 

cerrado e mata de cipó, em meio a grandes áreas de pasto, de cultivos agrícolas e terras 

sem uso. 

A Figura 106, Figura 107 e Figura 108 apresentam respectivamente a vista de solo com 

plantio, e áreas de degradação ambiental.  

Figura 106 - Área de cultivo de mandioca 

  

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 107 - Vista de áreas degradadas como passivo de atividade de olaria com conflitos 
de aptidão de uso, supressão de vegetação em topo de morro. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 108 - Vista de área degrada / paisagem com passivo de extração de cascalho, 
requerendo aplicação de PRAD. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Foram observados no distrito locais de retirada de material de empréstimo, cascalho, para 

utilização em serviços de recuperação de estradas vicinais - comumente chamados de 

“cascalheira” - no qual por auxílios de máquinas – trator, retroescavadeira e caminhão 

basculante – o material mineral é removido e transportado para os locais de destinação. 

Essas atividades geram passivos ambientais, da qualidade da paisagem como exposição 

e compactação do solo, vazios por lavras executada por máquinas, processos erosivos, 

transporte de deposição de sedimentos em corpos hídricos, lixiviação, formação de poças 

de água estagnada, entre outros. 

8.4.4.2. Estado das Estradas Vicinais 

A Figura 109 mostra estadas vicinais afetadas, degradadas por processos erosivos, falta de 

sistema de manejo e drenagem adequada das águas de escoamento pluvial. Nota-se que a 

mobilidade está comprometida gerando riscos de acidentes.   

Figura 109 - Estadas vicinais afetadas, degradadas por processos erosivos 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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A Figura 110 apresenta o estado de degradação do corpo hídrico por assoreamento e 

resíduos sólidos no distrito de Pradoso. 

Figura 110 - Vista de estado de degradação de corpo hídrico por assoreamento e deposição 
de resíduos sólidos. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Esta situação vem comprometendo a quantidade e qualidade da água recurso escasso e 

valioso para a região. 

 

8.4.4.3. Saneamento Básico 

8.4.4.3.1. Resíduos Sólidos 

 

A coleta dos resíduos sólidos é realizada por empresa contratada pela prefeitura, que 

semanalmente realiza a coleta na sede e nos povoados do distrito. O resíduo é depositado 

em containers de armazenamento ou diretamente no solo, a céu aberto, até que seja 

coletado. 

Em alguns locais foram observados pontos de deposição irregular de materiais inertes 

(Figura 111), tais como entulho, restos de construção, eletrodomésticos descartados, 

plástico e outros tipos de resíduos. Essa deposição caracteriza situações de impactos 

ambientais que devem ser coibidos. Não foram identificados pontos de coleta seletiva ou 

reciclagem. 
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Figura 111 - Vista de equipamento de coleta de lixo e disposição em local inadequado 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.4.3.2. Abastecimento de Água 

 

O abastecimento é realizado através sistema de abastecimento da Embasa. O regime de 

fornecimento da água regime contínuo, para toda a comunidade local. Algumas residências 

e fazendas da zona rural utilizam cisternas e poços, para o armazenamento e a captação 

de água. 
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Figura 112 - Vista de sistema de abastecimento de água com vazamento de vazão 
significativa de água tratada escoando na via vicinal a ponto de causar erosão. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.4.3.3. Esgotamento Sanitário 

 

O esgotamento sanitário é realizado de forma autônoma pelos moradores da comunidade, 

que são responsáveis pela construção e manutenção das fossas absorventes existentes. 

A fossas geralmente são construídas em alvenaria, tampa de cimento e sem piso, 

recebendo o efluente de água dos sanitários, enquanto as águas cinzas (pias e chuveiros) 

são dispostas diretamente no terreno ou na rua.  

 

8.4.4.3.4. Drenagem Pluvial 

 

Nos locais visitados não foram identificados sistemas drenagem para escoamento ou 

infiltração de águas superficiais, que fazem o escoamento de forma espontânea na 

superfície do terreno. A água escoa pela sarjeta das ruas pavimentadas ou pelas próprias 

valas que se formam nas zonas perimetrais às vias vicinais, em eventos de chuvas intensas 

resultando em inundações.  

8.4.5. Bate-Pé  

O distrito está localizado na parte oeste do município, com acesso através da rodovia BA 

407/BA 262, distando 7 km a partir do anel viário da sede de Vitória da Conquista, seguidos 

por 23 km em estrada de acesso local, totalizando uma distância de aproximadamente 10 

km até a sede do distrito de Bate-pé. 
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8.4.5.1. Usos e Ocupação da Terra 

O mosaico de usos e ocupação do solo do distrito guarda grau de homogeneidade com os 

demais. O distrito apresenta uma diversidade de vegetação nativa do tipo caatinga, cerrado 

e mata de cipó, em meio a grandes áreas de pasto, de cultivos agrícolas e terras sem uso. 

Figura 113 - Mosaico da paisagem onde se observa sinais, sintomas e causas de 
degradação das terras por conflitos de aptidão, restrições de uso e não adoção de práticas 

adequadas de manejo e conservação do solo. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Observa-se que além de situações de supressão da vegetação para uso da em APP, no 

preparo do solo e plantio não são adotadas práticas mecânica, vegetativa ou cultural de 

manejo e conservação. Com isso se identificam indicadores de degradação física como 

solo compactado, erosão laminar (em sulcos e ravinas), assoreamento de corpos hídricos, 

paisagem típica de terras degradadas. 

Neste distrito é forte a agricultura familiar baseada em cultivos / produção de hortaliças, 

milho, feijão, andu, mandioca, palma, pecuária, caprinos e ovinos. 
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Figura 114 - Vista de mosaico da paisagem com ocupação e usos por atividades produtivas 
da agricultura familiar, criação extensiva de ovinos e caprinos, plantio de palma e pasto. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.5.1.2. RECURSOS HÍDRICOS  

Observou-se no distrito a existência de rios intermitentes como o riacho Pindoba que 

alimenta um importante açude afetado por processo de assoreamento e deposição de 

resíduos sólidos.  

Existe um açude com bacia hidráulica assoreada por grande carga de sedimentos 

resultante de erosão hídrica, além de degradação das terras à jusante e pela falta de 

cobertura vegetal da  APP de rio, lago e entorno de nascentes.  

Foto 67.  
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Figura 115 - Vista de operação mecanizada de desassoreamento da bacia hidráulica de um 
açude comunitário. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.5.2. Estado das Estradas Vicinais 

É notória a frequência com que as vias vicinais nos distritos são seriamente 

afetadas por erosão hídrica que compromete a mobilidade e incorpora fator de 

risco. 

Figura 116 - Vista vicinal afetada por erosão hídrica com mobilidade comprometida e riscos 
de acidente. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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8.4.5.3. Saneamento Básico 

 

8.4.5.3.1. Resíduos Sólidos 

 

A coleta dos resíduos sólidos é realizada por empresa contratada pela prefeitura, que 

semanalmente realiza a coleta na sede e nos povoados do distrito. O resíduo é depositado 

em containers de armazenamento ou diretamente no solo, a céu aberto, até que seja 

coletado. 

Em alguns locais foram observados pontos de deposição irregular de materiais inertes 

(Figura 117), tais como entulho, restos de construção, eletrodomésticos descartados, 

plástico e outros tipos de resíduos. Essa deposição caracteriza situações de impactos 

ambientais que devem ser coibidos. Não foram identificados pontos de coleta seletiva ou 

reciclagem. 

Figura 117 - Vista de situação de descarte de resíduos sólidos em local inapropriado. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.5.3.2. Abastecimento de Água 

 

O abastecimento é realizado através sistema de abastecimento da Embasa. O regime de 

fornecimento da água regime contínuo, para toda a comunidade local. Algumas residências 

e fazendas da zona rural utilizam cisternas e poços, para o armazenamento e a captação 

de água. 

  

 



 
 
   
 

 

136 
 

Figura 118 - Vista de reservatório de estocagem e abastecimento de água recém construído. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.5.3.3. Esgotamento Sanitário 

 

O distrito não dispõe de sistema coletivo de esgotamento sanitário os moradores da 

constroem fossas absorventes. As fossas recebem o efluente de água oriunda dos 

sanitários, enquanto as águas cinzas (pias e chuveiros) são dispostas diretamente no 

terreno ou na rua. 

8.4.5.3.4. Drenagem Pluvial 

 

Nos locais visitados não foram identificados sistemas para escoamento ou infiltração de 

águas superficiais. O escoamento ocorre de forma espontânea na superfície do terreno, 

pela sarjeta das ruas pavimentadas ou pelas valas que se formam nas zonas perimetrais 

às vias vicinais.  

Em diversos pontos do distrito; vias vicinais, povoados e sede; é possível identificar 

problemas relacionados à falta de infraestrutura de drenagem. 

8.4.6. Cabeceira Da Jiboia 

Está localizado em direção sudeste, com acesso através da rodovia BR 415/BA 263, 

percorrendo 17 km a partir do anel viário da sede de Vitória da Conquista, seguidos por 10 

km na estrada que vai para Limeira, totalizando uma distância de aproximadamente 27 km 

até a sede do distrito de Cabeceira da Jiboia. 
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8.4.6.1. Usos e Ocupação da Terra 

Como foi observado nos mapas temáticos, imagens fotográficas e elementos componentes 

da paisagem (que caracterizam o meio físico) pôde-se observar, em meio às áreas 

expressivas de cultivo de café, pecuária, palma, e terras sem uso, uma diversidade de 

vegetação nativa variando entre caatinga, cerrado e mata de cipó. O mosaico de usos e 

ocupação do solo do distrito guarda grau de homogeneidade com os demais. 

Figura 119 - Vista de fragmentos da mata de cipó cobertura vegetal em estágio expressivo 
do bioma característico do município e distrito. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018). 

Neste distrito o mosaico de ocupação dos usos do solo se caracteriza por expressivas 

áreas com práticas de pecuária e cultivos de café, mandioca, palma e agricultura familiar 

baseada no cultivo de feijão, milho, produção de hortaliças. 

Figura 120 - Vistas da paisagem de usos e ocupação do solo com cultivos de café e pecuária 
extensiva. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018). 



 
 
   
 

 

138 
 

Figura 121 - Vista de unidade de produção familiar intensiva de hortaliças irrigada e criação 
de galinhas caipira. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018). 

8.4.6.2. Saneamento Básico 

8.4.6.2.1. Resíduos Sólidos 

 

Como nos demais distritos visitados a coleta dos resíduos sólidos, em geral, é realizada 

pela concessionária municipal, que, semanalmente, realiza os serviços na sede e em 

outras localidades do distrito, todo resíduo coletado é depositado em containers de 

armazenamento ou a céu aberto. Observou-se que existem localidades onde não acontece 

coleta dos resíduos e a destinação final, do mesmo, fica sob responsabilidade da 

população, que, comumente, realiza a queima ou o descarte irregular dos resíduos. 

Em alguns locais foi possível identificar pontos de disposição irregular de resíduos, tais 

como entulho e resíduos de construção civil, eletroeletrônicos, utensílios domésticos, 

materiais plásticos entre outros não identificados, criando situações passíveis de impactos 

ambientais, além da não identificação de pontos de entrega voluntária ou de coleta seletiva. 
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Figura 122 - Situações de destinação inadequada de resíduos de diversas naturezas. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018). 

8.4.6.2.2. Abastecimento de Água 

 

O abastecimento de água da população é realizado através de sistema simplificado de 

captação, composto por dois poços tubulares localizados na sede do distrito, a partir desta, 

a água é encaminhada para dois reservatórios que distribuem para toda a sede e outros 

povoados circunvizinhos. Em alguns locais também há o abastecimento por carro pipa, 

sistemas de captação de água da chuva e poços em propriedades privadas. 

Figura 123 - Vista do sistema de captação de água da EMBASA, recém construído, e da 
alternativa de captação de água de chuva e armazenagem com cisterna de placas. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018). 

8.4.6.2.3. Esgotamento Sanitário 

 

Como não existe rede de coleta de efluentes e solução alternativa coletiva de tratamento 

destes, a alternativa, por iniciativa dos moradores da comunidade, são as fossas 

absorventes, que são construções executadas e recebem manutenção dos próprios 
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moradores. Estimando que todos os domicílios utilizam fossas absorventes, feitas de 

alvenaria (com sulcos na parcela inferior da parede), com tampa de cimento e sem piso, 

para receberem e infiltrarem os efluentes oriundos dos sanitários, enquanto as águas cinza 

(oriundas de lavanderias, pias e chuveiros) são dispostas diretamente no terreno ou na rua.  

8.4.6.2.4. Drenagem Pluvial 

 

Na sede, localidades e vias vicinais não foram identificados sistemas drenagem 

(escoamento ou infiltração) das águas superficiais, apenas a própria sarjeta das ruas 

pavimentadas, na sede, ou a zona perimetral às vias e estradas. Em diversos locais foi 

possível detectar problemas relativos erosão por enxurradas. 

Figura 124 - Vista de estrada vicinal afetada por processos erosivos que comprometem a 
mobilidade e riscos de acidentes. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018). 

8.4.7. Dantilândia 

O acesso à sede do distrito é feito através da BR 116, seguido por pequeno trecho de 

estrada local que interliga a rodovia à sede, totalizando uma distância de aproximadamente 

27 km em direção sudoeste, partindo do anel viário da sede do município. 

O distrito encontra-se em região de relevo pouco acidentado, com vegetação nativa do tipo 

caatinga, cerrado e mata de cipó, que são encontradas em meio a grandes áreas de pasto, 

de cultivos agrícolas e terras inutilizadas. 
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8.4.7.1. Usos e Ocupação da Terra 

Os mapas temáticos, imagens fotográficas e elementos componentes da paisagem que 

caracterizam o meio físico do município e distrito, apresentam uma diversidade de 

vegetação nativa dos tipos caatinga, cerrado e mata de cipó, em meio a áreas ocupadas 

por pecuária extensivas, mandioca, outros cultivos da horticultura familiar e terras sem uso. 

A Figura 125 e Figura 126, a seguir, apresentam conformações de solos arenosos 

degradados e pastagens, cenários oriundos de processos de conflitos de aptidão para usos 

e falta de boas práticas de manejo e conservação de solos. Fragmentos da vegetação em 

diferentes estágios sucessionais. 

Figura 125 – Exposição do solo, conformações de solo arenoso. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Figura 126 – Área de pastagem com solos srenosos 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Observa-se sinais de degradação física do solo por compactação, ausência de cobertura 

vegetal e erosão laminar e em sulcos. 
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As principais atividades produtivas que caracterizam o mosaico de uso e ocupação e a 

paisagem cultural, identificadas no distrito, se caracterizam predominantemente por 

pastagem para pecuária de corte e leiteira, horticultura e agricultura familiar, caracterizada 

por pequenos cultivos de palma, café, mandioca, entre outros.  

Destaca-se o cultivo de hortaliças, realizado em diversas propriedades do distrito em 

escala familiar, fornecendo cultivos como couve, couve-flor, tempero verde, alface, entre 

outros, para estabelecimentos da região, gerando renda e movimentando a economia local. 

A Figura 127 expõe algumas dessas culturas citadas e suas áreas de abrangência. 

Figura 127 – Vista de aspectos da paisagem com ocupação e uso por cultivo de mandioca e 
horticultura familiar na sede do distrito 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018). 

8.4.7.2. Estado das Estradas Vicinais 

Conforme já foi constatado em outros distritos, situações de rápida degradação das vias 

vicinais nos períodos chuvosos, por falta de um sistema de drenagem das aguas pluviais, 

geometria do greide do leito de rolamento, recalque com acúmulo de agua, com riscos de 

acidentes e limitações de mobilidade para veículos leves, motocicletas, carroças, bicicletas, 

ambulância, Vans de transporte escolar. 
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Figura 128 - Estado degradado da via vicinal com mobilidade caótica e riscos de acidentes 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018). 

8.4.7.3. Saneamento Básico 

8.4.7.3.1. Resíduos Sólidos 

 

A coleta dos resíduos sólidos é realizada pela concessionária municipal, que, 

semanalmente, executa os serviços na sede e nos povoados do distrito, onde os resíduos 

são armazenados em containers, dispostos diretamente no solo, nos pontos de coleta pré-

estabelecidos, de onde são transportados para o aterro sanitário. 

8.4.7.3.2. Abastecimento de Água 

 

O serviço é realizado através do sistema de abastecimento de água da concessionária 

(Embasa), que, através de uma rede de distribuição, realiza o fornecimento de água 

tratada, em regime contínuo, para toda a população local. Além do sistema convencional 

de abastecimento de água, algumas residências e fazendas, de áreas mais distantes, 

utilizam cisternas e poços para captação e armazenamento de água. 

8.4.7.3.3. Esgotamento Sanitário 

 

O esgotamento sanitário é realizado de forma autônoma pelos moradores da comunidade, 

que são responsáveis pela construção e manutenção das fossas existentes. Foi constado 

que a grande maioria dos domicílios utilizam fossas absorventes feitas de alvenaria, com 

tampa de cimento e sem impermeabilização de fundo, para receberem os efluentes 
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oriundos dos sanitários, enquanto as águas cinzas (oriundas de lavanderias e chuveiros) 

são dispostas diretamente no terreno ou na rua. 

8.4.7.3.4. Drenagem Pluvial 

 

Na sede, nas localidades e nas vias vicinais não foram identificados sistemas de 

escoamento ou infiltração das águas superficiais, apenas a própria sarjeta das ruas 

pavimentadas, na sede, ou a zona perimetral às vias e estradas. Em diversos locais foi 

possível detectar problemas relativos erosão. 

8.4.8. Inhobim 

O distrito possui uma população de cerca de 20.000 habitantes, sendo 5.000 residentes da 

sede, está localizado na parte sul do município, com acesso através da rodovia Santos 

Dummont (BR 116), percorrendo 43 quilômetros a partir do anel viário da zona urbana de 

Vitória da Conquista, além de mais 17 quilômetros pela rodovia BA 639, conferindo uma 

distância total 60 quilômetros. 

O distrito de Inhobim encontra-se em uma região de relevo acidentado, com presença de 

morros e vales de altitude moderada, onde se encontra vegetação nativa dos tipos 

caatinga, cerrado e mata de cipó. Em áreas montanhosas, com elevações médias acima 

de 400 metros, a vegetação, também, é conhecida como mata estacional semidecidual 

montana que se caracteriza por florestas de maior porte, com presença de árvores de 

madeira de lei como angico, pau d´arco, jacarandá, etc. 

Apesar do distrito ainda conservar algumas áreas, significativas, de vegetação nativa, 

foram identificados focos de desmatamento e queimadas, como pode ser observado na 

Figura 129, para dar espaço às pastagens e áreas de cultivo. Estas ações antrópicas 

podem corroborar com a geração de passivos ambientais e problemas associados à 

remoção da vegetação nativa, como a exposição e perda de nutrientes do solo, lixiviação, 

erosão, desertificação e perda de biodiversidade. 
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Figura 129 - Imagens de fragmentos da paisagem com mata estacional Semidecidual 
Montana e de área degradada por supressão da vegetação uso de fogo para limpeza e 

exposição do solos a processos erosivos 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Como observado, a principal atividade econômica do distrito é a cafeicultura, que ocupa 

grandes áreas de cultivo, sendo processado nas casas de beneficiamento da região, de 

onde são ensacados e comercializados, e ainda são a base de emprego e renda de muitos 

produtores rurais, além de contribuir com o crescimento econômico do distrito. Além disso, 

também, pode-se destacar a pecuária, a silvicultura de eucalipto, plantio de mandioca e 

alguns outros cultivos no âmbito da agricultura familiar.  

O cultivo eucalipto, que possui áreas com plantios em diversos estágios de crescimento, 

objetiva diversas finalidades, como a extração de madeira para produção de celulose, 

estacas para delimitação de propriedades, lenha e componentes para construção civil.  

Figura 130 - Vistas de área ocupada com café e uma indústria processamento de madeireira 
a partir do eucalipto. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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8.4.8.1. Estado das Estradas Vicinais 

É notória a frequência com que as vias vicinais nos distritos são seriamente afetadas por 

erosão hídrica que compromete a mobilidade e incorpora fator de risco. Observa-se a 

necessidade de um ajuste de traçado, geometria de greide, manejo, implementação de 

sistema de drenagem que tornem a vias vicinais resilientes a sofrer processos de erosão, 

deformações do leito, empoçamento de água que tornam caótica a mobilidade e relações 

campo cidade. 

Figura 131 - Vista da estrada vicinal de conexão sede do distrito com zona rural em grave 
estado de degradação por erosão hídrica. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.8.2. Saneamento Básico 

8.4.8.2.1. Resíduos Sólidos 

 

A coleta dos resíduos sólidos é realizada pela concessionária municipal, que 

semanalmente faz a coleta na sede e nos povoados do distrito, onde os resíduos são 

armazenados em containers ou diretamente no solo, nos pontos de coleta pré-

estabelecidos, de onde são transportados para o aterro sanitário. 

Em alguns locais é possível identificar pontos de deposição irregular de materiais inertes, 

tais como entulho, restos de construção, eletrodomésticos e utensílios domésticos, plástico 

e outros tipos de resíduos, criando situações passíveis de impactos ambientais. Não foram 

identificados pontos de coleta seletiva ou reciclagem. 
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Figura 132 - Vista de locais com containers coletores de resíduos e descarte de entulhos 
em local inadequado. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.8.2.2. Abastecimento de Água 

 

O abastecimento de água é realizado de forma simplificada através de sistema de captação 

em poço tubular, localizado em nascente próxima à sede do distrito, em manancial com 

acúmulo e afloração água, a partir do qual é feito o abastecimento do reservatório apoiado 

de cimento (figura) que abastecem a sede e povoações circunvizinhas.  Só recebe 

tratamento simplificado por meio de cloração. Outros locais também são abastecidos por 

carro pipa, cisternas ou poços particulares. 

Figura 133 - Vista de manancial de captação e recalque de água para caixas elevadas de 
distribuição que abastecem o distrito e povoados. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

No local existem poços escavados que não são utilizados devido à detecção do mineral 

mica, presente no solo dos locais perfurados, que compromete a segurança e a qualidade 

da água para o abastecimento.  Local de nascente não apresenta barreiras físicas para 

proteção da área do poço e do lago da nascente, estando sujeito a contaminações por 
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entrada de materiais ou animais, necessitando a implementação de área de proteção 

vegetada permanente na borda de lago. 

Figura 134 - Vista de poços de captação em desuso por excesso de concentração de 
minério de mica. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.8.2.3. Esgotamento Sanitário 

 

O esgotamento sanitário é realizado de forma autônoma pelos moradores da comunidade, 

que são responsáveis pela construção e manutenção das fossas existentes. Estimando 

que todos os domicílios utilizam fossas absorventes feitas de alvenaria, com tampa de 

cimento e sem piso, para receberem os efluentes oriundos dos sanitários, enquanto as 

águas cinzas (lavanderias e chuveiros) são dispostas diretamente no terreno ou na rua.  

8.4.8.2.4. Drenagem Pluvial 

 

Na sede, localidades e vias vicinais não foram identificados sistemas de escoamento ou 

infiltração das águas superficiais, apenas a própria sarjeta das ruas, na sede, ou a zona 

perimetral às vias e estradas. Em diversos locais foi possível detectar problemas relativos 

erosão. 

 

8.4.9. São João Das Vitórias (Batuque) 

O distrito está situado na porção sudoeste do município. O acesso à sede do distrito é feito 

percorrendo uma distância de 30 km na BR – 116, partindo do anel viário em direção 

sudoeste, seguido por mais um trecho de 9 km através da BA -263 e de via local.  
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8.4.9.1. Usos e Ocupação da Terra 

 

O distrito encontra-se em região de relevo suave ondulado, cobertura vegetal diversa de 

vegetação nativa do tipo caatinga, cerrado e mata de cipó, fragmentos que são 

encontradas em meio a grandes áreas de pasto, de cultivos agrícolas e terras sem uso 

produtivo. 

 

Figura 135 - Vista da paisagem com fragmentos da vegetação, uso com pastagem 
degradada com sinais de compactação de solo e ação erosiva, lagoa assoreada por falta de 

APP de borda de nascente. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Figura 136 - Vista de usos da terra com atividades produtivas de criações de animais, 
cultivos e agroindústria de derivados da mandioca 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 



 
 
   
 

 

150 
 

8.4.9.2. Saneamento Básico 

8.4.9.2.1. Resíduos Sólidos 

 

A coleta dos resíduos sólidos é realizada por empresa contratada pela prefeitura, que 

semanalmente realiza a coleta na sede e nos povoados do distrito. O resíduo é depositado 

em containers de armazenamento ou diretamente no solo, a céu aberto, até que seja 

coletado. 

Em alguns locais foram observados pontos de deposição irregular de materiais inertes, tais 

como entulho, restos de construção, eletrodomésticos descartados, plástico e outros tipos 

de resíduos. Essa deposição caracteriza situações de impactos ambientais que devem ser 

coibidos. Não foram identificados pontos de coleta seletiva ou reciclagem. 

8.4.9.2.2. Abastecimento de Água 

 

O abastecimento é realizado através sistema de abastecimento da Embasa. O regime de 

fornecimento da água regime contínuo, para toda a comunidade local. Algumas residências 

e fazendas da zona rural utilizam cisternas e poços, para o armazenamento e a captação 

de água. 

8.4.9.2.3. Esgotamento Sanitário 

 

O esgotamento sanitário é realizado de forma autônoma pelos moradores da comunidade, 

que são responsáveis pela construção e manutenção das fossas existentes. Estimando 

que todos os domicílios utilizam fossas absorventes feitas de alvenaria, com tampa de 

cimento e sem piso, para receberem os efluentes oriundos dos sanitários, enquanto as 

águas cinzas (lavanderias e chuveiros) são dispostas diretamente no terreno ou na rua.  
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Figura 137 - Vista de escoamento e empoçamento de água nas ruas por falta de qualquer 
sistematização de drenagem. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

8.4.9.2.4. Drenagem Pluvial 

 

Na sede, localidades e vias vicinais não foram identificadas sistemas de escoamento ou 

infiltração das águas superficiais, apenas a própria sarjeta das ruas, na sede, ou a zona 

perimetral às vias e estradas. Em diversos locais foi possível detectar problemas relativos 

erosão (Figura 138). 

Figura 138 - Vista de canal de drenagem coletor escavado no solo para receber e lançar 
aguas pluviais e cinzas. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Observou-se que a cota de afloramento do lençol freático resulta em inundações 

de ruas e empoçamento de água. Esses acúmulos poderão servir de criadouros 
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para vetores de doenças de veiculação hídrica. Tal dinâmica hidráulica requer que 

um sistema de drenagem seja implantado na sede de todos os distritos, assim como 

nas vias vicinais.  

8.4.10. Veredinha 

O distrito está localizado na região sudeste do município, com acesso através da rodovia 

Santo Dummont (BR – 116) e pela BA – 639, percorrendo aproximadamente 43 km a partir 

do anel viário de Vitória da Conquista. A população total é de aproximadamente 6.000 

habitantes, dos quais em torno de 2.750 estão na sede, com habitações 

predominantemente aglomeradas, quanto o restante encontra-se na zona rural dispersa.  

 

8.4.10.1. Usos e Ocupação da Terra 

O distrito encontra-se em região de relevo suave ondulado, com cobertura vegetal nativa 

diversa do tipo caatinga, cerrado e mata de cipó. Tais fragmentos são encontradas em 

mosaico com grandes áreas de pasto, de cultivos agrícolas e terras devolutas sem uso 

com atividades produtivas. 

Figura 139 - Vista da paisagem com fragmentos da mata de cipo e uso com cultivo de 
mandioca. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

No mosaico de usos da terra destacam-se os cultivos de palma, eucalipto, pasto com 

pecuária extensiva e agricultura familiar de produção de milho, andu, café, caprinos e 

suínos.  
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Figura 140 - Usos do solo com cultivo de eucaliptos e mandioca cultivo estratégico para 
garantia de geração de renda na região. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.10.2. Saneamento Básico 

8.4.10.2.1. Resíduos Sólidos 

 

A coleta dos resíduos sólidos é realizada por empresa contratada pela prefeitura, que 

semanalmente realiza a coleta na sede e nos povoados do distrito. O resíduo é depositado 

em containers de armazenamento ou diretamente no solo, a céu aberto, até que seja 

coletado. 

Em alguns locais foram observados pontos de deposição irregular de materiais inertes, tais 

como entulho, restos de construção, eletrodomésticos descartados, plástico e outros tipos 

de resíduos. Essa deposição caracteriza situações de impactos ambientais que devem ser 

coibidos. Não foram identificados pontos de coleta seletiva ou reciclagem. 

Figura 141 - Vista de local com disposição irregular de resíduos. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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8.4.10.2.2. Abastecimento de Água 

 

O abastecimento é realizado através sistema de abastecimento da Embasa. O regime de 

fornecimento da água regime contínuo, para toda a comunidade local. Algumas residências 

e fazendas da zona rural utilizam cisternas e poços, para o armazenamento e a captação 

de água. 

 

Figura 142 - Vista de reservatório de estoque de água da escola que também contribui com 
o abastecimento da sede do distrito. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.10.2.3. Esgotamento Sanitário 

 

Como não existe rede de esgotamento e estação de tratamento é cultural que de forma 

autônoma os moradores da comunidade, são responsáveis pela construção e manutenção 

das fossas existentes, que geralmente são feitas de alvenaria, com tampa de cimento e 

sem piso, para receberem os efluentes de água negra oriundos dos sanitários, enquanto 

as águas cinzas (pias e chuveiros) são dispostas diretamente no terreno ou na rua. 

8.4.10.2.4. Drenagem Pluvial 

 

Na sede, localidades e vias vicinais não foram identificados sistemas de escoamento ou 

infiltração das águas superficiais, apenas a própria sarjeta das ruas, na sede, ou a zona 

perimetral às vias e estradas. Em diversos locais foi possível detectar problemas relativos 

erosão. 
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8.4.11. Cercadinho 

O distrito está localizado na região sudeste do município. O se dá acesso através de 43 

Km percorridos na rodovia Santos Dummont – BR 116, saindo no anel viário da sede de 

Vitória da Conquista, seguidos por 2 km na BA – 639 e 30 km em estrada vicinal, totalizando 

uma distância de aproximadamente 75 km até a sede de Cercadinho. 

 

8.4.11.1. Usos e Ocupação da Terra 

Este distrito encontra-se em região de relevo acidentado, com presença de morros e vales 

de baixa altitude. Ele apresenta ainda cobertura vegetal nativa diversa do tipo caatinga, 

cerrado e mata de cipó, conhecida como mata estacional semidecidual, que caracteriza 

florestas de maior porte, com presença de árvores de madeira de lei como angico, pau 

d´arco, jacarandá e outras.  

Foram observados conflitos de usos por aptidão com desmatamento e queimadas (Figura 

143) para dar espaço a pastagens e áreas de cultivo, contribuindo com a geração de 

passivos ambientais e problemas associados à remoção da vegetação nativa, tais como: 

exposição do solo, degradação física por compactação, lixiviação, erosão, perda de 

biodiversidade. 

Figura 143 - Vista de conflitos de usos com sinais sintomas e causas da degradação 
ambiental. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 144 - Vistas de solos degradados por conflitos de aptidão de usos, falta de boas 
práticas de manejo e conservação do solo e passivo de retirada de materiais de empréstimo 

em cascalheiras. 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Foram identificados no distrito locais de empréstimo de material para utilização em serviços 

de recuperação de estradas vicinais, comumente chamados de “cascalheira”. Dessa 

atividade são gerados diversos tipos de passivos ambientais como exposição e 

compactação do solo pelas máquinas, erosão e lixiviação por enxurrada, alagamentos, 

entre outros, situações que requer uma sistematização da paisagem e revegetação  
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Figura 145 - Vista de situação de local de retirada cascalho para aplicação em manutenção 
de estradas vicinais. 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

O território está recortado por grandes pastagens de capim, que alimentam os rebanhos 

de gado, juntamente com a cultura da palma que complementa a alimentação nos períodos 

de seca. Na agricultura familiar são encontrados cultivos de café, mandioca e a palma. A 

palma é empregada para alimentar os rebanhos de bovinos durante os períodos de seca. 

Apesar das grandes extensões de pastos de capim, na pecuária não apresenta rebanhos 

de tamanho significativo em relação à área de pasto disponível. 

O principal cultivo identificado é o da silvicultura de eucalipto (figura), com fazendas que 

ocupam grandes extensões de áreas cultiváveis do distrito, e com plantios em diversos 

estágio de crescimento, dos quais é feita a extração de madeira para produção de celulose, 

de estacas para cerca, lenha, e peças para construção civil, como estroncas e mourões.  
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Figura 146 - Vista de fragmentos da paisagem com o mosaico de usos e ocupação por 
plantio de eucalipto e eucalipto e pastagem em pecuária extensiva. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.11.2. Estado das Estradas Vicinais 

Figura 147 - Vista de situações de severa degradação do leito de rolamento das vias 
vicinais que comprometem a mobilidade e agrega riscos de acidentes. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

É notório em todos os distritos o problema de erosão que degrada estradas vicinais nos 

períodos chuvosos pela falta de um sistema de drenagem e manejo de manutenção 

adequado com geometria do greide e compactação com cascalho. 

 

8.4.11.3. Saneamento Básico 

8.4.11.3.1. Resíduos Sólidos 

 

A coleta dos resíduos sólidos é realizada por empresa contratada pela prefeitura, que 

semanalmente realiza a coleta na sede e nos povoados do distrito. O resíduo é depositado 
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em containers de armazenamento ou diretamente no solo, a céu aberto, até que seja 

coletado. 

Em alguns locais foram observados pontos de deposição irregular de materiais inertes, tais 

como entulho, restos de construção, eletrodomésticos descartados, plástico e outros tipos 

de resíduos. Essa deposição caracteriza situações de impactos ambientais que devem ser 

coibidos. Não foram identificados pontos de coleta seletiva ou reciclagem. 

8.4.11.3.2. Abastecimento de Água 

 

O abastecimento de água é realizado de forma simplificada através de sistema de captação 

em poço tubular, localizado próximo à sede do distrito. O sistema dispõe de 3 reservatórios 

que abastecem a sede e povoações circunvizinhas. O sistema opera com regime de 

abastecimento contínuo e tratamento simplificado por meio de cloração. Alguns locais 

também são abastecidos por carro pipa, cisternas ou poços. 

No local existem poços escavados que não são utilizados devido à detecção da mica, que 

compromete a segurança e a qualidade da água para abastecimento.   

Figura 148 - Vista dos sistemas de captação e abastecimento de água do distrito. 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

8.4.11.3.3. Esgotamento Sanitário 

 

O esgotamento sanitário é realizado de forma autônoma pelos moradores da comunidade, 

que são responsáveis pela construção e manutenção das fossas absorventes existentes. 

A fossas geralmente são construídas em alvenaria, tampa de cimento e sem piso, 

recebendo o efluente de água dos sanitários, enquanto as águas cinzas (pias e chuveiros) 

são dispostas diretamente no terreno ou na rua 

8.4.11.3.4. Drenagem Pluvial 

 

Nos locais visitados não foram identificados sistemas para escoamento ou infiltração de 

águas superficiais. O escoamento ocorre de forma espontânea na superfície do terreno, 

pela sarjeta das ruas pavimentadas ou pelas valas que se formam nas zonas perimetrais 

às vias vicinais.  

Em diversos pontos do distrito; vias vicinais, povoados e sede; é possível identificar 

problemas relacionados à falta de infraestrutura de drenagem. Foram identificados 

alagamentos e erosões. Em diversos locais foi possível detectar problemas relativos 

erosão por enxurradas.  
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9. APÊNDICE 

 

A Tabela 1 apresenta as coordenadas geográficas de pontos de interesse identificados na 

sede do município de Vitória da Conquista, a partir de visitas e inspeções de campo 

realizadas pela equipe técnica.  

A Tabela 2 apresenta as coordenadas geográficas de pontos de interesse identificados nos 

distritos a partir das visitas e inspeções de campo realizadas pela equipe técnica.  

Também foram levantados pontos de interesse relativos às estruturas e sistemas de 

abastecimento de água, como reservatórios, nascentes, poços e mananciais, além de 

pontos com situações de passivos ambientais, tais como desmatamentos, locais de 

extração de material inerte (cascalheiras), erosões, assoreamentos e pontos de deposição 

irregular de resíduos. 

Tabela 1 - Lista de coordenadas de pontos de interesse da sede do município 

LOCAL Latitude Longitude 24L UTM 

Local de deposição de resíduos -14,862992 -40,77649     

Local de deposição de resíduos 2 -14,863996 -40,766525     

Lagoa das Flores areal -14,827801 -40,757598     

Lagoa das Flores sede -14,815238 -40,786125     

Distrito indústrial acesso -14,822899 -40,817437     

Aterro sanitário acesso -14,842133 -40,92353     

Aterro sanitários lagoas -14,838686 -40,918392     

Extração betonita -14,814911 -40,999981     

Lixão irregual -14,838746 -40,903675     

Anel Viário Erosão -14,84765 -40,885875     

Ribeirão dos Paneleiros     296684 8464945 

Paisagem - Açude     297268 8364588 

Paisagem - Fragmento Mata Cipó     298005 8364286 

Lagoa da Tabôa     298665 836722 

Poavoado Pedra Branca     299631 8363234 

Assentamento/Bairro Mirasol - Cascalheira     312874 8360965 

Localidade Choça - deposição entulho e passivo areal     311242 8360588 

Paisagem - Cascalheira     312594 8365997 

Jazida da extração minerais     305841 8358922 

Jazida da extração minerais - passivo     306129 8358513 

Alto de Aparecida - passivo extração material de empréstimo     301631 8358721 
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LOCAL Latitude Longitude 24L UTM 

Campinho - Lagoa com depoisção resíduos e esgoto      297394 8354066 

Campinho - Rio eutrofizado     297316 8353984 

Vila Simão - Local deposição de entulho     294417 8353515 

Vila Simão - Eucalipto e pecuária     292612 8353268 

Vila Simão - Loteamento Gavia     291975 8353227 

Quati do Fernandes - Pecuária e eucalipto     290534 8352522 

Quati do Fernandes - Lagoa     290350 8352161 

Quati do Fernandes - Eucalipto     288824 8351747 

Quati do Fernandes - Área degradada     290326 8352154 

Pé-de-Galinha - Horta e pecuária     295007 8352618 

Pé-de-Galinha - Sinais de degradação ambiental     294707 8352411 

Bairro Cidade Modelo     298793 8355864 

Lagoa das Bateias - Erosão via urbana     298779 8356551 

Urbis 5 - Zabelê - Local de alagamento     298863 8357859 

Urbis 5 - Zabelê - Deposição de escombros     298477 8358272 

Urbis 5 - Zabelê - Local de alagamento 2     299277 8358422 

Loteamento Conveima - Deposição escombros     298945 8352197 

Loteamento Conveima - Erosão de via vicinal     298694 8352235 

Loteamento Conveima - Lagoa     298694 8352235 

Loteamento Conveima     298823 8352442 

Loteamento Bosque dos Pássaros     299184 8352071 

Bairro Ayrton Senna - Minha Casa Minha Vida     300158 8351622 

Bairro Ayrton Senna - Paisagem usos do solo     301137 8348919 

Assentamento Joana D´Arc (Poligonal distrito)     301481 8348223 

Bairro Campo Verde (Minha casa minha vida)     297697 8353859 

Bairro Jatobá     298006 835331 

Bairro Jatobá - Paisagem lagoa/solo degradado     298006 835331 

Bairro na serra Periperi - Deposição resíduos     297150 8359645 

Distritio do Imbores - Erosão estrada/deposição resíduos     303241 8360919 

Distritio do Imbores 2     3044229 8360728 

Distritio do Imbores 1     305740 8360606 

Deposição de resíduos     299887 8359703 

Anel viário - Ocupação faixa de servidão     298722 8354410 

Serra do Periperi - Vista panorâmica da cidade     300437 8359187 

Matadouro - Lagoa de Geral     297727 8349992 

Matadouro - Lagoa de Sangue     297747 8349944 

Matadouro - Lagoa superior -Cota alta     297578 8350354 
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LOCAL Latitude Longitude 24L UTM 

Matadouro - Lagoa superior - Cota baixa     297531 8350348 

Alagamentos - Rua Lisboa com Ernesto Dantas      302123 8357530 

Alagamentos - Praça da Bandeira/Rua do Triunfo     301945 8357404 

Alagamentos - Av. Lauro de Freitas     301944 8357196 

Alagamentos - Rua Ascendino Melo       302081 8356795 

Alagamentos - Ponte Rio Verruga      303079 8355194 

Alagamentos - Estadio Lomanto Junior       303622 8355507 

Alagamentos - Jurema - Rua Caracas com Av. Nestor 
Guimarães 

    
301031 8355734 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Tabela 2 - Listagem de coordenadas de pontos de interesse dos distritos 

DISTRITO LOCAL Latitude Longitude 24L UTM 

S. Sebastião 

Acesso -14,750358 -40,677526 319466 836853 

Sede -14,783127 -40,657256 321666 8365052 

Sede Vala -14,784352 -40,656985     

Confrigo -14,82785 -40,675982     

José Gonçalves 

Acesso -14,767009 -40712883 315669 8366701 

Sede -14,726721 -40,727627 314084 8371266 

Rede energia -14,717053 -40,715771     

Cascalheira 1 -14,6789 -40,725514 314231 8376524 

Lagoa dos Patos -14,709707 -40,709731 315962 8373125 

Elevatória água -14,709712 -40,700818     

Cascalheira 2 -14,692529 -40,696303 317393 8375035 

Iguá 

Acesso -14,929088 -40,886563 297118 8348703 

Sede -14,945072 -40,944266 290927 8346887 

Lagoa -14,942742 -40,949755 290341 8347127 

Plantação palma -14,901462 -40,963488 288821 8351685 

Lagoa do Boi - Área vegetação nativa     294189 8347381 

Lagoa do Boi - Eucalipto e pasto     294189 8347381 

Lagoa do Boi - Agricultura familiar     293303 8347064 

Rancho Alegre - Solo degradado     290651 834623 

Vaqueiro - Solo degradado     284837 8343997 

Vaqueiro - Mata de Cipó     284481 8343550 

Juazeiro - Depoisção de lixo     2846685 8342019 

Juazeiro -Erosão estrada vicinal     284128 8340190 

Juazeiro - Lagoa/Usos do solo     284687 8341077 

Juazeiro - Erosão estrada vicinal 2     284748 8341495 

Lagoa do Vaqueiro - Lagoa/Olaria     284491 8344107 

Lagoa/Solo degradado     290422 8346582 

Erosão estrada vicinal     290513 8346568 

Fazenda Atalaia - Loteamento     294843 8345210 

Pradoso 

Aceso -14,835189 -40,9547 289699 8359029 

Passivo olaria -14,837515 -40,956396     

Sede -14,839747 -40,964333     

Cascalheira -14,840772 -40,991034 285819 8358535 

Elevatória vazamento -14,841813 -41,001507 284658 8358253 

Rervatório gameleira -14,841785 -41,005347     

Vazamento tubulação -14,845076 -41,010532     

Rio assoreado -14,843931 -41,016538 283042 8358001 

Cascalheira estrada -14,861394 -41,047681     
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DISTRITO LOCAL Latitude Longitude 24L UTM 

Povoado Baixão     292446 8358935 

Povoado Baixão - Usos do solo     292523 8359507 

Povoado Baixão - Erosão estrada vicinal     292266 8360238 

Paisagem - Ocupação e usos do solo     291035 8360326 

Pedreira Amorim     290796 8360313 

Lagoa/Açude     290475 8359911 

Paisagem - Degradação solo     285705 8364934 

Paisagem - Degradação solo 2     2877308 8363397 

Estrada Vicinal - Erosão     288235 2364106 

Povoado Maria Clemência - Lagoa     288663 8364152 

Povoado Maria Clemência     288741 8364867 

Vista paisagem - uso e ocupação     288746 8365101 

Vista paisagem - solo degradado     288688 8365887 

Povoado Oiteros     289662 8366444 

Pvoado Manoel Antônio     289619 8367118 

Poço de Aninha - paisagem e 
degradação 

    288534 8366571 

Poço de Aninha- Sede     288077 8368157 

Poço de Aninha- paisagem      288971 8368187 

Estrada Vicinal - Erosão 2     288400 8366869 

Povoado Curral Velho     286091 8364766 

Ladeira Espinhaço - Paisagem e 
degradação 

    286089 8364811 

Povoado Serrinha     291866 8358321 

Bate-pé 

Rio estrada pradoso-bate pé -14,875414 -41,071951     

Reservatório sede -14,877454 -41,115836     

Açude -14,871611 -41,123358     

Sede -14,870153 -41,128315 271047 8354998 

Aréa de aterro -14,869824 -41,131928     

Riacho -14,866215 -41,135184 270300 8355414 

Erosão estrada do cavalo morto -14,94255 -41,050486     

Povoado Gameleira     283223 8358115 

Povoado Gameleira - Erosão estrada     282406 8358131 

S. Joaquim - Paisagem     281176 8357956 

Povoado São Joaquim - Loteamento     280221 8356798 

São Joaquim - Cascalheira     279714 8356051 

Rio Ribeirão - Ponte     277115 8354464 

Ribeirão - Erosão estrada vicinal     276690 8354395 

Ribeirão - Erosão estrada vicinal 2     276476 8354343 

Açude     271519 8354834 
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DISTRITO LOCAL Latitude Longitude 24L UTM 

Erosão estrada vicinal     276310 8350632 

Erosão estrada vicinal 2     277733 8349909 

Paisagem     278567 8348403 

Paisagem degradação     279531 8347031 

Solo degradado     280516 8346439 

Erosão estrada vicinal 3     280872 8345923 

Lagoa Formosa - Erosão estrada vicinal     283386 8345461 

Veredinha 

Sede -15,21088 -41,083828 276190 8317328 

Poço escola -15,211129 -41,083606     

Acesso -15,210332 -41,087266 275815 8317386 

Batuque 

Acesso -15,11554 -41,030742 281792 8327935 

Sede -15,109007 -41,083513 276115 8328607 

Canal drenagem sede -15,110265 -41,082878     

Dantilândia 
Acesso 

-15,082809 -41,009392 284056 8331576 

Sede 
-15,098125 -40,999901 285092 8329886 

Cercadinho 

Acesso -15,202398 -41,081815 276397 8318266 

Sede -15,445319 -41,071532 277755 8291385 

Reservatório 1 -15,442641 -41,072205     

Reservatório 2 -15,44338 -41,069594     

Reservatório 3 -15,445319 -41,071532     

Poço inativo -15,447836 -41,07393     

Poço ativo -15,447213 -41,073644     

Cascalheira (Estrada) -15,363135 -41,051276     

Inhobim 

Acesso -15,202398 -41,081815 276397 8318266 

Sede -15,272591 -40,952297 290386 8310620 

Reservatório  -15,275688 -40,949469     

Rio Pardo ponte -15,347337 -40,934287 292389 8302373 

Rio Pardo Extração pedra -15,340407 -40,937011     

Poço artesiano-nascente -15,265342 -40,954286 290170 8311427 

Aréa desmatada (estrada) -15,225387 -40,029163     

Cabeceira da 
Jibóia 

Sede -15,065912 -40,802649 306265 8333635 

Acesso -15,009626 -40,78579 308033 8339882 

Reservatório -15,065912 -40,802649     

Poço artesiano-nascente -15,06419 -40,8146     

Reservatório novo -15,066758 -40,798684     

Poço artesiano -15,060075 -40,806063     

Reservatório (Povoado Bandinha) -15,048332 -40,818445     

Povoado Bamdinha      304491 8335291 
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DISTRITO LOCAL Latitude Longitude 24L UTM 

Povoado Bamdinha - Loteamento     304518 8334895 

Povoado Bamdinha - Quilombolas     304437 8334114 

Povoado Bamdinha - Café e pastos     304595 8335855 

Sede     306223 8333847 

Povoado Capinal     308825 8339691 

Povoado Capinal - Lagoa     308952 8339715 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 


