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LOA - Lei Orçamentária Anual 

MST - Movimento dos Sem Terra 

PDAP – Plano Diretor do Distrito Aeroportuário 

PDDU – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

PDI - Plano de Desenvolvimento Integrado 

PEUC – Parcelamento, Edificação ou Utilizaçãp Compulsória  

PEVS - Pontos de Entrega Voluntária 

PIB – Produto Interno Bruto  

PLANSAB - Plano Nacional de Saneamento Básico 
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PLHIS - Plano Local de Habitação de Interesse Social 

PMVC – Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

PPA - Plano Plurianual 

PRRC - Plano de Renovação e Revigoramento de Cafezais 

SC – Sítios e Chácaras 

SDR - Secretaria de Desenvolvimento Rural 

Sedeso -  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  

SEGOV – Secretaria de Governo 

SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura da Bahia 

SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

SEMOB - Secretaria Municipal De Mobilidade 

SES – Sistema de Esgotamento Sanitário 

SESEP - Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

SIAA – Sistema de Abastecimento de Água 

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

SRTM-  Missão Topográfica Radar Shuttle 

TCM - Tribunal de Contas 

UC – Unidade de Conservação 

UFBA – Universidade Federal da Bahia  

URBIS – Habitação e Urbanização do Estado da Bahia 

ZEE – Zona Ecológica Econômica 

ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social 
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1. APRESENTAÇÃO 

 
O presente documento apresenta o Produto 09 – Tomo II - Relatório de Diagnóstico 

Integrado e de Cenários do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, parte 

integrante do oitavo relatório técnico do Contrato no 019-35/2018, firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Vitória da Conquista e a Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP, tendo 

como objeto a elaboração do Plano Estratégico Vitória da Conquista 2020 – Etapa I, 

concebido como um elenco orgânico e estruturado de projetos e ações a serem 

implementados no período 2017/2020 pela nova Administração Municipal. 

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

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

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

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

 

Concluída a etapa de Diagnóstico consubstanciada pelos estudos técnicos elaborados pela 

equipe de assessoria e pela leitura dos habitantes sobre o Município realizada nas reuniões 

do Grupo de Trabalho e Acompanhamento e nas Oficinas de Grupos de Bairros e Distritos 

o processo de planejamento ingressa na sua etapa propositiva.  

O volume de dados e informações dos estudos realizados e advindos do processo 

participativo exigem o esforço de síntese, necessário à identificação dos temas candentes 

da realidade urbana de Vitória da Conquista, inclusive na sua relação com a sua zona rural 

e com espaços mais amplos com os quais interage no seu processo de estruturação e 

produz suas próprias espacialidade, ao passo que organiza o espaço sob a sua influêncial 

na sua condição polo regional.  

Os resultados sintetizados das leituras técnica e participativa são sistematizados em 

quadros, onde são destacadas as características relevantes, os pontos críticos e os pontos 

favoráveis junto ao registro de alguns indicadores representativos associados aos temas. 

Esses registros serão ainda submetidos ao GTA para apreciação e validação para que 

possam ser identificadas as convergências e os pontos dissonantes entre as duas visões. 

O esforço de síntese e integração desse conjunto amplo de informações é, portanto, um 

dos propósitos principais do presente relatório apresentado em versão preliminar. 

Destaque especial é dado à sede municipal, sua estrutura e dinâmica espacial, 

infraestrutura e equipamentos, dentre outros aspectos, tendo em vista a complexidade 

envolvida e os objetivos maiores do trabalho. 

Essa síntese possibilitou o avanço no sentido da análise prospectiva da realidade, 

compondo, da mesma forma, em versão ainda parcial, o prognóstico. Por meio da 

identificação dos temas críticos e suas relações busca-se o entendimento de processos e 

situações urbanas em abordagem integrada. Complementarmente são identificadas as 

variáveis significativas e suas relações de dependência e interferência na realidade 

municipal, os fatores críticos e a disposição e interesse dos agentes em alterá-los. Em 

conjunto, essas informações permitiram a identificação das incertezas críticas, entendidas 

aqui como macroprocessos com potencial significativo de interferência na organização 

territorial do município e os fatores críticos responsáveis pelos movimentos de 

transformação ou de contenção. 
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Um esboço de hipóteses de alteração da realidade a partir dos fatores críticos selecionados 

é apresentado ao final do relatório como conteúdo de base para construção de cenários. 
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3. SÍNTESE PARA DIAGNÓSTICO INTEGRADO  

 

3.1. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

 

3.1.2. Dinâmica Regional 

A importância regional de Vitória da Conquista decorre de vários aspectos 

socioeconômicos cabendo aqui destacar os mais importantes. Em primeiro lugar por 

abrigar uma significativa população próxima a trezentos e cinquenta mil habitantes (que 

chegarão a 445 mil em 20 anos), a terceira maior do Estado. Em segundo lugar, mas não 

menos importante, por sua posição estratégica enquanto entreposto comercial da Bahia 

com o sudeste do País por meio da BR-116 e seu aeroporto. No caso da ligação aeroviária, 

projeta-se um apreciável incremento de transporte de pessoas e cargas com a implantação 

do novo aeroporto. É também a capilaridade rodoviária a partir das rodovias BA-262, BR-

407 e BR-415, que faz com que Vitória da Conquista polarize toda a região Sudoeste do 

Estado.  

A hierarquização regional urbana não é alcançada somente pelo viés econômico, mas 

também pela condição de centro de serviços, especialmente de ensino superior com uma 

universidade estadual, campi de universidade e instituto federais, além de diversas 

entidades privadas de ensino. Adicionalmente, encontram-se em Vitória da Conquista 

unidades de serviços de saúde com grandes hospitais e centros de referência. 

 

3.1.3. Índices de Performance Econômica e Social  

Os Índices de Performance Econômica e Social apurados pela Superintendência de 

Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, cuja metodologia encontra-se disponível1, teve 

 
 
1 Uma sumula justificativa da edição de 2011é transcrita a seguir: 
“No Brasil, o desenvolvimento de indicadores socioeconômicos se disseminou a partir da segunda 
metade da década de 1960 para atender ao planejamento das políticas públicas do governo militar. 
A estratégia era produzir informações para acompanhar desempenho dos programas do governo 
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uma realização atualizada a partir de 2011. Esses índices em nível municipal têm como 

finalidade acompanhar a performance econômica e social e avaliar suas componentes 

principais atingindo o objetivo de comparabilidade nos territórios. 

Neste sentido, em razão da qualidade dos indicadores é permitido hoje fazer uma análise 

sintética da Performance de Vitória da Conquista, enquanto reconhece-se a importância 

deste esforço histórico da SEI.  

 

3.1.4. Principais Resultados do Índice de Performance Social (IPS) e Índice 
de Performance Econômica (IPE) em Vitória da Conquista entre 2002 e 
2010. 

Tabela 1 - Índice de Performance Social de Vitória da Conquista 

 
ANO   2002 2010 

ISB INDICE DE OFERTA DE SERVIÇOS BÁSICOS 20 15 

INE ÍNDICE DE EDUCAÇÃO 53 19 

INS ÍNDICE DO NÍVEL DE SAÚDE 31 47 

IMT ÍNDICE DE MERCADO DE TRABALHO 27 25 

IPS ÍNDICE DE PERFORMANCE SOCIAL  19 9 

Fonte: SEI 
  

  

 
 
federal e seus desdobramentos para estados e municípios. Informações municipais só eram 
produzidas por meio do Censo Demográfico, realizado  
O fim do regime militar e a consequente descentralização administrativa promovida pelo novo 
ambiente democrático ampliaram a demanda por indicadores socioeconômicos de forma 
generalizada independentemente de esfera administrativa. 
Nesse âmbito, os primeiros esforços para a criação de indicadores municipais na Bahia surgiram 
em meados da década de 1990, a partir de iniciativas da Superintendência de Estudos Econômicos 
e Sociais da Bahia (SEI), em parceria com a unidade local do IBGE. Em um período caracterizado 
pela consolidação do processo de redemocratização do País, no qual as demandas por informações 
municipais para planejamento se tornaram crescentes devido ao processo de descentralização 
administrativa, emanado a partir da promulgação da Constituição Federal de 1998, a SEI justificou 
a necessidade de desenvolvimento desses indicadores devido principalmente à dimensão e às 
disparidades existentes no Estado da Bahia.” 
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Tabela 2 - Indice de Performance Econômica de Vitória da Conquista 

ANO   2002 2010 

INF INDICE DE INFRAESTRUTURA 53 65 

IPM ÍNDICE DE PRODUTO INDUSTRIAL 11 7 

ICE ÍNDICE DE CORRENTE DE COMÉRCIO EXTERIOR 48 43 

IIF ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FISCAL 20 28 

    
IPE ÍNDICE DE PERFORMANCE ECONÔMICA  21 18 

Fonte: SEI 
  

 

Vitória da Conquista é um dos dez municípios de melhor performance social - IPS (9), 

enquanto na performance econômica situa-se em menor nível (18). Isto porque segundo 

este ranking (SEI, 2011), os municípios que tem grande performance econômica no Estado 

tem grandes empreendimentos responsáveis pelo desenvolvimento e com grande 

economia que amplia o atendimento dos serviços básicos. 

O índice social de Vitória da Conquista é resultado especialmente pelo maior atendimento 

de serviços básicos e educação. A educação no ano 2010 atinge uma posição excelente, 

tendo crescido muito nos últimos anos observados. 

Os serviços básicos melhoraram em consumo de energia elétrica e água tratada. Nota-se 

que o índice de saúde não obteve boa performance. Nesta posição o número de 

estabelecimentos de saúde e profissionais e doenças redutíveis por saneamento não 

melhoraram relativamente. 

3.1.5. Economia Municipal 

Em 2016 o Produto Interno Bruto (PIB) municipal foi estimado R$ 6,2 bilhões e o PIB per 

capita em R$ 17.991,00, 6,3% acima da média estadual de R$16.931,00. O PIB municipal 

equivalente a 2,4% do PIB Estadual coloca o município na 5ª posição entre os 417 

municípios baianos, atrás de Salvador, Camaçari, Feira de Santana e São Francisco do 

Conde.  

O terciário reúne as principais atividades econômicas do setor privado no município. Os 

serviços governamentais nas três esferas representam 55,7%. A indústria contribui com 
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16,4% para a formação do PIB e a agropecuária é atualmente uma atividade marginal, 

representando apenas 1,8% do PIB.   

Quinze anos atrás a agropecuária representava quase 5% e 50 anos atrás muito mais, 

quando o café e a criação de bovinos sustentavam a economia do município. A produção 

de café tornou-se importante a partir de 1971 com a execução do o Plano de Renovação 

e Revigoramento de Cafezais (PRRC) que apoiou essa lavoura com financiamento em 

favor de práticas modernizadas, o que ensejou a erradicação dos cafezais decadentes.  

A crise da lavoura cacaueira a partir dos anos 1990 foi acompanhada do declínio da 

importância da agropecuária, dando lugar à expansão de café conillon (robusta) em todo o 

litoral baiano, desde o Baixo Sul até o Extremo Sul. 

Desde 2002, a indústria lidera os demais segmentos da atividade econômica em termos 

de crescimento. Cerca de 80% acima da velocidade de crescimento do PIB, em termos 

nominais. A agropecuária evoluiu muito lentamente, com índices variando entre 100 e 250.  

A cafeicultura e a agroindústria a ela associada, a pecuária bovina semi-intensiva 

associada à industrialização de seus produtos e subprodutos e a mineração devem 

merecer a máxima prioridade. Entre as oportunidades existentes nessa região, podem ser 

citadas: 

 

3.1.6. Oportunidades produtivas 

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Integrado – PDI Bahia 2035, no Território do 

Sudoeste Baiano são consideradas oportunidades produtivas a Atividade Industrial (com 

destaque para metalurgia, mecânica, alimentos, vestuário e material para construção), e 

de Serviços (especialmente nas áreas de educação, saúde e tecnologia da informação), a 

Mineração (principalmente rochas ornamentais e minerais não metálicos, como a bentonita 

sódica utilizada na perfuração de poços tubulares e de petróleo), Pecuária Bovina, Café, 

Geração de Energia, Suinocultura e Avicultura, para as quais estão previstos investimentos 

da ordem de R$276 milhões em 14 projetos, com geração de 526 empregos diretos. A 

estas vocações se deve acrescentar um novo papel definido pela localização geográfica, 

pela importância demográfica do município, pela vocação para o comércio que tenderá ser 

fortemente expandida com o crescimento do e-commerce, e pela infraestrutura 
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aeroportuária agora ampliada com a construção do novo aeroporto que deverá entrar em 

operação em agosto próximo e deverá consolidar o papel atual como centro de logística 

regional. 

 

3.1.7. Condições de Vida 

 

Educação 

 

A Taxa de Escolarização de Vitória da Conquista é de 96,8%. De acordo com a SEI, em 

relação ao nível educacional, Vitória da Conquista tinha, em 2014, 136 estabelecimentos 

de ensino pré-escolar, 259 estabelecimentos de ensino fundamental e 36 estabelecimentos 

de ensino médio. As matrículas efetuadas no ano de 2014 para esses níveis escolares 

foram, respectivamente, de 11.037, 51.281 e 13.155 alunos. Existem 2.132 docentes 

(2017) que trabalham nesses estabelecimentos e atendem 50.923 alunos matriculados, à 

razão de 24 alunos por professor em média. O Município conta com 931 professores, 

representando 15 alunos para cada docente, em média. A avaliação do IDEB para os 

alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental foi 4,1, e para os anos finais foi 3,6 pontos.  

 

Saúde 

 

Os dados de mortalidade infantil, segundo o DATASUS, mostram que houve queda no 

número de casos, visto que em 2008, Vitória da Conquista possuía um nível de mortalidade 

infantil de 20 mortos por mil nascidos vivos e em 2014 esse número caiu para 14,72 por 

mil. Em 2016, o índice de internação por diarreias foi de 1,3 internações por mil habitantes.  

Os indicadores de morbidade hospitalar indicam que entre 2005 e 2014 o número de óbitos 

em hospitais aumentou em vitória da Conquista num ritmo maior do que o crescimento da 

população e que a contribuição da população masculina foi maior do que da feminina. 

Os óbitos evoluíram em média 3% ao ano, sendo 3,3% para o gênero masculino e 2,6% 

para o feminino. A causa principal dos óbitos é devida a doenças do aparelho circulatório 

que representam atualmente (2014) 25,7% do total e evoluíram à razão de 6,7% ao ano. 

Em segundo lugar estão as doenças infecciosas e parasitárias, que representam 14,9% e 
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aumentaram entre 2005 e 2014 à taxa de 9,9% ao ano. Em terceiro lugar figuram as 

doenças do aparelho respiratório, que representam 12,9% e apresentaram uma involução 

no período, pois em 2005 representavam 18,5% das causas de óbitos. Os tumores são 

responsáveis por 10,8% dos óbitos e estes evoluíram à razão de 7,5% ao ano. 

 

Assentamentos de Reforma Agrária 

 

Segundo estudo realizado pela UFBA, existem 15 Assentamentos na estratégia dos 

movimentos sociais para implantação de uma política de reforma agrária. Os principais 

movimentos envolvidos são: Movimento dos Sem Terra - MST e Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado da Bahia – FETAG. Esses assentamentos 

abrangem uma área de 20 mil hectares e têm capacidade para acolher 983 famílias. O 

mais antigo e com o maior número de famílias assentadas é o Amaralina, implantado na 

fazenda com o mesmo nome pelo MST em associação com a FETAG. De acordo com o 

Cadastro do INCRA (2015), existem 729 famílias assentadas, mas esse cadastro não inclui 

os assentamentos de Salinas e Monte das Oliveiras com 12 famílias assentadas. 

 

Comunidades Quilombolas 

 

Vitória da Conquista possui 20 comunidades quilombolas. Todas estão certificadas pela 

Fundação Palmares, porém, as famílias não possuem o título das terras. 

Quadro 1 – Comunidades quilombolas de Vitória da Conquista 

COMUNIDADE DISTRITO 

Distância da sede 

(em km) 

Alto da Cabeceira 

José Gonçalves 26 
Boqueirão 

Lagoa dos Patos 

Sinzoca  

São Joaquim de Paulo 
Cabeceira do Jiboia 

29 

Barrocas  24 

Lagoa de Vitorino Distrito Industrial 11 
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COMUNIDADE DISTRITO 

Distância da sede 

(em km) 

Ribeirão dos Paneleiros / Batalha 

/ Lagoa do Arroz 

Cachoeira das Araras  

Pradoso 19 
Lagoa Maria Clemência 

Laranjeiras 

São Joaquim do Sertão 

Barreiro do Rio Pardo 

Inhobim / Cercadinho 80 
Cachoeira do Rio Pardo 

Lagoa de Melquíades / Baixa 

Seca 

Lamarão Veredinha 48 

Corta Lote 
São João da Vitoria 

(Batuque) 
43 

Cachoeira dos Porcos 

Iguá 17 Furadinho 

Quatis dos Fernandes 

Fonte: Coordenação da Igualdade Racial / PMVC (2018) 

 

Os povos negros escravizados, no processo de resistência à escravidão, deram origem a 

grupos sociais que ocupam um território comum e compartilham características culturais 

até os dias de hoje. Seus descendentes formam grupos que são conhecidos como 

“comunidades remanescentes de quilombos”, “quilombolas”, “comunidades negras rurais”. 

Assim sendo, as comunidades quilombolas do município de Vitória da Conquista foram 

caracterizadas, de forma a nortear para a identificação dessas como zonas especiais, 

considerando as suas particularidades e garantindo a manutenção da suas identidades 

culturais em um território conquistado pelos povos escravizados e reconhecido pelo 

Governo Federal, de modo a garantir a proteção de seus direitos. 

De acordo com alguns relatos, as comunidades se formaram em locais mais isolados e 

com possibilidades colheita de frutas, caça e pesca para alimentação. Observa-se que 
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apesar da agricultura familiar de subsistência ser um ponto em comum a todas as 

comunidades visitadas, algumas delas perderam suas terras para os grandes produtores, 

a exemplo da comunidade de Barrocas, em Capinal (distrito de Cabeceira do Jiboia). Outro 

fato relevante é que membros da comunidade recusam o reconhecimento como 

remanescentes de quilombolas, considerando como uma característica negativa, 

principalmente entre a população mais jovem. 

Um fato preocupante é que estas comunidades não exercem nenhuma prática religiosa 

originária de suas raízes. Em sua grande maioria, a religião predominante é a evangélica. 

Todas as comunidades possuem acesso aos serviços públicos, ainda que de forma 

precária, a exemplo de Lagoa dos Patos, em José Gonçalves, que tem dificuldade de 

acesso ao Posto de Saúde local. 

Uma grande preocupação de todas as comunidades é com o serviço de saúde, que julgam 

como deficiente, principalmente para atendimento noturno de emergência. 

No que se refere ao saneamento básico, o abastecimento ainda é precário, sendo a maioria 

abastecida por cisternas ou carros pipa; o tratamento dos esgotos domésticos é inexistente 

e a coleta dos resíduos sólidos atende a maioria delas, ainda que uma vez por semana. 

No que tange à mobilidade, o acesso a essas comunidades se dá por estrada de terra, em 

condições precárias de acesso, na sua maior parte, principalmente durante as chuvas. 

Na comunidade de Alto da Cabeceira (Distrito de José Gonçalves), são encontradas 

algumas pequenas olarias, sendo estas responsáveis por boa parte da degradação 

ambiental local. 

A Resolução nº 34/2005, Art. 5º, do Ministério das Cidades, Conselho das Cidades, que 

um Plano Diretor deve reconhecer as características especiais de algumas partes do seu 

território e pode fazer isso através da criação de Zonas Especiais para que reconheçam a 

cultura, os hábitos e modos de viver das diferentes populações tradicionais brasileiras, 

como as comunidades de pescadores, os assentamentos rurais, os agricultores familiares, 

os quilombolas, as populações ribeirinhas, as populações extrativistas, entre outras. E, 

além de demarcar o território, as Zonas Especiais podem também demarcar áreas que têm 

valor simbólico ou sagrado para esses povos, de forma a garantir a sua preservação 

(ConCidade, 2005). 
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Desta forma, marcar como Zona Especial também pode ajudar a reconhecer esses 

territórios e contribuir para a titulação da terra às comunidades quilombolas. 

3.1.8. Dinâmica Populacional 

De acordo com Censo Demográfico de 2010, Vitória da Conquista abrigava 306.866 

habitantes, sendo o terceiro município em termos de população no Estado. Sua densidade 

demográfica era de 90,11 hab./km2. A relação entre a população urbana e a rural registra 

que 274.739 habitantes residiam em área urbana e 32.127 habitantes residiam em área 

rural, perfazendo um grau de urbanização de 89,5%. Na decomposição por gênero, a 

população era majoritariamente do sexo feminino, ou seja, em números absolutos eram 

158.987 habitantes do gênero feminino e 147.879 do sexo masculino.  

Para o ano de 2018, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o município de Vitória da Conquista conta com uma população de 

338.885 habitantes.  

Entre 1980 e 1991, a população do município cresceu a uma taxa média de 2,55% ao ano. 

De 1991 a 2000, a população do município apresentou uma taxa média de 1,72% ao ano, 

e, no período 2000 a 2010, cresceu a uma taxa de 1,57% a.a.  

A população residente na área urbana cresceu a uma taxa de 3,61% entre 1980 e 1991, 

2,02% a.a. no período de 1991 a 2000 e 1,99% a.a. entre os anos de 2000 a 2010. Em 

relação à população residente na área rural, registrou-se uma redução de 1,44% a.a., entre 

os anos de 1980 e 1991, um aumento de 0,06% ao ano entre 1991 a 2000, e, na década 

seguinte, de 2000 a 2010, observou-se uma queda de 1,39% a.a.  

A urbanização crescente observada nos municípios da Bahia, também ocorre em Vitória 

da Conquista, reduzindo expressivamente sua população rural a apenas 10,5% do total, 

transformada em 2010 em um município preponderantemente urbano. 

Quanto ao número de domicílios, observa-se que houve uma evolução contínua entre 1970 

e 2010, tanto na zona urbana como na área rural. 

Retrocedendo ao ano de 1940, verificou-se uma evolução contínua do número de 

domicílios no município entre 1940 e 1960. Durante os anos 1960 e 1970 muitos distritos 

foram emancipados. Em 1962 alinham-se Caatiba, Belo Campo, Anagé, Barra do Choça e 
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Cândido Sales como novos municípios, fazendo com que o total de domicílios decrescesse 

de 24.303 para 21.328 (2.975 unidades a menos) à razão de -1,30% ao ano. 

Esse período coincide com a implantação da rodovia Rio-Bahia, um dos trechos principais 

da BR-116, que viria a constituir importante eixo de desenvolvimento e exercer, a partir da 

segunda metade dos anos 1960, uma forte atração de atividades produtivas e população 

para o município, que voltou a crescer a taxas próximas de 4% ao ano nas duas décadas 

seguintes e acima de 3% nas duas últimas décadas. 

Observa-se que entre 1991 e 2010 a população de Vitória da Conquista vem passando por 

um processo de envelhecimento. Observa-se a redução de 37,1% para 25% a proporção 

de pessoas de até 14 anos na população total e, em contrapartida, tem apresentado o 

crescimento na população de 60 anos ou mais. 

As projeções populacionais indicam que até 2040 a população do município deverá atingir 

434 mil habitantes, com uma taxa de urbanização de 94,1%. Do mesmo modo, espera-se 

um crescimento do número de domicílios na maioria dos bairros da Sede. 

Em Vitória da Conquista, mais de 90% dos domicílios estão situados na zona urbana 

(IBGE,2010), enquanto a média no Estado é de 74%. A maior parte dos domicílios possui 

5 (cinco) cômodos. 

São menos expressivos (menos de 0,5%) os domicílios com mais de três moradores, 

enquanto no Estado eles representam significativos 5%.  

Em Vitória da Conquista a classe de renda média per capita com frequência mais relevante 

é a relativa a renda entre ½ e um salário mínimo, que representa 33% do total. Para o 

Estado este estrato representa 29%. Em Vitória da Conquista, em 7,9% dos domicílios o 

rendimento médio per capita é superior a 3 salários mínimos, enquanto no Estado da Bahia 

são 6,5% dos domicílios com rendimento médio acima de 3 salários.  

O fato de Vitória da Conquista ser um município de passagem de importantes eixos 

rodoviários acentua dificuldades de avaliação do fator migração em sua transformação 

demográfica, porquanto a avaliação dos efeitos da migração é, normalmente, bem mais 

difícil de se fazer do que a avaliação dos fenômenos da fertilidade e mortalidade, uma vez 

que nem todos os movimentos de pessoas que passam por fronteiras representam 

migrações. Migrações ocorrem quando as pessoas trocam de lugar (cidade) de residência. 

Trata-se, portanto, de um aspecto que torna complexa a tarefa de elaborar projeções 
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demográficas no caso de Vitória da Conquista, e esse é um dos inúmeros desafios do 

presente trabalho. 

Entre 2000 e 2010, houve um aumento de 1,34% ao ano no número Total de Domicílios no 

Distrito de Vitória da Conquista. As estimativas projetadas indicam que o número total de 

domicílios deverá evoluir à taxa média anual de 0,44% ao ano no período projetado e atingir 

70,8 mil unidades até 2040. 

  



 
 
   
 

 

26 
 

 

Tabela 3 - Evolução do número de domicílios no bairro 

  
   

ANOS 2000 2010 2030 2020 2040 

Centro 3.375 3.727 4.079 3.933 4.192 

Guarani 2.477 2.273 2.069 2.154 2.003 

Cruzeiro 2.020 2.315 2.610 2.488 2.705 

Alto Maron 5.088 5.042 4.996 5.015 4.981 

Recreio 1.898 2.138 2.378 2.278 2.455 

Jurema 1.429 1.667 1.905 1.806 1.982 

Brasil 5.802 6.306 6.810 6.601 6.972 

Ibirapuera 4.023 3.978 3.933 3.952 3.919 

Nossa Senhora 

Aparecida 956 961 966 964 968 

Primavera 127 592 1.057 864 1.207 

Candeias 3.302 4.514 5.726 5.223 6.116 

Boa Vista 389 2.681 4.973 4.022 5.711 

Felícia 676 867 1.058 979 1.119 

Patagônia 6.530 7.290 8.050 7.735 8.295 

Bateias 2.621 2.382 2.143 2.242 2.066 

Zabelê 5.626 6.222 6.818 6.571 7.010 

Universidade 158 224 290 263 311 

Espírito Santo 2.424 3.187 3.950 3.633 4.196 

Aírton Senna 24 100 176 144 200 

Jatobá 1.521 1.760 1.999 1.900 2.076 

Campinhos 836 1.243 1.650 1.481 1.781 

São Pedro 668 408 148 256 64 

Distrito Industrial 408 257 106 169 57 

Lagoa das Flores 882 679 476 560 411 

SOMA 53.260 60.813 68.366 65.231 70.798 

Fonte: FEP, com base em IBGE/2000-

2010 
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3.1.9. Caracterização demográfica dos bairros do distrito Sede 

 

O distrito sede de Vitória da Conquista tinha 24 bairros em 2010, somando 60 mil 

domicílios. Os bairros de Patagônia e Zabelê eram os mais ocupados. Entre os dois censos 

analisados, o Bairro de Boa Vista foi o que mais cresceu (589% em dez anos), vindo depois 

os bairros Primavera e Airton Senna, crescendo acima de 300%. Os bairros: Distrito 

Industrial, São Pedro e Lagoa das Flores perderam domicílios nestes dez anos.  

 

Dezessete bairros mostraram crescimento no número de domicílios, mas os bairros 

Guarani, Alto Maron, Ibirapuera, Bateias, São Pedro, Distrito Industrial e Lagoa das Flores, 

registraram, entre 2000 e 2010, uma redução no número total de domicílios, indicando que 

deverá haver uma tendência de redução nos mesmos, se as condições urbanísticas 

continuarem as mesmas. 

 

 

3.1.10. Aspectos Demográficos Relevantes 

 

As características e tendências mais gerais da população brasileira e, por essa via, da 

baiana, refletem o processo usualmente conhecido ou denominado “transição 

demográfica”, que se caracteriza inicialmente pela queda da mortalidade, seguida pela 

queda da fecundidade / natalidade. A transição demográfica é o processo pelo qual a 

composição da população por sexo e idade, deixa gradativamente de ser formada por 

grande proporção de crianças e jovens além de pequena proporção de idosos, para outra 

situação em que o peso relativo dos idosos aumenta paulatinamente e o de crianças 

diminui. 
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3.1.11. Urbanização  

Em 2010, a urbanização é crescente atingindo 89,5%, com população urbana de 274.739 

residentes, sendo 32.127 a sua população rural. Vitória da Conquista tinha 306.866 

habitantes e classificava-se como terceiro maior município da Bahia depois de Salvador e 

Feira de Santana.  

 

3.1.12. Migrações 

Entre 2010/2000 em Vitória da Conquista aproximadamente 15 mil pessoas residentes 

vieram de outros municípios. 

As migrações de outros estados da federação em dez anos corresponderam a 4 mil 

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

reflexo dos movimentos regionais no Brasil quando nesta última década se observam 

reduções de migrações do Nordeste para Sudeste, bem como algum movimento de 

retorno. 

Vitória da Conquista apresentava em 2010 um componente migratório crescente 

especialmente pelos habitantes vindos de outros estados da federação num total de 22.680 

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

representavam 47% dos residentes naturais e totalizavam 97.543  

 

3.1.13. Concentração Espacial  

O município de Vitória da Conquista tinha doze Distritos em 2010. O Distrito sede de Vitória 

da Conquista em 2010 concentrava 88% da população total do Município, sendo 

essencialmente urbano. Dos 268.739 residentes, sendo apenas 8.629 em área rural, 

revelando taxa de urbanização de 96,8%. Em 2010 a população residente do Distrito de 

Vitória da Conquista havia crescido 1,85% a.a. e sua população urbana 1,92% a.a., 

acrescendo sua população urbana em 45 mil habitantes em dez anos.  
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3.1.14. Densidade demográfica 

 

A densidade demográfica urbana de Vitória da Conquista em 2010 era de 90hab/km², 

permitindo um adensamento urbano significativo nos próximos 20 anos. Para efeito de 

comparação, a capital baiana tinha 3.859 hab/km². 

. 

3.1.15. Projeções da população  

A taxa de crescimento vegetativo 2000-2010 na Bahia é de 0,96% a.a. segundo as 

estimadas da SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais, sendo que a taxa 

geométrica de crescimento em Vitória da Conquista neste mesmo período foi de 1,57% 

a.a., significando que existem fortes migrações. As taxas de crescimento geométricas da 

população urbana foram de 1,99%a.a. e a urbanização crescente chegou a 89,53¨%. 

  

 

3.2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS  

Situado em uma região com grande diversidade geomorfológica, o que propiciou o 

estabelecimento de uma grande diversidade de ecossistemas, como caatinga, mata 

atlântica (floresta estacional) e cerrado, o território municipal destaca-se em função da sua 

riqueza biológica. No entanto, o município de Vitória da Conquista, em decorrência dos 

usos econômicos históricos, mostra uma situação de baixa conservação dos seus ativos 

ambientais. De uma forma geral, observa-se para os ambientes terrestres a existência de 

poucos remanescentes da cobertura vegetal nativa original, os quais encontram-se 

restritos às áreas de mais difícil acesso, com prejuízos para a biodiversidade florística e 

faunísticas. Para os ambientes aquáticos, observa-se uma afetação geral dos sistemas, 

com a ocupação de Áreas de Preservação Permanente (APP), presença de barramentos 

não regularizados do ponto de vista legal, eutrofização e assoreamento. 

Algumas Unidades de Conservação (UC) foram criadas pelo município, porém sua gestão 

vem se mostrando insuficiente para garantir a preservação dos ambientes e sua 

biodiversidade. Além disso, estas UC restringem ao entorno da sede municipal, 

permanecendo os demais fragmentos importantes sem um maior grau de proteção. 
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A seguir descrevem-se alguns aspectos observados para os compartimentos ambientais 

na fase de diagnóstico. 

3.2.1. Recursos Hídricos 

Foi realizada a avaliação do estado hidroambiental de corpos hídricos existentes no 

município, caracterizando indicadores do estado de conservação e/ou degradação dos 

mananciais hídricos existentes no município. 

Com base em pontos georreferenciados obtidos em campo e por meio de informações 

contidas no documento “Levantamento das Nascentes de Vitória da Conquista”, da 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista foram gerados mapas expostos seguir, com a 

localização geográfica de nascentes e mananciais hídricos, enquanto pontos de interesse 

ambiental e indicadores de conflitos na história de ocupação e usos da terra na construção 

do tecido urbano do distrito sede.  

Figura 1 - Disposição geográfica de nascentes no município de Vitória da Conquista 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 2 - Disposição de nascentes no município de Vitória da Conquista 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 3 - Disposição geográfica de nascentes no município de Vitória da Conquista 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 4 - Disposição geográfica de nascentes no município de Vitória da Conquista 

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

 De forma geral as principais pressões ambientais identificadas para os recursos hídricos 

foram:  

1. Eutrofização e contaminação potencial de corpos hídricos em decorrência do 

lançamento de efluentes domésticos 

2. Contaminação potencial de corpos hídricos em decorrência do uso indiscriminado 

de agroquímicos         

3. Disposição irregular de resíduos sólidos comprometendo a hidrodinâmica, em 

especial, dos corpos hídricos situados em áreas urbanas/urbanizadas                              

4. Estabelecimento de processos erosivos culminando no assoreamento de corpos 

hídricos                                      

5. Degradação e ausência de matas ciliares em Áreas de Preservação Permanente 

(APP)                                                         

6. Pressão sobre reservas de água subterrânea em decorrência das limitações 

associadas ao abastecimento da Embasa na região                                             

7. Aterramento de lagoas com escombros 
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8. Conflitos por expansão urbana sobre áreas de proteção e interesse ambiental                          

9. Excesso de construção de barramentos, inclusive na implantação de estradas 

vicinais, sem a devida regularização/autorização ambiental, causando afetação da 

hidrodinâmica e intensificando processos de eutrofização 

10. Tamponamento e canalização de rios nas áreas urbanas da sede 

 

Destaca-se a situação de não preservação das nascentes no território rural, urbano e 

periurbano do Município. Estas muitas vezes são utilizadas para suprir demandas de usos 

para dessedentação animal, agricultura e abastecimento humano, sendo que na maioria 

das vezes constatou-se a supressão de vegetação, gerando riscos ao estado de 

preservação do manancial impactando a quantidade e qualidade do recurso hídrico. Nas 

zonas urbanas grande parte se apresenta degradada por ações associadas à supressão 

da vegetação ciliar, ausência de cercas e/ou barreiras de proteção, contaminação por 

resíduos e efluentes, eutrofização, assoreamento. 

Na zona urbana forma constatadas e mapeadas nascentes afluentes de importantes rios e 

lagoas locais, como a Reserva Florestal do Poço Escuro, afluente do rio Verruga, localizada 

no Parque Municipal Serra do Periperi, que por sua vez abriga diversas nascentes na 

município sede, como os minadouros do Panorama, de Nossa Senhora, Bebedouro da 

Onça, entre outros que são importantes fontes de produção de água e preservação de 

recursos hídricos locais. 

Dentre os principais mananciais encontrados na sede do município destacam-se a lagoa 

das Bateias, inserida da sub-bacia do rio Santa Rita, integrante da bacia do rio Verruga e 

a lagoa do Jurema. Ambas são instituídas como sítios do tecido urbano de interesse 

ambiental zoneados como Parques Urbanos pelo Código Municipal de Meio Ambiente e 

definidas como Unidades de Conservação. Nesses locais são frequentes e notórios os 

passivos ambientais da descaracterização e degradação dos corpos hídricos, como 

consequência da expansão urbana desordenada no entorno desses espaços, conflitando 

com limites das áreas de preservação, pressões ambientais e outras ações ainda mais 

graves como o aterramento para construção nas margens das lagoas, a eutrofização e 

crescimento excessivo de vegetação aquática. O excesso de macrófitas mostra-se como 

consequência da elevada carga contaminante advinda por lançamento esgoto e deposição 

de sedimentos assoreado, transportados por canais de drenagem. A desqualificação 
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desses espaços também tem relação problemas sociais, como a criminalidade e 

marginalização que se apropriam, afetam saúde pública pela proliferação de animais 

vetores de doenças, conflitos de ocupação e usos que estimulam à expansão urbana 

desordenada em desconformidade com a legislação vigente. 

Os rios visitados, a maior parte de regime hidrológico intermitente, apresentam períodos 

com baixo ou nenhum fluxo hídrico de vazão, principalmente em locais de isoietas 

características de clima semiárido (caatinga), com restrição hídrica acentuada pela 

presença de barragens de montante, sem considerar necessidade de vazão ecológica 

regularizada,  ficando sem funcionalidade de estocagem e transferência de água nos 

períodos de estiagem, associada as pressões decorrentes da atividade antrópica.   

A situação verificada no município não difere daquela observada para o Distrito 

Aeroportuário. A Figura 5 mostra o mapa de drenagem superficial, expondo a hipsometria 

do terreno do Distrito Aeroportuário, a partir do qual verificam-se dois aspectos principais: 

• Duas sub-bacias predominam: a sub-bacia do riacho dos Quatis e a sub-bacia do 

riacho Santa Rita; 

• Ocorrem diversas lagoas marginais a estes riachos principais, evidenciadas pelas 

depressões que se verificam de forma contígua ao seu leito – estas lagoas podem 

ter origem natural ou artificial, neste último caso, uma tentativa de aumentar a 

disponibilidade da água na época de seca. 
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Figura 5 - Disposição geográfica de nascentes na área de influência do Aeroporto Glauber 

Rocha 

 

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

 

 

O riacho dos Quatis é afluente do ribeirão da Jiboia, afluente do rio Pardo, pela margem 

esquerda. O riacho Santa Rita é afluente do córrego Lagoa de Baixo, um dos formadores 

do rio Verruga, que também é afluente da margem esquerda do rio Pardo. O encontro do 

riacho Santa Rita com o córrego Lagoa de Baixo se dá ainda na área de estudo, em direção 

à rodovia BR-415 (Figura 5 - Disposição geográfica de nascentes na área de influência do 

Aeroporto Glauber Rocha). Todos estes rios foram barrados em diversos pontos, criando 

um sistema de represas, lagoas, lagos e açudes com redução na taxa de renovação das 

águas, o que contribuiu para a perda da qualidade das suas águas em decorrência, 

principalmente, da eutrofização. 
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Figura 6 - Mapa de drenagem superficial do distrito aeroportuário 

 

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

 

 

 

3.2.2. Solo 

 

De forma geral as principais pressões ambientais identificadas para o solo foram:  

                                                     

1. Problemas relacionados a erosões, voçorocas, lixiviação e compactação do solo                    

2. Deposição irregular e acúmulo de resíduos sólidos                                 

3. Deterioração e impactos de estradas e vias vicinais                         

4. Impactos ambientais de passivos de exploração mineral                                                

5. Impactos ambientais de passivos de atividades industriais                                                    
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Vitória da Conquista situa-se em local que apresenta déficit hídrico por regime de 

precipitações, com balanço hídrico anual negativo. A ocorrência de processos erosivos 

geralmente está relacionado à presença de chuvas intensas características ocorrentes na 

região associada à ausência ou ineficiência de sistemas de drenagem pluvial em estradas 

e vias vicinais, à supressão da vegetação com ocupação e usos do solo em áreas de APP, 

à não adoção de práticas de conservação de solos, à erosão hídrica por  escoamento 

superficial, com assoreamento por transporte e deposição de sedimentos em locais de cota 

mais baixa ou corpos hídricos, formando  ravinas e voçorocas. Estes processos causam a 

degradação ambiental, com risco de causar inundações em sítios urbanos. 

Adjacente à faixa de servidão do anel viário, foi identificada uma grande voçoroca, em que 

provavelmente após muitos anos de processo de erosão, observa-se a formação de uma 

vala profunda no solo que chega em alguns pontos a uma profundidade de mais de 15 m, 

que impede a passagem de veículos, animais e pessoas, além de caracterizar um local de 

risco a acidentes. 

Ao longo de toda extenão da malha de vias vicinais observam-se situações de degradação 

do leito de rolamento com acúmulo de aguas empoçadas dificultando a mobilidade de 

veiculos pequenos, motocicletas, bicicletas, carroças, transeutes, requerendo um ajuste de 

traçado e geometria de greide, além de manejo e implementação de sistema de drenagem 

que tornem a vias vicinais mais resilientes a processos erosivos, deformações do leito e 

empoçamento. Em muitas vias, o problema do acúmulo de água também está relacionado 

ao baixo índice de permeabilidade do solo, ou à pouca profundidade do lençol freático.  

Também foram identificados locais de retirada de material mineral como cascalho e argila 

para utilização em serviços de recuperação de vias. Essas atividades geram passivos 

ambientais, como a perda de qualidade da paisagem, exposição e compactação do solo, 

intensificação de processos erosivos, transporte e deposição de sedimentos em corpos 

hídricos, lixiviação, formação de poças de agua estagnada, entre outros. 

3.2.3. Cobertura Vegetal e Usos da Terra 

As principais pressões e conflitos relacionados ao aspecto ambiental no território municipal 

estão relacionados às seguintes situações: 

1. Desmatamento e supressão de vegetação  

2. Prática de queimadas         
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3. Extração de madeira  

4. Perda de qualidade das paisagens, fragmentação de vegetação e perda de 

biodiversidade             

5. Degradação e desertificação da terra por práticas inadequadas                         

 

Suas características de clima semiárido e subúmido, com território inserido no Polígono 

das Secas, configura uma região de transição ecológica (ecótono) com grande 

fitodiversidade, com presença de florestas úmidas em sua borda oriental, de clima 

subúmido e elevada altitude, e de caatinga em parte ocidental, de característica semiárida.  

Os biomas encontrados nos fragmentos de vegetação que compõem o mosaico de 

cobertura vegetal do municípios são do tipo Floresta Ombrófila Densa Submontana (Mata 

Atlântica), Floresta Estacional Semidecidual (Mata de Cipó), Floresta Estacional Decidual, 

Caatinga, e as áreas com características mista, em locais de transição entre diferentes 

tipos de biomas, com alternância e ocorrência de dois ou mais padrões de vegetação, 

denominado de ecótono.  

As áreas de vegetação nativa encontram-se em estado alterado, com pouca presença 

áreas primárias, dispostos em forma de mosaicos com fragmentos áreas nativas entre 

áreas antropizadas, utilizadas para agricultura, monoculturas, pecuária, silvicultura, entre 

outros, e área devolutas. 

O crescimento da atividade agrossilvopastoril é responsável por grande parte da redução 

da cobertura vegetal no território do município, contribuindo fortemente para o aumento do 

processo de fragmentação das florestas, resultando em enormes perdas de biodiversidade 

e impactos ao meio ambiente. Esse processo se deve principalmente ao avanço das 

monoculturas, da pecuária extensiva e a exploração ilegal dos recursos minerais e 

vegetais, que crescem devido à alta demanda por recursos e à falta da prática de manejo 

mais sustentável e consciente no ambiente rural. (PAULO et al., 2015) 

Na atividade agrícola do município, dentre os tipos de lavouras permanentes, destaca-se 

o plantio do café, que encontra condições favoráveis na região, principalmente nos distritos 

de Inhobim, Cabeceira da Jiboia, São Sebastião e entorno da sede do município de Vitória 

da Conquista, enquanto que entre as lavouras temporárias destacam-se os cultivos de 

feijão, mandioca e milho. O cultivo da mandioca, apesar de possuir área consideravelmente 

inferior à do cultivo do café, destaca-se pela sua produção voltada principalmente para a 
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indústria de produção de farinha e goma para produção de biscoitos, predominante nos 

distritos de São João das Vitórias, também conhecido como Batuque, e no distrito de 

Pradoso. 

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. A horticultura é 

praticada em pequenos núcleos dispersos na zona rural dos distritos, e na sede, 

principalmente no bairro da Lagoa das Flores. 

Para análise do estado de conservação ambiental foram utilizados como referência os 

mapas de cenários com mosaicos de ocupação e usos do solo do município nos anos de 

2000, 2010 e 2014, gerados a partir da classificação de usos adotada IBGE, bem como 

dados vetoriais do estado de cobertura e uso da terra. Desenvolveu-se aplicativo, em 

linguagem java, programado para delimitar poligonais que delimitam espacialmente usos 

especificados, com quantificação das áreas, o que possibilitou elaboração de gráficos 

sínteses que expressam áreas por ocupação e usos em hectares e porcentagem. A seguir 

estão expostos os mapas de ocupação e uso de 2000 e 2014. 
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Figura 7 - Mapa de uso da terra do município de Vitória da Conquista no ano de 2000 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 8 - Mapa de uso da terra do município de Vitória da Conquista no ano de 2010 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 9 - Mapa de uso da terra do município de Vitória da Conquista no ano de 2014 

 

 

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

Observa-se que de forma destacada em todos os cenários considerados 2000, 2010 e 

2014, o uso da terra por atividades sócioprodutivas agropecuárias é o mais expressivo, 

seguido de pastagem, uso também associado à atividade agropecuária, seguido da 

presença de fragmentos de vegetação natural ainda existentes. O uso da terra por 

urbanização revela incremento do ano 2000 para 2010, que se manteve estável até 2014. 

Em continuação, apresentamos quadros e gráficos com quantitativos de usos do solo em 

hectares e porcentagem, e sua evolução no tempo e espaço para os três cenários 

analisados.  
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Quadro 2 - Quantitativo de áreas por cenários de ocupação do solo 

ÁREA DE CENÁRIOS PARA USOS DO SOLO (ha) - IBGE 

USO DO SOLO AN0 2000 ANO 2010 ANO 2014 

ÁREA ARTIFICIAL 7250 12081,25 13062,5 

ÁREA AGRÍCOLA 1353,80 1591,30 3553,13 

PASTAGEM PLANTADA 26005,60 26824,35 65949,14 

MOSAICO DE AGROPECUÁRIA E 
REMANESCENTE FLORESTAIS 282384,97 267099,77 222899,66 

SILVICULTURA 1845,79 2545,79 14010,47 

VEGETAÇÃO FLORESTAL 11358,88 10129,23 7139,12 

MOSAICO DE VEGETAÇÃO FLORESTAL E ÁREAS 
AGRÍCOLAS 39157,90 26022,74 19274,58 

PASTAGEM NATURAL 82463,66 82451,16 49565,86 

MOSAICO DE VEGETAÇÃO CAMPESTRE E 
ÁREAS AGRÍCOLAS 518,75 518,75 30697,38 

CORPO D'ÁGUA CONTINENTAL 87,5 87,5 87,5 

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

Quadro 3 - Porcentagem de Cenários pra Usos Do Solo - IBGE 

PORCENTAGEM DE CENÁRIOS PRA USOS DO SOLO - IBGE 

USO DO SOLO 
AN0 
2000 

ANO 
2010 

ANO 
2014 

ÁREA ARTIFICIAL 1,6 2,81 3,06 

ÁREA AGRÍCOLA 0,3 0,37 0,38 

PASTAGEM PLANTADA 5,75 6,25 15,47 

MOSAICO DE AGROPECUÁRIA E REMANESCENTE 
FLORESTAIS 62,42 62,21 52,29 

SILVICULTURA 0,41 0,59 3,29 

VEGETAÇÃO FLORESTAL 2,51 2,36 1,67 

MOSAICO DE VEGETAÇÃO FLORESTAL E ÁREAS 
AGRÍCOLAS 8,66 6,06 4,52 

PASTAGEM NATURAL 18,23 19,2 11,63 

MOSAICO DE VEGETAÇÃO CAMPESTRE E ÁREAS 
AGRÍCOLAS 0,11 0,12 7,2 

CORPO D'ÁGUA CONTINENTAL 0,02 0,02 0,02 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 10 - Áreas de ocupação do solo 

 

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

Figura 11 - Porcentagens de áreas de ocupação do solo 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Observa-se um crescimento exponencial da ocupação e usos do solo por atividades 

agropecuária atingindo 60% da superfície nos cenários de 2000 e 2010, associadas com 

produção de proteína animal e vegetal e outros cultivos. Constata-se no ano de 2014 uma 

redução de área com atividades agropecuária da ordem de 10% no ano de 2014, que 

permite especular que pode estar associado ao incremento da silvicultura com entrada e 

expansão do cultivo de eucalipto, seguido por pastagem natural e plantada. A presença de 

fragmentos de vegetação nativa inseridos dentro de mosaicos e fragmentos com áreas 

antropizadas, indica pressões relativas à conservação da biodiversidade, devido à perda 

de biodiversidade e de habitats para fauna nativa, colaborando para a alteração de nichos, 

populações e cadeias ecológicas 

Em continuação, apresenta-se mapa mosaico de usos e ocupação do solo no distrito 

aeroportuário para o cenário de 2019, gerado a partir de levantamento por imagens de 

drone realizado pela equipe técnica da Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP, as 

quais foram tratadas com recursos de geotecnologias e desenvolvido um aplicativo, em 

linguagem java, programado para delimitar poligonais por usos e quantificação das áreas, 

que possibilitou elaboração do mapa apresentado a seguir.   
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Figura 12 - Mapa de uso e ocupação do solo no distrito aeroportuário 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Como recursos facilitadores de análise e validação, extraiu-se do mapa de usos e 

ocupação gerado quantitativos expressos em áreas (hectares e metro quadrado) e valores 

percentuais em relação a área total do distrito aeroportuário, como se apresenta e discute 

a seguir: 

Quadro 4 - Quadro síntese de quantitativos de áreas por ocupação do solo 

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

(%) 

AEROPORTO 5.624.261,72 562,43 4,74 

ÁGUA 1.140.530,50 114,05 0,96 

ÁREAS ALAGÁVEIS 951.322,50 95,13 0,80 

AREAS URBANA DE ALTA 
DENSIDADE 

774.798,15 77,48 0,65 

AREAS URBANA DE BAIXA 
DENSIDADE 

4.672.584,50 467,26 3,94 

LOTEAMENTO 1.631.617,40 163,16 1,37 

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

PLANTIOS 7.426.956,30 742,70 6,26 

VEGETAÇÃO NATIVA 25.445.416,20 2.544,54 21,44 

TOTAL 118708106,10 11870,81 100,00 

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

 

Figura 13 - Áreas de ocupação do solo no distrito aeroportuário 

 
 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 14 - Porcentagem de ocupação do solo no distrito aeroportuário 

 

 

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

 

A análise do mapa de ocupação e usos do solo no distrito aeroportuário, atualizado com 

classificação de usos usando imagem de drone tratada com recursos das geotecnologias, 

considerando zona de uso restrito e área de segurança aeroportuária (ASA) revela 

tendência similares de demandas por pressões de usos e ocupação características do 

mosaico do município nos cenários analisados. 

Destaca-se a pecuária e outros usos afins, com percentual de ocupação de 

aproximadamente 59.8%, seguido por fragmentos de vegetação nativa em 21,4%, áreas 

ocupadas por cultivos 6,25%, área restrita do terminal aeroportuário 4,74%, área 

urbanizada de baixa densidade 3,9%, área urbanizada de alta densidade 0,65%, 

loteamentos 1,37%, corpos hídricos 0,96% áreas alagáveis 0,80%. Observa-se que as 

machas de fragmentos de vegetação nativa com variantes dos biomas ocorrentes, carecem 

de políticas de preservação ambiental, formação de corredores ecológicos e rigoroso 

controle na identificação de conflitos de usos da terra, instalados e futuros, com 

empreendimentos e ou equipamentos de responsabilidades pública e/ou privados que 

incorporem riscos a operações de pousos e decolagens de aeronaves, conforme 

estabelece e regulamenta legislação para ordenamento de ocupação e usos da terra na 

área restritiva e entorno de aeródromos, raio de área de segurança aeroportuária (ASA).  
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Observou-se a presença de corpos hídricos, lagoas, açudes, nascentes, córregos em 

estado de degradação que requerem projetos de recuperação de áreas de interesse 

ambiental degradadas, recomposição de proteção por cobertura vegetal em áreas de 

preservação permanente. Também, áreas inundáveis, área de fragmento de vegetação 

nativa associada a charco, núcleo de acumulação de água e drenagem lenta em períodos 

chuvosos. No cenário atual, foi constatado um expressivo avanço de loteamentos, 

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

distrito aeroportuário e no espaço periurbano do distrito sede.   

 

3.2.4. Pressões e Conflitos 

 

As pressões e conflitos de ocupação e uso citados anteriormente, relacionados ao aspecto 

ambiental no território do município, foram identificados e georreferenciados a partir das 

visitas de campo, a partir dos quais foi gerado o mapa exposto a seguir, com a 

espacialização geográfica desses locais. No Quadro 6, estão identificadas e descritas as 

coordenadas geográficas relativas aos pontos identificados.  
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Figura 15 - Mapa de locais de passivos e pressões ambientais no município de Vitória da 

Conquista 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 16 - Mapa de locais de passivos e pressões ambientais no município de Vitória da 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 17 - Mapa de locais de passivos e pressões ambientais no município de Vitória da 
Conquista 

 
 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Quadro 4 - Levantamento georreferenciado de locais com pressões e/ou passivos 

ambientais no território do município 

PONTO UTM DESCRIÇÃO 

1 3035624 8362146 Vereda - Deposição de resíduos 

2 3035624 8362146 Vereda - Erosão estrada vicinal 

3 303911 8364116 Vereda - Deposição irregular de resíduos 

4 305548 8365629 Vereda - Passivo da atividade de olaria 

5 305713 8366671 Vereda - Passivo da atividade de olaria 

6 305536 8366860 Vereda - Passivo da atividade de olaria 

7 303110 8365840 Caiçara - Sede - Atividade de olaria 

8 303399 8365088 Caiçara - Erosão estrada vicinal 

9 304033 8362969 Passivos de indústria de cerâmica (Olaria) 

10 297394 8354066 Campinho - Lagoa com deposição resíduos e esgoto  

11 297316 8353984 Campinho - Rio eutrofizado 

12 294417 8353515 Vila Simão - Local deposição de entulho 

13 290326 8352154 Quati do Fernandes - Degradação do solo 

14 294707 8352411 Pé-de-Galinha - Degradação do solo 

15 308866 8356067 Local de deposição de resíduos 

16 309939 8355964 Local de deposição de resíduos  

17 310868 8359977 Lagoa das Flores - Passivos de extração mineral de areia 

18 293021 8358244 Aterro sanitário acesso 

19 293570 8358630 Aterro sanitários lagoas 

20 284765 8361184 Passivos de extração mineral de bentonita 

21 295155 8358637 Local de deposição de resíduos  

22 297079 8357668 Anel Viário Erosão 

23 298005 8364286 Paisagem - Fragmento Mata Cipó 

24 311242 8360588 Localidade Choça - Deposição entulho e passivo areal 

25 312594 8365997 Passivo de extração mineral (Cascalheira) 

26 305841 8358922 Passivo de extração mineral  

27 306129 8358513 Passivo de extração mineral 

28 301631 8358721 Alto de Aparecida - Passivo extração material de empréstimo 

29 297394 8354066 Campinho - Lagoa com depoisção resíduos e esgoto  

30 297316 8353984 Campinho - Rio eutrofizado 

31 294417 8353515 Vila Simão - Local deposição de entulho 

32 290326 8352154 Quati do Fernandes - Área degradada 

33 294707 8352411 Pé-de-Galinha - Sinais de degradação ambiental 

34 298779 8356551 Lagoa das Bateias - Erosão via urbana 

35 298477 8358272 Urbis 5 - Zabelê - Deposição de escombros 

36 298945 8352197 Loteamento Conveima - Deposição escombros 

37 298694 8352235 Loteamento Conveima - Erosão de via vicinal 
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PONTO UTM DESCRIÇÃO 

38 298006 835331 Bairro Jatobá - Paisagem lagoa/solo degradado 

39 297150 8359645 Bairro na serra Periperi - Deposição resíduos 

40 303241 8360919 Distrito do Imbores - Erosão estrada/deposição resíduos 

41 299887 8359703 Local de deposição de resíduos  

42 297727 8349992 Matadouro - Passivos das lagoa de tratamento de efluentes 

43 321662 8364867 Deposição de esgoto em vala de drenagem 

44 314231 8376524 Passivo de extração mineral (Cascalheira) 

45 317393 8375035 Passivo de extração mineral (Cascalheira) 

46 290651 834623 Rancho Alegre - Solo degradado 

47 284837 8343997 Vaqueiro - Solo degradado 

48 2846685 8342019 Juazeiro - Deposição de resíduos 

49 284128 8340190 Juazeiro -Erosão estrada vicinal 

50 284748 8341495 Juazeiro - Erosão estrada vicinal 

51 284491 8344107 Lagoa do Vaqueiro - Lagoa com passivos de atividade de olaria 

52 290422 8346582 Lagoa/Solo degradado 

53 290513 8346568 Erosão estrada vicinal 

54 289479 8358724 Passivo de atividade de olaria 

55 285819 8358535 Passivo de extração mineral (Cascalheira) 

56 283042 8358001 Rio assoreado 

57 279676 8355994. Passivo de extração mineral (Cascalheira) 

58 292266 8360238 Povoado Baixão - Erosão estrada vicinal 

59 290796 8360313 Passivo de extração de brita (Pedreira Amorim) 

60 285705 8364934 Paisagem - Degradação solo 

61 2877308 8363397 Paisagem - Degradação solo 

62 288235 2364106 Erosão estrada vicinal 

63 288688 8365887 Solo degradado 

64 288534 8366571 Poço de Aninha - paisagem e degradação do solo 

65 288400 8366869 Degradação solo 

66 286089 8364811 Ladeira Espinhaço - Paisagem e degradação do solo 

67 289619 8367118 Vegetação fragmentada 

68 277078 8354418 Rio Ribeirão - Deposição irregular de resíduos 

69 279457 8347010 Erosão estrada vicinal 

70 282406 8358131 Povoado Gameleira - Erosão estrada vicinal 

71 279714 8356051 São Joaquim - Passivo de extração mineral (Cascalheira) 

72 276690 8354395 Ribeirão - Erosão estrada vicinal 

73 276476 8354343 Ribeirão - Erosão estrada vicinal 

74 276310 8350632 Erosão estrada vicinal 

75 277733 8349909 Erosão estrada vicinal 

76 279531 8347031 Paisagem degradação 
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PONTO UTM DESCRIÇÃO 

77 280516 8346439 Solo degradado 

78 280872 8345923 Erosão estrada vicinal 

79 283386 8345461 Lagoa Formosa - Erosão estrada vicinal 

80 279808 8300464 Passivo de extração mineral (Cascalheira) 

81 292005 8303092 Rio Pardo - Passivo de extração de pedra 

82 389468 8316484 Área de desmatamento 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia– FEP (2018) 

A partir de visitas realizadas em campo, na área do município, foram identificados 

diferentes locais de extração de materiais minerais para uso na construção civil, 

principalmente jazidas de areia, brita, argila, cascalho, entre outros, que são fornecidos 

para utilização na construção e reparo de vias de acesso, edificações, loteamentos, e como 

material de empréstimo.  

 

Figura 18 - Localização de passivos ambientais de atividades de mineração 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2018) 
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Na Figura 19, exibe-se um mapa com a espacialização geográfica de locais onde foram 

diagnosticados passivos ou pressões ambientais dentro do distrito e zona de segurança 

aeroportuária, levantados e georreferenciados a partir das visitas em campo. 

Figura 19 - Mapa de pressões ambientais na zona de influência aeroportuária 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019
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3.2.5. Aspectos Ambientais dos Distritos 

3.2.5.1. Distrito de José Gonçalves 

Quadro 5 - Quadro síntese das características físico-ambientais do distrito de José 
Gonçalves 

FATOR 
OBSERVADO 

SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-AMBIENTAIS 

Geomorfologia 
Predomínio do pediplano cimeiro da chapada diamantina e de serras marginais. Destacam-se 
como áreas mais elevadas, os patamares das serras do rio de contas. 

Cobertura vegetal 

Área Antropizada 95,09% 
Floresta Estacional 0,95% 
Caatinga Arbórea 3,28% 
Mata Ciliar 0,57% 
Rios e áreas úmidas 0,06% 
Áreas urbanas/urbanizadas 0,05% 

Qualidade 
ambiental da 
biodiversidade 

Entre 0 e 3, com domínio da classe mais baixa, indicativo da baixa qualidade ambiental de 
seu território. Destacam-se os patamares e serras do rio de Contas como a região mais 
conservada 

Unidades de 
Conservação 

Ausência de UC decretadas. ZEE-BA propõe a criação de corredor ecológico no extremo leste 
do seu território, em área de serra.  

Uso da terra 
Domínio de atividades agropecuárias e crescimento recente da silvicultura (eucalipto). 
Presença de agricultura familiar (palma, mandioca, andu). 

Principais 
impactos 
verificados 

Elevada fragmentação da cobertura vegetal 
Corte de madeira 
Compactação e degradação do solo 
Exploração irregular de areia e argila (empréstimo para estradas) 
Disposição irregular de resíduos sólidos 
Baixo atendimento de coleta e tratamento de esgotos 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia– FEP (2018) 

  



 
 
 

 

 

59 
 

3.2.5.2. Distrito de São Sebastião 

Quadro 6 - Quadro síntese das características físico-ambientais do distrito de São 
Sebastião 

FATOR 
OBSERVADO 

SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-AMBIENTAIS 

Geomorfologia 
Predomínio do pediplano cimeiro da chapada diamantina, ocorrendo ainda pequena 
porção da unidade serras marginais, a leste. Situa-se em altitudes entre 850 e 1000 
metros. 

Cobertura vegetal 

Área Antropizada 85,83% 
Floresta Estacional 11,99% 
Campo Cerrado 2,11% 
Rios e áreas úmidas 0,04% 
Áreas urbanas/urbanizadas 0,02% 

Qualidade 
ambiental da 
biodiversidade 

Classe 0, indicativo da baixa qualidade ambiental de seu território.  

Unidades de 
Conservação 

Ausência de UC decretadas. ZEE-BA propõe a criação de Unidade de conservação 
de uso sustentável.  

Uso da terra 

Domínio de pastagens plantadas e crescimento recente da silvicultura (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. 

Principais 
impactos 
verificados 

Elevada fragmentação da cobertura vegetal 
Intensificação da silvicultura 
Corte de madeira 
Compactação e degradação do solo 
Exploração irregular de areia e argila (empréstimo para estradas) 
Disposição irregular de resíduos sólidos 
Baixo atendimento de coleta e tratamento de esgotos 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia– FEP (2018) 
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3.2.5.3. Distrito de Pradoso 

Quadro 7 - Quadro síntese das características físico-ambientais do distrito de Pradoso 

FATOR 
OBSERVADO 

SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-AMBIENTAIS 

Geomorfologia 
Predomínio do pediplano cimeiro da chapada diamantina, ocorrendo ainda 
pequena porção da unidade serras marginais, a oeste.  

Cobertura 
vegetal 

Área Antropizada 92,35% 
Floresta Estacional 0,46% 
Caatinga Arbórea 7,10% 
rios e áreas úmidas 0,06% 
áreas urbanas/urbanizadas 0,03% 

Qualidade 
ambiental da 
biodiversidade 

Classe 0, indicativo da baixa qualidade ambiental de seu território.  

Unidades de 
Conservação 

Ausência de UC decretadas. ZEE-BA propõe a criação de corredor que 
abrange uma pequena parte de seu território, a leste.  

Uso da terra 

As principais atividades produtivas e paisagens culturais identificadas no 
distrito se caracterizam por pastagem para pecuária de corte e leiteira, 
silvicultura de eucalipto, agricultura familiar caracterizada por pequenos 
cultivos de palma, mandioca, hortaliças, entre outros. Na criação de 
animais predomina da pecuária de gado de corte e caprinocultura. 
Observou-se processo de expansão da silvicultura. Presença de locais com 
solo exposto e com sinais de degradação ambiental, em consequência da 
ocupação de topo de morro.  

Principais 
impactos 
verificados 

Elevada fragmentação da cobertura vegetal 
Supressão da vegetação em topo de morro 
Intensificação da silvicultura 
Compactação e degradação do solo 
Exploração irregular de cascalho 
Disposição irregular de resíduos sólidos 
Baixo atendimento de coleta e tratamento de esgotos 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia– FEP (2018) 
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3.2.5.4. Distrito de Bate-Pé 

Quadro 8 - Quadro síntese das características físico-ambientais do distrito de Bate-Pé 

FATOR 
OBSERVADO 

SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-AMBIENTAIS 

Geomorfologia 

O distrito está inserido quase que integralmente na unidade do Pediplano 
Sertanejo, ocorrendo ainda Pediplano cimeiro da Chapada Diamantina e 
Serras marginais. Consistem nas áreas mais baixas do município, com 
altitudes principalmente entre 400 e 550m. 

Cobertura 
vegetal 

Área Antropizada 94,24% 
Caatinga Arbórea 5,39% 
Mata Ciliar 0,18% 
Rios e áreas úmidas 0,17% 
Áreas urbanas/urbanizadas 0,02% 

Qualidade 
ambiental da 
biodiversidade 

Classe 0, indicativo da baixa qualidade ambiental de seu território.  

Unidades de 
Conservação 

Ausência de UC decretadas.  

Uso da terra 

Observa-se que além de situações de supressão da vegetação para uso 
da terra 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. 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. 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. 

Principais 
impactos 
verificados 

Elevada fragmentação da cobertura vegetal 
Compactação e degradação do solo 
Processos de erosão e assoreamento de corpos d’água 
Disposição irregular de resíduos sólidos 
Baixo atendimento de coleta e tratamento de esgotos 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia– FEP (2018) 
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3.2.5.5. Distrito de Iguá 

Quadro 9 - Quadro síntese das características físico-ambientais do distrito de Iguá 

FATOR 
OBSERVADO 

SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-AMBIENTAIS 

Geomorfologia 
O distrito está inserido quase que integralmente na unidade do Pediplano 
cimeiro da Chapada Diamantina. Possui altitudes principalmente entre 700 
e 850m. 

Cobertura 
vegetal 

Área Antropizada 95,28% 
Floresta Estacional 4,46% 
Caatinga Arbórea 0,03% 
Mata Ciliar 0,04% 
Rios e áreas úmidas 0,17% 
Áreas urbanas/urbanizadas 0,03% 

Qualidade 
ambiental da 
biodiversidade 

Classe 0 dominando o território municipal, indicativo da baixa qualidade 
ambiental de seu território, e manchas de classe 6, indicando a presença 
de ambientes singulares e grupos de espécies de grande importância para 
a conservação. 

Unidades de 
Conservação 

A leste, presença de área indicada pelo ZEE para a criação de corredor 
ecológico. 

Uso 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. 
Observou-se, que, em escala de uso e ocupação destacam-se como 
principais atividades produtivas pecuária de corte e leiteira, enquanto na 
agricultura familiar destaca-se a horticultura, o plantio de mandioca e o 
cultivo de palma estratégica para segurança alimentar animal, além de 
outras culturas de subsistência. situações de rápida degradação das vias 
vicinais nos períodos chuvosos por falta de um sistema de drenagem das 
águas pluviais, geometria do greide do leito de rolamento, recalque com 
empoçamento de água, com riscos de acidentes e limitações de mobilidade 
para veículos 

Principais 
impactos 
verificados 

Elevada fragmentação da cobertura vegetal 
Compactação e degradação do solo 
Processos de erosão e assoreamento de corpos d’água 
Disposição irregular de resíduos sólidos 
Baixo atendimento de coleta e tratamento de esgotos 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia– FEP (2018) 
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3.2.5.6. Distrito de Dantilândia 

Quadro 10 - Quadro síntese das características físico-ambientais do distrito de 
Dantilândia 

FATOR 
OBSERVADO 

SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-AMBIENTAIS 

Geomorfologia 
O distrito está inserido integralmente na unidade do Pediplano cimeiro da 
Chapada Diamantina. Possui altitudes principalmente entre 700 e 850m. 

Cobertura 
vegetal 

Área Antropizada 84,47% 
Floresta Estacional 15,38% 
Rios e áreas úmidas 0,12% 
Áreas urbanas/urbanizadas 0,03% 

Qualidade 
ambiental da 
biodiversidade 

Classe 0 dominando o território municipal, indicativo da baixa qualidade 
ambiental de seu território, e manchas de classe 6, indicando a presença 
de ambientes singulares e grupos de espécies de grande importância para 
a conservação. 

Unidades de 
Conservação 

Ausência de UC e de recomendações do ZEE para a criação de áreas 
protegidas 

Uso da terra 

Áreas ocupadas por pecuária extensiva, mandioca, outros cultivos da 
horticultura familiar e terras sem uso. Presença 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. 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. Situações de rápida degradação das vias vicinais nos períodos 
chuvosos, por falta de um sistema de drenagem das águas 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. 

Principais 
impactos 
verificados 

Elevada fragmentação da cobertura vegetal 
Compactação e degradação do solo 
Processos de erosão e assoreamento de corpos d’água 
Disposição irregular de resíduos sólidos 
Baixo atendimento de coleta e tratamento de esgotos 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia– FEP (2018) 
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3.2.5.7. Distrito de Cabeceira da Jiboia 

Quadro 11 - Quadro síntese das características físico-ambientais do distrito de Cabeceira 
da Jiboia 

FATOR 
OBSERVADO 

SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-AMBIENTAIS 

Geomorfologia 
O distrito está inserido nas unidades Patamares e serras do rio de Contas, 
Pediplano cimeiro da Chapada Diamantina e nas Serras Marginais. 

Cobertura 
vegetal 

Área Antropizada 89,76% 
Floresta Estacional 9,85% 
Mata Ciliar 0,34% 
Rios e áreas úmidas 0,06% 

Qualidade 
ambiental da 
biodiversidade 

Presença de classe 0, indicativo da baixa qualidade ambiental de seu 
território, e manchas de classe 6, indicando a presença de ambientes 
singulares e grupos de espécies de grande importância para a conservação 
e classe 7, indicando a presença de remanescentes de cobertura vegetal 
que abrigam componentes de habitats altamente específicos, com 
ecossistemas singulares, em grande interação entre grupos de espécies 
com grande importância para a conservação. 

Unidades de 
Conservação 

Ausência de UC. Recomendações do ZEE para a criação de corredores 
abrangendo pequenas porções territoriais. 

Uso da terra 

Observa-se em meio às áreas expressivas de cultivo de café, pecuária, 
palma, e terras sem uso, uma diversidade de vegetação nativa. Práticas de 
pecuária e cultivos de café, mandioca, palma e agricultura familiar baseada 
no cultivo de feijão, milho e produção de hortaliças. Na criação animal 
destaca-se a pecuária de gado de corte e leite. 

Principais 
impactos 
verificados 

Elevada fragmentação da cobertura vegetal 
Compactação e degradação do solo 
Corte de madeira 
Processos de erosão e assoreamento de corpos d’água 
Disposição irregular de resíduos sólidos 
Baixo atendimento de coleta e tratamento de esgotos 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia– FEP (2018) 

 

  



 
 
 

 

 

65 
 

3.2.5.8. Distrito de São João da Vitória 

 

Quadro 12 - Quadro síntese das características físico-ambientais do distrito de São João 
da Vitória 

FATOR 
OBSERVADO 

SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-AMBIENTAIS 

Geomorfologia 
O distrito está inserido totalmente na unidade Pediplano cimeiro da Chapada 
Diamantina, com altitudes entre 550 e 700m 

Cobertura vegetal 
Área Antropizada 87,59% 
Floresta Estacional 12,37% 
Áreas urbanas/urbanizadas 0,04% 

Qualidade 
ambiental da 
biodiversidade 

Presença dominante de classe 0, indicativo da baixa qualidade ambiental de seu 
território, e manchas de classe 6, indicando a presença de ambientes singulares e 
grupos de espécies de grande importância para a conservação e classe 5, 
indicando a presença de remanescentes de cobertura vegetal que abrigam 
ecossistemas singulares e algumas espécies de grande importância para a 
conservação. 

Unidades de 
Conservação 

Ausência de UC e de recomendações do ZEE para a criação de corredores ou UC. 

Uso da terra 

No distrito destaca-se o cultivo da mandioca, que ocupa grande áreas produtivas, 
responsáveis por fornecer matéria-prima para as diversas casas de farinha 
encontradas na sede do distrito, que são abastecidas pela produção do próprio 
distrito e também a oriunda de outras localidades.  

Principais 
impactos 
verificados 

Elevada fragmentação da cobertura vegetal 
Compactação e degradação do solo 
Processos de erosão e assoreamento de corpos d’água 
Deslizamentos e alagamentos em áreas urbanas 
Disposição irregular de resíduos sólidos 
Baixo atendimento de coleta e tratamento de esgotos 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia– FEP (2018) 
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3.2.5.9. Distrito de Veredinha 

Quadro 13 - Quadro síntese das características físico-ambientais do distrito de 
Veredinha 

FATOR 
OBSERVADO 

SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-AMBIENTAIS 

Geomorfologia 
O distrito está inserido totalmente na unidade Pediplano cimeiro da 
Chapada Diamantina, com altitudes entre 550 e 700m 

Cobertura 
vegetal 

Área Antropizada 77,46% 
Floresta Estacional 22,42% 
Rios e áreas úmidas 0,05% 
Áreas urbanas/urbanizadas 0,07% 

Qualidade 
ambiental da 
biodiversidade 

Presença dominante de classe 0, indicativo da baixa qualidade ambiental 
de seu território, e manchas de classe 6, indicando a presença de 
ambientes singulares e grupos de espécies de grande importância para a 
conservação e classe 5, indicando a presença de remanescentes de 
cobertura vegetal que abrigam ecossistemas singulares e algumas 
espécies de grande importância para a conservação. 

Unidades de 
Conservação 

Ausência de UC e de recomendações do ZEE para a criação de corredores 
ou UC. 

Uso 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. 
No mosaico de ocupação e uso da terra as principais atividades produtivas 
e paisagens culturais identificadas no distrito se caracterizam por pastagem 
para pecuária de corte e leiteira, silvicultura de eucalipto, agricultura 
familiar caracterizada por pequenos cultivos de palma, mandioca, milho, 
café, andu, entre outros. Na criação de animais predomina da pecuária de 
gado de corte, caprinocultura e suínos. Na silvicultura de eucalipto observa-
se processo de expansão, com presença de diversas áreas cultivadas.  

Principais 
impactos 
verificados 

Elevada fragmentação da cobertura vegetal 
Compactação e degradação do solo 
Expansão da silvicultura sobre áreas de mata 
Disposição irregular de resíduos sólidos 
Baixo atendimento de coleta e tratamento de esgotos 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia– FEP (2018) 
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3.2.5.10. Distrito de Inhobim 

Quadro 14 - Quadro síntese das características físico-ambientais do distrito de Inhobim 

FATOR 
OBSERVADO 

SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-AMBIENTAIS 

Geomorfologia 
O distrito insere-se a oeste, na unidade Pediplano cimeiro da Chapada 
Diamantina e a leste, na unidade Serras Marginais com altitudes muitos 
variáveis, entre 400 e 1000m 

Cobertura 
vegetal 

Área Antropizada 88,71% 
Floresta Estacional 10,84% 
Mata Ciliar 0,17% 
Rios e áreas úmidas 0,18% 
Áreas urbanas/urbanizadas 0,09% 

Qualidade 
ambiental da 
biodiversidade 

Presença dominante de classe 0, indicativo da baixa qualidade ambiental 
de seu território, e manchas de classe 6, indicando a presença de 
ambientes singulares e grupos de espécies de grande importância para a 
conservação e classe 5, indicando a presença de remanescentes de 
cobertura vegetal que abrigam ecossistemas singulares e algumas 
espécies de grande importância para a conservação. 

Unidades de 
Conservação 

Ausência de UC. O ZEE recomenda a criação de corredor fluvial do rio 
Pardo, extremo leste do distrito. 

Uso da terra 

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. Apesar do 
distrito ainda conservar algumas áreas, significativas, de vegetação nativa, 
foram identificados focos de desmatamento e queimadas. 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. Também se destacam pecuária, 
silvicultura de eucalipto, plantio de mandioca e alguns outros cultivos no 
âmbito da agricultura familiar 

Principais 
impactos 
verificados 

Elevada fragmentação da cobertura vegetal 
Compactação e degradação do solo 
Queimadas 
Expansão da silvicultura sobre áreas de mata 
Disposição irregular de resíduos sólidos 
Baixo atendimento de coleta e tratamento de esgotos 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia– FEP (2018) 

 

  



 
 
 

 

 

68 
 

3.2.5.11. Distrito de Cercadinho 

Quadro 15 - Quadro síntese das características físico-ambientais do distrito de 
Cercadinho 

FATOR 
OBSERVADO 

SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-AMBIENTAIS 

Geomorfologia 
O distrito insere-se a norte, na unidade Pediplano cimeiro da Chapada 
Diamantina e a sul, na unidade Serras Marginais com altitudes muitos 
variáveis, entre 550 e 1000m 

Cobertura 
vegetal 

Área Antropizada 80,97% 
Floresta Estacional 18,77% 
Rios e áreas úmidas 0,25% 
Áreas urbanas/urbanizadas 0,01% 

Qualidade 
ambiental da 
biodiversidade 

Presença dominante de classe 0, indicativo da baixa qualidade ambiental 
de seu território, classe 5, indicando a presença de remanescentes de 
cobertura vegetal que abrigam ecossistemas singulares e algumas 
espécies de grande importância para a conservação e classe 4, indicando 
remanescentes de cobertura nativa, com presença de ecossistemas 
singulares. 

Unidades de 
Conservação 

Ausência de UC. O ZEE recomenda a criação de corredor fluvial do rio 
Pardo, extremo leste do distrito. 

Uso da terra 

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, com fazendas 
que ocupam grandes extensões de áreas cultiváveis do distrito. Foram 
observados conflitos de usos por aptidão com desmatamento e queimadas 
para dar espaço a pastagens e áreas de cultivo. Observam-se locais com 
solo exposto e com sinais de degradação ambiental, em consequência da 
ocupação de topo de morro, com supressão de vegetação. 

Principais 
impactos 
verificados 

Elevada fragmentação da cobertura vegetal 
Compactação e degradação do solo 
Exploração de cascalho gerando passivos 
Expansão da silvicultura sobre áreas de mata 
Disposição irregular de resíduos sólidos 
Baixo atendimento de coleta e tratamento de esgotos 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia– FEP (2018) 
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3.3. ASPECTOS DA ESTRUTURA ESPACIAL E DINÂMICA URBANA 

A localização onde o núcleo urbano da cidade de Vitória da Conquista nasceu e se 

consolidou foi componente importante para a evolução dos elementos da estrutura 

urbana que hoje compõem a identidade desta cidade. 

O seu nascimento e desenvolvimento não foi atrelado ao desenvolvimento industrial 

brasileiro, porém serviu de apoio, como polo regional, para uma industrialização tardia 

introduzida a partir da descentralização dos distritos industriais pelo interior do Brasil 

promovido pelo Estado desde os anos 70. 

O surgimento deste centro urbano foi fundamentado pela sua localização estratégica 

nas rotas dos viajantes desbravadores e dos comerciantes e, anos depois, com a 

construção das rodovias brasileiras a situação deste polo regional foi fortalecida devido 

à sua condição de nó rodoviário onde ainda passam fluxos crescentes do estado e da 

região do Nordeste. 

A formação da estrutura urbana de Vitória da Conquista ao longo do tempo pode ser 

resumida em três grandes etapas: (i) a primeira etapa, cidade monocêntrica ou 

mononuclear, com centro único e malha contínua até os anos 60; (ii) a segunda etapa 

da cidade radial clássica com centralidade e malha expandida a partir das vias radiais, 

dos anos 60 aos 90; e (iii) a terceira etapa da cidade radial/ polinuclear,  com tendência 

de centralização e expansão difusa, a partir  dos anos 80 e 90 até o presente. A evolução 

das três etapas citadas anteriormente, se relaciona diretamente com a migração da 

população rural para o centro urbano.  

Na década de 50 acontece uma mudança na condição demográfica do município, ainda 

na cidade monocêntrica, Figura 20, quando a população urbana supera a população 

rural.  A partir deste momento é necessário que a cidade crescesse fisicamente de 

maneira mais rápida e oferecesse estrutura para receber esta população que se 

implantou em seu território. 
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Figura 20 - Malha Urbana 1940-1960, a cidade monocêntrica, com a projeção do anel 

rodoviário 

 
Fonte: elaborado a partir de Ferraz (2001), Veiga (2010) 

 

A partir deste fato a estrutura urbana passa por uma forte reconfiguração passando 

primeiramente para a cidade radial clássica, se expandindo através dos eixos viários e 

corredores de serviço, e posteriormente para a cidade radial polinuclear devido à 

ocupação difusa e ao surgimento de subcentros em outros bairros. 

Na década de 60, o trecho urbano da rodovia BR-116 começa a assumir uma posição 

de corredor de atividades bastante ativo e consolidado com atividades de apoio 

rodoviário como oficina de carro, revendedora de automóveis, e serviço de 

armazenagem. 

Desta maneira, a análise do processo da evolução urbana mostra que as primeiras 

grandes mudanças na morfologia urbana foram causadas por uma pressão demográfica 

e também pela consolidação da cidade polo regional. O crescimento populacional fez 

com que novos usos e atividades econômicas fossem implantados na cidade de Vitória 

da Conquista assim como, novos equipamentos industriais e a necessidade de produzir 

unidades habitacionais. 

Sobre o aspecto da habitação, como descreve Ferraz (2014), a pressão exercida neste 

período por movimentos sociais, loteadores e empresários, tendo sem dúvida, cada 

segmento seus interesses e campos de atuação, para que o poder público viabilizasse 

a implantação de loteamentos fez com que surgissem no solo de Vitória da Conquista 

na década de 80, os primeiros loteamentos de periferia sem infraestrutura adequada. 

Alguns deste loteamento, situados na porção norte-noroeste, ainda não estão 

devidamente atendidos por infraestrutura urbana atualmente. 

Este momento de reposicionamento da população no espaço urbano beneficiou o 

mercado imobiliário, que enxergou uma grande possibilidade de crescimento, se 
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tornando a partir de então mais ativo, e, desta maneira, desde então somou-se aos 

componentes que contribuíram de maneira decisiva na transformação da estrutura 

urbana da cidade de Vitória da Conquista. 

É importante destacar que a cidade de Vitória da conquista nunca se articulou com a 

malha ferroviária baiana, tanto que não sofre o impacto quando a malha ferroviária vai 

ser abandonada como meio de transporte importante, como aconteceu em outras 

cidades baianas. 

A Figura 21 ilustra a transformação da cidade monocêntrica para a cidade radial 

clássica. 

Figura 21 - Malha Urbana 1960-1980, evolução da cidade monocêntrica para a cidade 

radial clássica, com a projeção do anel rodoviário 

 

Fonte: compilação a partir de Ferraz (2001), Veiga (2010) 

 
No período terceiro período, da cidade radial polinuclear (Figura 22), os problemas 

causados por uma expansão urbana difusa são ampliados. Como exemplo destes 

problemas, que perduram até os dias de hoje, destacam-se a retenção de solo sem 

ocupação, os vazios urbanos assim como áreas de expansão com baixa densidade. O 

período é marcado pela falta de controle quanto ao uso e ocupação do solo.  
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Figura 22 - Malha Urbana 1970-2000, evolução da cidade radial/polinuclear 

 
Fonte: adaptado de Ferraz (2201) e Veiga (2010) etc 

 

Este crescimento da expansão urbana de maneira acelerada mudou a escala da cidade 

fazendo com que as distâncias a percorrer se quadruplicassem entre o centro e a 

periferia, ultrapassando o considerado suportável para uma circulação a pé como era 

feito nos outros períodos, a mobilidade assim, passa a demandar veículos coletivos e 

individuais para os deslocamentos clássicos do tipo casa-trabalho, casa- 

comércio/serviços, casa-lazer. 

Também é importante destacar que a modernização da malha urbana e da estrutura 

urbana de forma geral impactou negativamente neste momento o patrimônio histórico 

edificado, tendo boa parte desta memória destruída. 

Situações negativas mais graves na esfera ambiental começam a surgir também neste 

novo modelo de ocupação do solo, a exemplo do impacto causado pela implantação de 

malha rodoviária ampliada e também pela implantação de diversos loteamentos. São 

diversas as pressões ambientais, a exemplo das nascentes, cursos d’água, massas 

vegetais, e em especial na sub-bacia do rio Verruga. 

Os vetores de expansão que direcionam a ocupação para fora do anel rodoviário se 

fortalecem neste período plurinuclear, já que as recomendações do PDDU vigente 

naquele momento não foram seguidas de maneira completa. O anel rodoviário 

construído neste período, pronto em 2002, estimulou ainda mais a urbanização difusa, 

dando continuidade a ocupação ao longo e nas proximidades da malha viária. Estas 

ocupações ao longo de rodovia e fora do anel rodoviário na maioria dos casos foram 

desacompanhadas de infraestrutura adequada. 
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A ocupação difusa gerou uma acentuada redução das densidades de ocupação do 

centro para a periferia. Os dados levantados neste estudo apresentam a queda dos 

valores das densidades brutas entre 1940 e 2010, ilustrados na Figura 23. Estas 

informações são muito importantes e devem ser consideradas, assim como as projeções 

das demandas e da oferta de solo urbanizado para o futuro, pois esta variável causa 

implicação nos custos da infraestrutura a ser implantada futuramente como no custo 

para implantação de serviços urbanos de qualidade. 

Figura 23 - Vitória da Conquista: Densidade demográfica (sede) /1940-2010 

 
Fonte: IBGE (1940; 1950; 2002; 2010); VEIGA, (org.) (2010) 

 

Devido ao processo evolutivo descrito, os usos não residenciais existentes estão 

localizados no centro tradicional, que não corresponde hoje em dia apenas aos limites 

do bairro Centro se expandindo para os bairros circunvizinhos, nos subcentros em 

outros bairros, Brasil, Patagônia e Alto Maron (Figura 24), onde o entorno da feira teve 

seu uso transformado em comércio e serviço predominantemente e nos principais 

corredores de atividades como a avenida Juracy Magalhães, a avenida Bartolomeu 

Gusmão (BR-116), a avenida Presidente Dutra (BR-116), e a avenida Brumado (BA-

262) (Figura 25). 

Figura 24 – Subcentros do Bairro Brasil e Alto Maron  

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 25 – Corredores de Comércio e Serviço – Avenidas Bartolomeu Gusmão e Juracy 

Magalhães 

 

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

Estes corredores possuem atividades de comércio de tipos variados como manutenção 

de veículos, galpões de armazenagem, postos de combustível, lojas de móveis, 

estacionamento e agências bancárias.  

Além destes citados, o corredor da avenida Olívia Flores também está se consolidando 

como um corredor de comércio e serviços no seu trecho mais a norte, tornando-se uma 

área muito valorizada também para o uso residencial, elea trai usos voltados para um 

consumo de usuários com padrão de renda mais elevado do tipo lazer e entretenimento, 

atraindo assim restaurantes, casas de show, lanchonetes e etc., e nos finais de semana 

este corredor se transforma em uma área de lazer para a família com práticas de esporte 

e brincadeiras para as crianças. É importante destacar que a Olívia Flores a partir da 

interseção com Avenida Luís Eduardo Magalhães tem atraído grandes 

empreendimentos não residenciais e que nas suas áreas lindeiras possui um grande 

estoque de terrenos vazios desocupados. 

A concentração das edificações industriais corresponde neste caso ao limite do distrito 

Industrial, porém observa-se uma dispersão deste uso em outros trechos do limite 

urbano, principalmente nas franjas ao Sul da cidade. 

O uso do solo está sintetizado na Figura 26. 
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Figura 26 - Mapa de Uso do Solo 

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

Dentre as questões mais importantes a se destacar sobre o uso e ocupação do solo 

neste estudo, deve ser analisada a tendência dos três subcentros consolidados em se 

tornar uma zona monofuncional de comércio e serviços perdendo assim gradativamente 

exemplares de uso residencial. Na transformação destas áreas em monofuncionais, é 

importante se atentar que esta situação tende a causar esvaziamento da região no 

período noturno, ou seja, diminuição na apropriação dos espaços públicos por falta 

crescente de pessoas o que leva a decadência física da região, tornando os espaços 

inseguros e atraindo atividades marginais. 

As áreas que estão se transformando em subcentros consolidados poderão ter em breve 

sérios problemas com aumento de circulação de pessoas e de veículos durante o dia. 

Problemas de mobilidade e acessibilidade são comuns em áreas que se tornam 

centralidade de comércio e serviço caso não ocorra planejamento e a ampliação da sua 

capacidade viária. 

Assim como, o enfraquecimento do centro tradicional em oposição ao fortalecimento 

dos subcentros e corredores, com a retirada de atividades importantes da região mais 

antiga, causando assim seu esvaziamento, redução do dinamismo e transformando em 

uma região subutilizada e obsoleta. 
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Outra questão importante é que com a implantação do novo Aeroporto Glauber Rocha 

a situação e demanda do corredor composto pela Avenida Luís Eduardo Magalhães 

pode mudar, necessitando que esta via tenha a sua capacidade ampliada a partir do 

momento em que pode vir a ser uma rota alternativa de acesso ao equipamento 

aeroportuário já que se conecta com a rua Estrada de Campinhos.  

No que se refere às áreas de predominância residencial, foi feito o estudo de densidade 

e constatou-se que as áreas mais densas estão localizadas nos trechos das porções 

norte, noroeste e nordeste, e estes números coincidem com o valor da terra nestas 

áreas onde o custo da terra é menor em relação ao restante do território urbano. 

A região da cidade que possui o maior custo da terra são as porções leste e sudeste, e 

este território, correspondem justamente ao menos adensado, com o maior número de 

vazios urbanos além de ser o trecho onde está se concentrando a crescente 

verticalização. 

 Analisando a qualidade da edificação, é importante destacar que existem poucas 

manchas de ocupação consideradas precárias (Figura 27), incluindo as áreas ditas com 

menor custo da terra, como ocupações do tipo favela, cortiços ou similares, pois mesmo 

os conjuntos habitacionais populares padrão URBIS ou Minha Casa Minha Vida, a rigor 

não podem ser enquadrados como assentamentos precários.  

Figura 27 – Ocupação precária no alto do bairro Ibirapuera, dentro dos limites da Serra 
do Periperi 

 

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

No entanto, é comum se encontrar precariedade em infraestrutura viária, por exemplo, 

situação identificada mesmo em bairros de classe média. Percebe-se que a qualidade 

dos imóveis particulares ascende de maneira mais rápida do que os serviços públicos, 

pois em bairro como o Candeias (Figura 28) existe loteamento sem pavimentação com 
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casas de médio e alto padrão e edifícios residenciais já implantados e em franco 

adensamento. 

Figura 28 – Loteamento no bairro Candeias sem pavimentação viária apresentando 
residências térreas de padrão médio e verticalizações. 

 

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

Dentre os padrões e tipologias de ocupação do uso residencial, o padrão de sítios e 

chácaras é predominantemente implantado fora do Anel. Estas áreas ainda são 

rarefeitas, e possuem a tendência de sofrer ao longo dos anos processo de 

reloteamento, já que o mercado imobiliário local encontra-se ávido por expandir os seus 

investimentos mantendo a lógica de transformar espaços tidos como rurais, ou 

periurbanos em espaço urbano. 

De acordo com o estudo, ilustrado na Figura 29, entre os anos de 2013 e 2018 dentro 

do anel viário a maior quantidade de solicitações de alvarás para novas unidades foi no 

bairro de Boa Vista no ano de 2016 e fora do anel viário as solicitações para novas 

unidades ocorreram principalmente nos bairros Ayrton Senna, São Pedro e Zabelê entre 

2015 e 2016. 



 
 
 

 

 

78 
 

Figura 29 - Alvarás / unidades novas (2013-2018) 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Esse estudo reforça a ideia de que os corredores viários são grandes indutores da ação 

do mercado imobiliário, pois as terras que margeiam esses corredores são as terras 

onde estão ocorrendo nos últimos anos maior número de solicitação de alvará de 

construção. 

O mercado imobiliário tem agido de maneira a contribuir na urbanização repleta de 

vazios de caráter especulativo. É evidente a existência de diversos espaços 

desocupados providos de infraestrutura na cidade, assim como nos loteamentos e 

condomínios localizados em área rural que já começam a aparecer de maneira forte no 

município.  

O poder público por omissão ou por indução, contribui para essa lógica especulativa, de 

permanência de vazios com infraestrutura adequada na área consolidada da cidade. 

Indução quando abre novas frentes de expansão, como a nova Avenida José Pedral, e 

por omissão quando não aplica os instrumentos de política urbana. 

A cidade de Vitória da Conquista possui muitos espaços que podem ser classificados 

como espaços públicos abertos, porém são poucos desses espaços que possuem 

qualidade paisagística e estrutura de apoio suficiente para serem classificados como 

uma praça. 

Como o tecido urbano da cidade é constituído por uma malha de loteamentos, muitos 

desses espaços públicos correspondem às áreas reservadas como área verde no 

projeto do loteamento, mas que nunca foram estruturadas para o uso da comunidade e 

na verdade hoje em dia são grandes áreas vazias e que, na maior parte, são apropriadas 
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pela comunidade e utilizadas como campos de futebol, compensando a demora do 

poder público em investir nestes espaços. 

Os espaços qualificados como praças estão concentrados em sua maioria na área 

central, na porção Sudeste e em bairros mais consolidados, já os espaços vazios 

reservados para praças e sem qualificação estão concentrados principalmente nas 

áreas periféricas da cidade.  

A escassez de espaços públicos (Figura 30) de qualidade nas áreas periféricas vem 

sendo superada um pouco nos últimos anos devido à implantação dos diversos 

conjuntos do programa Minha Casa Minha Vida. Nesses conjuntos os espaços de uso 

coletivo costumam receber melhor tratamento na implantação do empreendimento, 

contando com equipamentos como parque infantil, quadra poliesportiva, bancos e 

equipamentos de ginástica. 

Figura 30 - Levantamento dos espaços públicos em Vitória da Conquista 

 
Fonte: Elaboração da Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Fica claro com o estudo desenvolvido que os espaços públicos da cidade não possuem 

a manutenção e o investimento necessários para que se produza um espaço urbano 

com qualidade paisagística e com oferta adequada de espaços públicos para o exercício 

de atividades sociais e culturais. Até mesmo o espaço que abriga a escultura de Mário 

Cravo, o Cristo Crucificado, ícone da cidade, necessita de maior atenção do poder 

público e tornou-se local de extrema insegurança, levando ao seu esvaziamento e, 

portanto degradação. 
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A partir de levantamento realizado para este estudo, atualizando o comportamento do 

crescimento da ocupação para os anos de 2000, 2010 e 2019 chegou-se a conclusão 

que a ocupação difusa se intensificou, sendo mais notória a expansão para o norte em 

áreas fora do anel rodoviário, descontinuidade essa reforçada pelo limite estabelecido 

pela Serra do Periperi. Tendência de expansão periférica também se nota no vetor da 

BR-116, em direção ao novo aeroporto e seu entorno rural. 

Foram identificadas para estes três anos as terras tidas como AUC – área urbana 

consolidada, e AUR – área urbana rarefeita, SC – sítios e chácaras e das AV – áreas 

vazias (sem ocupação). A partir disto, dentro do anel rodoviário para as AUC e AUR, os 

55,76% de 2000 sobem para 65,18% em 2010, alcançando os 72,69% em 2019, mas 

restando ainda 27,31% de áreas vazias, e os 1,21% de sítios e chácaras.  

Nas áreas fora do anel rodoviário a situação quanto aos níveis da ocupação (AUC e 

AUR) mostra uma evolução, pois os 22,73% em 2019, quando comparados aos 12,78% 

de 2000, e 16,32% em 2010, demonstram o aumento de áreas consolidadas e rarefeitas.  

No total em 2019 apenas 34,14% eram AUCs ou AURs, o restante representa 65,23% 

de áreas vazias, incluindo aí os sítios e chácaras (16,30%), majoritariamente localizadas 

fora do Anel rodoviário. 

A Figura 31traz a atualização da ocupação urbana para o ano de 2019, ilustrando os 

vetores de crescimento de maneira a apontar as tendências de ocupações futuras a 

serem consideradas no PDDU em elaboração. 
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Figura 31 - Ocupação Urbana – ano 2019 

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

 
 
 

3.4. ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA 

3.4.1. Saneamento Básico 

A Lei Federal nº 11.445 de 2007, trouxe o conceito de saneamento básico como sendo 

o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de 

águas pluviais urbanas.  

Os serviços de saneamento básico em Vitória da Conquista são administrados em 

diferentes âmbitos. A prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município foi concedida à Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. 

(Embasa), que continua operando os sistemas por meio de Convênio de Cooperação 

assinado em 2016 e deveria ser responsável também por esses serviços na zona rural. 

Contudo, a população, sobretudo rural, utiliza soluções alternativas, tais como poços 

tubulares, cisternas e sistemas simplificados. 
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A drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é um serviço prestado diretamente 

pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade. Os serviços 

de coleta e transporte dos resíduos sólidos são realizados por uma empresa privada, a 

Torre, contratada pelo Município por meio de um processo de licitação, porém o aterro 

sanitário fica a cargo da Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos.  

3.4.1.1. Sede Municipal 

 

3.4.1.1.1. Abastecimento de Água 

 

Em 2010, o censo do IBGE identificou seis formas de abastecimento no território de 

Vitória da Conquista: Rede geral (concessionária), Poço ou nascente, Carro-pipa, Água 

da chuva armazenada; Rio, açude, lago ou igarapé e Outra. Nesse mesmo ano 87,31% 

da população municipal era atendida com a rede geral, porém apenas 19,46% da 

população rural era atendida desta forma, enquanto esse índice era de 94,74% na zona 

urbana, observando-se assim uma forte diferenciação no atendimento entre as zonas 

rural e urbana. A Figura 32 apresenta as formas de abastecimento de água na sede de 

Vitória da Conquista por bairro para o ano de 2010 e o cadastro atual da rede de 

abastecimento de água da Embasa, podendo-se observar que os locais onde a rede é 

mais densa são aqueles para os quais o censo indicou maior presença de “rede geral”. 

A Figura 33 traz os mesmos dados por distrito, e pode-se observar que, exceto 

Cabeceira do Jiboia, os distritos mais próximos da sede têm maior representatividade 

da rede geral de água como forma de abastecimento.  
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Figura 32 - Forma de abastecimento de água em Vitória da Conquista por bairro, 2010 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010) e Embasa (2019) 

Figura 33 - Formas de abastecimento existentes nos distritos de Vitória da Conquista em 
2010 
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Fonte: Adaptado de IBGE (2000; 2010) 

A Embasa, em 2016, atendia 328.152 habitantes com o serviço de abastecimento de 

água, segundo a Prefeitura municipal de Vitória da Conquista. De acordo com o SNIS 

(2016) a população urbana atendida pelo SIAA do município correspondia a 307.296 

habitantes. O Quadro 16 traz os dados do SIAA em 2016. 

Quadro 16 - Dados do Sistema de Abastecimento de Água - 2016 

Sistema de Abastecimento de Água 

Nº de ligações de água 94.166 

Economias de água 115.955 

Extensão da rede de distribuição de água 1.188.802 m 

Mananciais/Barragens Rios Água Fria e Monos – Barragens Água Fria I e II  
Rio Catolé – Barragem de nível Catolé e captação à fio 
d’água Gaviãozinho  

Extensão adutora de água bruta 42.301m 

Extensão adutora de água tratada 47.257m 

Estações Elevatórias 20und 

Estações de tratamento de água – ETA 3.960m³/h 

Reservatórios de distribuições 11und 

Fonte: SEINFRA/PMVC, Fapes (2016), SNIS (2017). 

As três captações existentes para o sistema de abastecimento de água de Vitória da 

Conquista (Barragem Água Fria I, Água Fria II e sistema catolé (Catolé e Gaviãozinho), 

juntas, enviam diariamente para o sistema de tratamento, de acordo com a Embasa 

(2018), o volume de 2.448 L e a capacidade do sistema é de 680 L/s. Contudo, essa 

vazão é insuficiente para o atendimento satisfatório da população já beneficiada por 

rede de distribuição, e é possível que não tenha condições de atender ao incremento de 

população que venha a ocorrer nos próximos anos. 

A barragem do Catolé foi proposta como solução para o déficit de água existente no 

município, e deverá incrementar 600L/s na disponibilidade hídrica do sistema. A 

implantação dessa barragem, contudo, ainda está em processo inicial.  

Em outra vertente surge a barragem de Inhobim, localizada no rio Pardo, como proposta 

para garantir de modo definitivo a segurança hídrica em Vitória da Conquista. Essa 

barragem possuirá capacidade de acumulação total de 434,119hm³, com um volume de 

regularização de 227,86 hm³/ano, garantindo uma vazão regularizada de 0,980 m3/s, o 

que praticamente dobraria a disponibilidade hídrica do SIAA Vitória da Conquista. 

Porém, à viabilidade econômica da implementação desse empreendimento, orçado em 

700 milhões de reais mais custos operacionais, somado à construção de 80 km de 

adutora com desnível topográfico de 500m, deve ser avaliado para corroborar com 

decisões a respeito de sua implementação.  
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Considerando os dados da Embasa, as projeções populacionais e as variações de 

consumo da população, pode-se analisar a capacidade do sistema em atender à 

demanda do município considerando a situação atual, com oferta hídrica de 519,48 L/s, 

após construção da barragem do Catolé, oferta de 919,08 L/s, e com a construção da 

barragem de Inhobim a oferta passa a 1.571,76 l/s. O Quadro 17 evidência os resultados 

obtidos no cálculo de capacidade de atendimento à demanda calculada para os anos 

de 2018 e 2040. 

Quadro 17 - Capacidade de atendimento da demanda 

Ano 2018 2020 2030 2040 

Demanda Total (L/s) 887.07 909.29 1020.08 1130.33 

Demanda Urbana (L/s) 806.54 830.04 947.18 1063.75 

% atendimento total sem Catolé  58.56 57.13 50.93 45.96 

%atendimento total com Catolé 103.61 101.08 90.10 81.31 

% atendimento total com Inhobim 177.19 172.86 154.08 139.05 

% atendimento urbano sem Catolé 64.41 62.59 54.84 45.96 

% atendimento urbano com Catolé 113.95 110.73 97.03 86.40 

% atendimento urbano com Inhobim 194.88 172.86 165.94 194.88 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

Nota-se que o sistema atual é capaz de atender a aproximadamente 85% da população 

total, e com a implantação da barragem de Catolé atenderia a 81% da população 

projetada para 2040. A barragem de Inhobim traria um incremento de 72% de água ao 

total de demanda necessário em 2020 e 39% em 2040. Contudo, é importante também 

ponderar os custos de implantação e operação, as condições hídricas do rio e as perdas 

do sistema produtos. 

Devido aos episódios de estiagem que vem sendo registrados desde 2012, no Brasil e 

sobretudo no Nordeste, bem como as mudanças climáticas que ganharam destaque nas 

pesquisas nas últimas décadas, é necessário uma atualização dos estudos das 

barragens propostas aqui citadas, principalmente a barragem de Inhobim, para embasar 

decisões futuras, tanto da concessionária como da administração municipal.  

A Figura 34 traz a localização das barragens do SIAA de Vitória da Conquista 

distribuídas no Planalto da Conquista. 
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Figura 34 - Localização das barragens do Sistema de Abastecimento de água de Vitória 
da Conquista 

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

A ETA do SIAA de Vitória da Conquista possui capacidade nominal de 3.960 m³/h. A 

vazão de entrada (bruta) média da ETA é de 2.400m³/h e de saída (tratada) é de 2.380 

m³/h. O índice de conformidade de Água (ICA) registrado em 2018, segundo dados da 

concessionária, foi de 99,63%. 

Dos 20 reservatórios no SIAA de Vitória da Conquista, três estão próximos à captação 

do rio Catolé, funcionando como poços de sucção, um localiza-se no distrito de José 

Gonçalves, um em Bate Pé e um outro no distrito de Dantelândia. Dos 14 reservatórios 

de distribuição na sede Municipal, 12 são apoiados e 2 são elevados. Os reservatórios 

totalizam um volume armazenado de 13.900 m³. A Figura 35 traz a localização dos 

elementos que compões o Sistema de Abastecimento de Água de Vitória da Conquista. 
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Figura 35 - Localização dos componentes dos sistemas de abastecimento de água de 
Vitória da Conquista 

 

Fonte: Elaborado por Fundação Escola Politécnica da Bahia (2019) a partir de Embasa (2019) 

e IBGE (2010) 

Segundo SNIS, em 2014 a concessionária passou a considerar um índice de 

atendimento de 100%, valor otimista visto que a população da zona rural não possui 

atendimento universal do serviço e apenas parte dos distritos possui localidades 

atendidas pela Embasa. Cabeceira do Jiboia, Inhobim e Cercadinho, por exemplo, não 

possuem abastecimento via concessionária e o percentual de atendimento em 

Veredinha, Dantelândia, São João da Vitória e Iguá ainda é muito pequeno. 

Para o ano de 2017 foi registrado pelo SNIS que 94.81% do volume total consumido 

eram macromedidas. Os dados mostram tendência do aumento da hidrometração no 

município. 

O índice de hidrometração, segundo SNIS, foi de 99,79%. O índice de micromedição 

relativo ao volume disponibilizado foi de 70,93%, enquanto índice de macromedição foi 
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de 70.44%. Esses últimos indicadores confirmam as boas condições, a melhoria 

continuada nos últimos anos, bem como a eficiência do sistema de abastecimento de 

água no Município.  

Os índices apresentados por Vitória da Conquistas podem ser considerados muito bons, 

quando comparados à média do estado da Bahia 38,4% de acordo com SNIS (2016). 

Nos últimos 10 anos o índice médio de perdas na distribuição, em Vitória da Conquista, 

esteve abaixo de 30%, chegando a 17, 47 % em 2012, mostrando que a maior parte da 

água produzida é consumida e indicando eficiência na operação do sistema de combate 

às perdas. Além disso, pode-se dizer que o déficit identificado na micromedição não tem 

grande impacto no índice de perdas, mas o ótimo desempenho da macromedição 

colabora concretamente com a manutenção das perdas. 

Em 2018 a Embasa registou para o município 33,4% de perdas, um aumento comparado 

a 2016. Contudo, tal valor ainda está abaixo da média do estado e se enquadra dentro 

da meta estabelecida para os municípios no Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB, 2014).  

Em relação às perdas de faturamento total, Vitória da Conquista figura como o munícipio 

com menor índice do Brasil e detém o posto de menor índice de perdas por ligação, 

111,53 L/dia/hab. Tais indicadores confirmam o esforço da prestadora de serviço com a 

eficiência e qualidade dos serviços prestado, além do controle da água distribuída e do 

reaproveitamento da água de lavagem que ocorre na ETA. Entretanto, é preciso 

ponderar que o município possui elevado déficit de oferta, sendo assim, o bom 

desempenho operacional avaliado unicamente através dos números, para esse sistema, 

pode estar influenciado pela quantidade e frequência de água ofertada 

Em relação às paralisações no sistema de distribuição por ano, apenas nos anos 2001, 

2004, 2005, 2009,2010, 2013 não foram registradas ocorrências. Contudo, em 2009 e 

2010 a concessionária informou que economias foram atingidas por paralisações, o que 

torna ambos os dados (quantidade de paralisações e economias atingidas) duvidosas. 

Em 2012, quando se iniciou um período de seca intensa, ocorreram 82 paralisações, 

caracterizando um ano anômalo em relação aos demais, uma vez que a grande maioria 

dos anos da série passaram apenas por uma paralisação. O número de economias 

atingidas nos anos de 2017, 2016, 2015 e 2012 é maior do que o número de economias 

existentes.  
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➢ INDICADORES 

Tabela 4 - Indicadores de Abastecimento de água para a Sede Municipal e território 

Indicador  Cálculo Valor Meta 

% de atendimento total 
com rede de 

abastecimento de água 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
𝑥100  

87,31% 
(IBGE, 
2010); 

100% 

% de atendimento 
urbano com rede de 

abastecimento de água 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎

𝑃𝑜𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
𝑥100  

94.74% 
(IBGE, 
2010); 
100% 

(Embasa, 
2019) 

  

% de atendimento rural 
com rede de 

abastecimento de água 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
𝑥100 

19.46% 
(IBGE, 
2010); 

60% 

% de atendimento por 
soluções alternativas 
nas localidades rurais 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 
𝑥100 

80.53% 
(IBGE, 
2010); 

40% 

Volume de reservação 
Capacidade total de reservação do sistema de 

reservatórios 

13900 m³ 
(Embasa, 

2019) 
  

Índice de conformidade 
da água 

 
99,63% 

(Embasa, 
2019) 

100% 

Índice de Perdas na 
distribuição 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 − 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜
𝑥100 

33,4% 
(Embasa, 

2019) 
33% 

Consumo per capta de 
água 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎

𝑃𝑜𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  
 

81.30% 
(SNIS, 2017) 

85% 

 

3.4.1.1.2. Esgotamento Sanitário 

 

No censo de 2010, o IBGE identificou cinco tipos de solução de esgotamento sanitário 

adotados pela população de Vitória da Conquista: Lançamento em rede geral de esgoto 

ou lançamento em rede pluvial, Fossa séptica, Fossa rudimentar, Lançamento em valas, 

Lançamentos em rios, lagos ou mar. Nesse mesmo ano, a rede coletora de esgoto só 

esteve presente na sede, 57%, e no distrito de José Gonçalves, 19,3%, sendo que neste 

último, o sistema encontra-se obsoleto e com operação precária. Nas demais 

localidades, outras formas de destinação final (fossa rudimentar/absorvente, rio, vala, 

corpo d’água etc.) são predominantes.  

A Figura 36 traz os tipos de soluções existentes no município em 2010 para o 

esgotamento sanitário, comparados à rede geral existente nos bairros em 2019. Verifica-

se, que os bairros com maior adensamento de rede foram os bairros que o IBGE 

identificou com maior presença desse tipo de solução. De modo geral, há um índice 
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elevado da utilização da solução fossa absorvente/rudimentar, e do lançamento na rede 

pluvial e nos corpos d’água.  

Figura 36 - Tipos de esgotamento sanitário  

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2019) 

De acordo com IBGE, em 2010, dos 86.460 domicílios permanentes existentes em 

Vitória da Conquista, 94% possuíam banheiro de uso exclusivo do domicílio, e 6% não 

possuíam esta estrutura. Nesse caso, o distrito que apresenta menor quantidade de 

residências com banheiro ou sanitário é Bate Pé, com 71,8%. A existência de sanitário 

é uma condição básica para a prevenção de doenças de veiculação hídrica, o que 

confere uma importância especial a essa situação, além de evidenciar a necessidade 

de programas para subsidiar a construção de banheiros nos domicílios. 

O Sistema da sede municipal abrange duas macros bacias, a Bacia Leste e a Bacia 

Oeste e compreendem a rede coletora, os interceptores, a rede condominial, a Estação 

de Tratamento de Esgoto, Estações Elevatórias, um Conduto Forçado, Emissário e 

Corpo Receptor. Essas bacias se subdividem em 13 na parte oeste e dez na parte leste. 

Segundo a Embasa, em 2018, a rede coletora tinha extensão de 629.660m, com trechos 

de manilha cerâmica e trechos de PVC.  
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Dentre as medidas adotadas para adesão ao sistema implantado e redução de ligações 

clandestinas à rede de drenagem está o programa Caça Esgoto, o qual identifica e retira 

as ligações clandestinas, bem como amplia a quantidade de imóveis interligados no 

SES. Esse programa resulta em uma média anual de cerca de 170 novas ligações. Em 

paralelo a este programa, a Embasa realiza um trabalho Técnico Social com atividades 

diárias, por meio de mapeamento socioambiental e palestras de educação ambiental 

em escolas, associações, postos de saúde, a fim de conscientizar a população da 

importância de impedir os lançamentos indevidos de esgotos nos corpos receptores e, 

por consequência, possibilitar uma adesão total à rede coletora da Embasa. 

De acordo com SNIS, em 2016, o índice de cobertura da rede coletora de esgoto era de 

83%, de modo que a população atendida passou a ser de 289.166 habitantes, e as 

ligações aumentaram para 75.568. Segundo Embasa (2019) a bacia leste possui cerca 

de 50 mil ligações, e a oeste as demais. A bacia oeste passou por ampliação no ano de 

2013, e a Embasa continua empreendendo esforços para adensar a rede, e expandi-la 

até os bairros ainda não atendidos. 

A vazão nominal da ETE do SES de Vitória da Conquista é de 1.915 m³/h. A vazão 

média de saída da ETE é de 0,4m³/s. O Quadro 18 traz o resumo das informações sobre 

o Sistema de Esgotamento Sanitário de Vitória da Conquista.  

Quadro 18 - Sistema de Esgotamento Sanitário 

Sistema de Esgotamento Sanitário 

População atendida pelo sistema de 
esgotamento sanitário  

289.166 habitantes 

Nº de ligações de esgoto 75.568 

Economias de esgoto 97.496 

Extensão da rede coletora e Emissário 655 km 

Índice de Cobertura 83% 

Corpo Receptor Rio Verruga 

Estações Elevatórias 22und 

Estações de tratamento de esgoto - 
ETE 

1.915m³/h 

Fonte: (SEINFRA/PMVC, FAPES, Embasa, 2016). 

A Figura 37 traz a localização dos elementos que compõem o Sistema de Esgotamento 

Sanitário de Vitória da Conquista. 
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Figura 37 - Sistema de Esgotamento Sanitário de Vitória da Conquista 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010) e Embasa (2018) 

Em 20 anos, a cobertura de rede geral coletora de esgoto aumentou de 24,78% em 

1996, para 86,61% em 2017, sendo o incremento de 61,83%. O índice de atendimento 

pode ser considerado bom, quando comparado, por exemplo, a Feira de Santana, que 

possui apenas 57,8 % de sua população atendida pelos serviços de esgotamento 

sanitário.  

O atendimento à população urbana corresponde à 96,74%, e a receita arrecadada 

dessa população corresponde à aproximadamente 40% da receita operacional da 

Embasa em Vitória da Conquista.  

De acordo com os dados do SINIS, todo o esgoto coletado é tratado, contudo, o fato de 

que o volume de esgoto faturado é maior do que o esgoto tratado indica que domicílios 

não ligados à rede estão sendo cobrados pelo serviço.  

Para o ano de 2017 foram registradas 84.771 ligações ativas e 94.568 economias ativas, 

estando entre os maiores valores apresentados entre 1996 e 2017. Os valores 

evidenciam o maior crescimento da relação entre as ligações, e o consequentemente 
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aumento do atendimento à população de Vitória da Conquista com serviço de 

esgotamento sanitário. 

➢ INDICADORES 

Tabela 5 - Indicadores de Esgotamento sanitário para a Sede Municipal e território. 

Indicador  Cálculo Valor Meta 

% de atendimento 
total com rede de 

esgotamento 
sanitário 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
𝑥100  

49.9 % (IBGE, 2010); 
86.61 % (SNIS, 2017) 

90% 

% de atendimento 
urbano com rede de 

esgotamento 
sanitário 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎

𝑃𝑜𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
𝑥100  55.4% (IBGE, 2010); 90% 

% de atendimento 
por soluções 

alternativas nas 
localidades rurais 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 
𝑥100 89% (IBGE, 2010); 40% 

% de esgoto 
coletado em SES 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥100 86.61 % (SNIS, 2017) 100% 

% de esgoto tratado 
em SES 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥100 100% (SNIS, 2017) 100% 

Índice de 
extravasamento 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒
 

7.85 extr/km (SNIS, 
2017) 

0.6 
extr/km 

 

3.4.1.1.3. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 

O sistema de Resíduos Sólidos de Vitória da Conquista atende a 306.000 habitantes, 

coleta 215t/dia de resíduos domésticos, recicla 658,4 t/ano, possui uma célula do aterro 

sanitário em operação, uma vala séptica para resíduos hospitalares e um galpão de 

reciclagem (SESEP/PMVC, 2016).  Os serviços de limpeza pública são 

administrados diretamente pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos (Sesep). A coleta e transporte são realizados pela empresa Torre 

Empreendimento Rural e Construção LTDA, contratada pelo município. A disposição 

final é feita no aterro sanitário operado pela Torre e administrada pelo município. 

De acordo com a Sesep, todos os bairros da zona urbana e 61% da zona rural são 

atendidos pela coleta (Figura 38 e Figura 39). A sede possui 21 setores de coleta e 

utiliza um caminhão compactador de 15m³ e carroças e motocicletas nas áreas de difícil 

acesso para o caminhão. Com isso, a abrangência da coleta de resíduos sólidos no 

município é significativa. Entretanto, a disposição inadequada dos resíduos verificada 

nos distritos e nos bairros periféricos de Vitória da Conquista indica que a prestação do 
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serviço necessita de melhorias para que essa disposição não venha a afetar à saúde da 

população desses locais. 

Em 2010, segundo dados do IBGE, do total de 86.416 domicílios no município 89,16% 

dos resíduos neles gerados eram coletados por caminhão ou caçamba, 9,62% 

queimado, 0,18% enterrado, 0,68% jogado em terreno, e 0,36% davam outras 

destinações. O resíduo comercial e o da indústria, levados para o Aterro Sanitário, 

passam por uma triagem, por meio do trabalho dos catadores pertencentes à 

Cooperativa de Catadores Recicla Conquista. De acordo com SNIS (2017), o aterro 

Sanitário local recebe 209.480,80 toneladas por ano, e está sendo ampliado com a 

construção de uma nova célula, já que a primeira está chegando ao máximo. 

A Prefeitura possui uma área exclusiva do aterro sanitário para disposição de entulho, 

na qual a maior parte recebida é oriunda de caminhões de empresas particulares. 

Contudo, segundo informações da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, os Pontos 

de Entrega Voluntária (PEVs) recebem mais 36.000 toneladas de resíduos da 

construção civil por ano. Porém, diversas áreas no município são utilizadas 

irregularmente como destinação final de entulho. Visando monitorar essas ações não 

autorizadas, a Prefeitura dispõe de 28 pessoas monitorando terrenos vazios em todo o 

território de Vitória da Conquista. 

A responsabilidade pela destinação final dos resíduos de saúde foi delegada aos 

empreendimentos em 2010. 

Os custos mensais dos serviços de limpeza urbana correspondem a R$ 6.944.273,10 

para o orçamento da Prefeitura Municipal e R$19.797.273,10 correspondem aos custos 

relativos aos serviços da Torre Empreendimentos.  

De acordo com a Cooperativa de Catadores Recicla Conquista, mais de 80% do total 

de resíduos encaminhado para o aterro não são reciclados. A composição gravimétrica 

dos resíduos recebidos no aterro mostra que 67,35% é matéria orgânica, 28,15% 

material reciclável (plástico, papel, papelão, metal ou vidro) e 4,43% outros tipos. Ou 

seja, considerando que chegam 215 t/dia e que desses 28,15% são de material 

reciclável, cerca de 60 t/dia poderiam ser recicladas, 22.090 toneladas ao ano. 

Atualmente, se recicla 2,98% desse potencial.  

O metano produzido no aterro é drenado e conduzido para a queima. A administração 

do aterro não realiza o monitoramento da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas do entorno de sua área, não respeitando os termos da licença ambiental 
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de operação, emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Vale lembrar que o 

risco de contaminação das águas subterrâneas é muito alto. O monitoramento 

geotécnico previsto no projeto executivo do Aterro Sanitário também não está sendo 

cumprido. Atualmente, o tratamento químico não está sendo realizado e o líquido 

percolado do aterro apenas está sendo armazenado nas lagoas. A Prefeitura está em 

negociação com a Embasa para que essa última receba o percolado na Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) de Vitória da Conquista.  

➢ INDICADORES 

Tabela 6 - Indicadores de Resíduos sólidos para a Sede Municipal e território 

Indicador  Cálculo Valor Meta 

% da área urbana com 
serviço de coleta. 

á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑥 100

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 PMVC (2010) 100% 

% dos resíduos recicláveis 
que é reciclado. 

𝑞𝑡𝑑. 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑥 100

𝑞𝑡𝑑. 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙 
 

2,98% (PMVC, 
2016) 

100% 
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Figura 38 - Coleta de resíduos domésticos em Vitória da Conquista por bairro, 2010 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010)
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Figura 39 - Coleta de resíduos nos distritos de Vitória da Conquista, 2010 

  
Fonte: Adaptado de IBGE (2010) 

 

3.4.1.1.4. Drenagem de Águas Pluviais Urbanas 

A realidade do município de Vitória da Conquista, no que se refere ao manejo de águas 

pluviais e drenagem urbana, não é muito diferente daquela de outros municípios do estado 

da Bahia. O modelo existente, implantado nos moldes tradicionais, não atende à demanda 

do escoamento, o que acarreta inundações nos eventos de intensas chuvas. Além disso, 

as redes do sistema são pouco conhecidas e não estão cadastradas. 

De acordo com o relatório de Saneamento Básico, elaborado a partir de dados coletados 

no ano de 2016 para o município, os sistemas de drenagem de águas pluviais atendem a 

uma população de cerca de 150.000 habitantes e se estendendo por 90 quilômetros. A 

Figura 40 apresenta a disposição da rede. 
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Observa-se que a cobertura da rede de drenagem na sede do município é ainda muito 

pequena, o que provavelmente colabora para as inundações que ocorrem em eventos de 

chuvas intensas. 

Figura 40 - Sistema de Drenagem do Município de Vitória da Conquista 

 
Fonte: PMVC (2016) 

Considerando a população de 346.069 habitantes estimada pelo IBGE para 2016, pode-se 

afirmar que o atendimento dos serviços de manejo de águas pluviais e drenagem urbana 

em Vitória da Conquista era de 43% para população total. Em relação à população urbana 

esse percentual é de 48%. 

Figueiredo Filho e colaboradores (2015), identificaram que cerca de 70% da população 

urbana está alocada na drenagem do rio Verruga, com exceção do Distrito Industrial, parte 

do Nossa Senhora Aparecida e Lagoa das Flores, que ultrapassam o divisor de águas que 

é a serra do Periperi. Isso confere um aumento na intensidade de escoamento superficial 

acarretando inundações, alagamentos e enxurradas. Somado a isso, estão as ligações 

clandestinas de esgoto nos sistemas de drenagem. 
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Foi possível observar que alguns bairros do município como Jurema e Campinhos, 

enfrentam problemas constantes relacionados à drenagem pluvial, uma vez que as 

ocupações aí ocorreram em áreas ribeirinhas e/ou de várzea.  

Os bairros Alto Maron, Ibirapuera, Patagônia, São Pedro, Distrito Industrial, Aírton Senna 

e Universidade não apresentam nenhum canal de drenagem e a água escoa naturalmente 

pelas ruas. Já em outros bairros, a exemplo do Candeias, é fácil identificar componentes 

do sistema. 

Nas comunidades e localidades (rurais e urbanas) inseridas no distrito sede, não foram 

identificados componentes do sistema de drenagem, assim como foram registradas ruas 

sem pavimentação, acarretando, nos períodos chuvosos, em desabamentos e erosões das 

vias vicinais. 

De acordo com o Pemapes, na maioria dos lotes urbanos, a área construída ocupa a maior 

parte dos lotes nas áreas de grande adensamento. No que se refere às ruas, constatou-se 

que o caimento das vias na direção das sarjetas é bem definido, mas suave. Nas sarjetas, 

nos dias sem chuva, podem ser encontrados filetes de águas servidas escoando por elas. 

De acordo com Bahia (2011), as inundações ocorrem mais de uma vez no ano, em áreas 

não centrais de ocupação formal. No ano de 2011, as áreas críticas identificadas foram: 

Sobradinho, rua T - bairro Henriqueta Prates, estrada de acesso ao bairro Campinhos, rua 

4 e entre as ruas 8 e 11 - bairro Santa Cruz, rua São Sebastião - bairro Nossa Senhora 

Aparecida e rua Bartolomeu de Gusmão - bairro Jurema. Na área crítica de Sobradinho 

ocorrem muitas enxurradas. Nesta área algumas das vias com caixas coletoras não são 

pavimentadas e não existem áreas desocupadas que funcionem como amortecimento de 

cheias. Durante visita ao sistema de drenagem urbana de Vitória da Conquista, o técnico 

da Prefeitura municipal indicou como pontos de alagamento os locais descritos no Quadro 

19. 

A Defesa Civil também faz o monitoramento e presta auxílio à população em eventos de 

intensas chuvas nos locais que frequentemente alagam. Assim, essa instituição identificou 

como pontos frequentes de alagamento, nos últimos três anos as avenidas São Geraldo, 

Bartolomeu de Gusmão e Juracy Magalhães, a rua Ascendino Melo e as travessas Genésio 

Porto e 10 de novembro. 
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Quadro 19 - Pontos de Alagamento em Vitória da Conquista 

 

Pontos de Alagamento na Sede de Vitória da Conquista 

Av. Brumado Bairro Jurema 
Rua 
Guilhermino 
Novaes 

Rua 10 de 
novembro 

Loteamento 
Santa Cecilia 

Bairro Brasil 
– Rua 
Aracaju 

Av. Bartolomeu 
de Gusmão 

Rua Acedido 
Melo 

Tanque Seco Alto Maron 

Cidade 
Serrana 

Praça Vitor 
Brito 

Av. São Geraldo Campinhos 
Av. Luiz 
Eduardo 
Magalhães 

Urbis VI 
Lagoa das 
Flores 

Rua Paulino 
Santos 

Chácaras 
Imperial 

 

Fonte: FEP (2019) e PMVC (2019) 

Os pontos destacados podem ser observados na Figura 41, que ilustra também o mapa de 

risco de inundação de acordo com a topografia do município, obtida através de imagem 

SRTM. Verifica-se que as áreas de maiores riscos abrangem os pontos coletados de 

alagamento verificados. 

Figura 41 - Pontos de alagamento identificados no município de Vitória da Conquista 

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



 
 
 
 

 

101 
 

O Pemapes analisou o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais de Vitória da 

Conquista a partir de indicadores, os quais levam em consideração fatores e 

características, tais como: aspectos institucionais e corporativos, caracterização da bacia 

através de qualificações e pesos dos dados coletados, fragilidade de adequabilidade do 

sistema existente (com vistas a utilizar técnicas de manejo sustentável) caracterização da 

macrodrenagem, índices de fragilidade dos sistemas, entre outros. 

O Quadro 20 destaca as ações referentes ao serviço de drenagem realizadas, de acordo 

com o Relatório de Saneamento Básico de 2016.  

Quadro 20 - Serviços executados no sistema de drenagem até o ano de 2016 

Serviços executados no sistema de drenagem até o ano de 2016 de acordo com Relatório 
de Saneamento Básico 

1997 a 2016 houve uma extensão de cerca de 
51 Km de rede de drenagem. 

Identificação e diagnóstico das nascentes do 
rio Catolé no território conquistense, com o 
objetivo de traçar estratégias de recuperação 
visando combater e/ou amenizar os efeitos da 
crise hídrica. 

Entre 1997 a 2016 foram gastos cerca de 40 
milhões de reais, oriundos de recursos 
próprios do município, para a expansão e 
modernização da rede de drenagem pluvial na 
sede municipal. 

Reflorestamento das encostas do Poço 
Escuro, praça da Juventude, avenida Antônio 
Nascimento (rua do cruzeiro), lagoa das 
Bateias, áreas do Herbário e Cetas. 

Reflorestamento das áreas das cascalheiras 
da serra do Periperi. 

Reflorestamento e recuperação de Áreas 
Degradadas especialmente em zonas de 
Mineração, através dos processos de 
Licenciamento Ambiental. 

Recuperação da mata ciliar no entorno das 
nascentes do Poço Escuro, do Alto da Serra, 
Panorama e Bebedouro da Onça. 

 

Fonte: FEP (2019) e PMVC (2016) 

 

➢ INDICADORES 

Tabela 7 - Indicadores de Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas para a Sede 
Municipal e território 

Indicador  Cálculo Valor Meta 

% da área urbana com 
serviço de drenagem 

á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑥 100

á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 48% (IBGE, 
2016) 

100% 

% da área total com 
serviço de drenagem 

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑥 100

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

43% (IBGE, 
2016) 

100% 

Número de pontos de 
alagamento 

Total de pontos de 
alagamentos na sede 

municipal. 

26  
(PMVC e 

Defesa civil, 
209) 

0 
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3.4.1.2. Distritos e localidades rurais 

 

3.4.1.2.1. Abastecimento de Água 

 
Os dados da zona rural foram coletados a partir de visitas de campo e entrevistas. Foram 

visitadas 178 localidade rurais nos doze distritos, incluindo o Distrito Sede (Quadro 21). 

Foram identificadas junto à Secretaria Municipal de Agricultura a existência de 261 

povoados, contudo no âmbito do presente estudo foram visitados e mapeados apenas 

aqueles que possuíam número de habitantes superior a 100 e número de domicílios 

superior a 20. Ao longo das visitas, algumas exceções a esse critério foram incluídas no 

mapeamento, devido à situação crítica em que a população se encontrava em relação ao 

saneamento básico.  

Quadro 21 - Quantidade de Localidades visitadas por Distrito 

Nº Distrito Nº de localidades  Nº Distrito Nº de localidades  

01 Bate pé 20 07 José Gonçalves 34 

02 
Cabeceira do Jiboia 13 

08 
Pradoso 14 

03 Cercadinho 9 09 São João da Vitória 4 

04 Dantelândia 5 10 São Sebastião 11 

05 Iguá 18 11 Sede 30 

06 Inhobim 17 12 Veredinha 3 

Total          178 

Fonte: Fundação Escola Politécnica (2019) 

Os resultados obtidos que estão relacionados aos serviços de abastecimento de água são 

trazidos na Tabela 8.  
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Tabela 8 - Resultados para o serviço de abastecimento de água nas localidades rurais 

Distrito 

Número de localidades rurais 

  
Nº de 

localidades 
total 

Forma de abastecimento 
Regularidade do 

Fornecimento 
Qualidade Tratamento 

SAA 
Embasa 

Sistema 
Simplificado 

Chafariz 
(sistema 

simplificado 
da Cerb) 

Cisterna 
Carro 
pipa 

Poço 
particular 

Rio/ 
nascente/ 
lagos e 
outros 

Intermitente Contínuo 
Boa ou 
ótima 

Ruim  Péssima 
Com 

Tratamento 
Sem 

Tratamento 

Bate pé 20 7 4 0 17 15 6 9 20 0 18 0 2 18 2 

Cabeceira 
da Jiboia 

15 0 7 0 11 7 13 1 12 3 14 1 0 3 12 

Cercadinho 9 0 8 1 8 8 1 3 9 0 4 0 5 2 7 

Dantilândia 5 0 2 0 5 3 3 1 5 0 4 0 1 4 1 

Iguá 18 6 7 0 11 10 10 0 16 2 16 0 2 16 2 

Inhobim 17 0 10 1 10 13 6 6 15 2 12 0 5 3 14 

José 
Gonçalves 

34 8 5 1 19 28 12 2 30 4 33 0 1 32 2 

Pradoso 14 11 0 0 13 4 5 3 13 1 13 0 1 13 1 

São João 
da Vitória 

4 1 3 1 0 0 1 1 4 0 3 1 0 3 1 

São 
Sebastião 

10 5 2 0 7 5 5 0 7 3 8 2 0 9 1 

Sede 29 14 0 4 15 14 17 7 18 11 27 0 1 21 8 

Veredinha 3 1 2 0 1 2 2 0 2 1 2 0 1 2 1 
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Os poços particulares são fonte de água em todos os distritos, estando presente em maior 

proporção em Cabeceira do Jiboia e em menor proporção em Cercadinho, com 3%. Nota-

se que a Cisterna de Captação de água de chuva também é uma forma de abastecimento 

representativa em todos os distritos, exceto São João da Vitória onde sua presença não foi 

identificada. Os Carros-Pipa também são uma forma representativa de abastecimento, não 

se apresentando apenas em São João da Vitória, novamente. Em José Gonçalves eles 

representam 38% das fontes de água, seguido por Inhobim e Cercadinho, ambos com 28%. 

O distrito com menor representatividade dos carros-pipa e Pradoso, com 11%. 

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Embasa é uma forma de abastecimento 

em oito dos doze distritos, mas em nenhum deles a proporção desse atendimento é 

elevada.  

Os sistemas simplificados implantados pela Cerb estão presentes em dez distritos, ausente 

apenas em Pradoso e na Sede. Apesar de muitos apresentarem problemas, principalmente 

relacionados à manutenção, esse sistema ainda fornece boa parte da água consumida nos 

distritos. As outras formas de abastecimento, como captação direta em corpos d’água (rios, 

nascentes, lagos, represas, barragens etc.) não foram identificadas em Iguá, São 

Sebastião e Veredinha, sendo mais representativo em Bate Pé (16%) e menos em 

Cabeceira do Jiboia e José Gonçalves, o primeiro com 2% e o segundo com 3%. 

No distrito de Inhobim 20 localidades são assistidas pela Prefeitura, em Pradoso, São 

Sebastião e no distrito sede são duas localidades, em José Gonçalves são 15 localidades 

atendidas, em Dantelândia são dez, em Cercadinho 17 (incluindo assentamentos), em 

Cabeceira da Jiboia são 13 localidades, em Iguá são oito localidades, em Bate Pé onze e 

em São João da Vitória três. 

Nota-se que das 103 localidades assistidas pela Prefeitura, 71 recebem manutenção em 

poços tubulares, 26 em cisternas, quatro em barragens e duas em captação direta no rio 

Pardo. As barragens estão presentes em localidades de Inhobim e José Gonçalves, e a 

captação direta ocorre em Inhobim. Apenas em Veredinha e na Sede, a Prefeitura não 

disponibiliza manutenção de poços tubulares, e em Bate Pé, Veredinha e Pradoso não 

ocorre a assistência da Prefeitura para manutenção de cisternas e cisternões. 

Dentre as localidades que a Prefeitura provém o abastecimento e a manutenção de 

sistemas alternativos de água registradas, foram visitadas 42. São elas: 
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• Inhobim: Abelhas, Lamarão, Matinha (possui três sistemas), sede distrital, Brejo, 

Mulungu, Queimadas. 

• Distrito sede: São Joaquin de Paula; 

• José Gonçalves: Sede distrital, São João, Roseira, Mãe Eleotéria, Baixa do Cedro, 

Barreiro, Catarina, Lagoa do Mulatinho. 

• Dantilândia: Lagoa do Torquato, Poço Verde, Sossego; 

• Veredinha: Sede 

• Cercadinho: Sede, Assentamento Lagoa de Caldeirão, Assentamento Mutum, 

Assentamento Cipó. 

• Cabeceira da Jiboia: Bandinha, Boa Vista, Duas Vendas, Brejo, Lajedinho. 

• Iguá: Baixão do Iguá, Campo Formoso, Quatis dos Fernandes, Lagoa Formosa, 

Rancho Alegre, Lagoa do Juazeiro. 

• Bate Pé: Sede (2 sistemas), Poço Comprido, Amargoso, Santa Rita, Lagoa de 

Cassiano, Salobro. 

• São João da Vitória: Sede (3 sistemas).  

Foi possível identificar que há intermitência em todos os doze distritos. Em Bate Pé, 

Cercadinho, Dantilândia e São João da Vitória, 100% das localidades registraram 

intermitências. Nos demais distritos, o máximo de abastecimento contínuo registrado foi no 

distrito Sede (40%). 

A qualidade da água, de acordo com os moradores, é majoritariamente “boa ou ótima” em 

todos os distritos. Em cabeceira do Jiboia, São João da Vitória e São Sebastião quando a 

água não é de boa qualidade, os moradores a classificam como “ruim”, apresentando 

cheiro ou cor em alguns casos. Já em Bate Pé, Cercadinho, Dantilândia, Iguá, Inhobim, 

José Gonçalves, Pradoso, Localidade do distrito Sede e Veredinha, quando não é “boa ou 

ótima” a água se enquadra como “péssima”, ou seja, apresenta cor, sabor e/ou cheiro.  

A água proveniente do SAA da Embasa e dos carros-pipa possuem tratamento completo, 

já a proveniente dos Sistemas simplificados implantados pela Cerb, em algumas 

localidades, recebe cloro como etapa de desinfecção, única etapa de tratamento. Com isso, 

alguma porcentagem da água é tratada em todos os distritos.  

A Defesa Civil atua de forma significativa no território do município de Vitória da Conquista, 

principalmente no fornecimento de água através de carros-pipa para as comunidades 

rurais.  
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Em nenhum dos doze distritos o percentual de tratamento é 100%, o local que mais se 

aproxima é Jose Gonçalves, com 94%.  

➢ INDICADORES 

Tabela 9 - Indicadores de abastecimento de água para os distritos e localidades rurais 

Indicador  Cálculo Valor Meta 

% de atendimento 
rural com rede de 
abastecimento de 

água 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
𝑥100 19.46% (IBGE, 2010); 60% 

% de atendimento 
por soluções 

alternativas nas 
localidades rurais 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 
𝑥100 80.53% (IBGE, 2010); 40% 

 

3.4.1.2.2. Esgotamento Sanitário 

No que ser refere aos distritos e localidades rurais, as informações coletadas em visitas de 

campo permite afirmar que a fossa absorvente é o destino que prevalece em todos os 

distritos, sendo que 85% das casas de Inhobim, maior representatividade dentre os 

distritos, adotam essa solução, e em Bate Pé elas representam 56%, menor percentual 

dentre os distritos. O lançamento de esgoto sanitário a céu aberto/terreno foi registrado em 

todos os distritos. José Gonçalves e São Sebastião são os únicos distritos, segundo os 

moradores, nos quais existe rede coletora de esgoto. A existência de rede coletora de São 

Sebastião não foi relata por parte da administração municipal nem pela Embasa. 

A destinação das águas cinzas é predominantemente a céu aberto/terreno. Pode-se 

observar que essa alternativa é adotada em todas as casas dos distritos de Dantelândia, 

Pradoso, São João da Vitória e Veredinha. A segunda alternativa mais representativa são 

as fossas absorventes. O lançamento de águas cinzas na rede de drenagem apenas foi 

registrado em São Sebastião (6%) e nas localidades do Distrito Sede (4%). 

Os resultados obtidos a partir do levantamento de campo demonstram que a situação do 

esgotamento sanitário na zona rural de Vitória da Conquista é precária e a população lança 

mão da utilização de fossas, em sua maioria fossas absorventes como destinação de seus 

efluentes.  

Os resultados do levantamento de campo, relacionados aos serviços de esgotamento 

sanitário, são apresentados na Tabela 11.  
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➢ INDICADORES 

Tabela 10 - Indicadores de esgotamento sanitário para os distritos e localidades rurais 

Indicador  Cálculo Valor Meta 

% de atendimento 
por soluções 

alternativas nas 
localidades rurais 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 
𝑥100 89% (IBGE, 2010); 40% 
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Tabela 11 - Resultados para o serviço de esgotamento sanitário nas localidades rurais 

Distrito 

Número de localidades rurais 

Nº de 
localidades 

total 

Solução de esgotamento sanitário Disposição de águas cinzas 

Rede 
Embasa 

Fossa séptica 
Fossa 

absorvente 
Céu aberto / 

terreno 
Fossa 
séptica 

Fossa 
absorvente 

Rede de 
Drenagem 

Céu aberto / 
terreno 

Bate pé 20 0 0 20 16 0 1 0 20 

Cabeceira 
da Jiboia 

15 0 0 15 6 0 6 0 13 

Cercadinho 9 0 0 9 2 0 8 0 9 

Dantilândia 5 0 0 5 3 0 0 0 5 

Iguá 18 0 0 18 7 0 3 0 17 

Inhobim 17 0 2 17 1 0 12 0 15 

José 
Gonçalves 

34 1 1 34 23 1 19 0 28 

Pradoso 14 0 1 14 5 0 0 0 14 

São João da 
Vitória 

4 0 0 4 1 0 0 0 4 

São 
Sebastião 

10 1 1 10 4 1 7 1 9 

Sede 29 0 3 29 14 3 17 2 25 

Veredinha 3 0 0 3 1 0 0 0 3 
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3.4.1.2.3. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

O serviço de coleta pública de resíduos sólidos em nenhum distrito atende a todas as 

localidades rurais. Apenas em Pradoso, São João da Vitória na Sede e em Veredinha o 

número de localidades atendidas pelo serviço é maior que aquele associado às não 

atendidas. Nos demais distritos, a maioria das localidades não possui serviço de coleta. A 

pior situação está em Bate Pé, onde 18 das 20 localidades visitadas não possuem coleta 

pública de resíduos sólidos. Nos locais onde há coleta, a população considera o serviço 

satisfatório, como em Cercadinho, Iguá e São João da Vitória. O contrário, ou seja, todas 

as localidades com coleta não consideram o serviço satisfatório, ocorre em Dantelândia. 

A frequência da coleta, na maioria dos casos é de uma ou duas vezes na semana, sendo 

realizada diariamente apenas em um povoado do distrito Sede. Em todas as localidades 

atendidas pelo serviço dos distritos de Bate Pé e Cercadinho a coleta ocorre duas vezes 

na semana, já em Dantelândia, Iguá e São João da Vitória, 100% das localidades atendidas 

dispõem do serviço uma vez na semana. 

Mesmo com a presença de coleta, algumas comunidades ainda mantém a prática de 

queimar os resíduos sólidos, sendo essa uma prática presente em todos os distritos. Outro 

ato recorrente é a disposição dos resíduos a céu aberto e em terrenos baldios, o que não 

ocorre apenas em Dantelândia e São João da Vitória. 

Enterrar os resíduos também é uma forma destinação adotada por moradores de Bate Pé, 

Cercadinho, Iguá, Inhobim, José Gonçalves, Pradoso, São Sebastião, Sede e Veredinha. 

Vale lembrar que uma comunidade pode adotar mais de uma alternativa. 

A problemática mais recorrente é o acúmulo de lixo nas ruas, devido à disposição de 

resíduos em terrenos baldios, que ocorre em 44 comunidades ao total, distribuídas nos 

distritos de Bate Pé, Cabeceira da Jiboia, Cercadinho, Iguá, Inhobim, José Gonçalves, 

Pradoso, São Sebastião, Sede e Veredinha. O maior número de localidades rurais com 

esse problema está no distrito Sede (17). Ponto de recolhimento de entulho só foi registrado 

em José Gonçalves e Sede, já iniciativa de compostagem foi registrada em uma 

comunidade de Inhobim.  
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➢ INDICADORES 

Tabela 12 – Indicador de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para Distritos 

Indicador  Cálculo Valor Meta 

% da área urbana com 
serviço de coleta. 

á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑥 100

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 PMVC (2010) 100% 

 

3.4.1.2.4. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Nas sedes dos distritos de São Sebastião, José Gonçalves e Cercadinho foi possível 

observar alguns equipamentos da drenagem de águas pluviais, assim como observou-se 

a existência de ruas pavimentadas. Em São Sebastião, foi verificado que os poucos 

sistemas de drenagem recebem contribuições dos efluentes domésticos, além do que, 

foram identificados, ainda na sede do distrito, pontos de alagamento. 

Os demais distritos (Cabeceira da Jiboia, Pradoso, Bate Pé, São João da Vitória, 

Dantelândia, Iguá, Inhobim) não apresentam rede de drenagem para coleta de águas 

pluviais em nenhuma das localidades. Além disso, em todas as vias, das localidades, com 

exceção das sedes, não existe pavimentação nem mecanismos para escoamento 

superficial, muitas vezes resultando em processos erosivos e surgimento de buracos nas 

vias vicinais, alagamentos e até desmoronamentos de terra em locais mais críticos como 

no caso de São João da Vitória. 

Mesmo com a presença de ruas pavimentadas, a sede do distrito de Iguá não possui rede 

de drenagem de águas pluviais, e muitas vezes, em períodos de chuvas intensas, 

causando alagamentos e invasão de águas nas residências. 

➢ INDICADORES 

Tabela 13 – Indicador de manejo e drenagem de águas pluviais urbanas para Distritos e 

localidades rurais 

Indicador  Cálculo Valor Meta 

% de localidades 
com estruturas 
de drenagem 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑥 100

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

2,25 
(FEP, 
2019) 

100% 
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3.4.2. Energia Elétrica  

A Rede elétrica de Vitoria da Conquista é operada pela Companhia de Eletricidade do 

Estado da Bahia – COELBA, empresa privada que pertence ao grupo Neoenergia S.A., e 

responsável por geração, transmissão, distribuição e comercialização. Segundo a 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) o serviço de 

fornecimento de energia elétrica é um dos com melhor cobertura no estado da Bahia. Vale 

ressaltar que, segundo pesquisa de campo de Almeida (2005), quase a totalidade da 

população rural de Vitória da Conquista já era atendida com rede de energia elétrica em 

2004. (Almeida, 2005). A tensão de distribuição no município é 220 volts. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), responsável pela fiscalização e regulação 

do setor, apresenta anualmente relatórios com indicadores de qualidade dos serviços 

elétricos. Alguns dos indicadores são: 

▪ DEC: Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora 

▪ FEC: Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora 

▪ DIC: Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora 

▪ FIC: Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora 

▪ DMIC: duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou por 

ponto de conexão, expressa em horas e centésimos de hora 

▪ DICRI: duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade 

consumidora ou ponto de conexão, expressa em horas e centésimos de hora 

Segundo o relatório de 2017, Vitória da Conquista tinha 62.860 consumidores e apresentou 

DEC de 15,31, quando o limite esperado era 11,00; e FEC de 4,71, dentro limite de 7,00 

estabelecido. A título de comparação, em 2016 havia 61.413 consumidores, DEC apurado 

igual a 13,98, com limite de 12,00 e FEC apurado com 5,98, dentro do limite de 8,00 

estabelecido. O limite da duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora foi 

reduzido de 2016 para 2017, porém as interrupções foram mais duradouras.  

Os demais indicadores calculados para Vitória da Conquista se apresentam na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Indicadores de qualidade e continuidade para Vitória da Conquista 

ANO 
zona 

DEC lim. FEC lim. 
DIC (hrs) FIC (hrs) DMIC (hrs) DICRI (hrs) 

Anual Trim. Mensal Anual Trim. Mensal Mensal interrupções 

2016 
urbano 12 8 21,25 10,62 5,31 12,95 6,47 3,23 3,03 12,22 

não urbano 12 8 42,34 21,17 10,58 15,04 15,04 7,52 5,68 16,6 

2017 
urbano 11 7 20,77 10,38 5,19 12,7 6,36 3,17 2,94 12,22 

não urbano 11 7 41,76 20,88 10,44 29,79 14,89 7,44 5,58 16,6 

2018 
urbano 11 7 20,77 10,38 5,19 12,7 6,35 3,17 2,94 12,22 

não urbano 11 7 41,76 20,88 10,44 29,79 14,86 7,44 5,58 16,6 

Fonte: Aneel (2018) 

Além da rede coletiva, estão registrados na Aneel 39 unidade geradoras de energia solar 

distribuídas pelo Município, entre residências, comércios e indústrias. (ANEEL, 2018). 

Em relação ao fornecimento de energia elétrica, o censo do IBGE/2010 apontava que 

99,16% dos domicílios de Vitória da Conquista eram atendidos e 98,8% possuíam 

medidores de energia, porém 92% dos domicílios com medidor de uso exclusivo e 6,6 % 

com medidor comum a mais de um domicílio. 

3.4.3. Telecomunicação 

Vitória da Conquista é atendida com uma ampla rede de telecomunicações, formada tanto 

por agente públicos, quanto privados. Dentre os entes públicos atuantes estão a Anatel, a 

Prefeitura Municipal e o Ministério da Comunicação. A Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), tem o papel de regular e fiscalizar os serviços de 

Telecomunicações a Nível Estadual e Federal. A Prefeitura, por sua vez, controla a 

distribuição da rede, autorizando, ou não, a instalação de estações rádio-base, torres, 

postes, franquias e pontos de revenda das prestadoras de serviço. O Ministério das 

Comunicações planeja e define políticas públicas para o Setor por meio da Secretaria de 

Telecomunicações (AMARAL E SANTANA, 201?).  

Os principais agentes privados da telefonia em Vitória da Conquista são as empresas 

“Claro”, “Vivo”, “Tim”, “Oi” e “Nextel”, que atuam mais fortemente onde o contingente 

populacional é maior. Tais empresas prestam o serviço de telefonia fixa e móvel, internet 

banda larga e móvel e TV por assinatura para toda a sede. Além dessas, a NET, SKY e 

VOX também prestam serviços de telefonia internet e/ou TV por assinatura. Segundo 

gerente comercial da Tim, Vitória da Conquista é um dos principais mercados do estado, 
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com investimentos constantes sendo realizados na cidade em prol da melhoria e ampliação 

da rede de atendimento. (AMARAL E SANTANA, 201?). 

De acordo com Anatel (2019) o município dispõe de tecnologia 2G, 3G e 4G. Contudo, a 

presença marcante das operadoras ocorre apenas na área urbana da sede municipal, de 

modo que nos distritos e povoados existe apenas o serviço da Claro e ainda assim, 

deficiente, como foi identificado em visitas de campo. A Figura 42 traz a identificação das 

Estações de Rádio Base existentes em Vitória da Conquista para cada operadora. 
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Figura 42 - Estações de Rádio-Base instaladas em Vitória da Conquista: a) claro; b) 
nextel; c)oi; d) tim; d) vivo 

 
(a)                                                    (b)  

  
(c)                                                    (d)  

 
(d) 

Fonte: Adaptado de Anatel (2019) 
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Ainda segundo dados de Anatel (2019) a Oi é a operadora com maior presença de 
sinal 2G, a Claro em 3G, enquanto a Tim possui a maior presença em sinal 4G.  A 
Figura 10 e a Figura 11 trazem respectivamente os gráficos do histórico recente de 
acesso à rede de voz e acesso à rede de dados, evidenciando as melhores 
performances pra Tim e Claro em ambos os casos, acompanhadas pela Oi. 

Figura 43 - Acesso à rede de voz 

 
Fonte: Anatel (2019) 

Figura 44 - Acesso à rede de dados 

 
Fonte: Anatel (2019) 
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Tabela 15 - Indicador de telecomunicação 

Indicador (nome) Cálculo Valor Meta 

% da área de cobertura 
á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑥 100

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
  100% 
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3.5. ASPECTOS DO QUADRO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 

O quadro institucional de Vitória da Conquista diretamente relacionado com a gestão da 

cidade (Figura 45) é composto pelo executivo municipal, representado pelas secretarias 

estratégicas2 e empresa pública de urbanização (EMURC), pelo legislativo, 

representado pela Câmara de Vereadores, e pelos órgãos auxiliares na tomada de 

decisão do governo, representado pelos Conselhos e Entidades da Sociedade Civil. 

Figura 45 - Quadro institucional para a gestão da cidade em Vitória da Conquista 

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

A SEINFRA é responsável pela expedição de alvarás e habite-se, competindo-lhe 

revalidar, cancelar e transferir alvarás, bem como expedir certidões (ver anexo I – 

Requerimento para a abertura de processos), atuando ainda na fiscalização do 

cumprimento das normas referentes às construções particulares e ao zoneamento 

municipal. Caso o projeto possua potencial impacto ambiental que não ultrapasse os 

limites do município, o empreendimento estará condicionado a licenciamento ambiental 

realizado pela SEMMA, que possui setor específico para este fim. Já a regularização 

fundiária nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são realizadas pela Sedeso, 

 
 
2 Foram consideradas estratégicas as secretarias que compõem a Coordenação do Plano Diretor 
Urbano de Vitória da Conquista, prevista no art.8º da Lei n º 1.385/2006, consideradas as 
alterações posteriores da estrutura administrativa municipal. 
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através da Diretoria de Habitação de Interesse Social que, após Decreto n°19.008/2018, 

utiliza o instrumento da legitimação fundiária para transferir direitos reais no âmbito da 

Regularização Fundiária Urbana3, tendo requerido aos Cartórios de Registro de Imóveis 

de Vitória da Conquista a conversão em legitimação fundiária de todas as concessões 

de direito real de uso (CDRU) outorgadas pelo município no referido âmbito4. Neste 

sentido, os loteamentos situados em ZEIS são enquadrados como Reurb-S, sendo que 

todos os títulos devem ser registrados em cartório de imóveis competente. Ao fim do 

processo de titulação, é publicada a Certidão de Regularização Fundiária no Diário 

Oficial do Município. 

Em se tratando dos espaços no âmbito coletivo, cabe a SEINFRA planejar, elaborar e 

fiscalizar a execução de obras públicas, além de promover a construção de parques, 

praças e jardins. A SEMOB é responsável por estabelecer áreas e condições de 

circulação especial, definindo restrições e inclusões de diferentes modos de transporte, 

além de planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e 

de animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. Já 

a SESP é responsável pela coordenação, supervisão e execução das atividades 

relativas à prestação e manutenção dos serviços públicos como limpeza e iluminação 

pública, cemitérios, mercados e feiras livres. Por fim, a SEGOV colabora na definição 

de diretrizes e objetivos da política de desenvolvimento do Município e assegura os 

mecanismos de integração, avaliação e monitoramento das ações de Governo, além de 

auxiliar na mobilização social da população para construção de planejamentos 

participativos. 

Vitória da Conquista possui ainda em sua administração indireta a Empresa Municipal 

de Urbanização (EMURC), criada pela Lei Municipal n°134/77, com o objetivo de 

implantar planos urbanísticos, executar e fiscalizar serviços de caráter econômico.  

Com auxílio do Tribunal de Contas (TCM) e do Portal da Transparência da Prefeitura foi 

possível elaborar o quadro de servidores dos órgãos estratégicos com seus respectivos 

valores padrão (Quadro 22). 

 

 
 
3 O Decreto Municipal n°19.008 de 14 de novembro de 2018 possui fundamento no art.15, I, c/c 
art.23, § 4°, ambos da Lei Federal n° 13.465/2017. 
4 A Concessão de Direito Real de Uso em ZEIS é prevista na Lei n° 1.186/2003, que instituiu a 
Política de Habitação Popular no município. 



 
 
 
 

 

119 
 

Quadro 22 - Quadro de servidores dos órgãos estratégicos e valor padrão 

SECRETARIA SERVIDORES VALOR PADRÃO 

SEDESO 551 R$ 749.934,04 

SESP 499 R$ 530.066,49 

SEMOB 204 R$ 270.744,22 

SEINFRA 140 R$ 202.017,06 

SEMMA 110 R$ 133.316,37 

SEGOV 22 R$ 43.705,87 

SUBTOTAL 1.526 R$ 1.929.724,05 

EMURC (ADM. INDIRETA) +117 R$ 343.109,47 

TOTAL 1.643 R$ 2.272.833,52 

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

O Portal da Transparência da Prefeitura disponibiliza também as despesas dos 

programas, projetos e ações, por secretaria. Figura 46 apresenta as despesas das 

secretarias estratégicas, sendo possível observar que os maiores valores foram 

executados pela SEMOB e pela SESP, ambas as despesas com crescimento acentuado 

no ano de 2018. 

Figura 46 - Despesas dos programas, projetos e ações das secretarias estratégicas 

 

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

O TCM disponibiliza ainda as obras realizadas no município, sendo possível observar 

que, nos últimos dois anos, a maior parte das intervenções foi realizada em conjunto 

com a SEMOB e diz respeito à pavimentação de vias e serviços de drenagem. As outras 
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obras se relacionam em sua maioria com a construção de creches, quadras, reforma na 

infraestrutura de serviços públicos, a exemplo do CAPs, Unidade de Acolhimento Adulto 

e Centro Integrado da Criança e do Adolescente, além da Praça Vitor Brito, reformada 

junto à SEMMA e a Praça Nicanor Ferreira, no bairro Brasil. No TCM, não constam 

obras realizadas pela EMURC nos últimos dois anos, muito embora seja responsável 

por diversas obras no município, a exemplo do Corredor Perimetral. 

Para a execução dos programas, projetos e ações necessárias ao espaço urbano, são 

previstos recursos orçamentários no Plano Plurianual (PPA) (Lei Municipal n° 

2.211/2017), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) (Lei n° 2.244/2018) e na Lei 

Orçamentária Anual (LOA) (Lei nº 2.275/2019), onde constam as despesas por órgão, 

inclusive os valores designados aos Fundos municipais. Foram diagnosticados 03 (três) 

Fundos vinculados às secretarias estratégicas supramencionadas, cujas características 

são apresentadas no Quadro 23. Cumpre ressaltar que não existe Fundo de 

Desenvolvimento Urbano (FUNDURB) ou similar. 

Quadro 23 - Fundos das secretarias estratégicas 

FUNDO BASE LEGAL SECRETARIA 
VINCULADA 

CONTROLE 
SOCIAL 

PRINCIPAIS  
RECEITAS 

Fundo Municipal de 
Habitação Popular 

Lei n° 1.186/2003, 
que instituiu a Política 
de Habitação Popular 
no município 

SEDESO Conselho 
Municipal de 
Habitação 
Popular 

Recursos da dotação orçamentária; 
dos mutuários; de convênios; da 
execução do subprograma de 
Geração de Emprego e Renda e do 
subprograma Regularização Fundiária 

Fundo Municipal do 
Sistema de Trânsito e 
Transporte Público – 
FUMSTRAN 

Lei n° 1178/2003, que 
alterou a redação da 
Lei n 987/99 

SEMOB Conselho 
Deliberativo 

Recursos da dotação orçamentária; 
multas de trânsito e de transporte; 
taxas de permissão de 
estacionamento rotativo no sistema 
zona azul; taxas do Sistema de 
Trânsito e do Sistema de Transporte; 
receitas (exibição de peças 
publicitárias); remuneração do 
gerenciamento do Sistema de 
Trânsito, do transporte público 
especial e individual e dos serviços 
que prestar às entidades conveniadas 

Fundo Municipal de 
Meio Ambiente 

Lei n° 1.410/2007 
(Código Municipal de 
Meio Ambiente) 

SEMMA Conselho 
Municipal de 
Meio Ambiente 
- COMMAM 

Recursos da dotação orçamentária, 
Taxa de Licenciamento Ambiental, 
multas administrativas por infrações 
às normas ambientais ou 
condenações judiciais delas 
decorrentes; custos de elaboração de 
Parecer Técnico Ambiental; 
cooperação internacionais, acordos, 
convênios, contratos e consórcios; e 
Operações de crédito destinadas aos 
planos, programas e projetos 
ambientais 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP (2019) 
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Além da legislação já citada, relaciona-se diretamente com o PDDU a legislação 

incidente sobre o uso e ocupação do solo no território do município, sendo: a) Lei de 

Ordenamento e Uso do Solo (Lei n° 1481/2007); b) Lei da Política de Habitação Popular 

(Lei n° 1186/2003); e c) Lei nº 798/85, alterada pelas Leis nº 850/96 e 952/98, que foram 

mantidas no PDDU (2006) como definidoras da estrutura de bairros da cidade.  

No âmbito municipal, relaciona-se ainda com a Lei Orgânica Municipal, o Plano Local 

de Habitação de Interesse Social (PLHIS), o Código de Meio Ambiente (Lei 

n°1410/2007) e a legislação acerca das áreas de proteção ambiental. Já no âmbito 

federal, destaca-se o quanto previsto no Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257/2001), bem 

como nas Resoluções n° 25 e n° 34 do Ministério das Cidades (2005), que trazem os 

requisitos para a sua elaboração do PDDU, especialmente quanto ao seu processo 

participativo e conteúdo mínimo. 

Por fim, em análise aos instrumentos da política urbana contidos no PDDU 2006, 

destaca-se a não determinação de coeficientes mínimos de aproveitamento e a não 

efetivação das leis acessórias ao PDDU, referentes ao PEUC, IPTU Progressivo no 

Tempo e Desapropriação mediante o pagamento de dívida pública. As referidas 

omissões prejudicaram sobremaneira a aplicação destes instrumentos, considerados 

essenciais ao cumprimento da função social da propriedade no município. 
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3.6. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES, PONTOS CRÍTICOS E PONTOS 
FAVORÁVEIS 

Os Quadros a seguir sintetizam as características relevantes, pontos críticos e pontos 

favoráveis destacados nos estudos técnicos e no processo participativo. As informações 

estão sistematizadas por grandes temas: Socioeconomia, Meio Ambiente, Urbanismo, 

Infraestrutura e Gestão.  
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Quadro 24 - SOCIOECONOMIA - Processo Participativo 

Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Comércio 

Existência de comércio e serviços 
diversificados, feiras livres e centrais de 

abastecimento. 
O município já foi um grande polo produtor 

de farinha de mandioca. 
Município “importa” atualmente o produto 
do paraná e de santo antônio de jesus. 

Unidades 

- importante para a atividade da 
agricultura familiar do município. 

- o município é grande entreposto 
comercial da região.  

- falta de atenção das políticas públicas 
- falta de organização dos ambulantes.  

Indústria 

Biscoitos artesanais, uma marca do 
município. 

Valorização do que é de fora em 
detrimento do produto local  

Unidades  - necessitam apoio. 

Saneamento 
básico 

Expansão populacional; Grau de atendimento 

- importante trabalho com a 
população para conscientizar 
com respeito a saneamento 

básico. 
- esgotamento, drenagem urbana, 

lixo, ocupação do solo. 

- no município não há parques. 
- falta de drenagem pluvial. 

- segurança hídrica. 

Educação 

Existem várias instituições de ensino 
superior 

Quantidade 
- educação de nível superior 
melhorando e expandindo. 

- mecanismos de estímulo ao professor e a 
outros profissionais do setor público 

EDUCAÇÃO BÁSICA CAINDO A 
QUALIDADE 

NOTA IDEB 
- EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, 
ESPECIALMENTE A BÁSICA. 

 

FECHAMENTO DE SALAS NO ENSINO 
MÉDIO 

UNIDADE   

Emprego 
Empreendedorismo é crescente por conta 

do desemprego. 
Nível de emprego  - é grave o problema do desemprego. 

Distritos 
Não se pode descolar a cidade do seu 

entorno 
Distritos atendidos 

- a vida da cidade depende da 
vida dos distritos 

- muitos empreendedores recorrem ao vale do 
jequitinhonha para adquirir mercadorias. 

- distrito industrial hoje está sufocado dentro da 
cidade 



 
 
 
 

 

124 
 

Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Agricultura 

Falência do modelo de assistência 
técnica. 

É preciso um olhar cuidadoso sobre a 
população rural que tem atividades de 

produção de alimentos e comércio dentro 
do município. 

Campinho é grande produtor de alimentos 
como farinha. 

Necessário prosseguir com a 
regularização fundiária e apoio aos 

produtores rurais.  

Número de 
estabelecimentos 

- importante se buscar uma 
solução local através da 
secretaria municipal de 

agricultura com apoio da bahia ter 
e car. O pddu tem de olhar mais 

para a zona rural. 
- grande extensão territorial 

- o plantio de café é concentrado em inhobim. 
- é preciso um olhar cuidadoso sobre a 

população rural que tem atividades de produção 
de alimentos e comércio dentro do município. 
- necessidade de valorização das feiras locais. 

- mecanismos de estímulo aos produtores 
locais. 

- necessário auxílio técnico à produção rural. 
- falta de financiamento  

Mobilidade O trânsito é caótico e precisa ser revisto Número de linhas 
- preocupação em contemplar os 
diversos interesses coletivos e 

privados sem conflitos. 
- falta de fiscalização 

Distrito sede 
A supervalorização da sede do município 

deve ser questionada. 
Orçamento   

Uso do solo 
Ocupação irregular, condomínios e 

loteamentos clandestinos 
Regulamentos  - regularização fundiária plena, documentação e 

infraestrutura 

Fonte: Elaboração Própria, 2019 adaptado de Hydros, 2017. 
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Quadro 25 – SOCIOECONOMIA – Elaborações Técnicas 

Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis 

Crescimento populacional 
Até 2040 a população deve chegar a 

434 mil habitantes. 
Taxa de crescimento 

- município possui grande expansão de área e 
espaços para abrigar novas moradias 

Educação Taxa de escolarização de 96,8% 
Alunos em relação a população em idade 

escolar 

- grande maioria da população frequenta 
escolas. 

- total de 28 creches 
- 136 estabelecimentos do ensino pré-escolar 
- 259 estabelecimentos de ensino fundamental 

Concentração espacial 88% da população no distrito sede. Habitantes por km² - ainda não atingiu saturação 

Urbanização 
Em 2010 é 90%. 
Taxa é crescente. 

Taxa de urbanização (%) - facilidade na prestação de serviços 

Migrações 
Município formado por fluxos 

migratórios constantes 
Participação dos não naturais (%) - diversidade 

Envelhecimento populacional 
Aumento do número de idosos na 

pirâmide 
Pirâmide populacional - aumento da produtividade do trabalho 

Atividade econômica 

Crescimento da indústria. 
Crescimento do setor financeiro. 

Redução da importância da 
agricultura. 

Crescimento do setor terciário. 
 

Pib por setores 

- expansão do setor educacional de nível 
superior. 

- expansão do setor de atendimento à saúde. 
- incremento da atividade industrial no período 

analisado. 

Comunidades tradicionais 
15 assentamentos na estratégia dos 

movimentos sociais para implantação 
de uma política de reforma agrária 

Quantidade de assentamentos 
- área de 20 mil hectares 
- 750 famílias assentadas 

- capacidade para acolher 983 famílias, 

Saúde Redução da mortalidade infantil Mortos por mil nascidos vivos - queda da mortalidade infantil. 

Condições de vida Melhoria das condições de vida Evolução do idhm  

Emprego Grande diversificação de atividades % da população ativa ocupada 
- número empregos formais cresceram 

significativamente e 2000 até 2015 

Esgoto 
Adequado para 62% (dos domicílios 

permanentes do município, 
% de domicílios com banheiro e sanitário 

Rede geral de esgoto 
- 99% com banheiro ou sanitário. 

 

Água 95% atendidos por rede geral de água.   
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Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis 

Resíduos sólidos 
Grande parte dos domicílios é 
atendida por serviço publico de 

limpeza 
% de lixo coletado - já existe aterro sanitário 

Energia elétrica 

Município possui 145 mil 
consumidores de energia elétrica. 

Estabelecimentos comerciais 
consomem em média 7,7 mil kwh ao 

ano. 
Residências respondem por 87% dos 
consumidores e metade do consumo. 

Os estabelecimentos rurais 
representam 4,5% do consumo. 

Consumo médio anual 
- consumo médio anual de 2,8 mil kwh por 

consumidor, próximo da média estadual que é 
de 2,94 mil kwh. 
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Quadro 26 - MEIO AMBIENTE - Processo Participativo 

Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Estradas vicinais .  

Possibilidade de captação de 
águas pluviais e utilização para 
recarga de mananciais hídricos. 

 

Estado de precariedade em que 
muitas vias se encontram, 

dificultando o deslocamento de 
moradores de localidades rurais 
Problemas de erosão de vias e 

assoreamento de corpos hídricos 
próximos 

Cobertura vegetal 
 

  

Oportunidade para capacitação e 
difusão de informações sobre 

manejo ecológico da terra 
(permacultura, agroecologia, 
agricultura sintrópica, etc.) 

Práticas de desmatamento e 
queimadas na zona rural, por falta 
de conhecimento e informação da 

população e agricultores 
4.falta de apoio técnico e 

capacitação 

Grande montante de 
condomínios e loteamentos 

sendo construídos no município 
  

Supressão total de vegetação para 
construção de condomínios e 

loteamentos 
Falta de legislação e de medidas 

compensatórias. 

Alta demanda de solicitações 
por parte de moradores, para 
corte e remoção de árvores 

  

Altos índices de remoção e cortes 
de árvores na zona urbana 

Plantio de espécies inadequadas 
Necessidade de mudança de 

paradigmas culturais em relação à 
manutenção das árvores no meio 

urbano. 

 

Drenagem urbana   
Possibilidade de captação e 

aproveitamento de águas pluviais 

Problemas relacionados à 
impermeabilização do solo e o 
aumento do montante de água 

pluviais 
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Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Ineficiência e insuficiência de 
sistemas de canais para drenagem. 

Recursos hídricos 
 

 

O município possui grande 
quantidade de nascentes e 

minadouros de água, muitas 
dentro da zona urbana 

  

Falta de fiscalização das nascentes 
em áreas urbanas 

Impactos ambientais decorrentes do 
processo de expansão urbana e da 

construção civil 
Impactos da canalização e 

tamponamento 
Aterramento de nascentes 

   

Lançamento de esgotos 
clandestinos em lagoas urbanas 

(bateias, jurema, etc) 
Falta de fiscalização e programas de 

educação ambiental 

A maior parte dos rios e 
córregos do município são de 

característica intermitente 
 

Construção de barragens para 
atender à demanda de localidades 

que sofrem de restrição hídrica, 
armazenando e disponibilizando 
água para a população e para 

dessedentação animal 

 

A serra do periperi é um local de 
grande relevância ambiental 
para a cidade de vitória da 

conquista 

 
Grande potencial para captação e 
aproveitamento de águas pluviais 

O grande montante de águas 
pluviais que descem da serra nos 
períodos de chuva contribui para 

alagamentos na cidade 

Fonte: Elaboração Própria, 2019 adaptado de Hydros, 2017. 
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Quadro 27 - MEIO AMBIENTE – Elaborações Técnicas 

Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Estradas vicinais 

Existência de densa malha de 
estradas vicinais enquanto 
equipamentos de mobilidade 
que possibilita de conexão do 
campo com a sede dos distritos. 

100% das vias vicinais 
apresentam problema relativo ao 
mal estado de conservação que 
dificultam a mobilidade.  

Ajustes no traçado e manejo 
adequado das vias possibilita:  
 

Converter escoamento pluvial que 
degrada a via e assoreamento 
nascentes e corpos hídricos em 
volume de infiltração recarga. 
 

Melhoria das condições de 
mobilidade 
 

Redução de gastos com 
manutenção  

Condições de mobilidade precárias e 
riscos de acidentes em períodos 
chuvosos. 

  
Assoreamento de mananciais hídricos 
 

Dificulta escoamento de produção  
 

 
 

Recursos hídricos 

Rede hidrográfica   com 
predominância de rios de 
hidrodinâmica intermitente.  

1. Necessidade de construção de 
barragens para aumentar 
disponibilidade hídrica, aproveitar 
captar significativos volumes de 
água nos períodos chuvosos       

1. Possibilidades de captação e 
estocagem de significativo volume 
de águas precipitadas aumentado 
disponibilidade e segurança 
hídrica.  

Escassez de mananciais perenes com 
vazão significativa e insegurança 
hídrica por limitada disponibilidade 
para atender múltiplas demandas 
sócias setores de produtivos e 
atividades econômicas.  
 

Inventario da existência de 
importantes rios, lagoas e 
nascentes   na zona urbana  

O balanço hidrológico   funções 
demandas x disponibilidades 
hídricas e indicadores dos 
estudos para construir a 
barragem do catolê   
 
Necessidades de políticas, ações 
dirigidas a revitalização de rio 
urbano, lagoas, nascentes.  
 
Elaborar e implementar célere, 
plano de saneamento básico  

Aumento da segurança hídrica, 
possibilidade de universalização do 
acesso a água. 
Incorporação do lago represado 
como qualidade na paisagem. 
 

Amplia possibilidades de oferta 
hídrica para usos múltiplos não 
conflitivos.  
 

Incorpora app de borda de lago 
enquanto área de preservação 
ambiental 

Estado de degradação de bacias 
hidrográficas que reduzem 
quantidades e afetam a qualidade dos 
recursos hídricos. 
Conflitos de ocupação e uso da terra 
com a dinâmica hidrambiental e 
zoneamento econômico ecológico. 
Expansão urbana desordenada, 
proliferação de loteamentos. 
Situações de vulnerabilidade 
ambiental e social sem política pública 
efetiva com mecanismos de comando 
de controle para um ordenamento 
adequado.     
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Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Pressões e conflitos 

Produção de grande volume de 
resíduos sólidos de naturezas 
diversas 

Necessidade de reciclagem, 
gestão e destinação adequada de 
resíduos 

Oportunidade para desenvolvimento 
de projetos de reciclagem com 
inclusão social 

Foi constatada a existência de 
diversos pontos de acúmulo de 
resíduos depositados irregularmente 
 

Intenso potencial para 
atividades de mineração   

 mitigar impactos ambientais 
negativos, destinação de 
resíduos e passivos das lavras 
inerentes a atividades de 
mineração. 

Aprimorar modelo, política, plano 
de exploração sustentável de 
atividade de mineração. 
Incentivar inovação no setor com 
enfoque nos paradigmas de 
economia circular  

 

Geração de passivos e impactos 
ambientais  
Descaracterização da paisagem e da 
dinâmica ambiental 
Não cumprimento de condicionantes / 
planos de recuperação de áreas 
degradadas (prad) 
Existência de atividades mineradora 
clandestinas 

Intensificação da urbanização 
pelo surgimento de novos 
loteamentos e condomínios 

Mapeamento e constatação de 
proliferação de loteamentos, forte 
movimento de especulação 
imobiliária da terra no entrono da 
rodovia e no campo  

Aquecimento da atividade 
imobiliária como oportunidade no 
desenvolvimento econômico 
municipal  
 

Loteamentos irregulares que não 
cumprem exigências legais 
Supressão generalizada não 
criteriosa de vegetação para 
construção dos mesmos 
Geração de passivos   por degradação 
da paisagem e do meio ambiente de 
entorno 
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Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Cobertura vegetal 
 

Significativa presença de 
fragmentos de vegetação 
nativa, ainda que na maioria das 
vezes desconectados de 
corredores ecológicos  

No mosaico de ocupação e uso 
da terra é destacada a atividade 
agropecuária como principal 
atividade econômica de ocupação 
e uso da terra. 
No mosaico de ocupação e uso 
da terra a vegetação nativa 
aparece ranqueada como 
segundo maior espaço de 
ocupação da terra.   

A vegetação nativa apresenta rica 
fitodiversidade refletida nas 
espécies de mata de cipós e 
transição para caatinga.  
 
Destacado uso sócio produtivo da 
terra por atividades agropecuárias e 
florestal em que pese processos de 
degradação instalados pela falta de 
adoção de boas práticas de manejo 
do solo.  

Falta de adoção de boas práticas de 
manjo de solo pressão de são 
responsáveis pela supressão de 
grandes áreas de vegetação 
Falta de adoção de boas práticas de 
manejo para conservação do solo 
com evidentes processos de 
degradação física e química erosão, 
compactação  

Forte participação da atividade 
agrosilvopastoril enquanto 
como setor produtivo da 
economia do município. 

O mosaico de ocupação e uso 
reflete que mais 60% do uso do 

solo 

Forte setor produtivo que 
contribuem para o desenvolvimento 

econômico 

Ocupação desordenada e supressão 
da vegetação em app 

Formação de mosaico com 
fragmentos de vegetação, perda de 
conectividade, de biodiversidade. 

Supressão desordenada compromete 
a função da cobertura vegetal como 
elemento de paisagem que protege 
solos da erosão, equilíbrio do ciclo 

hidrológico (nascentes, rios, recarga 
de aquíferos) 

Fonte: Elaboração Própria (2019) adaptado de Hydros (2017). 
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Quadro 28 - URBANISMO – Processo Participativo 

Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Parâmetros 
urbanísticos 

Fragilidade na fiscalização 
da aplicação dos 
parâmetros; 

Adensamento de algumas 
áreas em detrimento de 
outras; 

- 

Alguns loteadores não seguem 
os parâmetros; 

Falta de clareza na 
informação; 

Dispersão na ocupação. 
Dificuldade de acesso à 
informação pelos arquitetos e 
urbanistas e loteadores; 

Parâmetros existentes 
questionáveis em relação 
aos benefícios para o 
desenvolvimento do 
município. 

  
Loteamentos em excesso 
surgindo fora do anel; 

    
Existência de muitos vazios nas 
áreas consolidadas. 

Loteamentos 
irregulares 

Existência de loteamentos 
(de baixo e médio padrão) 
em situação irregular. 

Inexistência de alvará; 

Facilidade de acesso a terra 
pela população de baixa 
renda. 

Ocupações precárias; 

Inexistência de documentação 
que comprove a posse do 
terreno pelos compradores 
dos lotes. 

Conflitos entre proprietários dos 
terrenos e os moradores;  

  
Insegurança em relação à 
permanência no local para os 
moradores irregulares. 

  
Ausência de infraestrutura, 
principalmente saneamento, 
viária e mobilidade. 
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Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

População polarizada 

Grande fluxo diário e/ou 
semanal de pessoas de 
outros municípios para 
vitória da conquista 
buscando serviços de saúde 
e educação. 

Levantamento da origem dos 
pacientes no serviço de saúde 
particular e público; 

Movimentação na economia 
local.  

Sobrecarga nos serviços 
públicos de saúde; 

Levantamento da origem dos 
estudantes nas instituições de 
ensinos públicas e privadas; 

Incentivo ao transporte 
clandestine de vans e carros 
particulares. 

Estudo a prof. Ana emília de 
1993. 

  

Transporte irregular 
Fluxo entre municípios 
vizinhos através de vans e 
micro-ônbus. 

Notificações dos veículos 
irregulars pelo órgão 
responsável. 

O transporte irregular supri 
algumas demandas de 
deslocamento da população 
que o transporte regular não 
consegue atender. 

Risco de acidentes; 

Desorganização no trânsito 
urbano; 

Sobrecarga viária principalmente 
no centro próximo ao terminal de 
ônibus. 

Custo da terra urbana 

Alto custo da terra em alguns 
bairros como o Candeias, 
onde o metro quadrado 
chega a valer r$2.000,00 na 
região da avenida olívia 
flores. 

Registros de compra e vendas 
de terra. 

Bom negócio para os 
investidores em terra. 

Dificulta o acesso à terra as 
populações de baixa renda; 

Registro do valor da terra na 
prefeitura. 

Especulação imobiliária nos 
bairros mais nobres; 

  Não dinamiza o uso da terra; 

  Vazios urbanos. 

Patrimônio histórico 

A cidade de vitória da 
conquista possui alguns 
edifícios e sítios importantes 
para a sua história. Estão 
principalmente localizados 
no centro.  

Perde ou acentuada 
degradação de edifícios 
históricos importantes 

Preservação da cultura e 
memória local; 

Os edifícios e sítios não recebem 
nenhum tipo de ação para sua 
preservação e conservação. 

Fonte: Elaboração Própria (2019) adaptado de Hydros (2017). 
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Quadro 29 - URBANISMO – Elaborações Técnicas 

Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Inserção regional 

Polo regional de comércio e 
serviços 

População dos municípios 
polarizados. 

Estímulo a economia do 
município. 

Sobrecarga do sistema viário 
local com aumento do fluxo; 

Sobrecarga dos serviço 
públicos, em especial de saúde. 

Condição de nó rodoviário 
(fluxos). 

- 
Estímulo a economia do 
município. 

Alto fluxo de veículos de carga 
em área urbana. 

Morfologia urbana 
Processo difuso e espraiado 
de expansão urbana. 

Porcentagem de habite-se 
solicitados fora do anel; 

- 

Encarecimento da infraestrutura 
de saneamento e viária; 

relação entre as terras 
consolidadas e rarefeitas fora 
do anel rodoviário. 

retenção de vazios urbanos. 

Produção do 
espaço urbano 

Mercado imobiliário ativo e 
forte atuante na produção do 
espaço. 

Porcentagem de terras dentro 
do anel rodoviário em situação 
de especulação imobiliária. 

- 

Interesses privados se 
sobressaindo aos públicos; 

Perda de qualidade do espaço 
público; 

Encarecimento do valor da terra, 
dificultando o acesso às pessoas 
de pouco poder aquisitivo 
 
 
. 

Mobilidade urbana 
Sistema viário do centro 
tradicional saturado; 

Registro de ocorrências pelo 
órgão responsável pela gestão 
e controle do trânsito. 

- 

Congestionamento no centro 
tradicional; 

Ônibus circulando em vias não 
compatíveis a este uso no centro 
tradicional; 
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Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Mobilidade deficiente na 
periferia; 

Número e frequência de linhas 
de ônibus para os bairros 
periféricos. 

- 

Reduzida capacidade da 
população de periferia em 
acessar os serviços e 
oportunidades oferecidas pela 
cidade. 

Sistema viário inadequado 
para absorver impacto do dap 
no bairro campinhos; 

Registro de acidentes e 
ocorrências de trânsito; 

O surgimento de um corredor de 
tráfego no bairro de campinhos 
pode, se for feito de maneira 
equilibrada, integrar mais esta 
região que hoje é isolada com a 
cidade ou estimular o 
desenvolvimento do bairro, 
suprindo o local com serviços 
que hoje não existem. 

Aumento desequilibrado do fluxo 
de veículos no bairro de 
campinhos e povoado de simão; 

Patrimônio 
ambiental 

Perda do patrimônio ambiental 
no centro tradicional. 

- - 

Falta de controle da gestão em 
preservar o patrimônio; 

Perda de edifícios 
emblemáticos; 

Descaracterização da morfologia 
histórica. 

Uso e ocupação 
do solo 

Subcentros (comércio e 
serviço) consolidados; 

- 
Diversificação e 
descentralização dos usos; 

- 

Vazios urbanos e baixa 
densidade em área urbana 
consolidada, com terra de 
maior valor; 

Porcentagem de terras vazias 
em área urbana. 

- 

Terras ociosas em área urbana; 

Desperdício de infraestrutura 
urbana; 

Poucas áreas classificadas 
como ocupação precária; 

- 
Situação habitacional não tão 
grave em relação à qualidade 
da habitação. 

- 
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Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Ocupações irregulares na 
serra do periperi. 

- - 

Ocupação em área de proteção 
ambiental; 

Aumento de ocupações 
irregulares. 

Gestão 
Fragilidade da gestão na 
aplicação dos instrumentos 
urbanísticos 

- - 
Crescimento descontrolado da 
cidade. 

Espaços públicos 
Deficiência de espaços 
públicos de qualidade 

- - 

População não conta com 
espaços públicos para 
sociabilidades, lazer, prática de 
esportes e manifestações 
culturais. 

Fonte: Elaboração Própria (2019) adaptado de Hydros (2017). 
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Quadro 30 - INFRAESTRUTURA – Processo Participativo 

Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Abastecimento 
de água 

Além dos mananciais que abastecem 
o saa, os poços tubulares e 
artesianos são uma forma 
representativa de abastecimento no 
município. 

% População urbana atendida 
por rede geral: 94.74%  

Abastecimento de água considerado satisfatório na sede 
municipal 

Situação emergencial do distrito de 
cercadinho devido à escassez das 
chuvas e o rebaixamento do lençol 
freático 

 

% Da população rural atendida 
por rede geral de 
abastecimento de água: 
19.46%  

Existência de rede de abastecimento em 8 dos 12 
distritos 

Constante desabastecimento da 
sede municipal 

 
% Da população rural atendida 
por soluções alternativas de 
abastecimento: 80.53% 

Existência de soluções alternativas de abastecimento de 
água para suprir parte da demanda 

Oferta de água insuficiente 

  Qualidade da água considerada boa pela maior parte da 
população 

Desassistência da mairoria da 
população rural por parte da embasa, 
e apoio precário da prefeitura 

      
Poucas fontes disponíveis em 
condições favoráveis para utilização 

Esgotamento 
sanitário 

O lançamento de esgoto a céu aberto 
é considerado um problema nos 
locais que tem pavimento e esse 
lançamento é feito nas ruas, porém 
quando se dispõe no terreno não é 
visto como problema. 

% De atendimento total com 
rede de esgotamento sanitário: 
86,61% (snis, 2017) 

Extensão representativa da rede na sede municipal 
Inexistência de rede de coleta em 11, 
dos 12 distritos; 

As fossas só são consideradas um 
problema quando o terreno é 
impermeável e ela enche. 

% De atendimento por soluções 
alternativas nas localidades 
rurais: 89% (ibge, 2010) 

 
Fossa absorventes é a solução 
predominante nos distritos e 
localidades rurais 

   Ligações clandestinas na rede de 
drenagem 

   Lançamentos de esgoto a céu aberto, 
principalmente águas cinzas.  
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Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Resíduos 
sólidos 

Serviço de coleta é considerado 
satisfatório pelos moradores, uma 
vez que veículos alternativos são 
utilizados par ampliar ao atendimento 

% De coleta Presença significativa de coleta. 
Disposição dos resíduos em dias que 
não há coleta, acarretando acúmulo e 
atraindo animais. 

 Poucos problemas relacionados à resíduos sólidos. 
Disposição de lixo em entulho em 
terrenos baldios 

Drenagem 
urbana 

Existem ligações de esgoto na rede 
de drenagem na sede municipal e na 
sede de são sebastião 

% De domicílios atendidos com 
rede de drenagem 

Potência de acúmulo de água de chuva para agricultura 
e recarga de aquíferos 

Pontos de alagamento na sede e em 
alguns distritos 

 Ocorrência de alagamentos no 
ano 

Facilidade de escoamento em alguns pontos devido à 
declividade 

Estradas vicinais erodidas 

   Áreas de alagamento natural 
ocupadas sofrendo com alagamento. 

  

Frequência de chuvas e vazão 
de projeto; 
ineficiência no sistema de 
coleta; 
ineficiência do escoamento das 
vias 
perda da capacidade de 
transporte dos condutos; 
restrição à ocupação em áreas 
de inundação 
ocorrência de alagamentos 
ineficiência operacional 

Capacidade do município em executar serviços, devido 
ao seu patamar monetário; 
município localizado, em sua grande parcela, em um 
planalto, o que confere a um escoamento com menor 
velocidade e menos riscos para seções à jusante.  

Zona urbana adensada, 
intensificando o escoamento 
superficial e extrapolando a 
capacidade da rede de 
macrodrenagem; 
equipamentos depreciados; 
falta de manutenção dos sistemas. 

Fonte: Elaboração Própria (2019) adaptado de Hydros (2017). 



 
 
    

 

 

139 
 

Quadro 31 - INFRAESTRUTURA – Elaborações Técnicas 

 

Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Abastecimento de água 

6 formas de abastecimento de 
água presentes no município 

% Da população atendida com rede geral: 
87,31% (ibge, 2010) 

Alto índice de atendimento na zona 
urbana 

Escassez de fonte de água para 
garantir a segurança hídrica 

O sistema atual não tem 
capacidade de atender a toda a 
demanda existente, nem a 
futura, sendo necessário a 
implantação de nova barragem 
ou uma alternativa de 
incremento.  

% Da população rural atendida com rede 
geral: 19,46% (ibge, 2010) 

Índice de perdas abaixo na média do 
estado e dentro da meta estabelecida 
pelo plansab 

Paralizações desde 2012 

O saa da embasa é forma de 
abastecimento em 8, dos 12 
distritos, mas não de forma 
significativa. 

% Da população urbana atendida com rede 
geral: 100% (embasa, 2014) 

Níveis de precipitação razoável no 
inverno, o que permitiria associar a 
captação de água da chuva com os 
sistemas de abastecimento de água 

Extensão territorial do município 

O abastecimento na sede 
municipal é universal. 

% De atendimento: 100% (snis, 2017) 
Município estratégico para o estado, o 
que pode facilitar o aporte de recursos 

  

Os poços particulares são fonte 
de águe em todos os distritos 

Índice de conformidade de água: 99,63% 
(embasa, 2018) 

   

As cisternas e caminhão pipa 
são formas de abastecimento 
em 11, dos 12 distritos 

Índice de hidrometração: 99,79% (snis, 
2017) 

   

O sistema simplificado 
implantado pela cerb está 
presente em 10 distritos 

Índice de micromedição: 70,93% (snis, 
2017) 

   

 Índice de macromedição: 70,44% (snis, 
2017) 

   

 Índice de perdas: 33,4/% (embasa, 2018)    
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Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Esgotamento sanitário 

Cinco tipos de solução para 
esgotamento identificadas no 
município 

% De atendimento total com rede de 
esgotamento sanitário: 86,61% (snis, 
2017) 

Programa caça esgoto e ações da 
embasa para impedir lançamentos 
indevidos e aumentar ligações 

Precariedade no sistema de josé 
gonçalves 

Além da sede, somente o 
distrito de josé gonçalves 
possui rede coletora 

% De residências com banheiro: 94% 
(ibge, 201) 

Crescimento do número de ligações. 

Elevando lançamento de esgoto a 
céu aberto, pincipalmente águas 
cinzas, nos distritos e em menos 
quantidade na sede 

Índice elevado da utilização de 
fossas absorventes (majoritária 
em todos os distritos) e de 
lançamento na rede pluvial e 
corpos hídricos 

Índice de atendimento da população 
urbana: 96,74% 

Todo esgoto coletado é tratado de 
acordo com o snis 

Ligações clandestinas de esgoto na 
rede de drenagem 

Em 20 anos a cobertura de rede 
geral coletora de esgoto 
aumentou 61,83% 

% De atendimento por soluções 
alternativas nas localidades rurais: 89% 
(ibge, 2010) 

Alto índice de atendimento na zona 
urbana e elevado índice de tratamento 
a nível terciário 

Domicílios sem interligação com a 
rede coletora existente. 

Resíduos sólidos 

O município conta com 01 
célula do aterro sanitário em 
operação e outra em 
construção e 01 galpão de 
reciclagem. 

% De domicílios com coleta: 89,16% (ibge, 
2010) 

Existência de aterro sanitário para 
disposição dos resíduos coletados 

Disposição inadequada e acúmulo 
de resíduos e entulho em terrenos 
baldios 

Os serviços de limpeza pública 
são administrados diretamente 
pela prefeitura municipal 
através da secretaria municipal 
de serviços públicos 

% dos resíduos recicláveis que é reciclado: 
2,98% (pmvs, 2016) 

Serviço de coleta presente em todos os 
bairros da sede e 61% da zona rural, 
com utilização de veículos alternativos 
para acessar áreas de difícil acesso. 

Baixo volume de material reciclado 

A coleta e transporte são 
realizados pela empresa torre 
empreendimento rural e 
construção ltda, contratada 
pelo município 

Número de catadores cooperados e 
autônomos 

Existência de cooperativa de 
reciclagem "recicla conquista" e 
programa "mãos que reciclam" e 
grande potencial de volume de 
resíduos recicláveis 

Ausência de monitoramento da 
qualidade das água superficiais e 
subterrâneas no entorno no aterro, 
do monitoramento geotécnico e de 
tratamento do percolado. 
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Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

A responsabilidade pela 
destinação final dos resíduos 
de saúde foi delegada aos 
empreendimentos produtores 
em 2010. 

 
Potencial para implantação de 
compostagem para posterior 
distribuição a pequenos produtores. 

Ausência de coleta nas localidades, 
predominando a queimada dos 
resíduos 

Drenagem urbana 
  

O modelo existente, implantado 
nos moldes tradicionais, não 
atende à demanda do 
escoamento, o que acarreta 
inundações nos eventos de 
intensas chuvas 

% Da população total com atendimento da 
rede de drenagem: 43% (ibge, e pmvc 
2016) 

Caimento das vias na direção das 
sarjetas é bem definido, mas suave 

Insuficiência da rede de macro e 
microdrenagem 

As redes do sistema são pouco 
conhecidas e não estão 
cadastradas 

% Da população urbana com atendimento 
da rede de drenagem: 46% (ibge, e pmvc 
2016) 

Reflorestamento das áreas das 
cascalheiras da serra do periperi. 

Insuficiência da equipe gestora para 
realizar planejamento, operação, 
manutenção e fiscalização do 
sistema 

Cerca de 70% da população 
urbana está alocada na 
drenagem do rio verruga 

Número de pontos de alagamento 

Recuperação da mata ciliar no entorno 
das nascentes do poço escuro, do alto 
da serra, panorama e bebedouro da 
onça 

26 pontos de alagamentos 
constantes registrados 

  

Reflorestamento e recuperação de 
áreas degradadas especialmente em 
zonas de mineração, através dos 
processos de licenciamento ambiental. 

Não há estruturas de drenagem na 
maioria dos distritos e localidades 
rurais 

  
Presença significativa de cisternas de 
captação de água de chuva nos 
distritos 

Ruas sem pavimentação que sofrem 
com erosão em todos os distritos e 
localidades rurais no distrito sede 

  

Capacidade do município em executar 
serviços, devido ao seu patamar 
monetário; 
município localizado, em sua grande 
parcela, em um planalto, o que confere 
a um escoamento com menor 
velocidade e menos riscos para seções 
à jusante.  

Zona urbana adensada, 
intensificando o escoamento 
superficial e extrapolando a 
capacidade da rede de 
macrodrenagem; 
equipamentos depreciados; 
falta de manutenção dos sistemas. 
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Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Enegia elétrica 

A tensão de distribuição no 
município é 220 volts. 

% De atendimento da rede: 99,76% (ibge, 
2010) 

Quase totalidade da população rural de 
vitória da conquista já era atendida com 
rede de energia elétrica no em 2004. 

Duração de interrupções além do 
limite estabelecido pela aneel 

Estão registrados na aneel 39 
unidade geradoras de energia 
solar distribuídas pelo 
município, entre residências, 
comércios e indústrias.  

Dec: duração equivalente de interrupção 
por unidade consumidora 

   

 Fec: frequência equivalente de interrupção 
por unidade consumidora 

   

Telecomunicações 
  

Vitória da conquista é atendida 
com uma ampla rede de 
telecomunicações, formada 
tanto por agente públicos, 
quanto privados 

% Da área de cobertura 

Vitória da conquista é um dos principais 
mercados do estado, com 
investimentos constantes sendo 
realizados na cidade em prol da 
melhoria e ampliação da rede de 
atendimento 

Nos distritos e povoados existe 
apenas o serviço da claro e ainda 
assim deficiente 

Prestação de serviços de 
telefonia fixa, móvel, internet, tv 
a cabo 

  
    

 
Fonte: Elaboração Própria (2019) adaptado de Hydros (2017).  
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Quadro 32 - GESTÃO - Processo Participativo 

Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Legislação acessória ao 

pddu 

Lei do iptu progressivo no tempo; 

peuc; desapropriação mediante 

pagamento de dívida pública etc.; 

 

Cumprimento da função 

social da propriedade 

- Já existe debate sobre o 

assunto no legislativo e 

executivo; 

- foi destacada a necessidade de 

sua instituição pelos membros do 

gta 

- Foram previstas no pddu 2006, porém 

não efetivadas. 

- o iptu progressivo precisa ser fixado 

por lei específica; 

- eventual resistência dos proprietários 

de vazios urbanos 

Mobilidade urbana 

- Principal queixa dos moradores 

urbanos e rurais, bem como dos 

participantes do gta; 

- deficiências na mobilidade urbana 

tornam o direito à cidade inacessível 

 

Relação entre 

infraestrutura de 

mobilidade urbana e 

demanda 

- Existe secretaria e fundo 

específico para o tema; 

- existe projeto na secretaria de 

mobilidade urbana para a 

construção de 70km de ciclovias 

- Transporte público insuficiente; 

- isolamento dos distritos por falta de 

acesso; 

- deterioração da vida cultural da 

cidade; 

- acessibilidade insuficiente para 

pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida 

Uso e oupação do solo 

Os novos loteamentos e 

empreendimentos trazem 

demandas por serviços de 

educação, saúde e segurança etc. 

Relação entre 

infraestrutura dos serviços 

públicos e demanda 

A descentralização da 

infraestrutura de serviços 

públicos diminui a necessidade 

de deslocamento da população 

- Crescimento da demanda atualmente 

é incompatível com a infraestrutura; 

- falta de aporte financeiro. 

Fonte: Elaboração Própria (2019) adaptado de Hydros (2017).  
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Quadro 33 - GESTÃO - Elaborações Técnicas 

Subtema Características relevantes Indicadores Pontos favoráveis Pontos críticos 

Plano diretor (2006) 
O município conta com plano 

diretor. 
Eficácia e aplicabilidade do 

pddu 
O pddu 2006 foi realizado de 

forma participativa. 

Os distritos possuem baixa 
representação na coordenação do 

pddu; 
- baixo índice de dispositivos legais 
autoaplicáveis nos instrumentos da 

política urbana. 
O ppdu 2006 vigente se encontra 
defasado, vez que já extrapolou o 

horizonte temporal de 10 anos. 
 

Instrumentos da política urbana 

Pddu; zoneamento; ppa; ldo; 
loa; iptu; desapropriação; 
regularização fundiária; 
concessão; preempção; 

unidades de conservação; 
outorga e transferência do 

direito de construir; 
tombamento; usucapião etc. 

Propriedades cumprindo sua 
função social 

O programa municipal de 
habitação popular permitiu a 
realização de regularização 
fundiária para população de 

baixa renda nas zeis 

- Não existem coeficientes mínimos 
definidos, exceto para zeis; 

- não se efetivou a legislação 
acessória ao pddu 

Fundos 

Catalisa recursos de diversas 
fontes e destina, com controle 

social, para as ações, 
programas e projetos de 
desenvolvimento urbano 

Atuação efetiva dos 
conselhos na gestão dos 

recursos 

Já existe fundo específico 
para habitação popular, meio 

ambiente e trânsito e 
transporte público 

Não existe fundo específico ao 
desenvolvimento urbano (fundurb) 

Controle social 

Realizado especialmente pelos 
conselhos municipais 

 
 

Atuação efetiva dos 
conselhos na gestão dos 

recursos 

Aproveitar as instâncias 
participativas do novo pddu 

para mobilização e efetivação 
do conselho de 

desenvolvimento urbano 

O conselho de desenvolvimento 
urbano foi instituído pelo pddu 2006, 

mas não efetivado. 

Fonte: Elaboração Própria (2019) adaptado de Hydros (2017).  
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4. CENÁRIOS 

Para o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Vitória da Conquista o cenário é 

entendido como horizonte alternativo de futuro para a cidade e para o Município. A sua 

construção parte da leitura integrada da realidade construída na interação dos estudos 

técnicos com a leitura dos habitantes colhida no processo participativo. Os cenários servem 

de balizas para a construção de propostas para o planejamento urbano e para a articulação 

de diferentes setores da sociedade civil e da esfera governamental na promoção do direito 

à cidade e de uma vida urbana capaz de atender às necessidades e expectativas da 

população. Trata-se ainda de instrumento de planejamento capaz de permitir a abstração 

necessária para vislumbrar o futuro nos horizontes de planejamento definidos e, nesse 

sentido, também permite construir parâmetros de monitoramento da implementação do 

Plano. Ainda que seja um exercício complexo a prospecção sobre alternativas de futuro, a 

construção de cenários é um exercício válido pois, conforme Buarque (2003): 

Com todas as dúvidas que ainda possam pairar sobre a atividade 
prospectiva, a difusão dos estudos de cenários parece indicar que, embora 
não seja possível predizer o futuro, é válido e, paradoxalmente, necessário 
analisar as possibilidades do porvir, principalmente com o crescimento 
acelerado das incertezas e das mudanças de paradigmas que caracterizam 
a entrada no século XXI. 

 

Sergio Buarque e outros estudiosos do Brasil e exterior destacam a utilização crescente de 

cenários na área de planejamento, por oferecer um referencial de futuros alternativos em 

face dos quais decisões serão tomadas (BUARQUE, 2003). Como afirma o autor, “À 

medida que aumentam as incertezas em quase todas as áreas de conhecimento, cresce 

também a necessidade de análise e reflexão sobre as perspectivas futuras da realidade 

em que se vive e diante da qual se planeja.” (BUARQUE, 2003, p.5).  

Existem diversas metodologias para cenarização, as quais se colocam mais ou menos 

adequadas considerando as especificidades da tipologia do Plano. Algumas metodologias 

partem da realidade para prospectar sobre o que possivelmente ocorrerá no futuro; outras, 

partem dessa mesma realidade para criar horizontes alternativos de futuro. Em regra, no 

primeiro caso a realidade seguiria um curso linear, sem inflexões ou rupturas substantivas, 

considerando uma visão conservadora de futuro. No segundo caso, se concebe a realidade 

como dinâmica, permeada por incertezas críticas que podem alterar substantivamente o 
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rumo dos acontecimentos e nesse sentido, coloca os agentes da mudança na condição de 

centralidade nas transformações vislumbradas. 

Em procedimentos de estudo/ desenho de cenários é fundamental a escolha de referencial 

conceitual e metodológico a ser aplicado para tratamentos, integração de informações/ 

dados, para o desenho de cenários que se apresentam como ferramentas de orientação. 

Para o desenvolvimento dos cenários no PDDU aqui esboçados em caráter preliminar, 

considerou-se, parcialmente, o método de combinação de processos dependentes e 

independentes, adotado correntemente em trabalhos de planejamento.  

As técnicas e indicadores validados que permitem construção de cenários, embora não 

possam eliminar 100% incertezas nem definir categoricamente a trajetória futura da 

realidade estudada, contribuem para delimitar os espaços possíveis de comportamento da 

realidade com a aplicação de técnicas auxiliares validadas em indicadores e ancoradas na 

organização e sistematização das informações. Esses exercícios permitem o desenho de 

cenários com graus satisfatórios de consistência (BUARQUE, 2003).  

O exercício de cenarização associa e aplica de forma concisa o conhecimento de realidade, 

construído a partir da expertise de cada profissional especialista em campos específicos 

do conhecimento e da leitura dos agentes sociais. Por meio do uso de ferramentas/ 

técnicas de prospecção, tratamento, integração, valoração, definição de variáveis e 

indicadores apropriados validados, é possível apontar desenhos de futuro que possam 

instigar a reflexão dos agentes envolvidos sobre qual será o Cenário Referencial de 

Planejamento a ser adotado no PDDU.  

Tanto o cenário tendencial quanto os cenários alternativos serão desenvolvidos para o 

horizonte temporal de 10 (dez) anos, quando o Plano Diretor deverá ser revisto, e para 20 

anos, considerando que determinados aspectos da realidade social exigem horizontes 

mais largos para a sua realização e consequentemente, para que seus impactos sejam 

percebidos. Optou-se pela adoção dos mesmos horizontes para ambos, a partir do 

entendimento que a construção do cenário tendencial se justifica apenas pela necessidade 

de comparação com os cenários alternativos.  

No atual contexto do Brasil, de profunda crise econômica e instabilidade política, a 

socioeconomia e a gestão apresentam-se como centrais na construção de cenários. Essas 

dimensões da realidade se refletem de forma expressiva em outros aspectos da realidade, 

tais como na distribuição da população no território, no adensamento e reestruturação da 

cidade, na conservação ambiental, na oferta de postos de trabalho, dentre outros. 
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4.1. ABORDAGEM PROSPECTIVA DE FATORES E LÓGICAS ATUAIS E 
FUTUROS QUE INFLUENCIAM A DINÂMICA URBANA E TERRITORIAL 

 

4.1.1. Fatores externos que historicamente influenciaram a dinâmica do 
território 

Historicamente a dinâmica do território foi influenciada por fatores ambientais como, a 

presença de rios e corpos hídricos próximos à cidade, caracterizando a abundância e 

facilidade de acesso a esse recurso; a condição geográfica e clima favorável para 

atividades agrosilvopastoris, se destacando a pecuária, a cafeicultura, que historicamente 

ocupam posição de destaque. 

No que se refere às variáveis socioeconômicas, importa destacar que, salvo raras 

exceções, são afetadas principalmente por decisões exógenas ao município, pois o seu 

comportamento obedece a uma articulação das políticas do Estado e da União, em alguns 

casos, do sistema econômico internacional.  

No caso da atividade agrícola, a estruturação de um serviço eficiente para atendimento ao 

setor, especialmente para a agricultura familiar que na zona rural é responsável por parte 

importante do abastecimento do município é necessariamente influenciada por fatores 

externos. Historicamente, o processo de modernização do setor agrícola contou com dois 

pontos de apoio relevantes: de um lado, das instituições de pesquisa agrícola dedicados a 

gerar inovações tecnológicas, (caso da Fazenda Experimental Manoel Machado localizada 

no município, dedicada ao melhoramento genético dos bovinos da raça Nelore; de outro 

lado, uma rede de serviços dedicados à difusão das inovações e educação dos 

agricultores, conhecidos como ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural), que 

começou com a ANCARBA, seguida pela EMATERBA e pela EBDA. Esses serviços 

contavam com escritórios regionais e promoveram a criação nas estruturas administrativas 

de alguns municípios, de serviços locais de ATER. Com a falência das redes estaduais, 

muitos municípios estruturaram e fortaleceram seus serviços de ATER em parcerias com 

Universidades e com governos estaduais. No caso da Bahia seria a SDR – Secretaria de 

Desenvolvimento Rural a entidade responsável. Vitória da Conquista tem tradição de 

agricultura familiar e ao mesmo tempo moderna, e necessita de uma mobilização da 

municipalidade para estruturar os serviços de atendimento aos produtores rurais. 
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Os fatores externos relacionados ao abastecimento de água que historicamente 

influenciaram a dinâmica do território são o relevo e o clima, visto que a dinâmica do clima 

interfere diretamente na ocorrência das chuvas e o relevo define como a água escoada 

será distribuída. Esses dois fatores interferem fortemente na dificuldade de prover todo o 

território de Vitória da Conquista com serviços de abastecimento de água satisfatórios. 

Adicionalmente a esses fatores, atualmente temos o elevado crescimento populacional do 

município, as mudanças climáticas e a pressão existente sobre as fontes de água e as 

áreas de recarga, que acabam por contribuir com o déficit de reservas de água para suprir 

a demanda existentes e futura. 

Em relação ao esgotamento sanitário os fatores externos históricos que influenciaram a 

dinâmica do território foram as ocupações irregulares e a falta de controle do uso do solo, 

além de um planejamento precário. É claro que o Brasil, e o estado da Bahia 

especificamente, possui um histórico em que pouco se deu importância ao planejamento 

de ocupação das cidades, bem como ao estabelecimento de diretrizes de políticas públicas 

que visassem de fato a manutenção da qualidade de vida da população. A lógica posta 

sempre foi de favorecer quem já era favorecido, e apenas as regiões mais nobres das 

cidades figuravam entre os contemplados com projetos e programas institucionais. 

Esse déficit de planejamento e fiscalização acabou por provocar a instalação de diversas 

ocupações que não dispunham de nenhuma infraestrutura básica, à exemplo de sistemas 

de esgotamento sanitário, adotando muitas vezes soluções pouco adequadas como as 

fossas absorventes e a disposição na rede de drenagem e mananciais. Fato é que o rio 

Verruga, que atravessa o município, encontra-se com sua qualidade prejudicada devido 

aos diversos despejos de efluente bruto e resíduos domésticos.  

4.1.2. Fatores externos que atualmente influenciam a dinâmica do território 

Não só atualmente, como historicamente, o atrativo econômico vem influenciando a 

dinâmica do território, associada à logística de infraestrutura e de serviços e possibilidades 

de mobilidade por via terrestre e aérea, segurança hídrica e energética, serviços, 

segurança, saneamento, dentre outros.  

Atualmente podemos destacar características que influenciam na dinâmica do território 

relativas ao forte comércio e prestação de serviços diversos na cidade, que atua como polo 

regional, com grande circulação de pessoas e veículos. A presença de rodovias federais e 

estaduais favorece a formação de uma rede de acessibilidade como espaço de articulação 
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geoeconômica intermunicipal. A localização geográfica e presença dessa importante rede 

rodoviária são fatores essenciais na condição polo articulador com outras regiões e até 

com outro estado, como acontece com o norte de Minas Gerais.  

Vitória da Conquista também se caracteriza como uma cidade de intensa movimentação 

no setor de minerais, principalmente aqueles de uso imediato na construção civil. A cidade 

está situada em um platô, cujas eras geológicas a favoreceram com um subsolo abastecido 

de diversos minerais, entre os quais merecem notoriedade: a dolomita, o gnaisse, a areia 

e a argila. Atualmente destaca-se também a exploração de bentonita, no distrito de 

Pradoso, a aproximadamente 21 km da sede do município, que é responsável por grandes 

impactos sobre a economia, meio ambiente e a dinâmica de logística local. 

A construção do novo aeroporto se apresenta como um dos fatores externos de grande 

potencial de repercussão na organização territorial. Mesmo representando um antigo 

sonho dos gestores municipais, a materialização desse sonho dependeu de decisões 

exógenas ao município, e a maturação desse equipamento e dos serviços a ele atrelados 

irá impulsionar substancialmente a economia local e regional, devido ao crescimento do 

comércio, especialmente o e-commerce que requer uma logística de porta a porta.   

Na maioria dos casos, a contribuição da administração municipal por si só já relevante se 

mantiver funcionando os serviços básicos locais segurança, saúde e educação. O 

atendimento relativamente satisfatório de alguns dos serviços básicos coloca o Município 

em condições de vislumbrar um futuro alvissareiro no que diz respeito às condições de vida 

e vitalidade econômica. 

Os fatores antes relacionados, atinentes ao planejamento e gestão do uso e ocupação do 

solo na sua relação com o saneamento básico mantêm-se atualmente, manifestados na 

incapacidade da administração municipal de assistir a população periférica 

adequadamente, sobretudo aquelas que residem em localidade rurais. Há necessidade de 

intensificar ações conjuntas do município e da concessionária com objetivo de 

coibir/eliminar lançamentos clandestinos de esgoto bruto, bem como incentivar/promover 

a ligação predial das habitações de locais onde a rede coletora já existe. 

Quanto a resíduos sólidos, a dinâmica do território influencia sua geração e manejo. O 

aumento da população, o desenvolvimento da economia, o avenço da industrialização e a 

cultura do consumo “descartável” são fatores que influenciam diretamente na geração de 

resíduos nas cidades brasileiras.  
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Em Vitória da Conquista todos os fatores mencionados ocorrem e contribuem para o 

aumento da produção de resíduos a cada ano. No período intercensitário de 1970 a 2010 

a população urbana cresceu a uma taxa média de 3% ao ano, a população flutuante pode 

chegar a 40 mil em dias de pico (BRITO, 2013), o PIB per capta cresceu 7,2% de 2015 

para 2016, e a arrecadação do setor industrial cresceu 13,9% no mesmo período, segundo 

dados do IBGE. Somado a isso, o aumento do consumo de embalagens plásticas, 

materiais descartáveis e a obsolescência de curto prazo dos eletrônicos contribui para o 

aumento do volume de resíduos gerados. Esses fatores fizeram com que a quantidade de 

resíduos domiciliares e públicos coletados por entes públicos e crescesse cerca de 2% ao 

ano entre 2013 e 2019, de acordo com dados do SNIS. Diferente do que ocorre no Brasil, 

esse dado mostra que em Vitória da Conquista a taxa de crescimento da produção de lixo 

é menor que a taxa de crescimento populacional. 

Além dos fatores relacionados à produção de resíduos sólidos mencionados no item 

anterior, que continuam influenciando atualmente, a visão das políticas públicas e a 

conscientização da população quanto a esse setor também podem influenciar. 

O Aterro sanitário de Vitória da Conquista, construído em 2009, fez com que o município 

se adequasse, antecipadamente, ao que prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

instituída pela Lei n° 12.305/2010 que proíbe a formação de lixões a céu aberto. Isso já 

indica a preocupação do município com a problemática do lixo, sentimento que tende a 

permanecer após lei federal e fiscalização do ministério público. 

Outro favor a se considerar é o aumento da preocupação mundial com a questão dos 

resíduos sólidos. A ampla divulgação de imagens e informações sensibilizou algumas 

pessoas a incentivarem e praticarem a redução de resíduos, além de apoiar e aderir a 

coleta seletiva e iniciativas de reciclagem. 

4.2. ANÁLISE DE VARIÁVEIS SIGNIFICATIVAS 

As variáveis significativas são aquelas capazes de revelar as questões candentes da 

problemática urbana de Vitória da Conquista. Quando correlacionadas permitem identificar 

fenômenos e compreender processos revelando relações de causalidade. Também 

permitem inferir relações de dependência e identificar as variáveis independentes e 

intervenientes.  

Para o tema do meio ambiente as variáveis destacadas estão relacionadas aos elementos 

ou subtemas que são intrínsecos ao mesmo, como os recursos hídricos, a cobertura 
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vegetal, a geologia, geomorfologia e o clima; e também as atividades antrópicas que estão 

relacionadas ao tema, como as atividades agrosilvopastoris, o extrativismo (mineral e 

vegetal), entre outras. 

A partir disso, podemos identificar como variáveis relevantes o estado de conservação e 

as dinâmicas de cobertura vegetal no território, de áreas de proteção e unidades de 

conservação, em função de variáveis como o desmatamento e a supressão da vegetação, 

expansão urbana, a formação de mosaicos, entre outros. Para os recursos hídricos 

considera-se o estado de conservação dos mesmos, com base em análise de variáveis 

como desmatamento de matas ciliares, contaminação, sobrecarga etc.  

Nos estudos de morfologia, uso e ocupação do solo, espaços públicos e estrutura viária e 

aspectos da mobilidade urbana algumas variáveis se destacaram pela capacidade de 

interferência na dinâmica urbana e na organização espacial da cidade. Reportam-se 

sobretudo à polarização regional, à baixa densidade apurada que torna onerosa a gestão 

do espaço urbano, à mobilidade, com o congestionamento na cidade e insuficiente 

atendimento para as vilas e povoados rurais, aos espaços públicos, sua distribuição e 

qualidade, à precariedade urbanística e de moradia em algumas áreas da cidade, dentre 

outras. 

Os estudos da infraestrutura mostram variáveis significativas relacionadas aos quatro 

componentes do saneamento. No abastecimento de água a disponibilidade de água e um 

prognostico de insuficiência hídrica chama a atenção, enquanto no quesito esgotamento 

sanitário destaca-se a cobertura so serviço. Na área de resíduos sólidos as variáveis 

significativas reportam-se à quantidade de resíduos que chega ao aterro sanitário e ao 

perventual ainda baixo de resíduos reciclados. Quastões de drenagem são críticas na 

cidade, evidenciada no destaque de variáveis como a ocorrência de alagamentos, 

cobertura dos serviços, dentre outras. 

Do Quadro 35 ao Quadro 37 são apresentadas as hipóteses de comportamento das 

variáveis significativas identificadas nos estudos.
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Quadro 34  -  Variáveis significativas relacionadas à Socioeconomia 

Variável 

Relevância 
(1 a 5) 

1 – menos 
relevante 

5 – mais relevante 

Hipótese de 
comportamento 1 

Hipótese de 
comportamento 2 

Hipótese de 
comportamento 3 

Envelhecimento 
da população 

3 
Crescimento do número de 
idosos exige atendimento 

geriátrico 

Incremento da 
capacidade de 

atendimento do serviço 
de atendimento geriátrico 

Incapacidade de atender a 
demando por serviço 

geriátrico 

Crescimento da 
população 

3 
Aumento da demanda de 
domicílios permanentes 

Crescimento inferior ao 
previsto 

Estagnação do crescimento 
populacional 

Esgotamento 
sanitário 

5 
Plansab exige 

universalização em 2033 

Executar 50% do 
necessário para a 
universalização 

Executar menos de 25% do 
necessário para a 
universalização 

Segurança 
hídrica 

5 
Garantir a segurança 

hídrica do município em 
tempo integral 

Garantir parcialmente a 
segurança hídrica do 

município 

Incapacidade de garantir a 
segurança hídrica do 

município 

Política 3 
Garantir a execução das 
ações previstas no plano 

Garantir a execução das 
principais ações previstas 

no plano 

Garantir a execução de um 
mínimo de ações previstas no 

plano 

Infraestrutura 4 

Promover o crescimento 
do município como um 

importante polo regional, 
como entroncamento 
rodoviário e centro 

logístico 

Manter o município como 
um importante polo 

regional, como 
entroncamento rodoviário 

e centro logístico 

Assegurar que as principais 
ações de melhoria da 

infraestrutura do município 
sejam executadas 

Educacional 5 

Elevar a qualidade da 
educação básica e 

profissional para atender a 
demanda da economia, em 

nível equivalente à 
importância do município 

Colocar a qualidade da 
educação básica e 

profissional para colocar 
o município entre os 
cinco melhores neste 

quesito 

Assegurar que a qualidade da 
educação básica e 

profissional no município seja 
mantida 
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Quadro 35 - Variáveis significativas relacionadas ao Meio Ambiente 

Variável 

Relevância 
(1 a 5) 

1 – menos relevante 
5 – mais relevante 

Hipótese de comportamento 1 Hipótese de comportamento 2 Hipótese de comportamento 3 

Cobertura 
vegetal 

5 

Manter a cultura / ocupação e uso 
da terra com supressão 

generalizada da cobertura vegetal 
mesmo em app como reflete os 

cenários analisados e estados de 
degradação dos recursos naturais 

por perda de biodiversidade, 
degradação de solos, rios, 
nascentes, corpos hídricos, 

intensificação de efeitos de ilhas 
de calor e perdas de qualidade 
ambiental nos tecidos urbanos. 

 

Implementar política pública inovadora eficaz, 
que, com mecanismos e instrumentos de 
comando, controle e assistência técnica 
fomente transição para nova cultura de 

ordenamento na ocupação e usos do solo, a 
doção de boas práticas de manejo 

conservacionista e de arranjos produtivos 
baseados e indicadores de sustentabilidade 
ambiental e econômica, incrementar áreas 

verdes no tecido urbano, com ações e metas 
de curto, médio e longo prazo. 

Cenário desenhado desejado de 
materializar no território novo mosaico de 

ocupação ordenada dos usos da terra com 
adoção de arranjos sócio produtivos 
sustentáveis aferidos por indicadores 

validados com variáveis e   parâmetros de 
que reflitam sustentabilidade ambiental, 

eficiência econômica e função social 
desejada do uso da terra, implantadas 

diretrizes no cadastro ambiental rural.  No 
tecido urbano mitigados de impactos 

negativos que conflitam com os objetivos 
colimado no estatuto da cidade e 

paradigmas do direito a cidade, com 
espaços públicos e serviços de qualidade 

aos usuários do tecido urbano. 

Conservaçã
o de 

mananciais 
hídricos 

5 

Manter o padrão de ocupação e 
uso da terra na forma 

convencional praticado na região 
com supressão generalizada de 
vegetação em áreas de app de 

rios, topo de moro, áreas de 
recarga, com impactos sobre a 

quantidade e qualidade da água, 
a segurança hídrica, pela 
degradação das bacias 

hidrográficas. No tecido urbano, 
falta de universalização do 
saneamento que afeta a 

qualidade dos mananciais como a 

Implementar política pública eficaz dirigida a 
conservação dos recursos hídricos tendo as 

referência para ações de gestão e 
conservação as bacias hidrográficas enquanto 

unidade de paisagem produtora de águas a 
serem conservadas pela adoção de 

mecanismos e instrumentos de comando, 
controle para mitigar o processo de 

degradação instalado e implementação de 
prad adoção de boas práticas validadas de 
manejo e conservação do solos e da água, 
com metas e ações de curto, médio e longo 

prazo. 

Cenário desejado ajustar o modelo 
degradador praticado a um modelo e 
cultura de usos, ocupação do solo e 

manejos integrado da vegetação, solos, 
corpos hídricos que mitigue impactos nas 

bacias hidrográficas e corpos hídricos 
associados, protegendo e preservando a 

qualidade e quantidade dos recursos 
hídricos. 



 
 
   

 

 

154 
 

Variável 

Relevância 
(1 a 5) 

1 – menos relevante 
5 – mais relevante 

Hipótese de comportamento 1 Hipótese de comportamento 2 Hipótese de comportamento 3 

degradação dos rios urbanos a 
exemplo do Verruga. 

Conservaçã
o do solo 

4 

Manutenção do padrão de 
ocupação, uso e manejo dos 

solos que reflete no estado de 
degradação gradativo solo, em 
sua qualidade / aspectos físico, 
químico e biológico enquanto 

recurso suporte para a produção 
agropecuária, sem adoção de 

boas práticas validadas de 
manejo e conservação de solos, 
prad. Como também, processos 

de degradação da terra 
ocorrentes nos espaços urbanos 

e periurbanos. 

Implementação de política pública de manejo 
e conservação do solo que capacite e fomente 
para adoção de boas práticas validadas que 
coíba processos de degradação do solo, a 

implementação dos cumprimentos de passivos 
diagnosticados no cadastro ambiental rural. 

Implementação de prad 

Cenário desejado que ajusta o modelo 
degradador praticado a um modelo e 

cultura de usos, ocupação do solo com 
adoção de boas práticas agrícolas 

validadas de manejo e conservação   solos 
com boa repercussão sobre os recursos 
hídricos e dinâmica hidroambiental das 

bacias hidrográficas refletidas na qualidade 
e quantidade dos recursos hídricos. 

Preservação 
de app´s 

5 

Manutenção e intensificação do 
modelo de ocupação 

desordenada que vem ocupando 
e degradando recursos naturais 

vegetação, solos, afetando a 
dinâmica hidroambiental dos 

corpos hídricos. 

Implementar política de preservação e 
requalificação ambiental de áreas degradadas 

considerando os mecanismos de controle, 
conscientização, usar cadastro ambiental rural 

como instrumento e de uso e ocupação do 
solo urbano. 

Cenário desejado de ter coibida a prática 
de ocupação de app, a requalificação de 

áreas de app degradadas. 

Preservação 
de uc´s 

5 

Manutenção do atual estado de 
conservação das uc, sem 
tendência melhorias ou 

retrocesso, sem plano de manejo. 

Implementar política de manutenção de 
unidades de conservação com planos de 

manejo que garantam efetiva preservação e 
requalificação desses espaços. 

Cenário desejado manter e expandir 
unidades de conservação com adequados 

planos de manejo e inovação com 
modelagem para implementar políticas de 
pagamento por serviços ambientais- psa 

no município. 

Áreas 
verdes 

urbanas 
4 

Permanência da prática de 
supressão de áreas verdes e falta 

de projeto paisagístico com 
espécies adequadas, 

permanecendo parcialmente 
preservadas apenas as áreas de 

Implementação de política ambiental de 
arborização adequada incorporando mais 

verde ao tecido urbano como serviço 
ambiental urbano pela função de qualidade 

paisagista e efeitos da vegetação no conforto 
térmico dissipando ilhas de calor na cidade 

Cenário desejado de ter implementado 
programa e ações de curto, médio e longo 
prazo projeto de arborização e paisagismo 
no tornando destacando como dos tecidos 

urbano mais verde da bahia e brasil 



 
 
   

 

 

155 
 

Variável 

Relevância 
(1 a 5) 

1 – menos relevante 
5 – mais relevante 

Hipótese de comportamento 1 Hipótese de comportamento 2 Hipótese de comportamento 3 

parque e as unidades de 
conservação, verde de em alguns 

espaços públicos jardins 

com manutenção aplicação de áreas verdes 
urbanas em todo tecido urbano. 

Estradas 
vicinais 

4 

Manter a forma de manejo da 
malha de estradas vicinais que 
resulta estado de precariedade 

geral, com melhorias por 
parolamentos pontuais, baixa 

relação custos / benefícios para 
usuários e erário. 

Mudanças na forma de manutenção e 
construção das vias, inovando com adoção de 
ajustes no traçado, incorporação de sistema 
de drenagem das águas pluviais validado e 

preconizado pelo programa produtor de água 
pela ana, modelo de malhas sustentáveis e 

resilientes, diminuindo gradativamente 
problemas relativos a mobilidade e descargas 

de sedimentos em corpos hídricos. 

Cenário desejado o município ter malha de 
estradas vicinais ajustada a um modelo de 

traçado resiliente validado pela ana que 
garante plenas condições de mobilidade 

durante todo ano servido como 
equipamento de mobilidade e de aporte de 

água de recarga, evitado transportar e 
depositar elevadas cargas de sedimentos 
assoreado nascentes e corpos hídricos. 

Redução significativa de custos com 
frequentes e pouco eficazes operações de 

patrolamentos. 

Áreas 
degradas, 

desertificada
s e erodidas 

4 

Permanecer com a adoção de 
formas e práticas de ocupação e 
usos desordenadas do solo sem 

adoção de boas práticas agrícolas 
de manejo e conservação de 

solos que vem disparando 
processos de degradação dos 

solos, erosão, podendo levar de 
desertificação. 

Implementar um programa de manejo 
integrado sustentável e recuperação de solos 

degradados através de assistência técnica 
com fomento de adoção de boas práticas 

agrícolas e ordenamento adequado da 
ocupação e uso do solo segundo classes de 

capacidade de uso. 

Cenário desejando de ter implementado 
um modelo de ocupação, usos e manejo 

dos solos em sistemas sustentável, 
resiliente de processos de degradação, 
preservando os recursos naturais solo, 

biodiversidade, recursos hídricos. 

Passivos 
ambientais 
em área de 
extrativismo 

mineral 

4 

Continuar com os procedimentos 
de licenciamento e monitoramento 
de passivos ambientais gerados 
pelas atividades de mineração 
sem fiscalizado por parte de 

órgão responsáveis pela 
implantação de prad, com 

passivos ambientais acumulados 
e suas repercussões na qualidade 

ambiental. 

Implementar plano de ordenamento de 
atividades de mineração sustentável, 

recuperação parcial de passivos ambientais 
por implementação adequada de prad, tac 

para cumprimento de condicionantes 
ambientais e medidas mitigadoras previstas no 

licenciamento. 

Cenário desejando pós implementação de 
plano de ordenamento de atividades de 

mineração com cumprimento de passivos, 
implementação das medidas mitigadoras, 
monitoramento e atualizações de licenças 

de operação mantendo e ampliando a 
atividade de mineração em modelo 

sustentável aplicando também paradigmas 
da economia circular. 
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Variável 

Relevância 
(1 a 5) 

1 – menos relevante 
5 – mais relevante 

Hipótese de comportamento 1 Hipótese de comportamento 2 Hipótese de comportamento 3 

Contaminaç
ão por 

efluentes 
contaminado

s 

5 

Manutenção da situação de falta 
de implementação de plano e 

política para universalização do 
saneamento com diminuição 

gradual de problemas de 
contaminação por esgoto e 

disposição inadequada resíduos. 

Elaborar e implementar plano de saneamento 
básico no município desenhado para 

universalizar os serviços de saneamento 
básico no município. 

Cenário desejado com a universalização 
de serviços coleta e tratamento de esgoto, 

reciclagem e disposição de resíduos 
sólidos, revitalização de rios e instalação 

de sistema de monitoramento da qualidade 
das águas superficial e subterrânea do 

município. 

Deposição e 
acúmulo de 

resíduos 
4 

Manutenção da situação de falta 
de implementação de plano e 

política para universalização do 
saneamento com diminuição 

gradual de problemas de 
contaminação por esgoto e 

disposição inadequada resíduos. 

Elaborar e implementar plano de saneamento 
básico no município desenhado para 

universalizar os serviços de saneamento 
básico no município. 

Cenário desejado com a universalização 
de serviços coleta e tratamento de esgoto, 

reciclagem e disposição de resíduos 
sólidos, revitalização de rios e instalação 

de sistema de monitoramento da qualidade 
das águas superficial e subterrânea do 

município. 
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Quadro 36 - Variáveis significativas relacionadas à Estrutura Espacial e Dinâmica Urbana 

Variável 

Relevância 
(1 a 5) 

1 – menos 
relevante 

5 – mais relevante 

Hipótese de 
comportamento 1 

Hipótese de 
comportamento 2 

Hipótese de 
comportamento 3 

Hipótese de 
comportamento 4 

Hipótese de 
comportamento 5 

Quantidade de 
população 
polarizada 

2 
Aumento da população 

polarizada sem investimento 
na economia local 

Aumento da população 
polarizada com 

investimento na economia 
local 

Redução da população 
polarizada sem 
investimento na 
economia local 

Redução da população 
polarizada com 
investimento na 
economia local 

- 

Adensamento 
das terras 

dentro do anel 
rodoviário 

5 

Aumento do adensamento 
das terras dentro do anel 
rodoviário considerando a 

legislação urbanística 

Aumento do adensamento 
das terras dentro do anel 

rodoviário não 
considerando a legislação 

urbanística 

Permanência da 
ocupação difusa 

- - 

Produção do 
mercado 

imobiliário 
3 

Fortalecimento do mercado 
imobiliário, utilizando 

corretamente da legislação 
urbanística 

Fortalecimento do mercado 
imobiliário, não utilizando 

corretamente da legislação 
urbanística 

Enfraquecimento do 
mercado imobiliário 

- - 

Capacidade 
viária do centro 

tradicional 
4 

Extrapolação da capacidade 
com o aumento do 

dinamismo no centro 
tradicional sem ordenamento 

do sistema viário 

Respeito à capacidade 
com o aumento do 

dinamismo no centro 
tradicional com 

ordenamento do sistema 
viário 

Subutilização da 
capacidade com o 
esvaziamento do 
centro tradicional 

- - 

Oferta de linhas 
de ônibus na 

periferia 
5 

Aumento da oferta de linhas 
de ônibus 

Permanência da oferta de 
linhas de ônibus 

Diminuição da oferta de 
linhas de ônibus 

Implantação de outro 
modal de transporte 

 
 
 
 
- 

Fluxo de 
veículos em 

campinhos em 
função do novo 

aeroporto 

3 

Aumento do fluxo devido a 
utilização da via interna de 
campinhos como acesso 

principal com ampliação da 
capacidade via e ações para 

redução do impacto na 
vizinhança 

Aumento do fluxo devido a 
utilização da via interna de 
campinhos como acesso 
principal se ampliação da 

capacidade via e sem 
ações para redução do 
impacto na vizinhança 

Aumento do fluxo 
devido a utilização da 

via interna de 
campinhos como 

acesso secundário com 
ampliação da 

capacidade via e ações 

Aumento do fluxo devido 
a utilização da via interna 

de campinhos como 
acesso secundário sem 

ampliação da capacidade 
via e sem ações para 

redução do impacto na 
vizinhança 

Sem acesso ao novo 
aeroporto pelo bairro de 

campinhos 
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Variável 

Relevância 
(1 a 5) 

1 – menos 
relevante 

5 – mais relevante 

Hipótese de 
comportamento 1 

Hipótese de 
comportamento 2 

Hipótese de 
comportamento 3 

Hipótese de 
comportamento 4 

Hipótese de 
comportamento 5 

para redução do 
impacto na vizinhança 

Patrimônio 
ambiental no 

centro 
tradicional 

3 
Perda contínua de 

exemplares devido á falta de 
políticas de preservação 

Descontinuidade da perda 
de exemplares a partir do 
engajamento da gestão 

pública 

Descontinuidade da 
perda e recuperação 

do exemplares 
restantes a partir do 

engajamento da gestão 
pública 

- - 

Subcentros de 
comércio e 

serviços 
4 

Estímulo a descentralização 
enfraquecendo o centro 

tradicional 

Manter a soberania do 
centro tradicional, porém 

estimulando uso 
diversificado nos bairros 

Total investimento no 
centro antigo para 

revitalização e 
ampliação da oferta de 

comércio e serviço 

 - 

Ocupações 
precárias em 
área irregular 

5 
Organização do que já está 

ocupado e fiscalização 
contra novas ocupações 

Organização do que já 
está ocupado, porém sem 
fiscalização contra novas 

ocupações que irão 
aumentar 

Permanência do 
descontrole e 

crescimento da 
ocupação avançando 
na serra do periperi 

- - 

Efetividade da 
gestão na 

aplicação da 
políticas 
urbanas 

5 
Permanência do modelo de 
gestão atual com novo pddu 

aprovado 

Permanência do modelo 
de gestão atual sem 

aprovação do novo pddu 

Aprovação do novo 
pddu e criação/ 

fortalecimento do setor 
responsável pela 

gestão urbana 

- - 

Número de 
espaços 

públicos de 
qualidade 

3 
Investimento prioritário nos 

espaços públicos dos bairros 
centrais 

Investimento prioritário nos 
espaços públicos dos 

bairros periféricos 

Permanência de falta 
de investimento em 

toda a cidade 
- - 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP (2019).
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Quadro 37 - Variáveis significativas relacionadas à Infraestrutura 

Tema/subtema Variável 

Relevância (1 a 5) 

Hipótese de 
comportamento 1 

Hipótese de 
comportamento 2 

Hipótese de 
comportamento 3 

Hipótese de 
comportamento 4 

1 – menos relevante 

5 – mais relevante 

Abastecimento de 
água 

Cobertura do serviço 
de abastecimento de 

água pela 
concessionária 

5 

Aumentar e a área de 
cobertura 

acompanhando o 
crescimento do 

município. 

Aumentar e a área de 
cobertura acompanhando 
numa taxa menor que a 

de crescimento da 
cidade. 

Manter a cobertura 
atual enquanto a 
cidade cresce. 

Melhorar serviço 
apenas na sede e 
não nos distritos. 

Existência de soluções 
alternativas de 

abastecimento de 
água 

5 

Aumentar e a área de 
cobertura 

acompanhando o 
crescimento do 

município. 

Aumentar e a área de 
cobertura acompanhando 
numa taxa menor que a 

de crescimento da 
cidade. 

Manter a cobertura 
atual enquanto a 
cidade cresce. 

Melhorar serviço 
apenas na sede e 
não nos distritos. 

Disponibilidade de 
água 

5 
Construção da 

barragem de catolé e 
inhobim 

Construção da barragem 
de catolé 

Construção da 
barragem de catolé e 

de pequenas 
barragens no planalto 

da conquista 

Construção da 
barragem de catolé 

Esgotamento sanitário 

Cobertura do serviço 
de esgotamento 
sanitário na sede 

5 

Aumentar e a área de 
cobertura 

acompanhando o 
crescimento do 

município. 

Aumentar e a área de 
cobertura acompanhando 
numa taxa menor que a 

de crescimento da 
cidade. 

Manter a cobertura 
atual enquanto a 
cidade cresce. 

Melhorar serviço 
apenas na sede e 
não nos distritos. 

Implantação de 
soluções de 

ecossaneamento nos 
distritos e localidade 

rurais 

4 

Aumentar e a área de 
cobertura 

acompanhando o 
crescimento do 

município. 

Aumentar e a área de 
cobertura acompanhando 
numa taxa menor que a 

de crescimento da 
cidade. 

Manter a cobertura 
atual enquanto a 
cidade cresce. 

Melhorar serviço 
apenas na sede e 
não nos distritos. 

Percentual de 
tratamento de esgoto 

4 

Aumentar a uma taxa 
inferior ao 

crescimento da 
população 

Aumento de volume a 
uma taxa maior do que a 

taxa de crescimento 
populacional, como 

ocorre no país. 

Aumento de volume 
devido à maior 

cobertura da coleta e 
do crescimento 
populacional. 

Estagnar, mesmo 
com o crescimento 

populacional 
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Tema/subtema Variável 

Relevância (1 a 5) 

Hipótese de 
comportamento 1 

Hipótese de 
comportamento 2 

Hipótese de 
comportamento 3 

Hipótese de 
comportamento 4 

1 – menos relevante 

5 – mais relevante 

Resíduos sólidos 

Cobertura do serviço 
de coleta de resíduos 

domésticos 
5 

Aumentar e a área de 
cobertura 

acompanhando o 
crescimento da 

cidade. 

Aumentar e a área de 
cobertura acompanhando 
numa taxa menor que a 

de crescimento da 
cidade. 

Manter a cobertura 
atual enquanto a 
cidade cresce. 

Melhorar serviço 
apenas na sede e 
não nos distritos. 

Cobertura do serviço 
de limpeza pública 

(varrição e capinagem) 
5 

Aumentar e a área de 
cobertura 

acompanhando o 
crescimento da 

cidade. 

Aumentar e a área de 
cobertura acompanhando 
numa taxa menor que a 

de crescimento da 
cidade. 

Manter a cobertura 
atual enquanto a 
cidade cresce. 

Melhorar serviço 
apenas na sede e 
não nos distritos. 

Volume de resíduos 
coletado 

4 

Continuar crescendo 
a uma taxa de 2% a.a 
enquanto a população 

cresce 3% a.a 

Aumento de volume a 
uma taxa maior do que a 

taxa de crescimento 
populacional, como 

ocorre no país. 

Aumento de volume 
devido à maior 

cobertura da coleta e 
do crescimento 
populacional. 

Estagnar, mesmo 
com o crescimento 

populacional, devido 
à prática de redução. 

Volume de resíduos 
destinado ao aterro 

sanitário 
5 

Aumentar menos que 
o aumento 

populacional 

Aumentar muito mais do 
que o aumento 
populacional 

Estagnar devido ao 
aumento de 
reciclagem 

Diminuir com o 
aumento da 
reciclagem e 

compostagem no 
município 

Volume de resíduos 
reciclados. 

5 

Diminuir com a 
extinção ou 

diminuição das 
iniciativas de 
reciclagem 

Estagnar se as 
cooperativas não tiverem 
condições de ampliação. 

Aumentar 
razoavelmente com 

criação de mais 
cooperativas e galpões 

de separação 

Separar todo 
material reciclável 

que iria para o aterro 
e encaminhá-los 
para reciclagem 

Manejo e drenagem 
de águas pluviais 

urbanas 

Cobertura do serviço 
de drenagem de águas 

pluviais 
5 

Aumentar e a área de 
cobertura 

acompanhando o 
crescimento do 

município. 

Cadastro criterioso de 
toda a rede de drenagem 

para identificação de 
áreas descobertas. 
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Tema/subtema Variável 

Relevância (1 a 5) 

Hipótese de 
comportamento 1 

Hipótese de 
comportamento 2 

Hipótese de 
comportamento 3 

Hipótese de 
comportamento 4 

1 – menos relevante 

5 – mais relevante 

Existência de soluções 
para reaproveitamento, 
retenção e dentenção 

do escoamento 
superficial 

5 

Aumentar e a área de 
cobertura 

acompanhando o 
crescimento do 

município, além de 
investimentos em 

infraestruturas 
capazes de sanar os 

problemas 

Com auxilio do pmsb, 
executar programas, 
projetos e ações que 

abordem o 
reaproveitamento dos 

recursos hídricos 

Executar medidas de 
acumulo e produção 

de água no planalto do 
município de vitória da 

conquista 

 

Condições físicas dos 
equipamentos de 

drenagem 
4 

Monitoramento e 
manutenção dos 
equipamentos 

Ampliação dos sistemas 
e componentes a fim de 
equacionar e minimizar o 

volume defluente 

  

Existência de áreas 
verdes na região 

analisada 
3 

Intensificar incentivos 
relacionados ao 

reflorestamento e 
recuperação de áreas 

degradadas 

Delimitação e fiscalização 
de áreas protegidas, 

evitando a supressão de 
vegetação ainda 

existente 

  

Cumprimento das 
metas e diretrizes 

estruturais (projetos) 
previstas no pddu 

3 
Análise e execução 
de metas previstas 

em planos anteriores 

Elaboração de novas 
propostas que 

contemplem anteriores 
não cumpridas 

  

Ocorrência de 
alagamentos 

5 

Identificação dos 
pontos de 

alagamentos e da 
frequência com que 
ocorrem os eventos 

Execução de serviços no 
que diz respeito à 
implantação de 

equipamentos da 
microdrenagem 

Aumentar a 
quantidade de bacias 
de detenção/retenção, 
para suavizar o volume 
escoado e reduzir os 

riscos de 
extravasamento nos 

sistemas. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP (2019) 
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Quadro 38 - Variáveis significativas relacionadas à Gestão 

Variável 
Relevância 

(1 a 5) 
Hipótese de comportamento 1 Hipótese de comportamento 2 Hipótese de comportamento 3 

Cumprimento da 
função social da 

propriedade 
5 

Existência de vazios urbanos, ausência de 
espaços públicos de qualidade, subutilização 

de espaços e imóveis 

Edificação de parte dos vazios urbanos, 
aumento dos espaços públicos de qualidade 
e utilização de parte dos espaços e imóveis 

antes subutilizados 

Edificação dos vazios urbanos e utilização das 
áreas e imóveis subutilizados, promovendo 
espaços públicos acessíveis e de qualidade 

Relação entre 
infraestrutura de 

mobilidade urbana e 
demanda 

5 
Prejuízo ao direito de ir e vir, inclusive do 

acesso ao trabalho, saúde e educação, além 
de deterioração da vida cultural da cidade 

Aumento da infraestrutura de mobilidade 
permitindo acesso de parte da população 

aos diversos locais da cidade 

Infraestrutura de mobilidade compatível com a 
demanda da cidade, permitindo pleno acesso 

à mesma 

Relação entre 
infraestrutura dos 

serviços públicos e 
demanda 

5 
Aumento das doenças e mortalidade e 

diminuição do acesso à educação 

Aumento da infraestrutura descentralizada 
dos serviços públicos, impactando 
positivamente a saúde, educação e 

segurança locais 

Infraestrutura dos serviços públicos 
compatível com a demanda da cidade, 

promovendo saúde, educação e segurança no 
município 

Eficácia e 
aplicabilidade do 

pddu 
4 

Ocupação e uso desordenado do solo e 
ausência de fiscalização 

Fiscalização das áreas de valor ambiental, 
impactando positivamente a qualidade de 

vida 

Aplicação dos instrumentos da política urbana 
e implementação das alternativas indicadas no 
plano, promovendo qualidade de vida em toda 

a cidade 

Atuação efetiva dos 
conselhos na gestão 

dos recursos 
2 

Aplicação de recursos sem participação 
popular 

Atuação efetiva apenas em alguns 
conselhos 

Atuação e integração dos conselhos 
municipais, promovendo uma gestão 
participativa dos recursos públicos 
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4.3. INTERAÇÕES ENTRE TEMAS E VARIÁVEIS 

Do Quadro 39 ao Quadro 49 são apresentadas as interrelações entre as variáveis e 

aspectos e processos relacionados a outros temas de interesse para o planejamento 

urbano e estudados na fase de diagnósticos. O exame dessas interações sinaliza de forma 

sintética a complexidade de alguns processos e situações urbanas que merecem uma 

abordagem interdisciplinar quando da etapa propositiva. Complementa essa análise o 

exame da interação entre variáveis apruradas pelos especialistas em seus estudos, 

observadas as contribuições aportadas nos grupos temáticos do Grupo de Trabalho e 

Acompanhamento (GTA). 
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Quadro 39 – Interação variável x tema - Socioeconomia 

Aspecto 
Destacado 

Interação com outros temas 

Socioeconomia Meio ambiente Infraestrutura Urbanismo Gestão 

Agricultura em 
declínio 

Poluição ambiental. 
Degradação do solo. 

Contaminação 
química. 
Erosão 

Perdas provocadas por estradas em 
péssimo estado. 

Centros de abastecimento 
insuficientes. 

Feiras livres desestruturadas 

Estrutura urbana dos povoados 
insuficiente para suporte aos 

agricultores 

Falta de políticas de ater 
Falta políticas de abastecimento 

Falta plano para valorizar a cafeicultura 
Valorizar a produção local de alimentos para a 

merenda escolar 

Industria fraca 
Poluição ambiental. 

Rejeitos e efluentes. 
 

Distrito industrial sufocado pela 
cidade. 

Distrito industrial descaracterizado. 
Limitação de logística (rodoviário) 

Desemprego na área urbana 
Falta de incentivos para indústrias de alimentos. 

Uso do solo no distrito industrial requer regularização 

Serviços 
Geram poluição 

ambiental 
Insegurança hídrica freia expansão 

dos serviços 
Localização inadequada das 

unidades na área urbana 
Necessidade de expansão dos serviços públicos. 

Qualidade dos serviços é insuficiente 

Saneamento 

Resíduos e efluentes 
Sem tratamento 
degradam meio 

ambiente 

Água – suprimento insuficiente a 
médio e longo prazos comprometem 

Investimentos em esgotamento 
sanitário. 

Falta de regularidade da coleta de lixo 

Legilação obriga universalização 
dos serviços de saneamento 

básico 

Rede insuficiente de águas pluviais compromete o 
esgotamento. 

Reutilização de materiais recicláveis diminuem a 
destinação dos rejeitos 

Educação 

Falta de conscientização 
e educação trazem 
prejuízos ao meio 

ambiente 

Falta de educação formal limita a 
mobilização para demandar as 

infraestruturas necessárias 
 

Qualidade da educação é afetada 
por aspectos urbanísticos não 
adequdammente tratados nos 

novos projetos 
 

A educação sofre prejuízos sem uma rede de 
creches que atenda a demanda. 

Qualidade do ensino fundamental é afetada pela 
gestão. 

Educação é afetada pela gestão da merenda escolar, 
Melhora com implantação do turno integral nas 

escolas 

Saúde 
Clima da cidade é 

favorável 
 

Falta de saneamento básico aumenta 
a ocorrência de doenças 

Pode ser afetada por aspectos 
urbanísticos nos novos projetos 

de saúde 

Afetada pela rede insuficiente de unidades de saúde 
da família. 

Distritos mais populosos requerem unidades de 
saúde. 

Mobilidade 
urbana 

Mobilidade inadequada 
gera prejuízos 

ambientais 

Rede de transporte não atnde a 
demanda atual 

Não há projetos para transporte de 
massa 

Baixa produtividade do trabalho 

Inadequada estrutura para 
pedestres e pessoas com 
necessidades especiais 

Transporte e acessibilidade insuficientes. 
Ausência de projetos inovadores de mobilidade 

urbana. 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP (2019)  
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Quadro 40 - Interação variável x tema - Comunidades quilombolas 

Aspecto 
Destacado 

Interação com outros temas 

Socioeconomia Meio ambiente Infraestrutura Gestão Urbanismo 

Transporte precário   Poucos horários   

Estradas ruins   Falta de manutenção   

Serviço de saúde 
deficiente 

   

• Equipe não é suficiente nos 
distritos 

• Atendimento de emergência 
inexistente nos distritos 

• Atendimento móvel 

• Criação de casa de apoio para 
pacientes na sede 

 

Falta de acessibilidade 
nos espaços públicos 

    

Faltam rampas de 
acesso 

Parques sem 
acessibilidade 

Proteção aos açudes  Medidas de proteção    

Ausência de 
esgotamento sanitário 

 
Soluções alternativas 

sustentáveis 
Soluções alternativas 

sustentáveis 
  

Desemprego 
Sem estímulo à agricultura 

familiar 
Grandes produtores utilizam 

as terras 
   

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP (2019)  
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Quadro 41 - Interação variável x variável - Socioeconomia 

Interação entre variáveis 

Variável/variável 
Envelhecimento 

da população 
Crescimento da 

população 
Esgotamento sanitário Segurança hídrica Política Infraestrutura Educacional 

Poder de 
influência 

Envelhecimento 
da população 

 
Diminui a 

proporção de 
jovens. 4 

População envelhecida é mais 
vulnerável a externalidades 
negativas de esgotamento 
sanitário insatisfatório. 3 

Segurança hídrica 
contribui para 

melhorar saúde da 
população idosa, 4 

População 
envelhecida é mais 
vulnerável e requer 

políticas específicas. 
5 

Necessita 
mobilidade 

específica e mais 
abrangente, 3 

O analfabetismo dos 
idosos aumenta sem 

investimento em 
educação fundamental 

específica 2 

21 

Crescimento da 
população 

Contribui para 
aumento da 

população de 
idosos, 3 

 Pressiona a capacidade dos 
serviços de saneamento. 4 

Pressiona o aumento 
da demanda hídrica. 

5 

Requer maior 
atenção com oferta 

de serviços públicos, 
2 

Pressiona a 
demanda por 
infraestruturas 

básicas. 4 

Pressiona a demanda 
por serviços 

educacionais. 4 
22 

Esgotamento 
sanitário 

Idosos mais 
vulneráveis à falta 
de esgotamento, 4. 

Expansão do 
esgotamento deve 

acompanhar 
crescimento 

populacional além 
de zerar passivo, 5 

 

Esgotamento 
sanitário é 

diretamente afetado 
pela segurança 

hídrica, 4 

Uma clara definição 
política é essencial 
para execução do 

plano de 
esgotamento 
sanitário, 5 

Implantação das 
infraestruturas com 

planejamento 
adequado pode 

minimizar conflitos 
entre diferentes 
infraestruturas, 4 

Esgotamento sanitário 
importante para 

prevenir doenças de 
veiculação hídrica. 

Falta educação 
ambiental desde o 

ensino fundamental, 3 

26 

Segurança 
hídrica 

Segurança hídrica 
contribui para 

saúde da 
população idosa, 4 

Segurança hídrica 
garante a saúde de 
uma população em 

crescimento, 4 

A segurança hídrica é fundamental 
para universalização do 
esgotamento sanitário, 4 

 
Decisões políticas 

podem afetar 
segurança hídrica, 4 

A segurança 
hídrica depende de 

bons projetos de 
infraestrutura, 4 

A educação ambiental 
é importante para 

prevenir o 
desabastecimento. 

Sua importância 
começa com o ensino 

fundamental, 3 

23 
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Interação entre variáveis 

Variável/variável 
Envelhecimento 

da população 
Crescimento da 

população 
Esgotamento sanitário Segurança hídrica Política Infraestrutura Educacional 

Poder de 
influência 

Política 

População 
envelhecida é mais 
vulnerável a falta 

de políticas 
específicas. 5 

Requer maior 
atenção com oferta 

de serviços 
públicos, 2 

Uma clara definição política é 
essencial para execução do plano 

de esgotamento sanitário, 5 

Decisões políticas 
podem afetar 

segurança hídrica, 4 

 

Melhoria na 
infraestrutura 
depende de 

decisões políticas, 
4 

Política pública deve 
estabelecer período 
integral no ensino 

fundamental, 5 

25 

Infraestrutura 
Necessário melhor 

mobilidade. 3 

Pressiona a 
demanda por 
infraestruturas 

básicas. 4 

Planejamento adequado na 
implantação das infraestruturas 
pode minimizar conflitos entre 
diferentes infraestruturas, 4 

A segurança hídrica 
depende de bons 

projetos de 
infraestrutura, 4 

Melhoria na 
infraestrutura 

depende de decisões 
políticas, 4 

 

Melhorias na 
infraestrutura 

melhoram a educação, 
3 

22 

Educacional 
Reduzir o 

analfabetismo dos 
idosos, 2 

Pressiona a 
demanda por 

serviços 
educacionais. 4 

A importância do esgotamento 
sanitário para prevenir doenças de 

veiculação hídrica deve estar 
presente na educação desde o 

ensino fundamental, 3 

A segurança hídrica 
é importante para 

prevenir doenças de 
veiculação hídrica e 
deve estar presente 
na educação desde 

o ensino 
fundamental, 3 

Política deve 
estabelecer período 
integral no ensino 

fundamental, 5 

Melhorias na 
infraestrutura 
melhoram a 
educação, 3 

 20 

Grau de 
dependência 

20 23 23 24 25 22 20   

Fonte: Adaptado de Godet, 1995; Macroplan, 1996 apud Buarque, 2003. 
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Quadro 42 - Interação variável x tema – Meio Ambiente 

Aspecto destacado 

Interação com outros temas 

Urbanismo Infraestrutura Gestão Socioeconômia 
Meio ambiente 

Cobertura vegetal Recursos hídricos Solos 

Supressão de 
vegetação na serra do 

periperi 

Expansão da 
ocupação irregular e 

urbanização 

   Introdução de 
espécies exóticas 

Degradação de matas 
ciliares de rios e nascentes 

Aumento da 
susceptibiliade a 

processos erosivos 

Supressão de 
vegetação ciliar de 

corpos hídricos 

Expansão da 
ocupação irregular e 

urbanização 

 
Falta de fiscalização e 

penalização por práticas 
irregulares 

 
Plantio de pastos e 

culturas agrícolas em 
app´s 

Degradação do estado de 
conservação dos 

mananciais 

Aumento da 
susceptibiliade a 

processos erosivos e 
assoreamentos 

Supressão de 
vegetação em áreas 

de app 

Indicador de expansão 
desordenada irregular 

do tecido urbanano 

 

Idica falta de gestão com 
instrumentos de comando 

e controle para coibir a 
ocupação desordenada 
irregurlar da ocupação e 

usos do solo. 

Indica insutentabilidade 
socioeconomica vez 
que a degradação 

ambiental tem custo, 
reduz a produtividade 

da terra e a 
dispobililidade dos 
recursos hídricos 

Perda de 
biodiversidade 

funcional 
especializada na 
paisagem para 

estabilizar e preservar 
área de interesse 

ambietnal vulneraveis 
a sofrer porcessos de 

degradação 

Supressão de matas 
ciliares de rios e 

nascentes, de app em 
geral, falta de reserva 

legal, degrada a dinamica 
hidroambiental das bacias 
hidrográficas compromete 
a quantidade e qualidade 

dos recusros hídricos (rios, 
lagos, aquiferos). 

A supressão de 
vegetação pela 

funcionalidade de 
interceptar ação erosiva 

das chuvas e do 
escoamanto aumenta a 

susceptibiliade a 
degradação do solo por 

processos erosivos. 

Priva cidade de 
espaços de interesse 
ambiental para mitigar 

ilhas de calor e 
qualidade paisagem 

urbana 

   

Introdução em escla 
de monocultivos de 
pastos e culturas 

agrícolas, exoticas em 
app´s. 

Degradação do estado de 
conservação dos 

mananciais afetando 
qualtidade e qualidade dos 

recursos hídricos. 

Aumento da 
susceptibiliade a 

processos de degradação 
fisica, quimica, biologica 

podendo chegar a 
processo de desertificção 
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Aspecto destacado 

Interação com outros temas 

Urbanismo Infraestrutura Gestão Socioeconômia 
Meio ambiente 

Cobertura vegetal Recursos hídricos Solos 

Disposição irregular 
de esgotos e efluentes 

contaminados 

Falta de 
universalização dos 

serviços de 
sanaemanto nos sitios 
urbanos com coleta, 

tratamento e 
lançamantos de 

efluenntes associada 
com ocupações 

urbanas irregulares. 

Ausência de politica 
publica eficaz de 
saneamento e de 

presença de  
infraestruturas adequada  

de saneamento 

Falta de politica publica 
com ações efetivas de 

serviços de saneamanto 
básico e fiscalização por 
mecanismos de comando 
e controle de proteção da 

saúde pública. 

Existência de família em 
situação de pobreza e 
sem acesso de seriços 

básicos 

 

Insegurança hídrica por 
contaminação de 

mananciais hídricos 
superficiais e subterrâneos 

com rebatimento sobre 
saude publica (doenças de 

veiculação hídrica) 

Contaminação quimica e 
bacteriologica do solo 

Degradação e erosões 
de estradas vicinais 

Mobilidade precaria 
que dificulta as 

necessarias relaçoes e 
dinamica campo x sitio 

urbano. 

Falta de sistemas de 
drenagem pluvial 

Cerçe de ações de 
politica publica de 

qualidade da mobilidade 
rural por adequada forma 

de traçado tecnico e 
manejo e manutencão a 
exemplo do modelo do 
programa produtor de 

água validado e 
recomendado pela 

agencia nacional de água. 

Elevados custos com 
ferquentes manuteções 
das vias vicinais, riscos 

de acidentes, 
depreciação de 
veiculos, motos, 
dificuldade no 

escoamento de 
produção. 

A cobertura vegetal 
nas faixas de servidão  
das estradas vicinais 

contribuem para 
estabilização do leito 

de rolamento das vias, 
diminuição de 

procesos erosivos e 
como  recptoras de 

aguas pluviais 

Assoreamento de 
nascentes e  corpos 

hídricos 

Problemas de erosão 
hídrica por degradação do 
solo ao longo das faixas 
de servisão da malha de 

vias vicinais 

Deficit de áreas 
verdes urbanas 

Supressão de áreas de 
interesse ambietal 

existentes com 
funcionalidade de 
serviço ambiental 

urbano,  por ocupação 
e usos irregular da 

terra para construção 
de loteamentos e 

condomínios 

Aumento de áreas 
impermeabilizadas 
contrinuindo para 

inundações no sitio 
urbano. 

Falta de açoes de politica 
pública de 

conscientização, 
incentivo, regulação  

fiscalização da gestão 
pública , resgatar e 

atualizar projeto arborize. 
Detecta-se alta demanda 

da população pela  
remoção de árvores 

Afeta qualidade de vida 
da população e usiarios 

da cidade com 
transtornos causados 

pela inundações e 
desconforto termico que 

podem ser mitigados 
pela preservação e 

requalificação de areas 
de interesse ambiental 
como rios, lagos,  areas 

verdes por suas 
funcionalidades 

Baixa densidade de 
arborização /verde no 
sitio urbano e plantio 

de espécies com 
características 

inadequadas para 
paisagismo 

Compromete a dinamica 
hidroambiental, qualidade 
e funcionalidade de rios, 

nascentes, lagoas 
inseridos no tecido urbano. 
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Aspecto destacado 

Interação com outros temas 

Urbanismo Infraestrutura Gestão Socioeconômia 
Meio ambiente 

Cobertura vegetal Recursos hídricos Solos 

enquanto serviços 
ambiental urbano. 

Degradação de app´s 
e uc´s 

Indicador de expansão 
desordenada  irregular 
do tecido urbanano em 
conflitivo com atributos 
e funcionalidades dos 

espaços 

A supressão da 
vegetação em app´s e 

unidades de 
conservação tem 

rebatimento sobre o 
volume de água 

produzida em periodos 
de chuvas intensas 

impactando o sistema de 
drenagem 

Falta de ações efetivas 
para preservação e 

recuperação das áreas de 
proteção e conservação                            

- falta de gestão e 
fiscalização desses locais 

 Supressão de 
vegetação 

Degradação e perda de 
qualidade ambiental por 
impactos da atividade 

antrópica 

 

Baixa qualidade 
ambiental de lagoas e 

rios urbanos 

Reflexo do processo 
de ocupação 

desordenada, irergular 
e falta de consciecia 
por parte da gestão 

publica e popolação da 
imprtancia e 

funcionalidade dos rios 
e lagoas como 

ecoinfraestuturas que 
prestam serviços 

ambientais urbanos, na 
drenagem, qualidade 

paisagistica, mitigação 

Tem relação com 
dinamica da drenagem 

urbana como 
ecoinfraestrutura com 
funcionalidade para 
absorver e drenar 
volumes de aguas 
pluviais mitigando 

ocorrencias de 
inundações. 

A exemplo do estado 
hidroambiental do 

verruga, lagoas, canais de 
drenagem recomenda 
atenção de ações de 

politica publica ambiental 
para requalificação e 

resgate funcionalidadades 
dos dos rios e lagos 

urbanos. 

A degradação dos rios e 
lagos  afetam a 

segurnça hídrica, tem 
rebatimentos sobre 
saúde pública e de 
serviços ambientais 

urbanos na drengem, na 
regulação de 

temperatura ambiente, 
de qualidade da 

paisagem, qualidade de 
vida. 

A requaificação 
hidroambiental dos 

rios e lagoas urbanos 
com o resgate da 

função da cobertura 
vegetal app é requisito 

importante de 
qualidade de vida no 

espaço urbano 
conteção de 

indunadões, qualidade 
paisagistica, mitigação 

de ilhas de calor. 

Os rios urbanos e lagoas 
estão inseridos em bacias 
higrograficas,sendo assim  
direta e indiretmante fazer 
parte para contribuir coa 

dispibilidade hídrica. 
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Aspecto destacado 

Interação com outros temas 

Urbanismo Infraestrutura Gestão Socioeconômia 
Meio ambiente 

Cobertura vegetal Recursos hídricos Solos 

de ilhas de calor, 
conforto termico, 

mitigação de 
inundações. 

Rebatimento sobre 
saude pública. 

Fragmentação e 
formação de mosaicos 
na cobertura vegetal 

do território 

Permite perceber 
conflitos da cultura de 

ocupação e usos 
conflitivos por 

ocupação 
desordenada nos 

espaços de campo e 
cidade com perda de 
quualidade ambiental 

 

Falta politica publica com 
açoes efetivas para coibir 

usos  e ocupação 
ambientalmente 

conflitivos fora do 
zonemanto aeoecologico 

Todo processo de 
degradação pode ser 

valorado por 
indicadores de perdas 

de qualidade ambiental, 
de serviços ambientais, 
de perda de produção 
da terra, dos custos de 
produção e de cusos de 
recuperação de áreas 

degradadas. 

Perda de 
biodiversidade e 
funcionalidade da 

cobertuta vegetal  na 
paisagem  para 

estabilizar e preservar 
área de interesse 

ambietal vulneraveis a 
sofrer porcessos de 
degradação do solo, 
dos recursos hídricos 

Degradação de matas 
ciliares e outras áreas de 

app´s em bacias 
hidrográficas  aumento da 
vulnerabilidade ambiental 
de mananciais hídricos em 

perdas de quantidade e 
qualidade. 

Supressão generalizada 
de vegetação expõe solos 

a porcessos erosivos 
acelerados 

Utilização excessiva 
de agrotóxicos e 

químicos na 
agricultura e pecuária 

  

Falta de gestão e controle 
sobre o uso excessivo de 

agrotóxicos                       
- falta de instruções e 
capacitações sobre 

formas alternativas e 
sustentáveis de manejo 

  
Contaminação de 

mananciais hídricos 
subterrâneos e superficiais 

Contaminação e 
degradação do solo 
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Aspecto destacado 

Interação com outros temas 

Urbanismo Infraestrutura Gestão Socioeconômia 
Meio ambiente 

Cobertura vegetal Recursos hídricos Solos 

Prática de queimadas   

Falta de fiscalização e 
penalização por práticas 

irregulares                             
- falta de instruções e 
capacitações sobre 

formas alternativas e 
sustentáveis de manejo 

 

Supressão de 
vegetação nativa com 
risco de alastramento 

e devastação de 
grandes áreas 

Supressão de vegetação 
ciliar 

Degradação e exposição 
do solo 

Impactos e pressões 
ambientais de 
atividades de 

mineração 

 

Tem relação com 
sanaeamento por haver, 

via de regra, uso 
significtivo de agua, 

geração e efluentes e 
residuos solidos da lavra 

que precisam ter 
tratamento e destinação 

adequados 

Requer que municipio 
tenha efetivo plano de 

gestão e controle sobre 
atividade de mineração 

através de ações efetivas 
de licenciamanto, 

monitoramanto e ações 
de recuperação e 

minimização de impactos 
ambientais (prad) 

Atividade economica 
relevante para a 
economia local e 

regional 

Supressão de 
vegetação em áreas 

de jazidas, requer 
execução de prad 

para recomposição e 
requalificação 

paisagistica com 
revegetação. 

Alteração da dinâmica 
hídrica em locais de 

intervenção por atividade 
mineradora, com pressões 

e impactos de diversas 
ordens, como: supressão 

de vegetação ciliar, 
aterramento, 

contaminação, 
assoreamento, etc. 

Pela natureza da 
atividade ocorre um 

desmonte da paisagem 
afetando solos gerando 

passivo com necessidade 
de prad. 

Expansão de 
monoculturas de 

eucalipto 

    

Formação de 
"desertos verdes", 

com pouca 
biodiversidade 

Sobrecarga de mananciais 
hídricos 

Degradação e 
empobrecimento do solo 

por consequência da 
monocultura 

Expansão de 
atividades 

agropecuária 

  

Requer ações de politica 
publicas para estimular a 

efetiva adequação 
ambiental das 

propriedades rurais. 

Os arranjos produtivos 
agrosilvopastoris 

representam setor de 
expresiva improtancia 

socioeconomica 

Supressão de 
vegetação para plantio 

de pastos de capim 

Supressão de vegetação 
ciliar, contaminação e 

degradação de nascentes 
por acesso de animais, 

sobrecarga de mananciais 
por retirada de água para 

irrigação 

Quando boas praticas de 
manejo e conservação 

dos solos não são 
adotados processos de 

degradação fiscicas 
(compactação, exposição 
e erosão) e química das 

terras são evidentes. 

Expansão de 
loteamentos e 
condomínios 

 

Risco de pressão 
ambiental em locais sem 

infraestrutura de 
saneamento 

Falta de gestão e controle 
sobre a implantação de 
loteamentos irregulares      

- descumprimento de leis 
de restrição de uso em 

áreas de proteção 

 

Supressão de 
vegetação nativa na 

área dos 
empreendimentos 

Alteração da dinâmica 
hídrica em locais de 

intervenção por obras e 
empreendimentos                 

- aterramento e 
degradação de nascentes 
e corpos hídricos próximos 

Alteração do solo por 
internveções construtivas 
e por mudança no padrão 

de ocupação e uso do 
solo 
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Aspecto destacado 

Interação com outros temas 

Urbanismo Infraestrutura Gestão Socioeconômia 
Meio ambiente 

Cobertura vegetal Recursos hídricos Solos 

Aumento da 
impermeabilização do 

solo urbano 

Tendência de padrão 
construtivo de vias e 
moradias com pouca 

permeabilidade 

Inexistência e/ou 
ineficiência de sistemas 

de drenagem pluvial 

   

Diminuição da área 
superficial para infiltração e 

recarga de mananciais 
subterrâneos 

Aumento da 
susceptibiliade a 

processos de erosão e 
lixiviação hídrica, com 

transporte de sedimentos 
e risco de assoreamento 

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



 
 
   
 

 

174 
 

Quadro 43 - Interação variável x variável – Meio Ambiente 

Variável/vari
ável 

Deposição e 
acúmulo de 

resíduos 

Disposiçã
o 

irregular 
de 

efluentes 
contamin

ados 

Passivos 
em área de 

extrativismo 
mineral 

Degradação 
do solo, por 
exposição, 
lixiviação 

desertificaçã
o e erosões 

Pressões e 
passivos de 

estradas 
vicinais 

sobre solo e 
corpos 
hídricos 

Manutençã
o de áreas 

verdes 
urbanas 

Pressão 
ambiental em 
mananciais 

hídricos 

Supressão e 
fragmentação da 
cobertura vegetal 

Práticas 
inadequada
s de manejo 
do solo na 
agricultura 

Pressões 
ambientais em 

app´s 

Pressões 
ambientais 

em uc´s 

Pressão ambiental de 
atividades 

agrosilvopastoris 

Problemas de  
enxurradas e 

impermeabilização 
do solo urbano 

Expansão de 
loteamentos e 
condomínios 

Poder de 
influência 

Deposição e 
acúmulo de 

resíduos 

  

Utilização de 
cavas 

desativadas 
para 

deposição 
irregular de 
resíduos e 
escombros 

(3) 

 

Carreamento 
por enxurrada 
de resíduos 
depositados 

em vias 
vicinais, com 

risco de 
contaminação 

de corpos 
hídricos (4) 

 

Degradação 
por deposição 
de resíduos e 
escombros em 
áreas de lagos, 

rios e 
nascentes com 

risco de 
aterramento 

(5) 

  

Deposição de 
resíduos e 

escombros em 
áreas de app´s 

(4) 

Deposição 
de resíduos 
e escombros 
em áreas de 

uc´s (5) 

Atividade 
agrosivopastoril gera 

residuos de recipientes 
de pesticidas  e insumos 

que se aculumam nas 
propriedades e meio 

ambiente. (3) 

Carreamento de 
resíduos por 

enxurradas, em 
canais de drenagem, 

com risco de 
entupimentos e 

dispersão de resíduos 
em corpos hídricos 

receptores (5) 

Ocasionais 
problemas 

relacionados à de 
falta de acesso a 

serviços de 
saneamento 
básico , com 
destinação e 

manejo 
inadequado de 

resíduos (4) 

30 

Disposição 
irregular de 

efluentes 
contaminad

os 

  

Passivos 
ambientais 
efluentes 

residuários 
contaminado

s por 
atividade 

mineradora 
(4) 

   

Perda de 
qualidade da 

água por 
contaminação 
hídrica, com 

risco de 
eutrofização 

(5) 

  

Degradação de 
app´s por 

despejo de 
efluentes 

contaminados 
(5) 

Ocupação 
desordenada 
em areas de 

uc´s e 
entorno leva 
a geração de 

rseiduos e 
esgotos que 
muitas vezes 
são lançados 
comproment

endo da 
qualidade 
ambiental. 

(5) 

Contaminação por 
efluentes residuários de 

posílgas, granjas e 
criatórios animais (4) 

 

Problemas 
relativos à falta 

de acesso a 
redes de coleta, 

com a disposição 
inadequada dos 

efluentes 
residuários,, em 
corpos hídrícos, 
ou no solo, com  

prática de  
soluções 

insustetáveis (5) 

28 
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Variável/vari
ável 

Deposição e 
acúmulo de 

resíduos 

Disposiçã
o 

irregular 
de 

efluentes 
contamin

ados 

Passivos 
em área de 

extrativismo 
mineral 

Degradação 
do solo, por 
exposição, 
lixiviação 

desertificaçã
o e erosões 

Pressões e 
passivos de 

estradas 
vicinais 

sobre solo e 
corpos 
hídricos 

Manutençã
o de áreas 

verdes 
urbanas 

Pressão 
ambiental em 
mananciais 

hídricos 

Supressão e 
fragmentação da 
cobertura vegetal 

Práticas 
inadequada
s de manejo 
do solo na 
agricultura 

Pressões 
ambientais em 

app´s 

Pressões 
ambientais 

em uc´s 

Pressão ambiental de 
atividades 

agrosilvopastoris 

Problemas de  
enxurradas e 

impermeabilização 
do solo urbano 

Expansão de 
loteamentos e 
condomínios 

Poder de 
influência 

Passivos 
em área de 

extrativismo 
mineral 

Utilização de 
cavas 

desativadas 
para deposição 

irregular de 
resíduos e 

escombros (3) 

Passivos 
ambientai

s 
efluentes 
residuário

s 
contamina

dos por 
atividade 
minerador

a (4) 

 

Forte pressão 
gerada por 
alteração e 

movimentação 
do solo em 
áreas de 

mineração, 
com aumento 

de 
susceptibilade 
a processos 

erosivos, 
transporte de 
sedimentos e 
degradação 
do solo (4) 

Degradação 
de faixas de 
servidão de 
vias vicinais 
por presença 

de 
"cascalheiras" 

(3) 

 

Alteração da 
dinâmica 

hídrica em  
áreas de 

mineração, 
com aumento 

de 
suceptibilidade 
a eventos de 

erosão, 
carreamento 

de sedimentos, 
e 

assoreamento 
de corpos 

hídricos (4) 

Intenso processo 
de supressão 

vegetal em áreas 
de mineração (4) 

 

Pressão de 
atividades 

mineradora 
irregular em 

áreas de app´s 
(4) 

Observar 
conflitos de 
ocupação e 
usos do solo 

em 
licenciament

o de 
atividade 

mineração 
em uc,s.(4) 

   30 
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Variável/vari
ável 

Deposição e 
acúmulo de 

resíduos 

Disposiçã
o 

irregular 
de 

efluentes 
contamin

ados 

Passivos 
em área de 

extrativismo 
mineral 

Degradação 
do solo, por 
exposição, 
lixiviação 

desertificaçã
o e erosões 

Pressões e 
passivos de 

estradas 
vicinais 

sobre solo e 
corpos 
hídricos 

Manutençã
o de áreas 

verdes 
urbanas 

Pressão 
ambiental em 
mananciais 

hídricos 

Supressão e 
fragmentação da 
cobertura vegetal 

Práticas 
inadequada
s de manejo 
do solo na 
agricultura 

Pressões 
ambientais em 

app´s 

Pressões 
ambientais 

em uc´s 

Pressão ambiental de 
atividades 

agrosilvopastoris 

Problemas de  
enxurradas e 

impermeabilização 
do solo urbano 

Expansão de 
loteamentos e 
condomínios 

Poder de 
influência 

Degradação 
do solo, por 
exposição, 
lixiviação 

desertificaç
ão e 

erosões 

  

Forte 
pressão 

gerada por 
alteração e 
movimentaç
ão do solo 

em áreas de 
mineração, 

com 
aumento de 
susceptibilad

e a 
processos 
erosivos, 

transporte de 
sedimentos 

e 
degradação 
do solo (4) 

 

Forte 
ocorrência de 

processos 
erosivos, 
lixivição e 

carreamento 
de sedimentos 

em  vias 
vicinais (5) 

A presença 
de área 
verdes 

contribui 
para a 

preservação 
e proteção 

do solo 
contra a 

degradação 
(4) 

Assoreamento 
e degradação 

de corpos 
hídricos por 
carreamento 

de sedimentos 
em processos 
de erosão e 
lixiviação (5) 

Aumento da 
susceptibildade de 

processos de 
degradação do 

solo em locais sem 
cobertura vegetal 

(4) 

Degradação 
do solo por 

práticas 
inadequadas 
de manejo, 

como 
queimadas, 

exposição do 
solo, plantio 
em áreas de 
declividade, 

etc (5) 

 

Observar 
conflitos de 
ocupação e 

usos  do solo 
em uc´s que 
degrada a 
qualidade 

ambiental de 
espaço 

protegido. 
(3) 

Aumento da 
susceptibildade de 

processos de 
degradação do solo por 
ativiades agropecuárias 

(3) 

Correlação sinérgica 
direta entre problemas 

de drenagem e 
enxurradas, com a 

degradação do solo. 
(4) 

Aumento do 
índice de 

exposição do 
solo em áreas 
alteradas por 
obras, com 
aumento de 

suceptibilidace a 
processos 

erosivos e de 
degradação do 

solo (3) 

37 

Pressões e 
passivos de 

estradas 
vicinais 

sobre solo e 
corpos 

hídricos 

Carreamento 
por enxurrada 
de resíduos 
depositados 

em vias 
vicinais, com 

risco de 
contaminação 

de corpos 
hídricos (4) 

 

Degradação 
de faixas de 
servidão de 
vias vicinais 
por presença 

de 
"cascalheiras

" (3) 

Forte 
ocorrência de 

processos 
erosivos, 
lixivição e 

carreamento 
de sedimentos 

em  vias 
vicinais (5) 

  

Assoreamento 
de corpos 

hídricos por 
carreamento 

de sedimentos 
de estradas 
vicinais (5) 

  

Assoreamento 
de corpos 

hídricos por 
carreamento de 
sedimentos de 

estradas 
vicinais em 
app´s (5) 

 

Expansão e sobrecarga 
de uso em vias vicinais, 

por atividades e 
indústrias rurais, 
aumentando a 

susceptibilidade a 
processo degradativos 

(3) 

 

Expansão e 
criação de novas 

vias vicinais e 
consequente 
aumento das 

áreas de pressão 
ambiental das 

vias (3) 

28 
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Variável/vari
ável 

Deposição e 
acúmulo de 

resíduos 

Disposiçã
o 

irregular 
de 

efluentes 
contamin

ados 

Passivos 
em área de 

extrativismo 
mineral 

Degradação 
do solo, por 
exposição, 
lixiviação 

desertificaçã
o e erosões 

Pressões e 
passivos de 

estradas 
vicinais 

sobre solo e 
corpos 
hídricos 

Manutençã
o de áreas 

verdes 
urbanas 

Pressão 
ambiental em 
mananciais 

hídricos 

Supressão e 
fragmentação da 
cobertura vegetal 

Práticas 
inadequada
s de manejo 
do solo na 
agricultura 

Pressões 
ambientais em 

app´s 

Pressões 
ambientais 

em uc´s 

Pressão ambiental de 
atividades 

agrosilvopastoris 

Problemas de  
enxurradas e 

impermeabilização 
do solo urbano 

Expansão de 
loteamentos e 
condomínios 

Poder de 
influência 

Manutenção 
de áreas 
verdes 

urbanas 

Deposição e 
acúmulo de 

resóduos em 
áreas verdes 
urbanas (3) 

  

A presença de 
área verdes 

contribui para 
a preservação 
e proteção do 
solo contra a 
degradação 

(4) 

  

Importância da 
manutenção 

de áreas 
verdes para 
proteção e 

preservação 
de nascentes e 
corpos hídrcos 

(4) 

Supressão de 
áreas verdes 
urbanas pela 
expansão do 
processo de 
urbanização. 

Necessidade de 
manutenção de 

corredores 
ecológicos e 

nichos de 
vegetação dentro 
de áreas urbanas, 
prestando serviços 

ambientais à 
cidade (5) 

 

Manutenção de 
áreas verdes de 

app`s para 
preservação da 

qualidade 
ambiental das 
mesmas  (5) 

Ausência ou 
deficit de 

áreas verdes 
e cobertura 

vegetal, 
impactos da 
expansão 

urbana 
desordenada

, com  
conflitos de 

uso e 
ocupação, 
que geram 
passivos 

ambientais.n
ecessidade 
de politica 
ambiental 
efetiva que 
proteja os 

espaços de 
interesse 
ambiental  
no espaço 
urbano, e 

que promova 
a 

preservação 
e 

recuperação 
dos parques 
ambientais 
locais. (5) 

 

Áreas verdes 
contribuem como 

áreas de 
amortiguação de 
águas pluviais e 
prestadoras de 

serviços ambientais 
(5) 

Supressão total 
de 

remanescentes 
de áreas verdes 
urbanas para a 
construção de 

condomínios (5) 

36 
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Variável/vari
ável 

Deposição e 
acúmulo de 

resíduos 

Disposiçã
o 

irregular 
de 

efluentes 
contamin

ados 

Passivos 
em área de 

extrativismo 
mineral 

Degradação 
do solo, por 
exposição, 
lixiviação 

desertificaçã
o e erosões 

Pressões e 
passivos de 

estradas 
vicinais 

sobre solo e 
corpos 
hídricos 

Manutençã
o de áreas 

verdes 
urbanas 

Pressão 
ambiental em 
mananciais 

hídricos 

Supressão e 
fragmentação da 
cobertura vegetal 

Práticas 
inadequada
s de manejo 
do solo na 
agricultura 

Pressões 
ambientais em 

app´s 

Pressões 
ambientais 

em uc´s 

Pressão ambiental de 
atividades 

agrosilvopastoris 

Problemas de  
enxurradas e 

impermeabilização 
do solo urbano 

Expansão de 
loteamentos e 
condomínios 

Poder de 
influência 

Pressão 
ambiental 

em 
mananciais 

hídricos 

Degradação 
por deposição 
de resíduos e 
escombros em 
áreas de lagos, 

rios e 
nascentes com 

risco de 
aterramento (5) 

Perda de 
qualidade 
da água 

por 
contamina

ção 
hídrica, 

com risco 
de 

eutrofizaç
ão (5) 

Alteração da 
dinâmica 

hídrica em  
áreas de 

mineração, 
com 

aumento de 
suceptibilida
de a eventos 
de ersoão, 

carreamento 
de 

sedimentos, 
e 

assoreament
o de corpos 
hídricos (4) 

Assoreamento 
e degradação 

de corpos 
hídricos por 
carreamento 

de sedimentos 
em processos 
de erosão e 
lixiviação (5) 

Assoreamento 
de corpos 

hídricos por 
carreamento 

de sedimentos 
de estradas 
vicinais (5) 

Importância 
da 

manutenção 
de áreas 

verdes para 
proteção e 

preservação 
de 

nascentes e 
corpos 

hídrcos (4) 

 

Supressão de 
vegetação ciliar de 
rios e nascentes 

(5) 

Plantio de 
culturas 
agrícolas 

e/ou capim, 
na margem 

de rios e 
nascentes 

(4) 

Situações de 
pressõesambie
ntais em app´s 

de afetam a 
dinamica 

hidroambiental 
impactando 

quantidade e 
qualidade dos 

recursos 
hídricos (4) 

Situações de 
pressõesam
bientais em 

uc´s de 
afetam a 
dinamica 

hidroambient
al 

impactando 
quantidade e 

qualidade 
dos recursos 
hídricos  (5) 

Pressão por supressão 
da vegetação ciliar, 

sobrecarga de 
mananciais hídricos por 

plantio de eucaliptos, 
contaminação por 

químicos e agrotóxicos, 
compactação e 
degradação por 

alteração do solo, entre 
outros (5) 

Diminuição de áreas 
de infiltração e 

recarga de aquíferos 
subterrâneos, rios e 
nascentes, além de 
impactos sobre os 

mesmos pela 
ocorrência de 
enxurradas 

(transporte de 
sedimentos, 

assoreamento, 
efluentes de 
drenagem 

contaminados, etc.) 
(4) 

Alteração da 
dinâmica hídrica 

de locais 
próximos a 

nascentes, com 
risco de impactos 
pela alteração do 

solo e de 
aterrameno por 

obras, e aumento 
da pressão sobre 

mananciais 
subterrâneos, por 

aumento da 
quantidade poços 

artesianos e 
fossas (4) 

59 

Supressão 
e 

fragmentaç
ão da 

cobertura 
vegetal 

  

Intenso 
processo de 
supressão 
vegetal em 
áreas de 

mineração 
(4) 

Aumento da 
susceptibildad

e de 
processos de 
degradação 
do solo em 
locais sem 
cobertura 
vegetal (4) 

 

Supressão 
de áreas 
verdes 

urbanas 
pela 

expansão 
do processo 

de 
urbanização

. 
Necessidad

e de 
manutenção 

de 
corredores 

ecológicos e 
nichos de 
vegetação 
dentro de 

áreas 
urbanas, 
prestando 

Supressão de 
vegetação 

ciliar de rios e 
nascentes (5) 

 

Supressão 
de 

vegetação 
para plantio 
de cultivos 
agrícolas, 

associado à 
prática de 

queimadas, 
com 

suceptibilida
de a 

exposição e 
degradação 
do solo (4) 

Fragmentação 
e degradação 
da cobertura 
vegetal em 
app´s, com 

desmatamento 
ilegal e falta de 

ações para 
recuperação e 
preservação 
ambiental (5) 

Fragmentaçã
o e 

degradação 
da cobertura 
vegetal em 
uc´s, com 

desmatamen
to ilegal e 
falta de 

ações para 
recuperação 

e 
preservação 
ambiental (5) 

A atividade agropecuária 
é históricamente ums 

das principais 
responsáveis pela 

supressão e 
fragmentação da 

cobertura vegetal do 
território. (5) 

A supressão de áreas 
verdes por processo 

de urbanização 
desordenada  

contribuem para a 
impermeabilização do 

solo urbana (4) 

Supressão total 
de da cobertura 

vegetal em áreas 
a serem 
loteadas, 

corroborando 
para a 

fragmentação 
vegetal no 
território (4) 

45 
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Variável/vari
ável 

Deposição e 
acúmulo de 

resíduos 

Disposiçã
o 

irregular 
de 

efluentes 
contamin

ados 

Passivos 
em área de 

extrativismo 
mineral 

Degradação 
do solo, por 
exposição, 
lixiviação 

desertificaçã
o e erosões 

Pressões e 
passivos de 

estradas 
vicinais 

sobre solo e 
corpos 
hídricos 

Manutençã
o de áreas 

verdes 
urbanas 

Pressão 
ambiental em 
mananciais 

hídricos 

Supressão e 
fragmentação da 
cobertura vegetal 

Práticas 
inadequada
s de manejo 
do solo na 
agricultura 

Pressões 
ambientais em 

app´s 

Pressões 
ambientais 

em uc´s 

Pressão ambiental de 
atividades 

agrosilvopastoris 

Problemas de  
enxurradas e 

impermeabilização 
do solo urbano 

Expansão de 
loteamentos e 
condomínios 

Poder de 
influência 

serviços 
ambientais 
à cidade (5) 

Práticas 
inadequada
s de manejo 
do solo na 
agricultura 

   

Degradação 
do solo por 

práticas 
inadequadas 
de manejo, 

como 
queimadas, 

exposição do 
solo, plantio 
em áreas de 
declividade, 

etc (5) 

  

Plantio de 
culturas 

agrícolas e/ou 
capim, na 

margem de 
rios e 

nascentes (4) 

Supressão de 
vegetação para 

plantio de cultivos 
agrícolas, 

associado à prática 
de queimadas, 

com 
suceptibilidade a 

exposição e 
degradação do 

solo (4) 

 

Supressão 
generalizada de 
vegetação para 

plantio de 
cultivos 

agrícolas expoe 
solos e sem 

manejo 
adecuado por  
boas praticas 
agrícolas são 

causas de 
degração do 

solo  (5) 

 

Práticas de supressão 
de vegetação e 

queimadas, cultivo em 
áreas de app´s, 

utilização de agrotóxicos 
e herbicidas, ausência 
de área de vegetação 

nativa e reserva legal (4) 

  22 
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Variável/vari
ável 

Deposição e 
acúmulo de 

resíduos 

Disposiçã
o 

irregular 
de 

efluentes 
contamin

ados 

Passivos 
em área de 

extrativismo 
mineral 

Degradação 
do solo, por 
exposição, 
lixiviação 

desertificaçã
o e erosões 

Pressões e 
passivos de 

estradas 
vicinais 

sobre solo e 
corpos 
hídricos 

Manutençã
o de áreas 

verdes 
urbanas 

Pressão 
ambiental em 
mananciais 

hídricos 

Supressão e 
fragmentação da 
cobertura vegetal 

Práticas 
inadequada
s de manejo 
do solo na 
agricultura 

Pressões 
ambientais em 

app´s 

Pressões 
ambientais 

em uc´s 

Pressão ambiental de 
atividades 

agrosilvopastoris 

Problemas de  
enxurradas e 

impermeabilização 
do solo urbano 

Expansão de 
loteamentos e 
condomínios 

Poder de 
influência 

Pressões 
ambientais 
em app´s 

Situações de 
deposição 
irregular de 
rssiduos em 

app´s (4) 

Ocupação 
desordena

da em 
areas de 

app´s com 
deposição 
irregular 

de 
esgotos, 

comprome
ntendo da 
qualidade 
ambiental 
da app (5) 

Situações 
onde a 

atividade 
lavra de 

mineração 
faz 

desmonte 
em áreas de 
app deixam 
passivos a 

serem 
mitigados 
com prad.   

(5) 

Situações de 
ocupação 

desordenada 
no campo e 

tecido urbano 
tem 

provocado 
degradação 
de solos em 
areas de app 

(4) 

Assoreamento 
de corpos 

hídricos por 
carreamento 

de sedimentos 
de estradas 
vicinais em 
app´s (5) 

Situações 
de 

supressão 
de 

vegatação 
generalizad

a, tem 
afetado  
app,s 

inseridas no 
espaço 

urbano e  
periurbano 
reduzindo 

áreas 
verdes 

urbanas (4) 

Situações de 
supressão de 

app de 
margem de 

rios, topos de 
morro afetam a 

dinamica 
hidroambiental 

impactando 
quantidade e 
qualidade dos 

recursos 
hídricos (5) 

Falta de politica 
ambiental de 

proteção efetiva de 
app ´s no espaço 

urbano e rural 
resulta em um 
mosaico  de 

fragmantação da 
cobertura vegetal 

(5) 

Supressão 
generalizada 

de 
vegetação 

para plantio 
de cultivos 
agrícolas 

expoe solos 
e sem 
manejo 

adecuado 
por  boas 
praticas 

agrícolas 
são causas 
de degração 
do solo  (5) 

  

Supressão generalizada 
de vegetação em 

conflitos com areas de 
app´s  para plantio de 

cultivos agrícolas expoe 
solos e sem manejo 
adequado por  boas 

praticas agrícolas são 
causas de degração do 

solo e água.  (4) 

 

Situações de 
conflitos de usos 
e ocupação do 

solo em areas de 
app´s pela 
especulção 

imobiliaria com 
ploriferação de 
condominios e 

ocupações 
irregulares (4) 

50 
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Variável/vari
ável 

Deposição e 
acúmulo de 

resíduos 

Disposiçã
o 

irregular 
de 

efluentes 
contamin

ados 

Passivos 
em área de 

extrativismo 
mineral 

Degradação 
do solo, por 
exposição, 
lixiviação 

desertificaçã
o e erosões 

Pressões e 
passivos de 

estradas 
vicinais 

sobre solo e 
corpos 
hídricos 

Manutençã
o de áreas 

verdes 
urbanas 

Pressão 
ambiental em 
mananciais 

hídricos 

Supressão e 
fragmentação da 
cobertura vegetal 

Práticas 
inadequada
s de manejo 
do solo na 
agricultura 

Pressões 
ambientais em 

app´s 

Pressões 
ambientais 

em uc´s 

Pressão ambiental de 
atividades 

agrosilvopastoris 

Problemas de  
enxurradas e 

impermeabilização 
do solo urbano 

Expansão de 
loteamentos e 
condomínios 

Poder de 
influência 

Pressões 
ambientais 

em uc´s 

Deposição de 
resíduos e 

escombros em 
áreas de uc´s 

(5) 

Ocupação 
desordena

da em 
areas de 

uc´s e 
entorno 
leva a 

geração 
de 

rseiduos e 
esgotos 

que 
muitas 

vezes são 
lançados 

comprome
ntendo da 
qualidade 
ambiental. 

(5) 

Observar 
conflitos de 
ocupação e 
usos do solo 

em 
licenciament

o de 
atividade 

mineração 
em uc,s. (4) 

Observar 
conflitos de 
ocupação e 

usos  do solo 
em uc´s que 
degrada a 
qualidade 

ambiental de 
espaço 

protegido. (3) 

 

Ausência ou 
deficit de 

áreas 
verdes e 
cobertura 
vegetal, 

impactos da 
expansão 

urbana 
desordenad

a, com  
conflitos de 

uso e 
ocupação, 
que geram 
passivos 

ambientais.
necessidade 

de politica 
ambiental 

efetiva que 
proteja os 

espaços de 
interesse 
ambiental  
no espaço 
urbano, e 

que 
promova a 

preservação 
e 

recuperação 
dos parques 
ambientais 
locais. (5) 

Situações de 
supressão de 

vegatação 
generalizada, 
tem afetado  

app,s e uc´s e 
impactam os 

manaciais 
hídricos em 

quantidade e 
qualidade da 

água. (5) 

Falta de politica 
ambiental de 

proteção efetiva de 
app ´s e uc´s no 
espaço urbano e 

rural resulta em um 
mosaico  de 

fragmantação da 
cobertura vegetal 

com danos 
ambientais 

associados. (4) 

Supressão 
generalizada 

de 
vegetação 

para plantio 
de cultivos 
agrícolas 

expoe solos 
e sem 
manejo 

adequado 
por  boas 
praticas 

agrícolas 
são causas 
de degração 
do solo. (5) 

  

Supressão generalizada 
de vegetação em 

conflitos com areas 
áreas protegidas e app´s  
para plantio de cultivos 
agrícolas expoe solos, 
sem manejo adecuado 

por  boas praticas 
agrícolas que são 

causas de degração do 
solo e água. (4) 

 

Situações de 
conflitos de usos 
e ocupação do 

solo em areas de 
app´s pela 
especulção 

imobiliaria com 
ploriferação de 
condominios e 

ocupações 
irregulares (4) 

44 
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Variável/vari
ável 

Deposição e 
acúmulo de 

resíduos 

Disposiçã
o 

irregular 
de 

efluentes 
contamin

ados 

Passivos 
em área de 

extrativismo 
mineral 

Degradação 
do solo, por 
exposição, 
lixiviação 

desertificaçã
o e erosões 

Pressões e 
passivos de 

estradas 
vicinais 

sobre solo e 
corpos 
hídricos 

Manutençã
o de áreas 

verdes 
urbanas 

Pressão 
ambiental em 
mananciais 

hídricos 

Supressão e 
fragmentação da 
cobertura vegetal 

Práticas 
inadequada
s de manejo 
do solo na 
agricultura 

Pressões 
ambientais em 

app´s 

Pressões 
ambientais 

em uc´s 

Pressão ambiental de 
atividades 

agrosilvopastoris 

Problemas de  
enxurradas e 

impermeabilização 
do solo urbano 

Expansão de 
loteamentos e 
condomínios 

Poder de 
influência 

Pressão 
ambiental 

por 
atividades 

agrosilvopa
storis 

Atividade 
agrosivopastoril 
gera residuos 
de recipientes 

de pesticidas  e 
insumos que se 
aculumam nas 
propriedades e 
meio ambiente. 

(3) 

Situações 
de manejo 

e 
destinaçã

o 
inadequad

o de 
efluentes 

de 
lavagem 

de 
recipiente

s, 
maquinas, 

de 
efluentes 
residuário

s de 
posílgas, 
granjas e 
criatórios 
a nimais, 

que 
geram 

contamina
ção 

agraria 
difusa. (5) 

 

Aumento da 
susceptibildad

e de 
processos de 
degradação 
do solo por 
ativiades 

agropecuárias 
(3) 

Expansão e 
sobrecarga de 
uso em vias 
vicinais, por 
atividades e 
indústrias 

rurais, 
aumentando a 
susceptibilidad
e a processo 
degradativos 

(3) 

 

Pressão por 
supressão da 

vegetação 
ciliar, 

sobrecarga de 
mananciais 
hídricos por 
plantio de 
eucaliptos, 

contaminação 
por químicos e 

agrotóxicos, 
compactação e 

degradação 
por alteração 
do solo, entre 

outros (5) 

A atividade 
agropecuária é 
históricamente 

ums das principais 
responsáveis pela 

supressão e 
fragmentação da 
cobertura vegetal 
do território. (5) 

Práticas de 
supressão 

de 
vegetação e 
queimadas, 
cultivo em 
áreas de 
app´s, 

utilização de 
agrotóxicos 
e herbicidas, 
ausência de 

área de 
vegetação 

nativa e 
reserva legal 

(4) 

Supressão 
generalizada de 
vegetação em 
conflitos com 

areas de app´s  
para plantio de 

cultivos 
agrícolas expoe 

solos e sem 
manejo 

adequado por  
boas praticas 
agrícolas são 

causas de 
degração do 

solo e água.  (4) 

Cultivo 
descontrolad

o de 
monocultura

s, como o 
eucalipto, 

em áreas de 
conservação 

ambiental 
como a serra 
do periperi 

(3) 

  

Expansão da 
presença de 
loteamentos 

irregulares na 
zona rural, em 
fazendas que 

foram loteadas 
(3) 

38 



 
 
   
 

 

183 
 

Variável/vari
ável 

Deposição e 
acúmulo de 

resíduos 

Disposiçã
o 

irregular 
de 

efluentes 
contamin

ados 

Passivos 
em área de 

extrativismo 
mineral 

Degradação 
do solo, por 
exposição, 
lixiviação 

desertificaçã
o e erosões 

Pressões e 
passivos de 

estradas 
vicinais 

sobre solo e 
corpos 
hídricos 

Manutençã
o de áreas 

verdes 
urbanas 

Pressão 
ambiental em 
mananciais 

hídricos 

Supressão e 
fragmentação da 
cobertura vegetal 

Práticas 
inadequada
s de manejo 
do solo na 
agricultura 

Pressões 
ambientais em 

app´s 

Pressões 
ambientais 

em uc´s 

Pressão ambiental de 
atividades 

agrosilvopastoris 

Problemas de  
enxurradas e 

impermeabilização 
do solo urbano 

Expansão de 
loteamentos e 
condomínios 

Poder de 
influência 

Problemas 
de 

drenagem, 
enxurradas 

e 
impermeabil

ização do 
solo urbano 

Carreamento 
de resíduos por 

enxurradas, 
com risco de 

entupimento de 
infraestruturas 
e dispersão de 
resíduos para 

corpos hídricos 
receptores (4) 

  

Correlação 
sinérgica 

direta entre 
problemas de 
drenagem e 
enxurradas, 

com a 
degradação 
do solo. (4) 

 

Áreas 
verdes 

contribuem 
como áreas 

de 
amortiguaçã
o de águas 
pluviais e 

prestadoras 
de serviços 
ambientais 

(5) 

Ocupação e 
uso 

desordenado 
do solo com 

impermeabiiza
ção,  

compromete a 
infiltração e 
recarga de 
aquíferos 

subterrâneos, 
rios e 

nascentes, 
com impactos 

relativos à 
ocorrência de 
enxurradas - 
transporte de 
sedimentos, 

assoreamento, 
efluentes de 
drenagem 

contaminados -
, impactando a 
quantidade e 
qualidade da 

água nos 
mananacias 
hídricos. (4) 

A supressão de 
áreas verdes por 

processo de 
urbanização 
desordenada  

contribuem para a 
impermeabilização 
do solo urbana (4) 

 

O processo de 
expansão 

urbana na serra 
do periperi e em 

outras app´s  
aumenta o 
índice de 

impermeabilizaç
ão do solo e 

consequenteme
nte da 

suceptibilidade 
a problemas de 
exurradas de 

grande 
montante 
hídrica em 
eventos de 
chuva. (5) 

   

Aumento da 
impermeabilizaçã

o do solo, 
corroborado pela 

ausência de 
sistemas de 

drenagem local, 
intensificando 

problemas 
relativos a 

enxurradas (3) 

39 
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Variável/vari
ável 

Deposição e 
acúmulo de 

resíduos 

Disposiçã
o 

irregular 
de 

efluentes 
contamin

ados 

Passivos 
em área de 

extrativismo 
mineral 

Degradação 
do solo, por 
exposição, 
lixiviação 

desertificaçã
o e erosões 

Pressões e 
passivos de 

estradas 
vicinais 

sobre solo e 
corpos 
hídricos 

Manutençã
o de áreas 

verdes 
urbanas 

Pressão 
ambiental em 
mananciais 

hídricos 

Supressão e 
fragmentação da 
cobertura vegetal 

Práticas 
inadequada
s de manejo 
do solo na 
agricultura 

Pressões 
ambientais em 

app´s 

Pressões 
ambientais 

em uc´s 

Pressão ambiental de 
atividades 

agrosilvopastoris 

Problemas de  
enxurradas e 

impermeabilização 
do solo urbano 

Expansão de 
loteamentos e 
condomínios 

Poder de 
influência 

Expansão 
de 

loteamentos 
e 

condomínio
s 

Ocasionais 
problemas 

relacionados à 
de falta de 
acesso a 

serviços de 
saneamento 
básico , com 
destinação e 

manejo 
inadequado de 

resíduos (4) 

Problema
s relativos 
à falta de 
acesso a 
redes de 
coleta, 
com a 

disposição 
inadequad

a dos 
efluentes 
residuário

s,, em 
corpos 

hídrícos, 
ou no 

solo, com  
prática de  
soluções 

insustetáv
eis (5) 

 

Aumento do 
índice de 

exposição do 
solo em áreas 
alteradas por 
obras, com 
aumento de 

suceptibilidac
e a processos 
erosivos e de 
degradação 
do solo (3) 

Expansão e 
criação de 
novas vias 
vicinais e 

consequente 
aumento das 

áreas de 
pressão 

ambiental das 
vias (3) 

Supressão 
de 

remanescen
tes de áreas 

verdes 
urbanas 
para a 

construção 
de 

condomínio
s (4) 

Alteração da 
dinâmica 
hídrica de 

locais 
próximos a 
nascentes, 

com risco de 
impactos pela 
alteração do 

solo e de 
aterrameno por 

obras, e 
aumento da 

pressão sobre 
mananciais 

subterrâneos, 
por aumento 

da quantidade 
poços 

artesianos e 
fossas (4) 

Supressão total de 
da cobertura 

vegetal em áreas a 
serem loteadas, 

corroborando para 
a fragmentação 

vegetal no território 
(4) 

 

Situações de 
conflitos de 

usos e 
ocupação do 
solo em areas 
de app´s pela 
especulção 

imobiliaria com 
ploriferação de 
condominios e 

ocupações 
irregulares (4) 

Situações de 
conflitos de 

usos e 
ocupação do 

solo em 
areas de 

app´s pela 
especulção 
imobiliaria 

com 
ploriferação 

de 
condominios 
e ocupações 
irregulares 

(4) 

Expansão da presença 
de loteamentos 

irregulares na zona 
rural, em fazendas que 

foram loteadas (3) 

Aumento da 
impermeabilização do 
solo, corroborado pela 
ausência de sistemas 

de drenagem local, 
intensificando 

problemas relativos a 
enxurradas (3) 

 41 

GRAU DE 
DEPENDÊN

CIA 
35 29 31 44 28 31 60 44 27 50 39 38 25 42  

 
Fonte: Adaptado de Godet, 1995; Macroplan, 1996 apud Buarque, 2003. 
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Quadro 44 - Interação variável x tema – Urbanismo 

Aspecto 
Destacado 

Interação com outros temas 

Socioeconomia Meio ambiente Gestão Infraestrutura 

Fragilidade na fiscalização da aplicação 
dos instrumentos urbanísticos, falta de 
clareza na informação e parâmetros 
existentes questionáveis em relação 

aos benefícios para o desenvolvimento 
do município. 

Risco para investidores e cidadão 
que desejem construir. 

Ocupação em áreas 
importantes 

ambientalmente. Aumento 
da pressão ambiental. 

Modelo de gestão ineficiente. 

Dificuldade de distinguir quem 
são os responsáveis pelos 

diversos elementos da 
infraestrutura. 

Existência de loteamentos (de baixo e 
médio padrão) em situação irregular. 

População em situação de risco. 
Perda de receita municipal. 

Ocupação em áreas 
importantes 

ambientalmente. Aumento 
da pressão ambiental. 

Procedimentos de fiscalização 
e controle das ocupações 

ineficientes 

A infraestrutura urbana não 
alcança a todas as 

residências. 

Polarização exercida pela cidade 

Sobrecarga dos serviços públicos 
e particulares de saúde, assim 

como os de educação. 
Oportunidade de dinamizar a 

economia. 

- 
Necessita identificar e reduzir 

os impactos negativos da 
população polarizada 

Sobrecarga na infraestrutura 
viária devido ao grande 
número de veículos que 

adentram ao centro tradicional 
transportando esta população 

polarizada. 

Grande variação no custo da terra 
entre os bairros 

Custo elevado da terra pode 
dificultar o acesso à mesma de 

uma parte da sociedade. 
Expulsão dos moradores 

tradicionais de uma localidade 
devido ao encarecimento do custo 

de vida. 
Pode significar um sintoma da 

presença da especulação 
imobiliária. 

 

- - 
Infraestrutura ociosa devido a 
quantidade de terrenos sem 

uso. 

Perda do patrimônio ambiental do 
centro tradicional 

Perda de elementos importantes 
para a economia, história e cultura 

geral. 

Perda de elementos 
importantes para o meio-

ambiente 

Perda de investimentos e 
recursos voltados ao patrimônio 

Necessário compatibilizar a 
implantação, manutenção e 

modernização das 
infraestruturas com o 
patrimônio ambiental. 



 
 
   
 

 

186 
 

Aspecto 
Destacado 

Interação com outros temas 

Socioeconomia Meio ambiente Gestão Infraestrutura 

Expansão urbana difusa 

Programas de habitação popular 
implantados em terrenos muito 

distantes do centro. 
 

Aceleração do 
desmatamento 

Falta definição com clareza das 
diretrizes e parâmetros de 

ocupação do solo. 
Dificuldade de fiscalizar e gerir 
os serviços públicos devido ao 

aumento das distâncias. 

Encarecimento da implantação 
e manutenção da 

infraestrutura 

Mercado imobiliário ativo e forte 
atuante na produção do espaço. 

Tende a produzir imóveis 
prioritariamente voltados para as 
classes médias e altas, gerando 

saturação do mercado em médio e 
longo prazo. 

Priorização dos interesses 
privados aos coletivos. 

O mercado imobiliário 
tende a ignorar as 

medidas de proteção 
ambiental. 

Gestão descomprometida com 
os interesses da coletividade 

Produção de infraestrutura, 
principalmente viária, focando 

alimentar as demandas do 
mercado imobiliário. 

Sistema viário do centro tradicional 
saturado 

Dificuldade de transito de pessoas 
e mercadorias. 

Poluição sonora e do ar. 

Falta de planejamento para 
previsão do aumento de tráfego 

e para expansão do centro 
tradicional. 

Planejamento da infraestrutura 
viária adequada ao uso e porte 

do centro tradicional. 

Mobilidade deficiente na periferia 
População residente desta área 
perde oportunidades de estudo, 
emprego e geração de renda. 

- 
Fragilidade no planejamento da 
mobilidade e de instrumentos 

de planejamento. 

Infraestrutura viária 
inadequada pode inviabilizar a 

circulação do ônibus. 

Sistema viário inadequado para 
absorver impacto do dap no bairro 

campinhos 

O surgimento de um corredor 
viário pode estimular o comercio 

local, assim como trazer impactos 
negativos com circulação de 

muitos veículos em vias que antes 
tinham função local, e estimular o 

rápido crescimento da região. 

Pode estimular o 
desmatamento da região. 

Definir acesso em local seguro 
para quem trafega e para a 

população. 

Adequação do sistema viário 
existente para receber o 

tráfego esperado para o novo 
aeroporto. 

Subcentros (comércio e serviço) 
consolidados 

Dinamizar a economia dos bairros. 

A consolidação dos 
subcentros pode estimular 

a ocupação em uma 
região causando assim 

remoção da vegetação, e 
contaminação de corpos 

d`água. 

Equilibrar a distribuição dos 
usos no território urbano de 

maneira a proporcionar bairros 
multifuncionais, mas sem 

enfraquecer o centro 
tradicional. 

As infraestruturas precisam 
estar preparadas para o 

aumento das demandas com o 
crescimento dos subcentros 

Vazios urbanos e baixa densidade em 
área urbana consolidada 

Terrenos ociosos não cumprem a 
função social da propriedade. 
Pode ser sinal de especulação 

imobiliária. 

Os terrenos vazios, se não 
forem cuidados 

devidamente pelos 
proprietários podem ser 

Deve buscar estimular o 
adensamento, a ocupação 

uniforme, seguindo as diretrizes 
do pddu. 

A infraestrutura encontra-se 
ociosa. 



 
 
   
 

 

187 
 

Aspecto 
Destacado 

Interação com outros temas 

Socioeconomia Meio ambiente Gestão Infraestrutura 

fonte de descarte irregular 
de resíduos sólidos. 

Fiscalizar e controlar a 
excessiva ocupação difusa fora 

do anel. 

Deficiência de espaços públicos de 
qualidade 

Falta de espaço para atividades 
culturais e sociabilidades. 

Os espaços públicos podem ser 
base para atividades interessantes 

para o estímulo da economia. 

Espaços públicos podem 
ser utilizados como 

pequenas reservas verdes 
nos centros urbanos. Hoje 

existe um quadro com 
muita aridez nos bairros 

periféricos. 

Investimento em espaço 
público. 

- 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019). 
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Quadro 45 - Interação variável x variável – Urbanismo 

Variável/ 
Variável 

Quantidade de 
população 
polarizada 

Adensamento 
das terras 

dentro do anel 
rodoviário 

Produção 
do mercado 
imobiliário 

Capacidade 
viária do centro 

tradicional 

Oferta de linhas 
de ônibus na 

periferia 

Fluxo de veículos 
em campinhos em 

função do novo 
aeroporto 

Patrimônio 
ambiental no 

centro tradicional 

Subcentros de 
comércio e 

serviços 

Ocupações 
precárias em área 

irregular 

Efetividade da 
gestão na 

aplicação da 
políticas 
urbanas 

Número de 
espaços 

públicos de 
qualidade 

Poder de 
influência 

População 
polarizada 

 

Pouca interação, 
a população 
polarizada 

costuma apenas 
passar o dia na 

cidade 
1 

Movimenta o 
mercado de 
aluguel de 

imóveis 
2 

Grande 
quantidade de 

vans vão para o 
centro antigo, 

sobrecarregando 
a capacidade 

viária 
5 

Possibilidade 
desta população 
se deslocar para 

bairros da 
periferia 

2 

População que 
acessa a cidade 

pelo novo aeroporto 
3 

Polarização com o 
objetivo de lazer ou 

turismo 
2 

Pouca interação, 
esta população 

costuma 
permanece no 

centro 
1 

Não são moradores 
da cidade 

1 

Pouca interação 
1 

Polarização 
com o 

objetivo de 
lazer ou 
turismo 

2 

20 

Adensamento 
das terras 

dentro do anel 
rodoviário 

Pouca 
Interação 

1 

 

O 

adensamento 
de uma área 

pode 
influenciar os 
investimento
s do mercado 

imobiliário 
detectando 

os vetores de 
expansão 

3 

O aumento do 
adensamento irá 
sobecarregar o 

sistema viário do 
centro, nos 

moldes atuais 
5 

Aumenta a 
necessidade de 
locomoção entre 

o anel e a 
periferia, 

principalmente 
para 

trabalhadores 
4 

As duas variáveis 
são geradoras de 

tráfego 
3 

As novas 
construções podem 

impactar o 
patrimônio 

3 

O adensamento 
naturalmente 
gerará novos 
subcentros 

5 

Agravamento das 
ocupações 
precárias e 
irregulares 

4 

Adensamento de 
uma área exige 

atenção da 
gestão pública 

2 

Aumenta a 
necessidade 

de 
investimento 
nos espaços 

públicos4 

34 

Produção do 
mercado 

imobiliário 

Pouca 
Interação 

1 

A atuação do 
mercado 

imobiliário 
influencia no não 

adensamento 
5 

 

Ocupação rápida 
impulsionada 
pelo mercado 

imobiliário pode 
pressionar o 

sistema viário 
3 

Os vetores de 
expansão 

influenciam na 
definição das 

linhas de ônibus 
5 

Com a definição 
deste corredor 

viário, certamente 
surgirá uma área de 

interesse para o 
mercado imobiliário 

5 

Pressão do mercado 
imobiliário pode 

impactar 
negativamente o 

patrimônio 
ambiental 

4 

Áreas centrais 
costumam ser 

valorizadas 
comercialmente 

4 

A competitividade 
do mercado 

imobiliário contribui 
para a expulsão de 
pessoas com baixo 

poder aquisitivo 
para áreas de risco 

4 

A gestão pública 
muitas vezes 

sede a pressão 
do mercado 
imobiliário 

4 

Uma área 
valorizada 

pelo mercado 
imobiliário 

atrai 
investimento 

público 
3 

38 
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Variável/ 
Variável 

Quantidade de 
população 
polarizada 

Adensamento 
das terras 

dentro do anel 
rodoviário 

Produção 
do mercado 
imobiliário 

Capacidade 
viária do centro 

tradicional 

Oferta de linhas 
de ônibus na 

periferia 

Fluxo de veículos 
em campinhos em 

função do novo 
aeroporto 

Patrimônio 
ambiental no 

centro tradicional 

Subcentros de 
comércio e 

serviços 

Ocupações 
precárias em área 

irregular 

Efetividade da 

gestão na 
aplicação da 

políticas 
urbanas 

Número de 
espaços 

públicos de 
qualidade 

Poder de 
influência 

Capacidade 
viária do 
centro 

tradicional 

A capacidade 
viárias está 

sendo 
sobrecarregada 

pelos 
transportes da 

população 
polarizada 

5 

Pouca interação 
1 

Áreas a 
serem 

adensadas 
próximo ao 
centro vão 

sobrecarrega
r o sistema 

viário 
3 

 

O sistema viário 
do centro não 
suporta mais 

linhas de ônibus 
5 

Pouca interação 
1 

A ampliação do 
sistema viário do 
centro impacta o 

patrimônio 
ambiental 

5 

A sobrecarga no 
centro estimula o 

surgimento de 
subcentros 

4 

Pouca interação 
1 

Situação crítica e 
urgente do 

centro necessita 
ação rápida da 

gestão 
5 

Pouca 
interação 

1 
31 

Oferta de 
linhas de 
ônibus na 
periferia 

Pouca 
interação 

1 

A dificuldade de 
deslocamento 

incentiva a 
ocupação mais 

próxima do centro 
4 

A dificuldade 
de 

deslocament
o para áreas 
periféricas 
gera uma 
demanda 

para o 
mercado de 
habitações 

mais centrais 
3 

O aumento da 
oferta de linhas 
de ônibus piora 
a situação do 

centro 
sobrecarregado 

4 

 

Necessidade de 
ampliação da linha 
para este setor da 

cidade 
4 

O aumento das 
linhas de ônibus em 

uma mesma via 
pode prejudicar a 

estrutura de 
edifícios antigos 

1 

Moradores da 
periferia tendem a 

desenvolver 
subcentros para 

compensar a 
dificuldade de 
deslocamento 

para o centro da 
cidade 

5 

Surgimento de 
ocupações em área 

de risco devido a 
proximidade do 

centro 
4 

A política urbana 
coloca a 

mobilidade 
urbana com 

elemento 
fundamental  

5 

Pouca 
interação 

1 
31 

Fluxo de 
veículos em 

campinhos em 
função do 

novo 
aeroporto 

Pouca 
interação 

1 

A atração 
causada por este 

corredor viário 
pode adensar as 
áreas próximas 

1 

O novo 
corredor 

viário irá criar 
oportunidade

s para o 
mercado 

imobiliário 
5 

O nascimento 
deum novo 

subcentro ajuda 
a reduzir o fluxo 

para o centro 
3 

O aumento da 
população na 

região do novo 
aeroporto gerará 

demanda de 
novas linhas de 

ônibus 
4 

 

Atenção para a 
ampliação da via ou 
apenas o aumento 
do fluxo de veículos 

não impactar o 
patrimônio 
ambiental 

1 

Novo corredor irá 
incentivará o 

nascimento de 
um novo 

subcentro 
5 

A região de 
campinhos, com o 
aeroporto, será um 
vetor e suscetível a 

ocupações 
irregulares 4 

Crescimento 
rápido de uma 

região 
despreparada, 

exigirá de gestão 
pública ações 

rápidas e 
efetivas 

5 

Podem 
chegar 

investimento
s desse tipo 

em 

campinhos 
3 

32 
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Variável/ 
Variável 

Quantidade de 
população 
polarizada 

Adensamento 
das terras 

dentro do anel 
rodoviário 

Produção 
do mercado 
imobiliário 

Capacidade 
viária do centro 

tradicional 

Oferta de linhas 
de ônibus na 

periferia 

Fluxo de veículos 
em campinhos em 

função do novo 
aeroporto 

Patrimônio 
ambiental no 

centro tradicional 

Subcentros de 
comércio e 

serviços 

Ocupações 
precárias em área 

irregular 

Efetividade da 

gestão na 
aplicação da 

políticas 
urbanas 

Número de 
espaços 

públicos de 
qualidade 

Poder de 
influência 

Patrimônio 
ambiental no 

centro 
tradicional 

O patrimônio 
preservado 

atrai turistas e 
outras 

atividades de 
lazer 

3 

Cuidado para 
este 

adensamento não 
impactar 

negativamente o 
patrimônio 

1 

A 
preservação 

do patrimônio 
limita a ação 
do mercado 
imobiliário 

3 

A preservação 
do patrimônio 

limita ações de 
ampliação da 
capacidade 

viária 
5 

Importante 
limitar a 

quantidade de 
ônibus no 

terminal de 
ônibus do centro 

para evitar 
impacto no 
patrimônio 

1 

A criação do 

corredor de acesso 
ao aeroporto deve 
se atentar para a 

presença do 
patrimônio 

ambiental no local. 
1 

 

Os usos de um 

subcentro na 
região de 

campinhos deve 
planejar para não 

impactar o 
patrimônio  

ambiental do local 
1 

Ocupações a 
imóveis antigos e 

abandonados 
podem ocorrer, 
assim como a 

destinação destes 
imóveis a habitação 

popular após 
recuperação 

1 

Necessidade e 
interação com 

entidades 
especializadas 
para gestão do 

patrimônio 
5 

Sítios 
históricos 

podem ser 
recuperados 

criando 
importantes 

espaços 
públicos para 

cidade 
1 

22 

Subcentros de 
comércio e 

serviços 

Os subcentros 
diluem a 

população pelo 
território da 

cidade 

Subcentros 
estimulam 

ocupações no 
seu entorno 

Aquecimento 
do mercado 

imobiliário no 
entorno dos 
subcentros 

Diluição do fluxo 
de veículo do 
centro para os 
subcentros4 

Redistribuição 
das linhas de 

ônibus para os 
subcentros e 

não apenas para 
o centro 

tradicional 

Campinhos tende a 
se tornar um novo 

subcentro para 
acidade 

A diluição dos usos 
de comércio e 

serviço por todo o 
território diminui a 

pressão em cima do 
patrimônio existente 

no centro 
tradicional3 

 

Subcentros 
comerciais atraem 

ocupação rápida do 
seu entorno e pode 

estimular habitações 
precárias 1 

Gestão integrada 
entre urbanismo 
e socioeconomia 

para mantar o 
centro e os 
subcentros 
dinâmicos1 

Importante 
urbanização 
de espaços 

públicos para 
contribuir 

com a 
estrutura 

urbana dos 
subcentros 

21 
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Variável/ 
Variável 

Quantidade de 
população 
polarizada 

Adensamento 
das terras 

dentro do anel 
rodoviário 

Produção 
do mercado 
imobiliário 

Capacidade 
viária do centro 

tradicional 

Oferta de linhas 
de ônibus na 

periferia 

Fluxo de veículos 
em campinhos em 

função do novo 
aeroporto 

Patrimônio 
ambiental no 

centro tradicional 

Subcentros de 
comércio e 

serviços 

Ocupações 
precárias em área 

irregular 

Efetividade da 

gestão na 
aplicação da 

políticas 
urbanas 

Número de 
espaços 

públicos de 
qualidade 

Poder de 
influência 

Ocupações 
precárias em 
área irregular 

Pessoas com 
pouco poder 

aquisitivo 
buscam 

hospedagem 
em ocupações 

precárias 
1 

A depender do 
custo da terra 

dentro do anel, as 
habitações 

precárias se 
concentram nas 

franjas da cidade 
5 

A lógica do 
mercado 

imobiliário 
expulsa as 
pessoas de 
baixa renda 

para a 
periferia 

3 

Pouca interação. 
No centro não 

são vistas 
ocupações 
precárias 

1 

As ocupações 
precárias e 

irregulares se 
concentram na 

periferia 
5 

Valorização e 
consequentes 
intervenções 

urbanas na área de 
campinhos pode 

expulsar moradores 
em situação 
vulnerável 

 1 

Algumas destas 
ocupações podem 
ser em edifício com 

valor histórico e 
cultural 

1 

Risco de 
surgimento de 

ocupações 
irregulares nas 

proximidades do 
subcentro1 

 

O desafio da 
habitação de 
qualidade é e 

regular é grande 
para o município. 
Necessidade de 

barrar a 
ocupação 

principalmente 
em áreas de 

proteção 
ambiental5 

Os 
assentament
os precários 

são 
extremament

e pobres 
também no 

quesito 
espaço 
público 

3 

26 

Efetividade da 
gestão na 

aplicação da 
políticas 
urbanas 

Gerir os 
impactos do 
fluxo diário 

desta 
população, 

como oferta de 
serviços e 
mobilidade 

urbana 
5 

Aplicar e fiscalizar 
o cumprimento 
das diretrizes e 

parâmetros 
urbanísticos 

5 

Não permitir 
que o 

mercado 
imobiliário 

ganhe força 
para e 

autonomia na 
construção 
do espaço 

urbano 
5 

Estratégia de 
descentralização 
dos usos, sem 

no entanto 
enfraquecer o 

centro tradicional 
5 

Garantir o direito 
a mobilidade 

urbana 
5 

Definição e 
planejamento dos 

vetores de 
crescimento 

principalmente no 
entorno do novo 

aeroporto 
5 

Definição de ações 
para identificação e 

proteção do 
patrimônio 
ambiental 

5 

Estratégia de 
descentralização 
dos usos, sem no 

entanto 
enfraquecer o 

centro tradicional 
5 

Regularização 
fundiária, controle 

de ocupações 
irregulares, 

relocação das 
famílias em situação 

de risco 
5 

 

Investimento 
em espaços 

públicos 
principalment
e nos bairros 
mais pobres 

5 

50 
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Variável/ 
Variável 

Quantidade de 
população 
polarizada 

Adensamento 
das terras 

dentro do anel 
rodoviário 

Produção 
do mercado 
imobiliário 

Capacidade 
viária do centro 

tradicional 

Oferta de linhas 
de ônibus na 

periferia 

Fluxo de veículos 
em campinhos em 

função do novo 
aeroporto 

Patrimônio 
ambiental no 

centro tradicional 

Subcentros de 
comércio e 

serviços 

Ocupações 
precárias em área 

irregular 

Efetividade da 

gestão na 
aplicação da 

políticas 
urbanas 

Número de 
espaços 

públicos de 
qualidade 

Poder de 
influência 

Número de 
espaços 

públicos de 
qualidade 

1 

Importante a 
reserva de 

espaço públicos 
para áreas 

planejadas para 
serem adensadas 

3 

Localidades 
com espaços 
públicos de 
qualidade 

valorizam o 
valor da terra 

3 

Necessidade de 
redefinição dos 
usos e fluxos. 

Vias antes 
utilizadas por 

veículos podem 
virar espaços 

públicos e vias 
exclusivas para 

pedestre 
3 

Aproveitamento 
de espaços 

públicos para a 
criação de 

terminais de 
ônibus 

1 

Com o 
fortalecimento deste 
subcentro torna-se 
mais importante a 

criação de espaços 
públicos na região 

que tende a adensar 
1 

Sítios podem ser 
preservadosatravés 
de intervenções nos 

espaço público 
3 

Necessidade de 
estruturar estes 
subcentros com 

espaços públicos 
multifuncionais 

1 

Espaços urbanos 
qualificados 

contribuem para a 
melhoria da 

qualidade de vida 
de populações em 

assentamentos 
precários 

1 

Espaços públicos 
são elementos 
fundamentais 

para garantir as 
vivências e 

experiências de 
uma cidade 

1 

 16\8 

Grau de 
dependência 

20 28 36 38 33 24 28 32 26 34 24 323 

Fonte: Adaptado de Godet, 1995; Macroplan, 1996 apud Buarque, 2003. 
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Quadro 46 - Interação variável x tema –Infraestrutura 

Subtema Aspecto destacado 
Interação com outros temas 

Socioeconomia Meio ambiente Gestão Urbanismo 

A
b
a
s
te

c
im

e
n
to

 d
e
 á

g
u
a
 

6 formas de abastecimento de 
água presentes no município 

Renda impacta diretamente na 
forma adotada, quando da 
inexistência de rede geral 

Utilização sustentável 
da água subterrânea  

Fortalecimento de ações para 
manutenção, operação e 

disseminação de boas práticas de 
tratamento da água utilizada através 

de soluções alternativas 

A existência de formas de 
abastecimento possibilita a 
manutenção das atividades 

urbanas e sua expansão. Áreas 
que não dispõem dos serviços, 
ou tem seu acesso dificultado, 
no panorama atual tendem a 

sofrer com êxodo populacional, 
o que vai impactar diretamente 
no aumento da população da 

sede municipal 

O sistema atual não tem 
capacidade de atender a toda a 

demanda existente, nem a 
futura, sendo necessário a 

implantação de nova barragem 
ou outra alternativa de 

incremento.  

Necessidade de investimentos 
para aumentar a oferta hídrica 

(com construção de barragens) e 
para requalificação da rede, 

visando possibilitar a expansão 

Necessidade de 
preservação dos 

recursos hídricos e 
recuperação de 

nascentes, bem como 
manutenção do aquífero 

a fim de manter e 
auementar a oferta de 

água 

Fortalecimento da gestão dos serviços 
no sentido de pressionar a 

concessionária à estabelecer metas 
de investimento, além de atuar em 
conjunto para captar recursos da 

fontes disponponíveis 

A evolução e manutenção da 
população e atividade 

existentes hoje, já dependem 
da garantia de aumento da 

oferta hídrica disponível. Esse 
fator associado àqueles que 
impulsionaram o crescimento 

natural da população 
pressionam ainda mais é 
imediata a necessida de 

formulação de uma estratégia 
eficaz, para aumentar a referida 

oferta.  
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Subtema Aspecto destacado 
Interação com outros temas 

Socioeconomia Meio ambiente Gestão Urbanismo 

O saa da embasa é forma de 
abastecimendo em 8, dos 12 
distritos, mas não de forma 

significativa. 

Necessidade de investimentos 
para aumentar a oferta hídrica 

(com construção de barragens) e 
para requalificação da rede, 

visando possibilitar a expansão 

Fontes de água 
escassas e seriamente 

afetadas pelas 
atividades humanas 

(desmatamento, 
contaminação e 

desequilíbrio entre os 
diversos usos) 

Fortalecimento da gestão dos serviços 
no sentido de pressionar a 

concessionária à estabelecer metas 
de investimento, além de atuar em 
conjunto para captar recursos da 

fontes disponponíveis 

O tamanho do município e a 
disponibilidade de fontes de 

abastecimento dificulta o 
atendimento por parte da 

concessionária em áreas mais 
distantes da sede. Contudo 
sistemas de abastecimento 

locais poderam ser implantados  

o abastecimento na sede 
municipal é universal. 

população é mais afetada pela 
frequencia de desabastecimento 
devido à oferta hídrica estar em 
desequilíbrio com a demanda 

utilização sustentável da 
água subterrânea, 
preservação dos 

recursos hídricos e 
recuperação de 

nascentes, bem como 
manutenção do aquífero 

dependerá de gestão institucional 
fiscalizar o avanço da qualidade do 
sistema, redução de manobras e 
intermitência, já que o acesso foi 

universalizado na área urbana da sede  

as redes necessitam de 
requalificação constante para a 

garantia da qualidade do 
serviço, dessa forma a 

existência de um cadastro é 
importante para guiar tanto a 

operação, quando a expansão 
da mesma 

os poços particulares são fonte 
de água em todos os distritos e 

na sede 

renda impacta diretamente na 
forma adotada, quando da 
inexistência de rede geral 

utilização sustentável da 
água subterrânea, 
preservação dos 

recursos hídricos e 
recuperação de 

nascentes, bem como 
manutenção do aquífero 

fortalecimento de ações para 
manutenção, operação e 

disseminação de boas práticas de 
tratamento da água utilizada através 

de soluções alternativas 

necessidade da criação de um 
cadastro de poços, ou de uma 
metodologia que obrigue os 

usuários e futuros usuários de 
poços façam o cadastro de seu 

poço - em âbito municipal 
associado ao estado (Inema) 

As cisternas e caminhão pipa 
são formas de abastecimendo 

em 11, dos 12 distritos 

Renda impacta diretamente na 
forma adotada, quando da 
inexistência de rede geral 

O caminhão-pipa 
depende de uma fonte 

de água e de 
manutenção. Importante 

ter cuidado com a 
qualidade dessas fontes 
e de como estão sendo 

realizadas a 
manutenção dessas 
estruturas para não 

impactar os recursos 

Necessidade de maior atenção do 
governo municípal ào acesso a 

serviços de saneamento de qualidade 
adequados à realidade local 

As cisternas podem ser um 
dispositivo obrigatório na sede 
municipal (em condomínios) a 
partir de áreas construídas da 

ordem de 200 m² e numeros de 
edificações. Além disso, elas 

podem ser incluídas na política 
pública como fonte adicional de 

água, visto que o município 
está inserido em semiárido e 
passa por períodos extensos 

de estiagem. 
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Subtema Aspecto destacado 
Interação com outros temas 

Socioeconomia Meio ambiente Gestão Urbanismo 

Além dos manaciais que 
abastecem o saa, os poços 

tubulares e artesianos são uma 
forma representatativa de 

abastecimendo no municipio. 

Renda impacta diretamente na 
forma adotada, quando da 
inexistência de rede geral 

Necessidade da 
utilização sustentável da 

água subterrânea, 
preservação dos 

recursos hídricos e 
recuperação de 

nascentes, bem como 
manutenção do aquífero 

Fortalecimento de ações para 
manutenção, operação e 

disseminação de boas práticas de 
tratamento da água utilizada através 

de soluções alternativas 

Necessidade da criação de um 
cadastro de poços, ou de uma 
metodologia que obrigue os 

usuários e futuros usuários de 
poços façam o cadastro de seu 

poço - em âbito municipal 
associado ao estado (inema) 

Os sistemas simplificados 
implantado pela cerb estão 
presentes em 10 distritos 

Em muitos lugares a população 
não se emporera da manutenção 
do sistema ou entende que faz 
parte a utilização consciente do 

recurso disponpivel 

Necessidade de 
utilização sustentável da 

água subterrânea, 
preservação dos 

recursos hídricos e 
recuperação de 

nascentes, bem como 
manutenção do aquífero 

Necessidade da criação de um 
cadastro de poços, e maior gestão 
sobre esses sistemas - criação de 

modelos de gestão descentralizada 

  

E
s
g
o
ta

m
e
n
to

 s
a
n
it
á
ri
o
 Cinco tipos de solução para 

esgotamento identificadas no 
município 

Renda impacta diretamente na 
forma adotada, quando da 
existência de de geral, com 

posibilidade de afetar a saúde 

Reuso de águas cinzas 
em cultivos e hortas 

familiares 

Potencial para geração de renda com 
o reúdo de águas residuárias 

  

Além da sede, somento o 
distrito de josé gonçalves 

possui rede coletora 

A população não compreende o 
esgotamento sanitário como 

serviço necessário, uma vez que a 
possibilidade de utilização de 
fossas absorventes atende às 

necessidades pontuais 

Possível contaminação 
de mananciais e solo 

A gestão municipal não dá atenção às 
questões de esgotamento sanitário do 

município. É preciso incentivar/ 
desenvolvimer ações para 

implantação de sistemas locais de 
esgotamento sanitário, ou soluções de 
ecossaneamento na zona rural é um 

desafio do saneamento básico 
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Subtema Aspecto destacado 
Interação com outros temas 

Socioeconomia Meio ambiente Gestão Urbanismo 

Indice elevado da utilização de 
fossas absorventes (majoritária 

em todos os distritos) e de 
lançamento na rede pluvial e 

corpos hídricos 

 potencial para proliferação de 
doenças e vetores 

Possível contaminação 
de mananciais e solo 

A embasa possui o programa "caça 
esgoto" para identificar ligações 

clandestinas de esgoto na drenagem, 
além de captar mais ligações 

domiciliares. Contudo, o fato de a 
despesa de ligação à rede ser de 

responsabilidade do morador 
desestimula a ligação compulsória. 
Em outros estados os municípios ja 
realição ações com participação da 
comunidade e concessionária para 

realização de ligações sem custo, bem 
como ações de concientização da 

necessidade de pagamento da taxa 

  

Em 20 anos a cobertura de 
rede geral coletora de esgoto 

aumentou 61,83% 

Áreas com condições 
socioeconômicas precárias, 
consequentemente possuem 

condições de acesso ao 
esgotamento sanitário também 

precários 

Redução da carga 
organica lançada 
sobretudo no rio 

verruga. Contudo, as 
ligações clandestinas no 

rio, e nas galerias da 
rede de drenagem 

persiste, provocando a 
degradação também 
das lagoas urbanas 

Incentivos do pac para a ampliação do 
sistema de esgotamento sanitário na 

sede municipal, devido ao cenário 
nacional e bom histórico de prestação 

de contas do município 

Obras de infraestrutura 
alterando as vias, a mobilidade 

e a paisagem por um tempo 
curto, longo ou definitivamente. 

O lançamento de esgoto a céu 
aberto é considerado um 

problema nos locais que tem 
pavimento e esse lançamento é 
feito nas ruas, porém quando 

se dispõe no terreno não é visto 
como problema. 

Potencial para proliferação de 
doenças e vetores 

Contaminação de 
mananciais e solo 

Pouca atuação na zona rural em 
relação à soluções de esgotamento 

sanitário 

Areas pouco urbanizadas e 
com pouca ocorrencia de 
inundações tendem a se 

preocupar menos com a falta 
de soluções adequadas de 

esgotamento sanitário.  
Necessidade de realização de 

obras 



 
 
   
 

 

197 
 

Subtema Aspecto destacado 
Interação com outros temas 

Socioeconomia Meio ambiente Gestão Urbanismo 

As fossas só são consideradas 
um problema quando o terreno 

é impermeável e a mesma 
enche. 

Potencial para proliferação de 
doenças e vetores 

Contaminação de 
mananciais e solo 

Pouca atuação na zona rural em 
relação à soluções de esgotamento 

sanitário 

Areas pouco urbanizadas e 
com pouca ocorrencia de 
inundações tendem a se 

preocupar menos com a falta 
de soluções adequadas de 

esgotamento sanitário 

R
e
s
íd

u
o
s
 s

ó
lid

o
s
 

O município conta com 01 
célula do aterro sanitário em 

operação e outra em 
construção e 01 galpão de 

recilagem. 

Existem catadores autonomos que 
poderiam ser incluídos em um 

sistema de coleta seletiva 

Ao mesmo tempo que o 
aterro é uma área de 

passivo ambiental, ele 
evita que muitas áreas 

do município sejam 
utilizadas como 

vazadouros 
inadequados 

Município implantou seu aterro após a 
elaboração do plano de saneamento 

ambiental, contudo não deu 
continuidade ao programa de coleta 
seletiva, nem implantou central de 

triagem e compostagem 

Afeta a área no entrono, e 
muitas vezes moradores 

reclama da desvalorizaçao do 
terreno ou casa. 

Os serviços de limpeza pública 
são administrados diretamente 

pela prefeitura municipal 
através da secretaria municipal 

de serviços públicos 

  

A administração não 
possui capacidade 

suficiente para fiscalizar 
disposição inadequada 

de resíduos em terrenos 
afastados e 

abandonados 

A gestão dos serviços de resíduos 
sólidos é deficiente, uma vez que a 

secretaria tem pouco controle a 
respeito dos dados de coleta e da 

coleta em si.  

  

A coleta e transporte são 
realizados pela empresa torre 

empreendimento rural e 
construção ltda, contratada pelo 

município 

    
A torre detem a concessão a mais de 

10 anos  
  

Serviço de coleta é considerado 
satisfatório pelos moradores, 

uma vez que veículos 
alternativos são utilizados par 

amapliar o tendimento 

Para a população a satisfação em 
relação ao serviço se refere a 

existência. Contudo, identificou-se 
a existência de diverosos locais de 
acumulo de resíduos, que mostra 
deficiência na compreensão de 
que a educação ambiental faz 

parte do cotidiano e favorece ao 
bem-estar da comunidade. Áreas 
com menor frequência na coleta 

  

Necessidade de complementação da 
frota, ampliação do aterro, inclusão de 

alternativas como coleta seletiva e 
galpão de compostagem (que 
reduziria o volume de resíduos 

enviada ao aterro) 

A expansão urbana difusa 
dificulta o planejamneto da 

prestação do serviço 
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Subtema Aspecto destacado 
Interação com outros temas 

Socioeconomia Meio ambiente Gestão Urbanismo 

tendem a ter mais áreas de cúmulo 
inadequado de resíduos  

A responsabilidade pela 
destinação final dos resíduos 

de saúde foi delegada aos 
empreendimentos produtores 

em 2010. 

  

Não há clareza do local 
nem métodos de 

destinação desses 
resíduos 

Os bancos de dados de licenciamento 
de empreendimentos que geram 

resíduos especiais com os bancos de 
dados da sesep 

  

D
re

n
a
g
e
m

 u
rb

a
n
a
 

O modelo existente, implantado 
nos moldes tradicionais, não 

atende à demanda do 
escoamento, o que acarreta 
inundações nos eventos de 

intensas chuvas 

Impacto de enchentes nas 
atividades da população.  

Serra do periperi 
ocupada sem o 

planejamento de uma 
rede de drenagem que 

amorteça o escoamento 
superficial aumentado 

pela impermeabilização 

Áreas centrais não possuiem rede de 
drenagem adensadas.  

Impacto de enchentes na 
mobilidade e equipamentos 

públicos e privados. A rede de 
drenagem não acompanhou o 

avanço da ocupação do 
município. Faz se necessário a 

ampliação do sistema, 
adotando sobretudo uma lógica 

de manejo sustentável, que 
priorize ações de conteção 
(pavimentação permeável, 

valas de infiltração, bacias de 
contenção e detenção), para 

que o problema existente seja 
minimizado, pensando no longo 

prazo e não apenas em 
soluções emergenciais 

As redes do sistema são pouco 
conhecidas e não estão 

cadastradas 
  

Não há clareza total na 
integração entre os 

canais de drenagem e a 
drenagem natural 

Melhoria na gestão do serviço. Pasta 
secretaria fixa, sem memória 

sistematizada de projetos e rede 
existente 

Conflito de alocação de 
espaços 
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Subtema Aspecto destacado 
Interação com outros temas 

Socioeconomia Meio ambiente Gestão Urbanismo 

Cerca de 70% da população 
urbana está alocada na 
drenagem do rio verruga 

Ocupação de áreas de inundação. 
Tamponamento do rio verruga.  

Grande parte da 
população urbana 

vivendo na calha de 
inundação do rio 

verruga 

Não existem medidas/regramento para 
ocupação da várzea do rio Verruga e 

outros rios 

Planejar zoneamento te modo 
que o rio Verruga seja 

integrado à dinamica da 
urbanização de modo mais 

hamonico e os prejuízoa a ele 
sejam reduzidos 

Existem ligaçãoes de esgoto na 
rede de drenagem na sede 
municial e na sede de são 

sebastião 

Incomodo da população com a 
existencia das galerias devido ao 
deposíto de resíduos e despejos 

de esgoto bruto 

Contaminação de 
mananciais e solo. A 

água das escoada nos 
canais de 

macrodrenagem, 
poderiam ser 

amazenadas e tratadas 
em bacias de contenção 

para serem utilizadas 
como reúso em fins 

menos nobres (lavagem, 
irrigação de áreas 

públicas, recarga de 
aquifero, industrial) 

A Embasa possui programa de caça 
esgoto para identificar ligações 

clandestinas de esgoto na drenagem, 
além de captar mais ligações 

domiciliares. Contudo, o fato de a 
despesa de ligação à rede ser de 

responsabilidade do morador 
desestimula a ligação compulsória. 
Em outros estados os municípios ja 
realição ações com participação da 
comunidade e concessionária para 

realização de ligações sem custo, bem 
como ações de concientização da 

necessidade de pagamento da taxa 

A expansão urbana difusa e 
rápida demanda de soluções a 

longo prazo e pensadas 
cuidadosamente 

E
n
e
g
ia

 e
lé

tr
ic

a
 A tensão de distribuição no 

município é 220 volts. 

Necessidade de rede estável e 
robusta para possibilitar a 

execução de atividades, expansão 
econômica e evolução urbana 

  
Controle do cadastro da rede e 

oscilações da tensão 
A expansão urbana incentiva a 

expansão da rede 

Estão registrados na aneel 39 
unidade geradoras de energia 

solar distribuídas pelo 
município, entre residências, 

comércios e indústrias.  

Novo campo de mercado e serviço 
tecnologico já instalado no 

município 

Apelo mundial para a 
adoção de tecnologias 

limpas e energia 
sustentável 

Estimular a implantação de sistemas 
de geração de energia elétrica com 
radiação solar, inclusive em prédios 

públicos, reduzindo custos. 

Aparece como alternativa para 
áreas mais afastadas sem 

condições de a concessionária 
atender. Possibilidade de 
redução de custos com o 

serviço 
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Subtema Aspecto destacado 
Interação com outros temas 

Socioeconomia Meio ambiente Gestão Urbanismo 

T
e
le

c
o
m

u
n
ic

a
ç
õ
e
s
 

Vitória da conquista é atendida 
com uma ampla rede de 

telecomunicações, formada 
tanto por agente públicos, 

quanto privados 

Necessidade de rede estável e 
robusta para possibilitar a 

execução de atividades, expansão 
econômica e evolução urbana 

  
Gestão junto à empresar para reforço 

da rede 

A implantação de antenas pode 
interferir no usos e ser 

conflitante com imóveis já 
instalados.  

Prestação de serviços de 
telefonia fixa, móvel, internet, tv 

a cabo 

Serviços que possibilitam maior 
interação e informação da 
comunidade com o mundo. 

  
Gestão junto às empresas para 
ampliação do sinal na zona rural 

Haverá a necessidade de 
reforço de rede devido 

implantação do aeroporto e o 
aumento da circulação de 

passageiros 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Quadro 47 - Interação variável x variável –Infraestrutura 

Variável/ 
Variável 

Cobertura do 
serviço de 

abastecimento de 
água pela 

concessionária 

Existência de soluções 
alternativas de 

abastecimento de água 

Disponibilidade 
de água 

Cobertura do serviço de 
esgotamento sanitário 

na sede 

Implantação de 
soluções de 

ecossaneamento 
nos distritos e 

localidade rurais 

Percentual de 
tratamento de 

esgoto 

Cobertura do 
serviço de 
coleta de 
resíduos 

domésticos 

Cobertura do 
serviço de 

limpeza pública 
(varrição e 
capinagem) 

Volume de 
resíduos coletado 

Volume de 
resíduos 

destinado ao 
aterro sanitário 

Volume de 
resíduos 

reciclados 

Extensão da rede 
drenagem 

Ocorrência de 
alagamento 

Poder de 
influência 

Cobertura do serviço 
de abastecimento de 

água pela 
concessionária 

  

Forte iteração. A inexistência 
de rede de distribuição de 
água da concessionária faz 

com que a população 
busque/utilize soluções 

alternativas de 
abastecimento 

(5) 

O adensamento da 
rede de distribuição 

de água depende 
diretamente da 

existência de fontes 
de água, ou da 
orferta de água 

disponível  
(5) 

A presença de rede de 
distribuição de água pode 

impulsionar a implantação de 
rede de coleta de esgoto (3) 

 a existencia de fontes 
de abastecimento de 

água é essencial para o 
desenvolvimento de 

atividades, bem como 
para a sobrevivencia da 
população. Na falta de 

redes de abastecimento 
da concessionário as 
soluções alternativas 

podem garantir a 
permanencia da 

população no território   
(5) 

                13 

Existência de 
soluções alternativas 
de abastecimento de 

água 

Forte iteração. A 
inexistência de rede 
de distribuição de 

água da 
concessionária faz 

com que a população 
busque/utilize 

soluções alternativas 
de abastecimento 

(5) 

  

A existência de 
fontes de 

abastecimento é 
fator definidor para 

existência de 
soluções alternativas 

 (5) 

  

  

                13 
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Variável/ 
Variável 

Cobertura do 
serviço de 

abastecimento de 
água pela 

concessionária 

Existência de soluções 
alternativas de 

abastecimento de água 

Disponibilidade 
de água 

Cobertura do serviço de 
esgotamento sanitário 

na sede 

Implantação de 
soluções de 

ecossaneamento 
nos distritos e 

localidade rurais 

Percentual de 
tratamento de 

esgoto 

Cobertura do 
serviço de 
coleta de 
resíduos 

domésticos 

Cobertura do 
serviço de 

limpeza pública 
(varrição e 
capinagem) 

Volume de 
resíduos coletado 

Volume de 
resíduos 

destinado ao 
aterro sanitário 

Volume de 
resíduos 

reciclados 

Extensão da rede 
drenagem 

Ocorrência de 
alagamento 

Poder de 
influência 

Disponibilidade de 
água 

O adensamento da 
rede de distribuição 

de água depende 
diretamente da 

existência de fontes 
de água, ou da orferta 

de água disponível  
(5) 

A existência de fontes de 
abastecimento é fator 

definidor para existência de 
soluções alternativas 

 (5) 

    

 a existencia de fontes 
de abastecimento de 

água é essencial para o 
desenvolvimento de 

atividades, bem como 
para a sobrevivencia da 
população. Na falta de 

redes de abastecimento 
da concessionário as 
soluções alternativas 

podem garantir a 
permanencia da 

população no território   
(5) 

                12 

Cobertura do serviço 
de esgotamento 
sanitário na sede 

A presença de rede de 
distribuição de água 
pode impulsionar a 

implantação de rede 
de coleta de esgoto 

 (3) 

      

A inexistência de rede 
coletora favorece com 
que a população utilize 
soluções alterantivas, 

nem sempre 
adequadas. Dessa 

forma, na ausência de 
rede coletora a 

população poderá 
acertar mais facilmenta 

a implantação de 
soluções de 

ecossaneamento  
(5) 

 a etapa de 
tratamento faz 

parte e é essencial 
na prestação dos 

serviços de 
esgotamento 

sanitário 
(5) 

    

A rede coletora de 
esgoto sanitário 

recebe 
inadequadamente 

um volume 
significativo de 

resíduos sólidos, que 
são retirados na 
unidade de pré-

tratamento. Esses 
resíduos são 

enviados para o 
aterro sanitário   

(2) 

A rede coletora de 
esgoto sanitário 

recebe 
inadequadamente 

um volume 
significativo de 

resíduos sólidos, que 
são retirados na 
unidade de pré-

tratamento. Esses 
resíduos são 

enviados para o 
aterro sanitário   

(3) 

  

A existencia de rede 
coletora de esgoto 
pressupõe que os 
lançamentos de 

esgoto bruto na rede 
de dreangem sem 
inibidos, contudo 

verifica-se em muitos 
locais os lançamentos 

irregulares  
(4) 

O lançamento 
inadequado de 

efluentes na rede de 
drenagem pode 

provocar prejuízos a 
estrutura, que pode 

não responder 
adequadamento aos 
eventos de intensas 

chuvas  
(3) 

14 
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Variável/ 
Variável 

Cobertura do 
serviço de 

abastecimento de 
água pela 

concessionária 

Existência de soluções 
alternativas de 

abastecimento de água 

Disponibilidade 
de água 

Cobertura do serviço de 
esgotamento sanitário 

na sede 

Implantação de 
soluções de 

ecossaneamento 
nos distritos e 

localidade rurais 

Percentual de 
tratamento de 

esgoto 

Cobertura do 
serviço de 
coleta de 
resíduos 

domésticos 

Cobertura do 
serviço de 

limpeza pública 
(varrição e 
capinagem) 

Volume de 
resíduos coletado 

Volume de 
resíduos 

destinado ao 
aterro sanitário 

Volume de 
resíduos 

reciclados 

Extensão da rede 
drenagem 

Ocorrência de 
alagamento 

Poder de 
influência 

Implantação de 
soluções de 

ecossaneamento nos 
distritos e localidade 

rurais 

 a existencia de fontes 
de abastecimento de 
água é essencial para 
o desenvolvimento de 
atividades, bem como 
para a sobrevivencia 

da população. Na falta 
de redes de 

abastecimento da 
concessionário as 

soluções alternativas 
podem garantir a 
permanencia da 

população no 
território   

(4) 

 a existencia de fontes de 
abastecimento de água é 

essencial para o 
desenvolvimento de 

atividades, bem como para a 
sobrevivencia da população. 

Na falta de redes de 
abastecimento da 

concessionário as soluções 
alternativas podem garantir a 

permanencia da população 
no território   

(5) 

 a existencia de 
fontes de 

abastecimento de 
água é essencial para 

o desenvolvimento 
de atividades, bem 

como para a 
sobrevivencia da 

população. Na falta 
de redes de 

abastecimento da 
concessionário as 

soluções alternativas 
podem garantir a 
permanencia da 

população no 
território   

(5) 

A inexistência de rede 
coletora favorece com que a 
população utilize soluções 
alterantivas, nem sempre 

adequadas. Dessa forma, na 
ausência de rede coletora a 
população poderá acertar 

mais facilmenta a 
implantação de soluções de 

ecossaneamento  
(5) 

  

Soluções de 
ecossaneamento 

propões que exista 
um processo de 
tratamento para 

resolver, de forma 
sustentável a 

disposição final do 
esgoto gerado nas 

localidades  
(5) 

A aplicação de 
soluções de 

ecossaneamento 
como 

compostagem 
pode ser 

favorecidas pela 
falta de 

atendimento da 
coleta pública 

(4) 

A aplicação de 
soluções de 

ecossaneamento 
como 

compostagem 
pode ser 

favorecidas pela 
falta de 

atendimento da 
coleta pública 

(4) 

A aplicação de 
soluções de 

ecossaneamento 
como compostagem 

pode reduzir o 
volume de resíduos 

coletado 
(4) 

A aplicação de 
soluções de 

ecossaneamento 
como compostagem 

pode reduzir o 
volume de resíduos 
enviado ao aterro 

(3) 

A aplicação de 
soluções de 

ecossaneamento 
como 

compostagem, 
bem como a 

implantação de um 
programa de coleta 

seletiva, pode 
reduzir o volume 

de resíduos 
enviado ao aterro 

(3) 

A implantação de 
reservatórios de 

retenção/cisternas 
pode ser uma 
alternativa à 

deficiencia da rede de 
drenagem, como 
poderá ser uma 

importante estratégia 
no manejo das águas 
pluviais escoadas na 

sede municipal  
(5) 

A implantação de 
reservatórios de 

retenção/cisternas 
pode ser uma 
alternativa à 

deficiencia da rede de 
drenagem, como 
poderá ser uma 

importante estratégia 
no manejo das águas 
pluviais escoadas na 

sede municipal  
(5) 

36 

Percentual de 
tratamento de esgoto 

      

 a etapa de tratamento faz 
parte e é essencial na 

prestação dos serviços de 
esgotamento sanitário 

(5) 

Soluções de 
ecossaneamento 

propões que exista um 
processo de tratamento 
para resolver, de forma 
sustentável a disposição 
final do esgoto gerado 

nas localidades  
(5) 

      

Quanto maior o nível 
e percentual de 

tratamento, maior 
será o volume de 

resíduos recebido na 
etapa de pré-
trtamento (3) 

Quanto maior o nível 
e percentual de 

tratamento, maior 
será o volume de 

resíduos recebido na 
etapa de pré-
trtamento (3) 

      23 
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Variável/ 
Variável 

Cobertura do 
serviço de 

abastecimento de 
água pela 

concessionária 

Existência de soluções 
alternativas de 

abastecimento de água 

Disponibilidade 
de água 

Cobertura do serviço de 
esgotamento sanitário 

na sede 

Implantação de 
soluções de 

ecossaneamento 
nos distritos e 

localidade rurais 

Percentual de 
tratamento de 

esgoto 

Cobertura do 
serviço de 
coleta de 
resíduos 

domésticos 

Cobertura do 
serviço de 

limpeza pública 
(varrição e 
capinagem) 

Volume de 
resíduos coletado 

Volume de 
resíduos 

destinado ao 
aterro sanitário 

Volume de 
resíduos 

reciclados 

Extensão da rede 
drenagem 

Ocorrência de 
alagamento 

Poder de 
influência 

Cobertura do serviço 
de coleta de resíduos 

domésticos 

        

A aplicação de soluções 
de ecossaneamento 
como compostagem 
pode ser favorecidas 

pela falta de 
atendimento da coleta 

pública 
(4) 

    

A existência de 
coleta pública  
impulsiona a 
existência de 

serviço de varrição 
e capinagem (3) 

A relação do volume 
de resíduos 

coletados com a 
cobertura da coleta 

é direta(5) 

A relação do volume 
de resíduos enviado 

ao atérro com a 
cobertura do serviço 
de coleta é direta (5) 

A relação do 
volume de resíduos 

recicláveis 
coletados com a 

cobertura da coleta 
é direta(5) 

  

Resíduos acumulados 
em locais 

inadequados, ou 
mesmo na rede de 
drenagem podem 

interferir no 
funcionamento da 

referida rede e 
colaborar com a 

ocorrência de 
alagamentos (5) 

30 

Cobertura do serviço 
de limpeza pública 

(varrição e 
capinagem) 

        

A aplicação de soluções 
de ecossaneamento 
como compostagem 
pode ser favorecidas 

pela falta de 
atendimento da coleta 

pública 
(4) 

  

A existência de 
coleta pública  
impulsiona a 
existência de 

serviço de varrição 
e capinagem (3) 

  

A relação do volume 
de resíduos 

coletados com a 
cobertura do serviço 
de limpeza é direta 

(5) 

A relação do volume 
de resíduos enviado 

ao atérro com a 
cobertura do serviço 
de limpeza é direta 

(5) 

A relação do 
volume de resíduos 

recicláveis 
coletados com a 

cobertura da coleta 
é direta(4) 

  

Resíduos acumulados 
em locais 

inadequados, ou 
mesmo na rede de 
drenagem podem 

interferir no 
funcionamento da 

referida rede e 
colaborar com a 

ocorrência de 
alagamentos  

(5) 

29 

Volume de resíduos 
coletado 

      

A rede coletora de esgoto 
sanitário recebe 

inadequadamente um 
volume significativo de 

resíduos sólidos, que são 
retirados na unidade de pré-
tratamento. Esses resíduos 
são enviados para o aterro 

sanitário   
(2) 

A aplicação de soluções 
de ecossaneamento 
como compostagem 

pode reduzir o volume 
de resíduos coletado 

(4) 

Quanto maior o 
nível e percentual 

de tratamento, 
maior será o 

volume de resíduos 
recebido na etapa 
de pré-trtamento 

A relação do 
volume de resíduos 

coletados com a 
cobertura da coleta 

é direta(5) 

A relação do 
volume de resíduos 

coletados com a 
cobertura do 

serviço de limpeza 
é direta (5) 

  

A relação do volume 
de resíduos enviado 
ao atérro com a o 

colume de resíduos 
coletado é direta (5) 

A relação do 
volume de resíduos 

recicláveis 
coletados com a o 

volume de resíduos 
coletado  é 

direta(5) 

  

Resíduos acumulados 
em locais 

inadequados, ou 
mesmo na rede de 
drenagem podem 

interferir no 
funcionamento da 

referida rede e 
colaborar com a 

ocorrência de 
alagamentos  

(5) 

37 
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Variável/ 
Variável 

Cobertura do 
serviço de 

abastecimento de 
água pela 

concessionária 

Existência de soluções 
alternativas de 

abastecimento de água 

Disponibilidade 
de água 

Cobertura do serviço de 
esgotamento sanitário 

na sede 

Implantação de 
soluções de 

ecossaneamento 
nos distritos e 

localidade rurais 

Percentual de 
tratamento de 

esgoto 

Cobertura do 
serviço de 
coleta de 
resíduos 

domésticos 

Cobertura do 
serviço de 

limpeza pública 
(varrição e 
capinagem) 

Volume de 
resíduos coletado 

Volume de 
resíduos 

destinado ao 
aterro sanitário 

Volume de 
resíduos 

reciclados 

Extensão da rede 
drenagem 

Ocorrência de 
alagamento 

Poder de 
influência 

Volume de resíduos 
destinado ao aterro 

sanitário 

      

A rede coletora de esgoto 
sanitário recebe 

inadequadamente um 
volume significativo de 

resíduos sólidos, que são 
retirados na unidade de pré-
tratamento. Esses resíduos 
são enviados para o aterro 

sanitário   
(2) 

A aplicação de soluções 
de ecossaneamento 
como compostagem 

pode reduzir o volume 
de resíduos enviado ao 

aterro 
(3) 

Quanto maior o 
nível e percentual 

de tratamento, 
maior será o 

volume de resíduos 
recebido na etapa 
de pré-trtamento 

A relação do 
volume de resíduos 
enviado ao atérro 

com a cobertura do 
serviço de coleta é 

direta (5) 

A relação do 
volume de resíduos 
enviado ao atérro 

com a cobertura do 
serviço de limpeza 

é direta (5) 

O volume de 
resíduos destina ao 
aterro sanitário está 
diretamente ligado 

ao volume de 
resíduos coletados 

(4) 

  

O volume de 
resíduos destina ao 

aterro sanitário 
está diretamente 
ligado ao volume 

de resíduos 
reciclados (4) 

  

Resíduos acumulados 
em locais 

inadequados, ou 
mesmo na rede de 
drenagem podem 

interferir no 
funcionamento da 

referida rede e 
colaborar com a 

ocorrência de 
alagamentos  

(5) 

34 

Volume de resíduos 
reciclados. 

        

A aplicação de soluções 
de ecossaneamento 
como compostagem, 

bem como a 
implantação de um 
programa de coleta 

seletiva, pode reduzir o 
volume de resíduos 
enviado ao aterro 

(3) 

  

A relação do 
volume de resíduos 

recicláveis 
coletados com a 

cobertura da coleta 
é direta 

(5) 

A relação do 
volume de resíduos 

recicláveis 
coletados com a 

cobertura da coleta 
é direta 

(4) 

O volume de 
resíduos recliclados 
registrado depende 

do volume de 
resíduos coletado  

(5) 

A relação do volume 
de resíduos reciclado 

com o volume 
enviado ao atérro  é 

direta (5) 

    

Resíduos acumulados 
em locais 

inadequados, ou 
mesmo na rede de 
drenagem podem 

interferir no 
funcionamento da 

referida rede e 
colaborar com a 

ocorrência de 
alagamentos  

(5) 

31 
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Variável/ 
Variável 

Cobertura do 
serviço de 

abastecimento de 
água pela 

concessionária 

Existência de soluções 
alternativas de 

abastecimento de água 

Disponibilidade 
de água 

Cobertura do serviço de 
esgotamento sanitário 

na sede 

Implantação de 
soluções de 

ecossaneamento 
nos distritos e 

localidade rurais 

Percentual de 
tratamento de 

esgoto 

Cobertura do 
serviço de 
coleta de 
resíduos 

domésticos 

Cobertura do 
serviço de 

limpeza pública 
(varrição e 
capinagem) 

Volume de 
resíduos coletado 

Volume de 
resíduos 

destinado ao 
aterro sanitário 

Volume de 
resíduos 

reciclados 

Extensão da rede 
drenagem 

Ocorrência de 
alagamento 

Poder de 
influência 

Extensão da rede 
drenagem 

        

A implantação de 
reservatórios de 

retenção/cisternas pode 
ser uma alternativa à 
deficiencia da rede de 

drenagem, como 
poderá ser uma 

importante estratégia 
no manejo das águas 
pluviais escoadas na 

sede municipal  
(5) 

              

A existência de uma 
rede de drenagem 

adequada à realidado 
do município auxilia 

na redução de 
ocorrência de 
alagamentos  

(5) 

13 

Ocorrência de 
alagamento 

        

A implantação de 
reservatórios de 

retenção/cisternas pode 
ser uma alternativa à 
deficiencia da rede de 

drenagem, como 
poderá ser uma 

importante estratégia 
no manejo das águas 
pluviais escoadas na 

sede municipal  
(5) 

  

Resíduos 
acumulados em 

locais inadequados, 
ou mesmo na rede 

de drenagem 
podem interferir 

no funcionamento 
da referida rede e 
colaborar com a 

ocorrência de 
alagamentos (5) 

Resíduos 
acumulados em 

locais inadequados, 
ou mesmo na rede 

de drenagem 
podem interferir 

no funcionamento 
da referida rede e 
colaborar com a 

ocorrência de 
alagamentos (5) 

(5) 

Os resíduos que são 
dispostos 

inadequadamente 
podem ser 

transportados para a 
rede de drenagem e 

interferir seu 
funcionamento em 
eventos de intensa 

chuvas (4) 

Resíduos 
acumulados em 

locais inadequados, 
ou mesmo na rede 

de drenagem podem 
interferir no 

funcionamento da 
referida rede e 

colaborar com a 
ocorrência de 
alagamentos  

(5) 

Resíduos 
acumulados em 

locais inadequados, 
ou mesmo na rede 

de drenagem 
podem interferir 

no funcionamento 
da referida rede e 
colaborar com a 

ocorrência de 
alagamentos  

(5) 

A existência de uma 
rede de drenagem 

adequada à realidado 
do município auxilia 

na redução de 
ocorrência de 
alagamentos  

(5) 

  37 

GRAU DE 
DEPENDÊNCIA 

0 0 0 0 33 11 27 26 30 34 23 5 30 322 

 

Fonte: Adaptado de Godet, 1995; Macroplan, 1996 apud Buarque, 2003. 
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Quadro 48 - Interação variável x tema – Gestão 

Aspecto 
Destacado 

Interação com outros temas 

Meio ambiente Urbanismo Socioeconomia Saneamento 

Promulgação de legislação 
acessória ao pddu 

A legislação permitirá o 
exercício do poder de polícia 
administrativa em áreas de 

valor ambiental 

Diminuição de vazios 
urbanos e subutilização de 

imóveis 

Promoverá o cumprimento da função 
social da propriedade, sendo que 
áreas poderão ser destinadas a 

espaços públicos, comércios 

Permitirá exercer o poder de polícia 
para o cumprimento de condicionantes 

de saneamento básico nos 
imóveis/espaços 

Regulamentação da 
regularização fundiária 

Diminui a pressão de 
ocupações irregulares nas 
áreas de valor ambiental 

Comumente a qualidade 
urbanística destes locais 
são ruins, especialmente 

quanto à espaços públicos 

Possibilitará título do imóvel aos 
moradores 

Comumente o saneamento básico é 
insipiente nas áreas passíveis de 

regularização fundiária 

Mobilidade urbana como 
diretriz de acesso ao direito à 

cidade 

A mobilidade urbana eficiente 
reflete em menos emissão de 

poluentes 

A mobilidade possibilita o 
acesso dos moradores aos 
diversos espaços da cidade 

A mobilidade garante o fluxo 
econômico e vida cultural da cidade 

A má condição de vias pode dificultar a 
passagem de carro-pipa, caminhão de 

coleta de resíduos sólidos ou de 
cooperativa de reciclagem 

Novos loteamentos trazem 
demandas por serviços de 

educação, saúde e segurança 

A ausência destes serviços 
aumenta o impacto ambiental 

nestes locais 

O planejamento urbanístico 
a cidade precisa conciliar a 
infraestrutura de serviços 
públicos com os locais de 

moradia 

A ausência de segurança impossibilita 
o fluxo econômico do local 

Muitos destes loteamento também 
possuem saneamento básico 

insipiente 

Infraestrutura de mobilidade 
urbana compatível com a 

demanda 

As ciclovias podem 
estabelecer limites visíveis 

das áreas de valor ambiental, 
freando as ocupações 

irregulares 

As áreas onde se der 
cumprimento social da 

propriedade poderão servir 
ao aumento da 

infraestrutura de mobilidade 
urbana 

Permite que os moradores e a 
população flutuante se locomovam de 

forma mais fácil e mais barata na 
cidade 

A melhoria da infraestrutura de 
mobilidade implicará no aumento de 
banheiros públicos, fontes de água e 

drenagem 

Instituição de novas zeis 
Reduz a pressão sobre áreas 

de valor ambiental 

Permite aproximar a 
população de baixa renda 
de seus locais de trabalho 

Permite dar continuidade ao programa 
municipal de habitação popular 

Muitas das áreas passíveis de zeis 
possuem saneamento básico 

insipiente 

Atuação efetiva dos conselhos 
na gestão dos fundos 

municipais 

Garante o controle social na 
gestão dos recursos 

municipais para o meio 
ambiente 

Garante o controle social 
nas ações, programas e 

projetos para o 
desenvolvimento urbano 

Garante o controle social na gestão 
dos recursos municipais 

As ações de saneamento básico 
podem ser acompanhadas pelo 
conselho de meio ambiente ou 
constituir conselho específico 
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Aspecto 
Destacado 

Interação com outros temas 

Meio ambiente Urbanismo Socioeconomia Saneamento 

Criação do fundo de 
desenvolvimento urbano 

(fundurb) 

O fundo de meio ambiente 
pode atuar conjuntamente o 

fundurb 

Catalisa recursos de 
diversas fontes para a 
efetivação de ações, 

programas e projetos de 
desenvolvimento urbano 

Permite o investimento em ações, 
programas e projetos para o 

desenvolvimento urbano 

Poderá custar infraestrutura de 
saneamento básico, especialmente de 

drenagem 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Quadro 49 - Interação variável x variável – Gestão 

Variável/variável 

Cumprimento da 
função social da 

propriedade 

Relação entre 
infraestrutura de 

mobilidade urbana e 
demanda 

Relação entre 
infraestrutura dos 

serviços públicos e 
demanda 

Eficácia e aplicabilidade 
do pddu 

Atuação efetiva dos conselhos 
na gestão dos recursos 

Poder de 
influência 

Cumprimento da 
função social da 

propriedade 
 

As áreas podem ser 
destinadas a infraestrutura 

de mobilidade urbana 
(5) 

As áreas podem ser 
destinadas a infraestrutura 

de serviços públicos 
(5) 

O cumprimento da função 
social da propriedade é 
indicador da eficácia do 

pddu 
(5) 

O cumprimento da função social 
da propriedade pode gerar 

recursos aos fundos 
acompanhados pelos conselhos 

(2) 

Alto 
17 

Relação entre 
infraestrutura de 

mobilidade urbana e 
demanda 

As áreas podem 
ser destinadas a 
infraestrutura de 

mobilidade urbana 
(5) 

 

A mobilidade urbana 
permite o acesso a 

infraestrutura de serviços 
públicos 

(5) 

Infraestrutura de 
mobilidade urbana 
compatível com a 

demanda é indicador de 
eficácia do pddu 

(5) 

Controle social na aplicação dos 
recursos de mobilidade urbana 

(2) 

Alto 
17 

Relação entre 
infraestrutura dos 

serviços públicos e 
demanda 

As áreas podem 
ser destinadas a 
infraestrutura de 
serviços públicos 

(5) 

A mobilidade urbana 
permite o acesso a 

infraestrutura de serviços 
públicos 

(5) 

 

O atendimento da 
demanda de serviços 

públicos é indicador de 
eficácia do pddu 

(5) 

Controle social na aplicação dos 
recursos destinados aos serviços 

públicos 
(2) 

Alto 
17 

Eficácia e 
aplicabilidade do 

pddu 

O cumprimento da 
função social da 
propriedade é 
indicador da 

eficácia do pddu 
(5) 

Infraestrutura de 
mobilidade urbana 

compatível com a demanda 
é indicador de eficácia do 

pddu 
(5) 

O atendimento da 
demanda de serviços 

públicos é indicador de 
eficácia do pddu 

(5) 

 

Os conselhos podem contribuir 
com o monitoramento e 

avaliação da eficácia do pddu 
(2) 

Alto 
17 

Atuação efetiva dos 
conselhos na gestão 

dos recursos 

O cumprimento da 
função social da 

propriedade pode 
gerar recursos aos 

fundos 
acompanhados 
pelos conselhos 

(2) 

Controle social na 
aplicação dos recursos de 

mobilidade urbana 
(2) 

Controle social na 
aplicação dos recursos 
destinados aos serviços 

públicos 
(2) 

Os conselhos podem 
contribuir com o 
monitoramento e 

avaliação da eficácia do 
pddu 
(2) 

 
Médio 

8 

Grau de dependência 
Alto 
17 

Alto 
17 

Alto 
17 

Alto 
17 

Médio 
8 

 

Fonte: Adaptado de Godet, 1995; Macroplan, 1996 apud Buarque, 2003 
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4.4. AVALIAÇÃO DA DISPOSIÇÃO DOS AGENTES PARA ALTERAR OS 
FATORES 

 
O Quadro 50 apresenta uma avaliação preliminar da disposição dos agentes em interferir 

no fator no sentido de alterar, seja para superar uma condição insatisfatória relacionada ao 

fator, seja para potencializar uma condição satisfatória relacionada ao fator. Essa avaliação 

será ainda submetida aos membros do GTA para discussão e ajustes, caso necessários. 
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Quadro 50 - Avaliação preliminar da disposição dos agentes em interferir no fator 

Grupo Fator 
Movimentos, Entidades 

Associativas e ONGs 

Entidades 
profissionais e 

acadêmicas 

Entidades 
sindicais 

Empresários  
Poder 

Público 

Socioeconomia 

Envelhecimento da 
população 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
Não se 
aplica 

Resíduos sólidos Alta Baixa Alta Baixa Alta 

Agricultura em declínio Alta Baixa Alta Baixa A Verificar 

Industria fraca A Verificar Baixa Baixa Alta A Verificar 

Serviços Insuficientes Média Baixa Alta Média Média 

Saneamento 
Insuficiente 

(Esgotamento sanitário) 
Média Médio Média Baixa Baixa 

Potencial de melhoria 
na Educação 
fundamental 

Alta Alta Alta Baixa Média 

Potencial de melhoria 
na Saúde da família 

Alta Alta Alta Baixa Média 

Mobilidade urbana 
crítica (transporte e 

acessibilidade) 
Alta Alta Alta Baixa Alta 

Saneamento 

Ausência de soluções 
de ecossaneamento 

nos distritos e 
localidade rurais 

Média A Verificar Média A Verificar Baixa 

Cobertura do serviço de 
esgotamento sanitário 

na sede 
A Verificar Alta Média A Verificar Média 

Cobertura do serviço de 
limpeza pública 

(varrição e capinagem) 
Média Média Alta A Verificar Baixa 
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Grupo Fator 
Movimentos, Entidades 

Associativas e ONGs 

Entidades 
profissionais e 

acadêmicas 

Entidades 
sindicais 

Empresários  
Poder 

Público 

Volume de resíduos 
coletado 

A Verificar Baixa Alta A Verificar Baixa 

Volume de resíduos 
destinado ao aterro 

sanitário 
A Verificar Baixa Alta A Verificar Baixa 

Ocorrência de 
alagamento 

A Verificar Alta Baixa A Verificar Baixa 

Extensão da rede de 
drenagem 

Alta Alta Baixa A Verificar Baixa 

Meio Ambiente 

Pressões em áreas de 
valor ambiental 

Média Alta Baixa A Verificar Baixa 

Degradação ambiental 
em áreas de 

mananciais hídricos 
Alta Média Baixa A Verificar Baixa 

Supressão de 
vegetação 

Média Média Baixa A Verificar Baixa 

Comprometimento de 
nascentes e rio por 

assoreamento e erosão 
associado a estradas 

vicinais 

Alta Alta Baixa A Verificar A Verificar 

Compromentimento da 
qualidade ambiental por 

 atividades 
agrossilvopastoris 

  

A Verificar A Verificar Baixa A Verificar A Verificar 

Gestão 

Promulgação de 
legislação acessória ao 

PDDU 
Alta Alta Baixa Média Alta 

Regulamentação da 
Regularização 

Fundiária 
Alta Alta Alta Média Alta 
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Grupo Fator 
Movimentos, Entidades 

Associativas e ONGs 

Entidades 
profissionais e 

acadêmicas 

Entidades 
sindicais 

Empresários  
Poder 

Público 

Mobilidade urbana 
como diretriz de acesso 

ao direito à cidade 
Alta Alta Alta Alta Alta 

Atendimento das 
demandas por serviços 
de educação, saúde e 
segurança resultantes 
dos novos loteamentos 

Alta Alta Alta Média Alta 

Infraestrutura de 
mobilidade urbana 
compatível com a 

demanda 

Alta Alta Alta Alta Alta 

Instituição de novas 
ZEIS 

Alta Alta Alta Média Alta 

Atuação efetiva dos 
Conselhos na gestão 
dos fundos municipais 

Alta Alta Alta Média Média 

Criação do Fundo de 
Desenvolvimento 

Urbano (FUNDURB) 
Alta Alta Alta Média Média 
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4.5. AVALIAÇÃO DO INTERESSE DOS AGENTES EM ALTERAR OS 
FATORES 

Neste tópico é avaliado em caráter preliminar, o interesse dos agentes em alterar os 

fatores, tanto no sentido de transformar processos indesejáveis, quanto de potencializar 

valores e atributos locais estimados pelos habitantes. 

 
 
 



 
 
   
 

 

215 
 

 

Quadro 51 - Avaliação preliminar do interesse dos agentes em interferir no fator 

Grupo Fator 

Movimentos, 
Entidades 

Associativas e 
ONGs 

Entidades 
profissionais e 

acadêmicas 

Entidades 
sindicais 

Empresários  Poder Público 

Socioeconomia 

Envelhecimento da população Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Agricultura em declínio Alta Baixa Alta Baixa A Verificar 

Industria fraca A Verificar Baixa Baixa Alta A Verificar 

Serviços Insuficientes Alta Média Alta Alta Média 

Saneamento Insuficiente 
(Esgotamento sanitário) 

Média Alta Média Baixa Baixa 

Potencial de melhoria na 
Educação fundamental  

Alta Alta Alta Baixa Média 

Potencial de melhoria na Saúde 
da família  

Alta Alta Alta Baixa Média 

Mobilidade urbana crítica 
(transporte e acessibilidade) 

Alta Alta Alta Baixa Alta 

Saneamento 

Ausência de soluções de 
ecossaneamento nos distritos e 

localidade rurais 
Alta A Verificar Média A verificar Baixa 

Cobertura do serviço de 
esgotamento sanitário na sede 

A Verificar Alta Média A verificar Média 

Cobertura do serviço de 
limpeza pública (varrição e 

capinagem) Baixa Alta 
Alta A verificar 

Média 

Volume de resíduos coletado A Verificar Média Alta A verificar Média 

Volume de resíduos destinado 
ao aterro sanitário A Verificar Média 

Alta A verificar 
Média 

Ocorrência de alagamento A Verificar Alta Baixa A verificar Baixa 

Extensão da rede de drenagem Média Alta Baixa A verificar Baixa 
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Grupo Fator 

Movimentos, 
Entidades 

Associativas e 
ONGs 

Entidades 
profissionais e 

acadêmicas 

Entidades 
sindicais 

Empresários  Poder Público 

Meio Ambiente 

Pressões em áreas de valor 
ambiental 

Média Alta Baixa A verificar Média 

Degradação ambiental em 
áreas de mananciais hídricos 

Alta Média Baixa A verificar Média 

Supressão de vegetação Média Média Baixa A verificar Média 

Comprometimento de 
nascentes e rio por 

assoreamento e erosão 
associado a estradas vicinais 

Alta Alta Baixa A verificar A Verificar 

Compromentimento da 
qualidade ambiental por 

atividades agrosilvopastoris 
A Verificar A Verificar Baixa A verificar A verificar 

Gestão 

Promulgação de legislação 
acessória ao PDDU 

Alta Alta Baixa Média Alta 

Regulamentação da 
Regularização Fundiária 

Alta Alta Alta Média Alta 

Mobilidade urbana como 
diretriz de acesso ao direito à 

cidade 
Alta Alta Alta Alta Alta 

Atendimento das demandas por 
serviços de educação, saúde e 

segurança resultantes dos 
novos loteamentos 

Alta Alta Alta Média Alta 

Infraestrutura de mobilidade 
urbana compatível com a 

demanda 
Alta Alta Alta Alta Alta 

Instituição de novas ZEIS Alta Alta Alta Média Alta 
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Grupo Fator 

Movimentos, 
Entidades 

Associativas e 
ONGs 

Entidades 
profissionais e 

acadêmicas 

Entidades 
sindicais 

Empresários  Poder Público 

Atuação efetiva dos Conselhos 
na gestão dos fundos 

municipais 
Alta Alta Alta Média Média 

Criação do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano 

(FUNDURB) 
Alta Alta Alta Média Média 
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4.6. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE FATORES CRÍTICOS 

 
Matriz Fator/Impacto/Incerteza 
 
 
Avaliação de Impacto e Incerteza na Perspectiva da Socioeconomia 
 
 

Quadro 52 – Fator Agricultura em declínio 

INCERTEZA/ 
IMPACTO 

ALTA MÉDIA BAIXA 

ALTO    

MÉDIO 

Alta incerteza por 
não ser área 

prioritária para o 
governo municipal, 
com médio impacto 
por representar um 
setor que emprega 
bastante, mas que 

representa pouco em 
termos de produto 

agregado. 

  

BAIXO    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 

 
 

Quadro 53 – Fator Indústria fraca 

INCERTEZA/ 
IMPACTO 

ALTA MÉDIA BAIXA 

ALTO    

MÉDIO    

BAIXO 

Alta incerteza pela 
baixa capacidade 

que o governo 
municipal tem em 

atrair novas, diversas 
e robustas indústrias. 
Baixo impacto pela 

pequena 
concentração 

industrial de setores 
de menor valor 

agregado. 

  

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
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Quadro 54 – Fator serviços insuficientes 

INCERTEZA/ 
IMPACTO 

ALTA MÉDIA BAIXA 

ALTO    

MÉDIO 

Alta incerteza pela 
característica de 

cidade média que 
não atrai todos os 

tipos de serviços, em 
específico os de 

maior complexidade. 
Médio impacto pela 

capacidade 
multiplicadora que os 

serviços geram. 

  

BAIXO    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 

 

Quadro 55 – Fator saneamento insuficiente (esgotamento sanitário) 

INCERTEZA/ 
IMPACTO 

ALTA MÉDIA BAIXA 

ALTO 

Alta incerteza dada 
pela indeterminação 
de investimentos na 
área. Alto impacto 

(tanto positivo 
quanto negativo) 

pela implementação 
ou não da 

infraestrutura 
necessária. 

  

MÉDIO    

BAIXO    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 

Quadro 56 – Fator educação fundamental 

INCERTEZA/ 
IMPACTO 

ALTA MÉDIA BAIXA 

ALTO   

Baixa incerteza por ser item 
de investimento obrigatório. 

Alto impacto pela 
capacidade de incrementar 

as condições futuras de 
habilidades laborais da 

mão de obra, assim como 
criar consciência crítica nas 

futuras gerações. 

MÉDIO    

BAIXO    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
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Quadro 57 - Fator saúde da família 

INCERTEZA/ 
IMPACTO 

ALTA MÉDIA BAIXA 

ALTO   

Baixa incerteza por 
ser item de 

investimento 
obrigatório. Alto 
impacto por lidar 

diretamente com a 
saúde das camadas 

sociais mais 
necessitadas. 

MÉDIO    

BAIXO    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 

Quadro 58 – Fator mobilidade urbana (transporte e acessibilidade) 

INCERTEZA/ 
IMPACTO 

ALTA MÉDIA BAIXA 

ALTO  Média incerteza por 
haver disponibilidade 
de recursos federais 

e demanda 
populacional para tal, 

porém inanição do 
governo municipal 
para transformar o 
cenário atual. Alto 
impacto por incidir 
diretamente sobre 
produtividade do 

trabalho e qualidade 
de vida do cidadão. 

 

MÉDIO    

BAIXO    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
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Quadro 59 - Relevância do Fator Crítico na Perspectiva da Socioeconomia 

Fator Alta relevância Média relevância Baixa relevância 

Agricultura em 
declínio 

Embora pequena a importância da 
agricultura para o PIB, é importante para a 
manutenção e geração de empregos nos 

distritos, melhorar a qualidade da merenda 
Escolar e sobretudo, grande capacidade da 

Prefeitura municipal para impulsionar 
dinamismo ao setor com a modernização do 
serviço agrícola (Secretaria nMunicipal de 

Agricultura). 

    

Industria fraca   

Importante meio de 
transformação e motriz 

econômica, não obstante, 
concentrada em poucas 
atividades e sem grande 

cadeia de valor no município. 

  

Serviços 
insuficientes 

  

Por ser um município de 
médio porte concentra alguns 
serviços importantes, porém 
carece de serviços de maior 
complexidade ou de ampla 

oferta pelo território 
municipal. 

  

Saneamento 
insuficiente 

(esgotamento) 

Esgotamento está intimamente relacionado 
com condições dignas de vida, qualidade na 
saúde da população e preservação do meio 

ambiente. 

    

Educação 
fundamental  

Educação integral de qualidade no ensino 
fundamental da gênese a possibilidades de 
crescimento intelectual e formação futura às 
crianças, além de alforriar pais para terem 
maior tempo e possibilidades de trabalho. 

    

Saúde da 
família 

O atendimento de saúde da família é 
importante para acompanhar e 

remediar/sanar quaisquer necessidades de 
assistência corriqueiras antes que virem 

casos de urgência e avolumem o já 
saturado serviço municipal de saúde. 

    

Mobilidade 
urbana 

(transporte e 
acessibilidade) 

A mobilidade urbana, em especial os itens 
de: transporte que trata da capicadade de 
transportar efeicientemente as pessoas, 
gerando benefícios de produtividade e 

ganhos em qualidade de vida; e 
acessibilidade que diz respeito ao acesso 
de todas as pessoas aos espaços da urbe 
(independente de suas condições físicas). 

São de extrema importância para um 
município de médio porte que tende a 

crescer regularmente durante os próximos 
anos e deseja manter-se enquanto polo de 

atração regional.  

    

Fonte: Fundação Escola Politecnica -FEP (2019). 
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Avaliação de Impacto e Incerteza na Perspectiva Ambiental 
 
 

Quadro 60 - Fator Pressões em áreas de valor ambiental 

Pressões em áreas de valor ambiental 

Incerteza/ 
Alta Média Baixa 

Impacto 

Alto     

Alto impacto, pois, pressões 
antrópicas em áreas de valor 
ambiental afetam a qualidade 

ambiental e os serviços ambientais 
no espaço urbano e rural.  

É de baixa incerteza pois, existem 
situações de pressões em áreas 
de valor ambiental em todos os 

distritos. 

Médio       

Baixo       

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 

Quadro 61 - fator degradação ambiental em áreas de mananciais hídricos 

Degradação ambiental em áreas de mananciais hídricos 

Incerteza/ 
Alta Média Baixa 

Impacto 

Alto     

Alto impacto, pois, a degradação e 
a supressão de vegetação em 
áreas de app´s associados a a 
ocupação desordenada e défcit 

dos serviços de saneamento 
afetam a segurança hídrica, a 

qualidade e quantidade da água 
disponível, com rebatimento sobre 

saúde publica.  A incerteza é 
baixa, pois, está constatada a 

insegurança hídrica, a degradação 
ambiental nas áreas de manaciais 

e a falta de saneamento básico 

Médio       

Baixo       

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
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Quadro 62 - Fator Supressão de vegetação 

Supressão de vegetação 

Incerteza/ 
Alta Média Baixa 

Impacto 

Alto     

O impacto é alto porque a 
supressão generalizada de 

vegetação em app´s no espaço 
urbano e rural implica em perda de 
biodiversidade e funcionalidade. É 

de baixo risco, pois, existem 
impactos provocados pela 
supressão generalizada de 

vegetação no espaço urnabo e 
rural. 

Médio       

Baixo       

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
 

Quadro 63 - Fator Comprometimento de nascentes e rio por assoreamento e erosão 
associado a estradas vicinais 

Comprometimento de nascentes e rio por assoreamento e erosão associado a estradas vicinais 

Incerteza/ 
Alta Média Baixa 

Impacto 

Alto   

Médio impacto, pois, é fato a 
ocorrencia de processos 

esorivos em toda malha de 
estradas vicinais. Media 

incerteza pois, foi constatado 
estado de degradação por 

erosão em sulcos e voçorocas 
na malha de vias vicinais, 

porém não foi possivel mepear 
todos os pontos de deposição 

dos sedimentos. 

 

Médio       

Baixo       

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
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Quadro 64 - Fator Compromentimento da qualidade ambiental por atividades 
agrosilvopastoris 

Compromentimento da qualidade ambiental por atividades agrosilvopastoris 

Incerteza/ 
Alta Média Baixa 

Impacto 

Alto     

O impacto é alto porque foi 
diagnostiacado mosaico de 

ocupação e usos do solo por 
atividades agrosilvopastoril 

inclusive em áreas de app´s, sem 
adoção de boas praticas de 

manejo e conservação do solo, 
com perdas de biodoversidade, 

degradação de solos e dos 
recursos hídricos.   Incerteza alta, 
pois, nos últimos anos o volume 

tem aumentado e a célula principal 
chegou ao seu limite 

Médio       

Baixo       

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
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Quadro 65 - Relevância do Fator Crítico na Perspectiva Ambiental 

Fator Alta relevância Média relevância Baixa relevância 

Pressões em 
áreas de valor 

ambiental 

Conflitos que atuam sobre áreas 
de grande interesse como 
prestadoras de serviços 

ambientais para a cidade, no 
sentido de resiliência e qualidade 

do ambiente. 

  

Degradação 
ambiental em 

áreas de 
mananciais 

hídricos 

Alta relevância devido a 
importância dos mananciais 

hídricos para própria subsistência 
humana 

  

Supressão de 
vegetação 

Alta relevância devido à magnitude 
de ocorrência dispersa em todo o 
território, expresso no estado de 

fragmentação e mosaico de 
cobertura vegetal do território 

  

Comprometiment
o de nascentes e 

rio por 
assoreamento e 

erosão associado 
a estradas 

vicinais 

 

Apresenta grande 
dispersão e 

previsibilidade, focalizado 
na malha de vias do 

município, com impactos 
ambientais significativos 

 

Compromentime
nto da qualidade 

ambiental por 
atividades 

agrosilvopastoris 

 

Apresenta grande 
dispersão e 

previsibilidade no 
território, expresso no 

mosaico de uso e 
ocupação 

 

Fonte: Fundação Escola Politecnica -FEP (2019). 
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Avaliação de Impacto e Incerteza na Perspectiva do Urbanismo 
 

Quadro 66 - Fator: Gestão frágil da política urbana 

Incerteza/ 
Impacto 

Alta Média Baixa 

Alto 

A incerteza é alta porque 
fragilidades na gestão da política 

urbana são historicamente 
observadas. O impacto é alto pois 

pode comprometer a 
implementação do pddu. 

  

Médio    

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 

 
 

Quadro 67 - Fator: Baixa densidade na área envolvida pelo Anel Rodoviário 

Incerteza/ 
Impacto 

Alta Média Baixa 

Alto   

A incerteza é baixa diante dos 
processos atuais de expansão 
periférica da cidade. O impacto 
é alto pois a densidade baixa 

em áreas com maior cobertura 
de infraestrutura e serviços 

representa ociosidade e ônus ao 
poder público. É um indicador 

da urbanização difusa 
característica de vitória da 

conquista e da presença de 
vazios urbanos de caráter 

especulativo dentro do anel 
rodoviário. 

Médio    

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 

 
 
 
 
 
 

Quadro 68 - Fator: Deterioração do patrimônio histórico 

Incerteza/ 
Impacto 

Alta Média Baixa 

Alto    

Médio 
A incerteza é alta porque observa-
se hoje uma preocupação maior 
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dos agentes sociais com a 
preservação do patrimônio histórico 
e cultural. O impacto é médio por 
não se tratar de fator estruturante 

da organização territorial, apesar da 
relevância como fator de 

fortalecimento de vínculos afetivos 
e de preservação da memória. 

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 

 
 

Quadro 69 - Fator: Cobertura e qualidade insuficientes do Sistema de Transporte 

Incerteza/ 
Impacto 

Alta Média Baixa 

Alto  

A incerteza é média em 
razão da disposição dos 

agentes públicos de intervir 
na estrutura de mobilidade 

da cidade. 
O impacto é alto em razão 
do caráter estruturante e 

do quadro crítico da 
mobilidade no município. 

 

Médio    

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 

 
 

Quadro 70 - Fator: Expansão e Reestruturação do Centro Tradicional 

Incerteza/ 
Impacto 

Alta Média Baixa 

Alto    

Médio   

A incerteza é baixa porque as 
tendências são evidentes. O 

impacto é médio porque, apesar 
dos problemas existentes, 

sobretudo de mobilidade, mas 
não apenas, o centro tradicional 
demonsntra vitalidade e a sua 

expansão e reestruturação está 
sujeita a lógicas atreladas à 

dinâmica regional. 

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
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Quadro 71 - Fator: Controle e fiscalização ineficientes e ineficazes das ocupações 

irregulares, principalmente na Serra do Periperi e zona rural 

Incerteza/ 
Impacto 

Alta Média Baixa 

Alto 

A incerteza é alta por causa do 
histórico de fragilidade e 

ineficácia da fiscalização do uso 
e ocupação do solo. 

O impacto é alto em razão do 
crescimento de ocupações 

irregulares no período recente, 
pela precariedade e pelos 

impactos ambientais. 

  

Médio    

Baixo    
Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 

 
 

Quadro 72 - Fator: Distrubuição inadequada e baixa qualidade dos espaços públicos 

Incerteza/ 
Impacto 

Alta Média Baixa 

Alto    

Médio  

A incerteza é média 
porque observa-se o 

cuidado com as áreas 
verdes destinadas a 

praça e algumas 
iniciativas de 

requalificação de 
espaços públicos. 
O impacto é médio 
porque, apesar do 
desequilíbrio na 

distribuição e carências 
de praças nos bairros 

ocupados por população 
de baixa renda, 

observa-se que grande 
parte das áreas verdes 

estão mantidas, a 
espera de ações que 

atribuam maior 
qualidade paisagística a 

esses espaços. 

 

Baixo    
Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
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Relevância do Fator Crítico na Perspectiva do Urbanismo 

Quadro 73 - Relevância do Fator Crítico na Perspectiva do Urbanismo 

Fator Alta relevância Média relevância Baixa relevância 

Gestão frágil da 
política urbana 

A política urbana agrega todos os 
instrumentos para o crescimento 

sustentável do município. 
  

Baixa densidade na 
área envolvida pelo 

anel rodoviário 

A baixa densidade, consequência da 
ocupação difusa iniciada na cidade de 

vitória da conquista há algumas décadas, é 
a causadora dos principais problemas 

urbanísticos da cidade 

  

Deterioração do 
patrimônio histórico 

 
 

O conjunto do patrimônio 
material, seja ele tombado ou 

não, tem grande valor por conter 
a memória da cultura local 

 

Cobertura e 
qualidade 

insuficientes do 
sistema de 
transporte 

 

Um transporte de qualidade é ferramenta 
fundamental para que os moradores de 
uma cidade possam acessar de maneira 
plena todos os serviços e oportunidades 

oferecidos pela cidade 

  

Expansão e 
reestruturação do 
centro tradicional 

 

O centro tradicional encontra-se 
hoje saturado em relação 

principalmente ao sitema viário 
e acesso do transporte público 

coletivo, não contribuindo assim 
para a prosperidade das 

atividades econômicas que ali 
estão localizadas 

 

Controle e 
fiscalização 

ineficientes e 
ineficazes das 

ocupações 
irregulares, 

principalmente na 
serra do periperi e 

zona rural 

É crescente o número de pessoas que 
habitam em situação precária e irregular, 

situação que acentua problemas 
socioeconômicos, de exclusão e de saúde 
pública, além de representar um fator de 

degradação ambiental 

  

Distrubuição 
inadequada e baixa 

qualidade dos 
espaços públicos 

 

 

Os espaços públicos são 
importantes como o local para 

interações sociais, 
manifestações culturais, como 

reserva de áreas verde, o 
conforto ambiental urbano, a 

saúde e para a paisagem 
urbana 

 

Fonte: Fundação Escola Politecnica -FEP (2019). 
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Avaliação de Impacto e Incerteza na Perspectiva da Infraestrutura 
 

 

Quadro 74 - Inexistência de soluções de ecossaneamento nos distritos e localidade rurais 

Inexistência de soluções de ecossaneamento nos distritos e localidade rurais 

Incerteza 
Alta Média Baixa 

Impacto 

Alto    

Médio  

Alto impacto, pois, a implantação 
dessas soluções além de propiciar 
melhores condições sanitárias a 

população, reduz riscos de 
contaminação de recursos naturais e 

podem criar insumos para 
beneficiamento de pequenos cultivos. 
É de média incerteza pois depende 
de incentivo do governo municipal e 

disposição dos moradores. 

 

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
 
 

Quadro 75 - Cobertura do serviço de esgotamento sanitário na sede 

Cobertura do serviço de esgotamento sanitário na sede 

Incerteza 
Alta Média Baixa 

Impacto 

Alto   

Alto impacto, pois, a 
expansão do serviço de 
esgotamento sanitário 

influência na qualidade de 
vida da população de áreas 
periféricas, além de auxiliar 

na redução de despejos 
irregulares em mananciais. 
A incerteza é baixa pois a 

concessionária já 
desenvolve ações visando o 

adensamento da rede. 
Necessita maior 

envolvimento do governo 
municipal na fiscalização e 

coibição de despejos 
irregulares. 

Médio    

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
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Quadro 76 - Redução do volume de resíduos coletado 

Redução do volume de resíduos coletado 

Incerteza 
Alta Média Baixa 

Impacto 

Alto 

O impacto é alto 
porque afeta e é 

indicativo do 
aproveitamento dos 
resíduos recicláveis, 

aumenta a vida útil do 
aterro e contribui na 

melhoria da qualidade 
ambiental. Incerteza 

alta, pois, nos últimos 
anos o volume tem 

aumentado. 

  

Médio    

Baixo  
INCERTEZA ALTA SE, POR 

EXEMPLO, NOS ÚLTIMOS ANOS O 
VOLUME TEM AUMENTADO. 

 

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
 

Quadro 77 - Cobertura do serviço de limpeza pública (varrição e capinagem) 

Cobertura do serviço de limpeza pública (varrição e capinagem) 

Incerteza 
Alta Média Baixa 

Impacto 

Alto 

O impacto é alto porque 
afeta e é indicativo do 
aproveitamento dos 
resíduos recicláveis, 

interfere na vida útil do 
aterro e contribui na 

melhoria da qualidade 
ambiental. Incerteza alta, 
pois, nos últimos anos o 
volume tem aumentado. 

  

Médio    

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
 

 

232 
 

Quadro 78 - Volume de resíduos destinado ao aterro sanitário 

Volume de resíduos destinado ao aterro sanitário 

Incerteza 
Alta Média Baixa 

Impacto 

Alto 

O impacto é alto porque 
afeta e é indicativo do 
aproveitamento dos 
resíduos recicláveis. 

Impacto direto na vida útil 
do aterro e contribui na 
melhoria da qualidade 

ambiental. Incerteza alta, 
pois, nos últimos anos o 

volume tem aumentado e 
a célula principal chegou 

ao seu limite 

  

Médio    

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
 
 

Quadro 79 - Ocorrência de alagamento 

Ocorrência de alagamento 

Incerteza 
Alta Média Baixa 

Impacto 

Alto 

Impacto alto na dinâmica 
da cidade e impactado 

por ela também. 
Incerteza alta, pois, 
grandes enchentes 

podem ocorrer segundo o 
previsto, ou em intervalos 

diferentes devido ao 
avanço da urbanização. 

  

Médio    

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
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Quadro 80 - Extensão da rede de drenagem 

Extensão da rede de drenagem 

Incerteza 
Alta Média Baixa 

Impacto 

Alto 

Impacto alto, pois, sua 
existência prevê o 
armotecimento do 

escoamento e 
consequentemente das 
cheias. Incerteza alta, 
pois, nos ultimos anos 

não tem se investino na 
sua expansão e 

adequação ao avanço da 
urbanização 

  

Médio    

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
 
 
  



 
 
   
 

 

234 
 

 

Quadro 81 - Relevância do Fator Crítico na Perspectiva da Infraestrutura 

Relevância do fator crítico 

Fator Alta relevância Média relevância Baixa relevância Irrelevância 

Iinexistência de 
soluções de 

ecossaneamento nos 
distritos e localidade 

rurais 

A implantação de soluções de 
ecossaneamento além de 

melhorar as condições de vida da 
pupulação, poderá auxiliar na 
geração de renda através de 

cultivos. A capacitação da 
população para operação e 

manutenção das estruturas é 
fundamental 

   

Cobertura do serviço 
de esgotamento 
sanitário na sede 

O aumento da cobertura da rede 
coletora de esgoto na sede, além 

de favorecer a melhoria da 
qualidade de vida da população, 
poderá evitar a contaminação de 

mananciais por despejos 
inadequados de efluentes 

   

Volume de resíduos 
coletado 

 

A implantação de um 
programa de coleta 

seletiva e compostagem 
poderá impulsionar a 
redução do volume de 

resíduos coletados, 
auxiliando na ampliação 
da cobertura da coleta 

pública 

  

Cobertura do serviço 
de limpeza pública 

(varrição e 
capinagem) 

 

A ampliação da coleta e 
dos serviços de limpeza 
pública podeeão auxiliar 

na redução da 
disposição de resíduos 
em locais inadequados 

  

Volume de resíduos 
destinado ao aterro 

sanitário 

 

A implantação de um 
programa de coleta 

seletiva e compostagem 
poderá impulsionar a 
redução do volume de 

resíduos coletados, 
auxiliando na ampliação 
da cobertura da coleta 

pública 

  

Ocorrência de 
alagamento 

A ocorrência de alagamentos é 
influenciada pela expansão da 

ocupação não planejada, 
associada a falta de planejamento 

da expansão da rede de 
drenagem. Esse fator afeta 

diretamente a dinâmica da cidade 
quando da ocorrência de chuvas 

   

Extensão da rede de 
drenagem 

A ampliação da rede de drenagem 
adotando uma lógica sustentável 
e que esteja associada à regras 
de ocupação é fundamental para 
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Relevância do fator crítico 

Fator Alta relevância Média relevância Baixa relevância Irrelevância 

melhoria das condições de vida 
população 

Fonte: Fundação Escola Politecnica -FEP (2019). 
 
 
 
Avaliação de Impacto e Incerteza na Perspectiva da Gestão Urbana 
 

Quadro 82 - Fator Promulgação de legislação acessória ao PDDU 

Incerteza/ 
Impacto 

Alta Média Baixa 

Alto  

Impacto sobre o 
cumprimento da 
função social da 

propriedade; redução 
de vazios urbanos 

 

Médio    

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
 

Quadro 83 – Fator Regulamentação da Regularização Fundiária 

Incerteza/ 
Impacto 

Alta Média Baixa 

Alto  

Redução da pressão 
sobre áreas de valor 

ambiental; 
urbanização dos 

espaços passíveis 
de regularização 

 

Médio    

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
 

Quadro 84 – Fator Mobilidade urbana como diretriz de acesso ao direito à cidade 

Incerteza/ 
Impacto 

Alta Média Baixa 

Alto    

Médio    

Baixo   

Promove o 
entendimento de que 

a ausência de 
mobilidade restringe 
o direito de ir e vir 

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
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Quadro 85 - Fator Atendimento das demandas por serviços de educação, saúde e 

segurança resultantes dos novos loteamentos 

Incerteza/ 
Impacto 

Alta Média Baixa 

Alto 

O acesso aos 
serviços públicos de 
educação, saúde e 
segurança estão 

diretamente 
relacionados a 

qualidade de vida 

  

Médio    

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
 
 

Quadro 86 – Fator Infraestrutura de mobilidade urbana compatível com a demanda 

Incerteza/ 
Impacto 

Alta Média Baixa 

Alto 

A mobilidade urbana 
residentes e 

população flutuante 
acessem os diversos 

locais da cidade, 
impactando 

diretamente na 
economia 

  

Médio    

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
 

Quadro 87 – Fator Instituição de novas ZEIS 

Incerteza/ 
Impacto 

Alta Média Baixa 

Alto  

Possibilita que a 
população de baixa 

renda resida em 
áreas mais centrais; 

continuação do 
programa municipal 
de habitação popular 

 

Médio    

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
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Quadro 88 – Fator Atuação efetiva dos Conselhos na gestão dos fundos municipais 

Incerteza/ 
Impacto 

Alta Média Baixa 

Alto    

Médio  

Controle social dos 
recursos municipais 

destinados ao 
desenvolvimento 

urbano 

 

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
 
 

Quadro 89 - Criação do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB) 

Incerteza/ 
Impacto 

Alta Média Baixa 

Alto    

Médio  

Catalisação dos 
recursos de diversas 
fontes destinados ao 

desenvolvimento 
urbano municipal 

 

Baixo    

Fonte: Adaptado de Buarque (2003). 
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Relevância do Fator Crítico na Perspectiva da Gestão Urbana 
 

Quadro 90 - Relevância do Fator Crítico na Perspectiva da Gestão Urbana 

 

Fator Alta Relevância Média Relevância 
Baixa 

Relevância 
Irrelevância 

Promulgação de 
legislação acessória 

ao PDDU 

Alta relevância devido a 
impossibilidade / 

dificuldade de aplicação de 
alguns instrumentos da 

política urbana 

   

Regulamentação da 
Regularização 

Fundiária 

A ausência de 
regulamentação dificulta a 
regularização fundiária no 

município, sendo 
atualmente realizada 
somente nas ZEIS 

   

Mobilidade urbana 
como diretriz de 

acesso ao direito à 
cidade 

 

Muito embora a diretriz 
defina uma linha 

orientador, é norma de 
eficácia limitada que 

necessita de 
regulamentação 
complementar 

  

Atendimento das 
demandas por 

serviços de 
educação, saúde e 

segurança 
resultantes dos 

novos loteamentos 

A desconsideração das 
demandas resultantes dos 

novos loteamentos 
impactará diretamente a 

qualidade de vida da 
população 

   

Infraestrutura de 
mobilidade urbana 
compatível com a 

demanda 

O déficit na infraestrutura 
de mobilidade urbana 

impacta diretamente no 
direito de ir e vir da 

população 

   

Instituição de novas 
ZEIS 

A instituição de novas 
ZEIS permitirá a 

continuidade do Programa 
Municipal de Habitação 

Popular 

   

Atuação efetiva dos 
Conselhos na 

gestão dos fundos 
municipais 

 

Colaboram, mas não 
garantem o controle 

social dos gastos 
públicos 

  

Criação do Fundo 
de 

Desenvolvimento 
Urbano 

(FUNDURB) 

 

Catalisa recursos de 
diversas fontes e 

destina, com controle 
social, para as ações, 
programas e projetos 
de desenvolvimento 

urbano 
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4.7. CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

Os cenários foram desenvolvidos considerando-se o comportamento futuro de fatores que 

afetam o desenvolvimento do Município, diante de incertezas críticas. Foram trabalhados 

oito tipos de incertezas críticas, cada uma interagindo com diversos fatores, com três 

hipóteses por fator, que configuram 150 hipóteses alternativas. Os cenários inicialmente 

considerados foram: 

CENÁRIO TRANSFORMADOR (HIPÓTESE 1) 

O cenário transformador é aquele que minimiza todas as incertezas críticas e resulta no 

desempenho plenamente favorável dos fatores. Seria não apenas o desejável para Vitória 

da Conquista, mas em muitos casos decorrente de uma exigência normativa sujeita a 

fiscalização e cobrança dos órgãos de controle (município, Estado e União). 

Os fatores e incertezas avaliados nesse cenário são descritos a seguir: 

 

1 - Crescimento da População 

Espera-se uma melhoria na educação fundamental, relativa ao crescimento populacional. 

O crescimento populacional projetado de Vitória da Conquista para os 100 mil novos 

habitantes que serão acrescidos à população do Município nos próximos 20 anos (via 

migração ou reprodução) gerará uma pressão em diversas áreas de serviços, com 

relevância para o agente municipal nos certames da saúde e educação fundamental. Para 

garantir a prestação continuada dos serviços de Educação Fundamental, o município tem 

de adequar-se para o crescimento da demanda educacional, com incremento da 

capacidade física e/ou melhor gestão dos turnos escolares, estimulando sempre a 

qualificação profissional dos professores, garantindo assim uma melhoria não apenas na 

absorção de novos alunos, mas na qualidade do ensino, relativos ao crescimento da 

população. 

A expansão da rede de Unidades de Saúde da Família - USF deverá cobrir todo o território 

com corpo técnico, relativo ao crescimento populacional. Assim como o serviço 

educacional, a prestação de serviço básico de saúde será bastante afetada pelo 

crescimento populacional (coeteris paribus) com maiores pressões, lotando os postos de 
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saúde, hospitais e clínicas, havendo necessidade latente da expansão da rede de Unidade 

de Saúde da Família (USF), para atender todo o território conquistense, com corpo técnico 

qualificado e suficiente para as demandas futuras, relativas ao crescimento populacional. 

A atualização da legislação urbanística, com aplicação das diretrizes e parâmetros 

urbanísticos das mesmas, orientando prioritariamente o adensamento das áreas vazias, 

sobretudo dentro do Anel Rodoviário, será uma medida necessária. Enquanto terceira 

maior cidade do estado, a legislação urbana de Vitória da Conquista deveria priorizar o 

adensamento populacional na área que já dispõe de infraestrutura e serviços básicos, 

fazendo cumprir a função social desses espaços, para tornar-se uma urbe mais compacta, 

eficiente e de fácil acesso aos serviços, produtos e pessoas. 

 

2 - Gestão Democrática da Política Urbana 

 

O novo Plano Diretor de Desenvolvimento deverá ser aprovado na Câmara de Vereadores 

e sancionado pelo Prefeito. A sua implementação concretizará também a elaboração, 

atualização e implementação de todo o arcabouço legal referente à política urbana. A 

atualização da legislação urbanística, com aplicação das diretrizes e parâmetros 

urbanísticos das mesmas, orienta prioritariamente o adensamento destas áreas situadas 

dentro do anel rodoviário, diminuindo assim os vazios urbanos, controlando a especulação 

imobiliária e garantindo o cumprimento da função social da propriedade. A gestão municipal 

da política urbana deve passar por uma reformulação, a começar pela aquisição de corpo 

técnico municipal suficiente, além de sua capacitação adequada para este fim. 

O fortalecimento do controle social também se torna elemento fundamental neste novo 

período da gestão municipal. A reformulação do modelo de gestão inclui a criação de novos 

espaços de interação entre sociedade civil e poder público. Amplo envolvimento da 

população nas decisões, como para aprovação do orçamento participativo e planos 

setoriais. 

Deve ser criado órgão municipal específico responsável pela gestão da habitação, e assim 

a elaboração e implementação com sucesso de programas de regularização fundiária e de 

habitação de interesse social, com oferta de habitação de qualidade para população em 

situação de risco e insegurança da posse.  
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O Plano Municipal de Habitação deverá ser atualizado e tratará de questões, junto com a 

legislação urbanística, que buscam conter a ocupação em áreas irregulares e realocar 

pessoas em condições de vulnerabilidade social.  

Todo este processo de planejamento e implementação da política urbana acontece com 

amplo controle social em todas as etapas e o envolvimento do conselho de habitação de 

interesse social. Como consequência é registrada a redução da área de ocupação irregular 

em 50%. 

Dentro da nova política urbana municipal, ocorre a criação e aplicação dos instrumentos 

que visam a fortalecer a economia local e regional, tendo o município autonomia e controle 

sobre a gestão da produção de bens no território. 

Em relação ao meio ambiente, tem-se a elaboração de estudo para identificação das 

pressões existentes em todo o território do município, a garantia de aplicação dos 

instrumentos de proteção de áreas de valor ambiental. Espera-se a ampla participação do 

conselho municipal do meio ambiente, assim como da sociedade civil como um todo. 

 

3 - Crescimento da Economia 

 

É necessário fortalecer as indústrias existentes e atrair novas unidades, aumentando a 

oferta do emprego e o peso desse setor no PIB municipal. Projeta-se o crescimento do 

setor industrial com atração de novos ramos industriais, investimento e expansão da base 

industrial atual para acompanhar o crescimento da demanda local e regional. 

Espera-se a construção de novas creches e escolas de ensino fundamental de tempo 

integral na sede municipal e nos distritos com quadro funcional completo, atendendo a 

100% da demanda, possibilitando o trabalho de mães e/ou pais das crianças. Em 10 a 20 

anos tais crianças serão jovens adultos bem instruídos, com pensamento crítico e 

capacitados para gerar renda e produto. 

A projeção de crescimento populacional, em conjunção com demandas sociais por melhor 

educação pública de qualidade leva à construção de novas creches e escolas 

fundamentais de tempo integral, cobrindo 100% do município e de sua demanda futura, 

possibilitando o trabalho e alívio nas atividades domésticas dos pais e/ou mães das 

crianças.  
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A melhoria da mobilidade urbana com criação de transportes de massa e transporte 

complementar acessível, possibilitará acesso a todo o território municipal e otimizará o 

tempo dos usuários, que podem realizar outras atividades devido à redução do tempo das 

viagens. 

A perda de tempo, produtividade e qualidade devido ao sistema de transporte público de 

baixa capacidade afeta principalmente as pessoas de baixa renda, não sendo Vitória da 

Conquista uma exceção. O investimento em melhorias na mobilidade urbana e 

acessibilidade, com implantação de um modal de transporte de massa, em conjunção com 

o sistema complementar (totalmente acessível) possibilita o usufruto de todo o território 

municipal, otimizando o tempo dos usuários, que podem realizar outras atividades com a 

redução do tempo e do número de viagens. 

Projeta-se a criação e aplicação dos instrumentos que visam a fortalecer a economia local 

e regional, tendo o município autonomia e controle sobre a gestão da produção de bens no 

território. 

O ente municipal, com o objetivo de incrementar a capacidade econômica de Vitória da 

Conquista utiliza-se de suas prerrogativas para criar e aplicar instrumentos de política 

econômica que tenham envergadura municipal e rebatimentos regionais (isenções de 

impostos, facilitação de trâmites burocráticos para novos investimentos etc.). 

 

4 – Mobilidade sustentável 

 

Ocorrem melhorias da mobilidade urbana com a elaboração e implementação do Plano 

Municipal de Mobilidade Urbana, com significativo controle social, e com a formação do 

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. 

A mobilidade urbana sofre uma grande reestruturação, com implantação de sistema de 

transportes de massa e transporte complementar acessível, inclusive com veículos de 

baixo teor de poluição ou elétricos, possibilitando acesso da população a todo o território 

municipal e otimizando o tempo dos usuários. Além disto, o transporte alternativo deverá 

ser regulamentado. 

Outra mudança importante é a reestruturação dos terminais de ônibus, com a readequação 

do terminal do Centro e a construção de novos terminais de transporte em pontos 
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estratégicos e a melhor distribuição de forma integrada das linhas de ônibus existentes e 

outros modais de transporte, aumento da frequência da frota para atendimento das regiões 

mais afastadas, contribuindo para uma mobilidade sustentável. 

Os modais não motorizados passam a ter maior incentivo, e assim ocorre a ampliação das 

ciclovias e da utilização de bicicletas como meio de transporte, chegando-se a uma 

redução na utilização do automóvel como veículo individual, contribuindo para uma 

mobilidade sustentável. 

É esperada uma inclusão do transporte de massa nas principais vias e transporte 

complementar com sistema acessível adequado a demanda futura, regulamentação do 

transporte alternativo, bem como a relocação e implantação de novos terminais de 

transporte. Na ótica de adensamento urbano, o transporte de massas torna-se fundamental 

para garantir uma boa qualidade de vida, sendo estruturante nas vias principais, com 

transporte completar/alternativo para as vias secundárias de menor densidade, contando 

com sistema acessível e realocação ou implantação de novos terminais de transporte para 

atender eficientemente ao município. 

Atualização dos instrumentos de política urbana com capacitação da equipe técnica 

municipal e aplicação rigorosa dos instrumentos impacta positivamente a capacidade de 

gestão do território. Além da elaboração, atualização e implementação dos instrumentos 

da política urbana, é requisito fundamental para a boa prática e atuação do ente municipal 

na gestão, o planejamento do município concebido como prática contínua e permanente, 

e com controle social. Com isso o Município se estrutura para a captação de recursos junto 

a outros entes e consegue implementar os instrumentos de política urbana (planos de 

saneamento, habitação, mobilidade urbana, etc.) que devem ser elaborados, estar 

atualizados, garantindo o perfeito funcionamento jurídico e político dos mesmos. Para 

além, a capacitação e contratação de corpo técnico próprio da prefeitura é fundamental 

para que haja a correta aplicação das políticas e planos urbanos, ainda mais em um cenário 

de crescimento populacional. 

A diminuição do volume de resíduos sólidos, devido ao aumento significativo da reciclagem 

e compostagem se efetiva. O incremento do contingente populacional trará pressões no 

aumento do volume de resíduos sólidos urbanos (RSU’s) produzidos, não obstante, com a 

atuação correta do poder público em conscientização, educação ambiental e 

melhora/implementação do serviço de coleta seletiva, o volume total de RSU’s destinado 
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ao aterro será reduzido, diminuindo assim pressões ambientais, ao mesmo tempo que gera 

renda e postos de trabalho em outros setores correlatos (reciclagem e utilização dos 

materiais como matéria prima em outros setores da economia, compostagem de matéria 

orgânica servindo de adubo barato para a agricultura local). 

Há uma aposta na fiscalização da aplicação dos instrumentos de proteção em áreas de 

valor ambiental já estabelecidas, em todo o território municipal, além da criação de novas 

áreas de preservação e conservação. Por tratar-se de um município populoso e polo do 

semiárido baiano, Vitória da Conquista deve ter especial preocupação com as questões 

ambientais, especialmente na proteção e fiscalização das áreas de valor ambiental 

institucionalizadas, com foco especial para a garantia da segurança hídrica do território 

municipal, acrescendo áreas de preservação e conservação, para além de eficaz aplicação 

dos instrumentos de proteção. 

 

5 – Oferta de água 

 

A ausência de soluções de ecosaneamento, nos distritos e localidades rurais, não 

influencia a oferta de água, uma vez que há a implantação de sistemas de tratamento e 

reuso de efluente nos distritos para irrigação e fins menos nobres, assim como a construção 

de mais cisternas de captação de água de chuva. Além disso, o governo apoia a criação 

de programa para estimular a irrigação por gotejamento, o que auxilia na redução do 

volume de água que é utilizado para agricultura. 

Se tratando de todo território municipal, a oferta hídrica foi incrementada a partir da 

construção da barragem do rio Catolé, garantindo a oferta hídrica até o ano de 2030. Em 

paralelo, a barragem de Inhobim está sendo construída com finalidade de ampliar o 

atendimento às demandas contribuindo para o atendimento adequado à população. 

A Prefeitura, juntamente com a Embasa, tem ainda desenvolvidos estudos para implantar 

captações em mananciais alternativos e ações de remediação dos existentes, bem como 

tem-se verificado o estímulo à produção de água por PSA (Pagamento por Serviços 

Ambientais).  

Além disso, tem sido implementrados programas de contenção do desmatamento, 

reflorestamento das matas ciliares, controle de poluição e fiscalização das nascentes, e 
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corpos d’água. A política de meio ambiente do município é efetiva, de modo que as 

pressões são reduzidas, principalmente no que diz respeito aos mananciais.  

As melhorias no sistema de drenagem municipal, com a implantação de dispositivos de 

contenção na Serra do Periperi, favorecem o aproveitamento de água da chuva par usos 

menos nobres (paisagismo e usos indrustriais), que complementam o abastecimento de 

água de Vitória da Conquista. 

 

6 – Universalização do saneamento 

 

A ausência de soluções de saneamento ecologicamente adequado nos distritos e 

localidades rurais, não influencia a oferta de água, uma vez que há a implantação de 

sistemas de tratamento e reuso de efluente nos distritos para irrigação e fins menos nobres, 

assim como a construção de mais cisternas de captação de água de chuva. Além disso, o 

governo apoiará a criação de programas para estimular a irrigação por gotejamento, o que 

auxiliará na redução do volume de água que é utilizado para agricultura. 

Em se tratando de todo território municipal, a oferta hídrica foi incrementada a partir da 

construção da barragem do rio Catolé, garantindo a oferta hídrica até o ano de 2030. Em 

paralelo, a barragem de Inhobim está sendo construída com finalidade de ampliar o 

atendimento às demandas contribuindo para o atendimento adequado à população. 

A Universalização do Saneamento Básico será impactada positivamente, uma vez que o 

esgotamento sanitário insuficiente e a ausência de soluções de ecossaneamento nos 

distritos e localidades rurais estarão sendo minimizados através de investimentos no setor 

e comprometimento dos prestadores do serviço de esgotamento sanitário e da 

administração municipal em promover melhorias contínuas na prestação e na gestão 

desses serviços. 

A Universalização do Saneamento básico está sendo potencializada, devido à ampliação 

da rede de esgotamento sanitário e da adesão dos usuários à rede existente na sede, bem 

como implantação de soluções individuais, fossas ecológicas ou Estações de Tratamento 

de Esgoto - ETEs compactas nos distritos. Existe ainda o aporte de recursos para a 

implantação de sistemas que possibilitem o tratamento de esgoto e reuso da água, bem 

como captação de água da chuva e programas de estímulo à compostagem e reciclagem. 
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A cobertura dos serviços de limpeza pública também estará sendo favorecida, de modo 

que há uma melhoria na qualidade do serviço. Esse fator estará diretamente ligado ao 

volume de resíduos destinados ao aterro sanitário e contribuirá para o avanço da 

Universalização, reduzindo a incerteza.  

O serviço de limpeza pública já contempla todo território com frequência satisfatória, 

havendo aumento significativo do volume de resíduos coletados devido ao aumento da 

área contemplada e da frequência dos serviços e limpeza pública. Porém a redução do 

volume total destinado ao aterro sanitário estará sendo impulsionada pela efetiva 

implantação de processos de triagem, reciclagem, compostagem e ainda pelo incentivo e 

apoio que a administração pública fornecerá aos catadores e cooperativas de materiais 

recicláveis. 

O aumento da extensão da rede de drenagem e a implantação de dispositivos de retenção 

e contenção no sistema de drenagem é outro fator que contribuirá para o avanço da 

Universalização e redução de sua incerteza já que esse aumento reflete em melhorias no 

sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, pois a administração municipal 

está comprometida com melhorias nas condições e a qualidade de vida da população.  

Foi verificada a manutenção, requalificação e ampliação da rede existente, assim como a 

implantação de dispositivo de drenagem nos distritos. 

A preservação da biodiversidade é influenciada pela ausência de soluções de 

ecossaneamento nos distritos e localidades rurais, pela cobertura dos serviços de limpeza 

pública e esgotamento sanitário, bem como pelo volume de resíduos destinados ao aterro 

sanitário. Visado também o fortalecimento da biodiversidade, recursos para a implantação 

de melhores soluções de saneamento estão sendo direcionados em todas as áreas 

oportunas, reduzindo fortemente os impactos negativos da falta de saneamento 

rural/distrital. Além disso, adequou-se a frequência e prestação do serviço de limpeza 

pública, o que proporcionou a manutenção do controle espécies invasoras e contribuiu para 

a preservação da biodiversidade local. 

A universalização do sistema de esgotamento sanitário é, também, um importante fator 

para a preservação da biodiversidade, já que na sede municipal com o devido tratamento 

do esgoto os impactos negativos advindos dessa fonte de poluição serão minimizados. 
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7 – Redução das pressões ambientais 

Os processos de degradação ambiental dos mananciais e as respectivas causas geradoras 

de pressões foram controlados a partir da iniciativa de pactuação da administração pública, 

com órgãos, instituições e os demais segmentos relacionados à gestão e uso dos recursos 

hídricos. Dessa forma, são realizados programas, ações e projetos para o controle do 

desmatamento e reflorestamento de matas ciliares, controle da poluição hídrica, 

fiscalização das nascentes e corpos d’água, preservação e recuperação de APPs e 

Unidades de Conservação.  

A gestão pública está comprometida com suas políticas para planejamento, controle e 

gestão da cobertura vegetal do território, visando a reverter e controlar desmatamentos, 

através de ações de recuperação e preservação dos remanescentes florestais na sede e 

nos distritos, aplicação efetiva dos instrumentos legais cabíveis e vigentes, tais como o 

Código Florestal, para garantir a preservação dos recursos naturais, atuando de maneira 

efetiva na fiscalização e regulamentação das atividades exploratórias. 

A infraestrutura viária rural e distrital é efetivamente aprimorada, através de projetos, 

programas e obras para melhorias da malha viária, com manutenção do estado de 

conservação das estradas e com sistemas de drenagem eficientes, contendo os processos 

de degradação ambiental dos corpos hídricos por fenômenos de assoreamento e erosões. 

São realizadas ainda ações corretivas para recuperação de mananciais degradados, 

através de dragagem dos corpos hídricos assoreados, bem como contenção de erosão por 

mecanismos dissipadores de energia e pela construção de pequenas barragens e bacias 

vegetadas para infiltração dos efluentes drenados. A implantação dessas estruturas 

contribuiem ainda para a recarga dos aquíferos subterrâneos, para a preservação dos 

mananciais hídricos, e consequentemente para a ampliação da disponibilidade hídrica no 

município. 

A gestão pública municipal, munida de instrumentos de planejamento, regulamentação e 

controle do uso e ocupação territorial, alcança a contenção e reversão do processo de 

expansão urbana desordenada, do avanço das pressões ambientais, e dos impactos 

sociais e urbanísticos nas áreas de conflito e vulnerabilidade. As metas do Plano Municipal 

de Habitação, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Plano Municipal de Meio 

Ambiente e Plano Municipal de Saneamento Básico são fiscalizadas e monitoradas pela 
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administração municipal de forma que essas metas tem sido alcançadas e tem obtido 

retorno favorável. 

 

8 – Preservação da Biodiversidade 

 

Através da efetiva pactuação entre a administração pública, órgãos, instituições e os 

demais segmentos relacionados à gestão e uso dos recursos hídricos, foi possível conter 

os processos de degradação ambiental dos mananciais e as respectivas causas geradoras 

de pressões, através de programas, ações e projetos para o controle do desmatamento e 

reflorestamento de matas ciliares, além do controle da poluição hídrica. Essa ações tem 

como objetivo também a fiscalização das nascentes e corpos d’água, a preservação e 

recuperação de APPs e Unidades de Conservação.  

 

CENÁRIO INTERMEDIÁRIO (HIPÓTESE 2) 

Admitindo-se as dificuldades inerentes às decisões não apenas da administração 

municipal, mas emanadas da administração estadual e federal, além de condicionantes 

independentes não relacionadas às esferas de poder, por exemplo, variáveis econômicas, 

climáticas, ambientais, nacionais e internacionais etc., imaginou-se um cenário 

intermediário permeado de combinação resultantes de hipóteses do cenário transformador 

e de outros cenários, tema que será abordado em profundidade posteriormente, e 

possibilitará a eleição das hipóteses combinadas de cenários distintos. 

Os fatores e incertezas considerados nesse cenário são descritos a seguir: 

1 - Crescimento da População 

Este cenário é caracterizado por uma melhoria parcial na educação fundamental, relativa 

ao crescimento populacional. O crescimento populacional projetado de Vitória da 

Conquista para 100 mil novos habitantes (via migração ou reprodução) gerará uma pressão 

em diversas áreas de serviços, com relevância para o agente municipal nos certames da 

saúde e educação fundamental. Para garantir a prestação continuada do serviço de 

educação, o município tenta adequar-se para o crescimento da demanda educacional, com 

incremento insuficiente da capacidade física ou melhorar a gestão dos turnos escolares, 



 
 
   
 

 

249 
 

mas sem o estímulo suficiente à qualificação profissional dos professores, garantindo 

assim uma melhoria apenas parcial na absorção de novos alunos, na qualidade do ensino, 

relativos ao crescimento da população 

A expansão da rede de USF cobre apenas parcialmente o território com deficiência no 

corpo técnico, relativo ao crescimento populacional. 

Assim como o serviço educacional, a prestação de serviço básico de saúde será bastante 

afetada pelo crescimento populacional (coeteris paribus) com maiores pressões, lotando 

os postos de saúde, havendo necessidade latente da expansão da rede de Unidade de 

Saúde da Família (USF), para atender todo o território conquistense, porém insuficiências 

na capacidade político administrativa impossibilitam a adequação dos equipamentos 

físicos às necessidades, assim como contratação de corpo técnico qualificado e suficiente 

para as demandas futuras, relativas ao crescimento populacional. 

Será apenas parcial a atualização da legislação urbanística e cumprimento das novas 

diretrizes estabelecidas. O mercado imobiliário manterá ainda alguma influência na 

produção do espaço, dificultando a gestão da política urbana calcada no cumprimento da 

função social da propriedade, embora com maior controle público frente à situação atual. 

Mesmo sendo a terceira maior cidade do Estado, a legislação urbana de Vitória da 

Conquista não chega a priorizar o adensamento populacional, mantendo regras frouxas e 

simplórias esquivando-se de tornar-se uma urbe mais compacta, eficiente e de fácil acesso 

aos serviços, produtos e pessoas, tendo os atores do mercado imobiliário alguma influência 

na legislação urbanística municipal e moldando ainda de forma decisiva a produção de 

empreendimentos no espaço urbano conquistense que segue a tendência de espraiamento 

e fragmentação. 

A ampliação da atual frota de ônibus mantem-se inadequada frente à demanda e o 

município não se prepara para atender à demanda futura, ma a regulamentação do 

transporte alternativo e relocação do terminal de ônibus se efetivam. Na ótica de 

adensamento urbano, o transporte de massas torna-se fundamental para garantir uma boa 

qualidade de vida, não obstante, apenas há renovação da atual frota de ônibus, sem 

implantação de vetores de transporte de massa estruturantes associado ao transporte 

completar/alternativo para as vias secundárias/de menor densidade, havendo como dito 

antes, a realocação do terminal de ônibus para um local estratégico e com menor impacto 

no Centro de Vitória da Conquista. 
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2 – Gestão democrática da política urbana com o cumprimento da função social 

 

Quanto à atualização dos instrumentos de política urbana, os instrumentos são aplicados 

parcialmente por despreparo da equipe técnica municipal. Como resultado, a elaboração, 

atualização de planos setoriais, cruciais para a gestão da política urbana, será 

comprometida, com implementação parcial de alguns deles. 

Melhorias na atuação do ente municipal na gestão e planejamento do município dependem 

de corpo técnico qualificado e planos atualizados e bem feitos, o que não se efetiva 

plenamente. O ainda insuficiente quadro de servidores públicos e aisência de treinamento 

dos mesmos gera uma letargia para captação de recursos junto a outros entes 

governamentais, assim como na elaboração e implementação dos instrumentos de política 

urbana (planos de saneamento, habitação, mobilidade urbana, etc.), atrasando mais ainda 

a elaboração, atualização e implementação de outros planos municipais que, embora não 

cruciais, poderiam assegurar o ordenamento jurídico e a gestão política de forma plena. 

Deverá haver um pequeno aumento do volume destinado ao aterro, mas inferior ao 

crescimento populacional. O incremento do contingente populacional trará pressões no 

aumento de resíduos sólidos urbanos (RSU’s) produzidos, não obstante, com uma ação 

incapaz das gestões municipais em conscientização, educação ambiental e 

melhora/implementação do serviço de coleta seletiva, poderá o volume total de RSU’s 

destinado ao aterro sanitário ser incrementado pouco significativamente, ademais do 

crescimento da população, indicando que há descarte incorreto de RSU’s. 

Quanto à Fiscalização da aplicação dos instrumentos de proteção em áreas de valor 

ambiental já estabelecidas, deverá ocorrer apenas na sede do município, com criação de 

poucas áreas de preservação e conservação. 

Por tratar-se de um município populoso e importante polo do semiárido baiano, Vitória da 

Conquista deve ter especial preocupação com as questões ambientais, especialmente na 

proteção e fiscalização das áreas de valor ambiental estabelecidas. Entretanto, restrições 

de ordem orçamentária ou política focam as ações apenas na sede do município na 

aplicação dos instrumentos de proteção. Contando com poucas áreas de preservação e 
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conservação novas, espalhadas pela área municipal, o Município convive com a reduzida 

capacidade de fiscalização/proteção eficaz. 

Sobre a Gestão democrática da política urbana, com o cumprimento da função social, o 

novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano deverá ser aprovado na Câmara de 

Vereadores e sancionado pelo Prefeito, porém a sua implementação ocorrerá de maneira 

parcial. A prefeitura municipal mantém o seu modelo de gestão, com corpo técnico 

consolidado, e com a garantia dos espaços de interação entre sociedade civil e poder 

público, porém sob pressão de grupos de interesse, principalmente aqueles voltados ao 

uso e ocupação do solo, a gestão da política urbana mantém as suas fragilidades.  

Apesar da gestão municipal possuir instrumentos legais, elaborados com participação 

social, e corpo técnico consolidado, o número de funcionários públicos não é suficiente 

para implementar e fiscalizar o que está previsto em Lei. 

Nesta perspectiva, novos planos setoriais são elaborados ou atualizados, porém a 

implantação dos mesmos não é concretizada em sua totalidade, resultando em 

implementação parcial.  

O mesmo acontece em específico com a legislação urbanística, que passa por atualização 

parcial e cumprimento parcial das novas diretrizes estabelecidas. O mercado imobiliário 

continua atuante e possui influência na produção do espaço. 

Em relação à situação da moradia e do uso e ocupação do solo residencial, a Pasta da 

Habitação permanece dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, assim como é 

mantido o programa de regularização fundiária existente, porém este abrange apenas 

poucos bairros da sede e o poder público possui dificuldade em controlar o surgimento de 

novas ocupações irregulares.  

São realizadas ações para mitigar o impacto causado pela ocupação irregular, porém estas 

ações não são atreladas a nenhum plano. A fiscalização permanece ainda deficiente em 

conter novas ocupações. 

O controle social se fortalece pouco com o maior envolvimento do conselho de habitação 

de interesse social, porém acontece pouca mobilização de outros segmentos da sociedade 

civil, o que ocasiona uma redução da área de ocupação irregular de apenas 10%. 
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Dentro da política urbana são implantados novos instrumentos que visam a fortalecer a 

economia social local e regional, porém com pouca autonomia e controle do município 

sobre a gestão da produção de bens no território. 

 

3 - Crescimento da Economia 

Há um baixo incentivo ao fortalecimento das indústrias existentes, com tímido crescimento 

do peso desse setor no PIB. Sem incentivo para diversificação industrial, o poder municipal 

de Vitória da Conquista se concentra em manter ativas as fábricas locais, fortalecendo-as 

e estimulando o setor privado a utilizar toda a capacidade ociosa existente, o que leva a 

um tímido crescimento do peso deste setor no montante do PIB local. 

Há construção de novas creches e escolas de ensino fundamental na sede municipal, com 

quadro funcional completo, atentando a grande parte da demanda e possibilitando o 

trabalho de mais pessoas, mães e/ou pais.  

As projeções de crescimento populacional, em conjunção com demandas sociais por 

melhor educação pública de qualidade levam à construção de novas creches e escolas 

fundamentais, porém a carência de recursos impede a expansão para todo o território 

municipal, possibilitando o trabalho de mais pessoas, pais e/ou mães. Em um patamar de 

20 anos (dentro da temporalidade do PDDU) as crianças que cresceram com estas 

melhores condições de ensino se tornam adultos bem instruídos, e capacitados para gerar 

renda. 

Houve pouca otimização do tempo dos usuários no trabnporte coletivo. A ampliação da 

frota de ônibus reduz a perda de tempo nos deslocamentos da população mais carente, 

melhorando a qualidade de vida dos mesmos assim como a produtividade no trabalho, não 

obstante a não otimização do sistema de transporte ainda exige a necessidade do usuário 

pegar mais de um transporte para chegar ao destino. 

Houve criação de instrumentos que visam a fortalecer a economia social local e regional, 

porém com pouca autonomia e controle do município sobre a gestão da produção de bens 

no território. 

O ente municipal cria instrumentos que visam a fortalecer a economia social local, porém 

a limitada capacidade de atuação na política econômica do município não influencia 

determinantemente a majoração da atividade econômica local. 
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4 – Mobilidade sustentável 

 

O Plano Municipal de Mobilidade Urbana é elaborado com pouco controle social e 

implementação parcial, apesar disto é formado o conselho municipal da pessoa com 

deficiência. Dentre as medidas implementadas está a ampliação da atual frota de ônibus 

adequada a demanda futura, a regulamentação do transporte alternativo e relocação do 

terminal de ônibus que antes se localizava no centro tradicional. Apesar das mudanças, os 

usuários do transporte coletivo sentem poucos impactos positivos e ainda convivem com a 

dificuldade de acessar algumas partes da cidade, além de gastar muito tempo com o 

deslocamento. 

Apesar da transferência do terminal de ônibus do Centro para local mais adequado, é 

mantida a mesma quantidade de linhas sem integração com outro modal. Os veículos estão 

sendo substituídos gradativamente por outros mais seguros e acessíveis. 

Percebe-se uma redução do uso do transporte privado, pois o público se torna mais 

atrativo, principalmente no centro tradicional, onde o estacionamento para carros é 

escasso. Além disto, a rede de ciclovias é ampliada. 

 

5 – Oferta de água 

A oferta de água não está sendo fortemente impactada pela ausência de soluções de 

ecosaneamento, nos distritos e localidades rurais, uma vez que foram realizadas apenas 

ações para construção de mais cisternas de captação de água de chuva e criação de 

programa para estimular a irrigação por gotejamento devido a pouca capacidade do 

governo de implantação de soluções diversificadas. 

Após a implantação da barragem de Catolé, novos estudos para identificar alternativas de 

reforço ao abastecimento de água não foram realizados.  

Ações de reflorestamento das nascentes e das matas ciliares nos corpos d’água está 

sendo realizadas, porém elas não estão contribuindo para que ocorra a redução das 

pressões e desmatamento em outras áreas de valor ambiental. A fiscalização e 

manuntenão dos mananciais se dá de forma dispersa, entretando tem alcançado alguns 
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resultados no que diz respeito a redução de disposição inadequada de resíduos sóliods e 

líquidos.  

Melhoria das estradas vicinais com implantação de cascalho ou calçamento permeável 

reduz a erosão. 

As melhorias no sistema de drenagem das estradas vicinais, a partir da implantação de 

pavimentação permeável auxilia na redução da erosão, assim como a implantação de 

dispositivos de contenção na Serra do Periperi favorecem o aproveitamento de água da 

chuva para usos menos nobres (paisagismo e usos indrustriais), que complementam o 

abastecimento de água de Vitória da Conquista. 

 

6 – Universalização do saneamento 

A oferta de água não está sendo fortemente impactada pela ausência de soluções de 

ecossaneamento nos distritos e localidades rurais, uma vez que foram realizadas apenas 

ações para construção de mais cisternas de captação de água de chuva e criação de 

programa para estimular a irrigação por gotejamento devido a pouca capacidade do 

governo de implantação de soluções diversificadas. 

A Universalização do Saneamento Básico está sendo parcialmente impulsionada, pois a 

realidade do município está sendo significativamente influenciada por variáveis externas 

tais como, economia, clima, meio ambiente do cenário nacional e internacional. Essas 

variáveis não impedem o avanço da universalização do saneamento básico, contudo 

impactam na extensão do período necessário para alcança-la.  

Ainda que algumas dificuldades possam ser enfrentadas está sendo garantida a ampliação 

da rede de esgotamento sanitário e a adesão dos usuários à rede existente na sede 

municipal, bem como a implantação de soluções individuais, fossas ecológicas ou ETE’s 

compactas na sede dos distritos. Além disso, visando reduzir o impacto da oferta hídrica 

deficiente, a prefeitura está executando a ampliação do número de cisternas de captação 

de água de chuva, aliada à disseminação de iniciativas de compostagem e reciclagem com 

auxílio técnico. Tais iniciativas contribuem para a redução do volume de resíduos sólidos 

dispostos inadequadamente, diminuindo o volume que é enviado ao aterro sanitário, 

otimizando a vida útil das células do aterro sanitário municipal.  
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A ampliação do sistema de coleta de resíduos sólidos está aliada as ações de 

compostagem e reciclagem, porém as melhorias nos serviços de varrição e capinagem no 

território são incipientes, devido à deficiência no aporte de recursos.  

Mediante ao acesso limitado dos recursos não é possível investir na ampliação da rede de 

drenagem de forma significativa, contudo ainda são realizadas ações de manutenção e 

requalificação de componentes da rede existente e implantação de dispositivos de 

drenagem nos distritos. Além disso, a implantação de dispositivos de contenção na Serra 

do Periperi, favorecem significativamente o aproveitamento de água da chuva para usos 

menos nobres, bem como a redução de alagamentos.  

As ações que estão sendo direcionadas à universalização do saneamento, contribuem 

também para a preservação da biodiversidade. Ainda assim verifica-se acúmulo de 

resíduos nas ruas, nos dispositivos de drenagem e terrenos baldios por conta do serviço 

de limpeza insuficiente, presente na sede municipal. 

Em contrapartida da deficiência de investimentos, a sociedade civil organizada, 

influenciada pela tendência mundial, empreende esforços para difundir ações que visam a 

redução do volume de resíduos destinados ao aterro sanitário, devido à mudanças nas 

práticas de consumo, assim como aumento da reciclagem e da compostagem. 

 

7 – Redução das pressões ambientais 

O município alcança melhorias em aspectos relativos às causas e consequências de 

pressões ambientais, devido à implementação de mecanismos de mitigação e controle da 

degradação ambiental. Dessa forma, são verificadas mudanças positivas gradualmente 

alcançadas e ampliadas no espaço e tempo, culminando com a redução das pressões em 

áreas de valor ambiental e a preservação da biodiversidade e dos recursos hídricos.  

É condicionando o cumprimento efetivo e eficaz da política de gestão e planejamento dos 

recursos ambientais no município, através de ações, programas e projetos direcionados 

para a implementação de modelos de ocupação e uso da terra que não entrem em conflito 

com as normas e legislações estaduais e federais vigentes. Além disso, observa-se o 

comprometimento da gestão pública na fiscalização e regulamentação das atividades com 

potencial gerador de impactos e do processo de ocupação e uso desordenado, no meio 

urbano e rural. Alcança-se a realização de ações para mitigação e contenção de pressões 
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ambientais em áreas de maior interesse, sem necessariamente alcançar a totalidade do 

território municipal, e a resolução das respectivas fontes causadoras. 

O controle do uso e ocupação da terra, por atividades com potencial de comprometimento 

da oferta hídrica, estão submetidos às políticas de gestão e controle dos recursos hídricos, 

disponíveis nas esferas municipais, estaduais e federais, que são efetivamente aplicadas 

e cumpridas para que mudanças possam ocorrer. 

Ocorrem melhorias parciais e dispersas relacionadas à manutenção da infraestrutura da 

malha viária do município, na zona rural e distrital, com aumento da resiliência das mesmas 

aos processos de degradação por erosão hídrica, carreamento de sedimentos para rios e 

nascentes próximos, alagamento e deterioração do leito de rolamento.  

A adoção de boas práticas de manejo de solo está sendo impulsionada pela gestão 

municipal, tendo como resultado melhorias parciais e dispersas, relacionadas à 

manutenção da infraestrutura da malha viária do município, na zona rural e distrital.  

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

atividades agrossilvopastoris tem caráter tradicional cultural em forma de monoculturas 

exploratórias. Diante disso, observa-se no território a transição para sistemas mais 

sustentáveis e de menor impacto ambiental através da difusão e implementação e estímulo 

por parte da gestão pública, para adoção de novas tecnologias e modelos de sistemas 

agrossilvopastoris, com novos arranjos sócioprodutivos, que são mais sustentáveis e 

baseados em sistemas de produção agroecológicos. Associados à transição está a 

atuação política agrícola inovadora de gestão pública na regulamentação e fiscalização 

das atividades, na busca do atendimento à demanda por produtos oriundos de uma 

atividade produtiva sustentável.  

Mudanças têm ocorrido de forma gradual e dispersa em propriedades e empreendimentos 

rurais, atuando como multiplicadores desses novos modelos de uso e manejo da terra, com 

incremento parcial da atuação da gestão pública no desenvolvimento e implementação de 

ações de incentivo ao uso sustentável da terra, com mitigação de impactos ambientais 

causados pelas atividades agrossilvopastoris.   

Existe um movimento para redução das áreas degradadas ambientalmente, primeiramente 

a partir da elaboração de estudo para identificação das pressões existentes em todo o 

território do município, porém nem todas as ações identificadas como necessárias foram 
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executadas, devido ao baixo orçamento e tensão dos proprietários de terra do município. 

O controle social não foi tão efetivo no processo. 

Por outro lado, no território que corresponde à sede municipal, foi realizado estudo para 

identificação e elaboração de ações de recuperação das áreas degradadas, e algumas 

intervenções para proteção e recuperação apenas nas áreas prioritárias foram realizadas. 

Neste processo também ocorreu reduzido controle social. 

 

8 – Preservação da Biodiversidade 

O município realiza melhorias em aspectos relativos às causas e consequências da 

degradação ambiental, considerando os fatores condicionantes limitantes de aspectos 

econômicos, sociais e técnicos.  

Dessa forma, é possível identificar mudanças e melhorias no estado de preservação 

ambiental dos mananciais hídricos, impulsionadas por ações, programas e projetos que 

mitigam a proteção e recuperação dos mananciais hídricos existentes, além da 

conscientização da educação ambiental e da atuação efetiva da gestão pública na 

fiscalização e controle das áreas de interesse ambiental.  

Contudo, o alcance das ações citadas é parcial e disperso e não é acompanhado pela 

remediação de passivos ambientais relativos à contaminação por lançamento de resíduos 

sólidos e esgoto, degradação e supressão de vegetação ciliar, ações de aterramento de 

áreas alagadas e nascentes e processos de ocupação e uso desordenado de áreas de 

interesse ambiental, entre outras situações causadoras de pressões ambientais.  

 

CENÁRIO CONSERVADOR (HIPÓTESE 3) 

É o cenário resultante da incapacidade da administração municipal, que enfrentou uma 

série de dificuldades para implementar as mudanças substantivas preconizadas no Plano, 

e que deveriam transformar o quadro atual para produzir as mudanças desejadas, e que, 

portanto, não foram suficientes para melhorar as condições de vida de toda a população.  

Os fatores e incertezas considerados nesse cenário são descritos a seguir: 
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1  Crescimento da População 

Observa-se uma estagnação da educação fundamental, relativo ao crescimento 

populacional. Há a percepção de que a diminuição do quantitativo de alunos devido ao 

envelhecimento generalizado da população, não obstante o crescimento populacional, leva 

a uma estagnação da educação fundamental por parte das gestões municipais. Os 

investimentos em qualificação profissional, melhoria das instalações e expansão das 

creches e escolas são congelados. 

Houve uma tímida expansão da rede de USF, com deficiência no corpo técnico, relativo ao 

crescimento populacional. O mesmo cenário para a educação se repete na saúde 

municipal, sendo que a rede de Unidade de Saúde da Família é expandida timidamente, 

porém a priorização de outros programas e setores congela contratação de pessoal, 

levando à uma deficiência no corpo técnico, o que agrava a situação dos dependentes 

deste serviço pelo inchaço da demanda. 

 

2  Gestão democrática da política urbana com o cumprimento da função social 

A legislação urbanística é fragilmente aplicada e sujeita a interferência de grupos de 

interesse, especialmente do mercado imobiliário, influente da produção do espaço. 

O transporte público municipal segue inerte, sem regulamentação do transporte 

alternativo/complementar. A realocação do terminal de ônibus para nova localidade devido 

à necessidade de espaço físico melhor qualificado para atender a demanda, não se efetiva. 

Da mesma forma não ocorre a licitação e contratação de nova empresa de transporte. 

Para a boa prática e atuação do ente municipal na gestão e planejamento do município, 

como também para captação de recursos junto a outros entes governamentais, os 

instrumentos de política urbana (planos de saneamento, habitação, mobilidade urbana, 

etc.) devem ser elaborados, estar atualizados e implementados, garantindo o perfeito 

funcionamento jurídico e político dos mesmos. Entretanto, a inobservância da prefeitura 

com os mesmos, apenas elaborando alguns dos necessários planos setoriais, com 

atualizações esparsas e sem a correta aplicação dos mesmos leva a uma atrofia do poder 

público na capacidade de gerir e planejar a cidade, cedendo forças ao setor privado que 

se organiza e oportunamente ocupa o espaço deixado pela inércia do ente municipal, 

ocupando e transformando a cidade aos interesses dos grupos de pressão. A cidade de 
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Vitória da Conquista cresce de forma espraiada e a proliferação de condomínios horizontais 

fechados leva a uma ainda maior fragmentação, tornando a cidade insegura e os espaços 

públicos esvaziados. 

O novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano foi aprovado na Câmara de Vereadores 

e sancionado pelo prefeito, mas o controle social é frágil, e a sua implementação ocorre de 

maneira muito precária. Além disso, a prefeitura não atualiza os instrumentos de política 

urbana, e não demonstra interesse em aplicá-los corretamente, cedendo a forças externas 

ao poder público, como os empresários do ramo imobiliário. Os instrumentos legais 

existentes são frágeis e não foram elaborados de forma participativa, não atendendo às 

necessidades da cidade. A prefeitura tem um corpo técnico reduzido, resultando em uma 

fiscalização ineficiente. O mesmo acontece com os planos setoriais, poucos dos quais são 

elaborados e implementados e suas atualizações são esparsas.  

A gestão pública se torna ainda mais fraca com dissolução de Conselhos Municipais e 

substituições constantes no quadro de funcionários da prefeitura. Outro fator importante 

que contribui para este enfraquecimento é a forte pressão que sofre por parte de grupos 

de empresários locais, principalmente do mercado imobiliário influente na produção do 

espaço. 

Assim, observa-se uma grande dificuldade do poder público no combate ao surgimento de 

novas ocupações irregulares, como o crescimento de ocupações em áreas impróprias.  

 

3 - Crescimento da Economia 

Observa-se estagnação das indústrias existentes, com possibilidade de extinção de 

algumas delas. Os setores de Comércio e serviços se destacam no PIB. 

A inércia do poder público municipal, aliado ao cenário de fraco crescimento econômico 

estadual e nacional levam o setor industrial conquistense à estagnação e retração, com 

crescimento relativo do comércio e de serviços na relação da composição do PIB local. O 

fechamento de indústrias implica em perda de empregos melhor remunerados e impacta 

fortemente (de forma negativa) nas cadeias comerciais e de serviço locais. 

Houve uma precarização do sistema de ensino público fundamental, sem ampliação da 

rede e com quadro funcional insuficiente, impossibilitando/dificultando o trabalho de mães 

e/ou pais das crianças, além da falta de expectativas para as futuras gerações. 
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A incipiência do poder público municipal responsável pela educação fundamental, leva a 

uma precarização do sistema de ensino público, considerando que há uma crescente 

demanda pelo serviço, sem ampliação da rede de escolas e creches, com quadro de 

servidores insuficientes e pouco qualificado, além de reduzir as expectativas das futuras 

gerações e comprometer a inserção futura do mercado de trabalho das crianças, sem 

capacita-las e torná-las cidadãos e cidadãs conscientes e críticos, com insuficiência na 

formação da educação básica. 

Regularização incipiente da frota de ônibus e transportes alternativos sem melhorias na 

qualidade do transporte, ou redução do tempo de espera e viagem dos usuários gera perda 

de tempo e energia na mobilidade 

Ausência de instrumentos que possam estimular o crescimento da economia de forma 

socialmente equilibrada, havendo apenas o fortalecimento da classe empresarial e 

industrial sem qualquer gestão do município. 

O município não cria políticas que auxiliem ou estimulam o desenvolvimento 

socioeconômico equilibrado, não consegue atrair novas empresas ou indústrias, a despeito 

da preponderância e importância regional de Conquista. A inercia da prefeitura favorece a 

classe empresarial em detrimento da maioria assalariada. 

 

4 -Mobilidade sustentável 

Em relação a mobilidade urbana, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana não foi 

elaborado, apenas algumas ações pouco significativas são implementadas, estando 

pendente a relocação do terminal de ônibus do centro tradicional para local mais adequado 

e feita nova licitação para contratação de empresa de transporte. 

Ocorre a regularização da frota de ônibus e transportes alternativos sem melhorias na 

qualidade do transporte, ou redução do tempo de espera e viagem dos usuários, 

caracterizando um período de perda de tempo e recurso em soluções ineficazes na 

mobilidade urbana. 

Como ponto positivo acontece a ampliação das ciclovias e da utilização de bicicletas como 

meio de transporte. Porém devido ao transporte coletivo insuficiente, ainda se mantem um 

grande número de automóveis nas ruas. 
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As ações voltadas para proteção do meio ambiente também são insuficientes. São 

elaborados estudos que se restringem apenas às áreas de valor ambiental da sede, e 

apesar de terem sido elaboradas algumas propostas para eliminação das pressões 

ambientais quase nada se fez. A sociedade civil não se engajou no processo, que acabou 

perdendo força. 

 

5 – Oferta de água 

A ausência de soluções de ecosaneamento, nos distritos e localidades rurais, continua a 

impactar negativamente a oferta de água, uma vez que não existem programas para 

implantação de soluções de ecosaneamento. 

A barragem do Catolé foi implantada, mas a prestadora dos serviços de abastecimento de 

água tem enfrentado dificuldades para administrá-lo, frente aos períodos de seca que tem 

ocorrido. Além disso, a administração municipal não busca se articular com a prestadora 

do serviço para que juntas possam buscar soluções para melhorar as condições do 

abastecimento de água na sede municipal e demais distritos.  

O aumento das pressões nas áreas de valor ambiental, devido à ocupação desordenada, 

a falta de fiscalização quanto ao desmatamento e a poluição sem implantação das políticas 

ambientais, acabam impactando significativamente na qualidade dos mananciais 

superficiais e subterrâneos, de modo que a oferta hídrica é também prejudicada.  

 

6 – Universalização do saneamento 

 

A ausência de soluções de ecossaneamento nos distritos e localidades rurais, continua a 

impactar negativamente a oferta de água, uma vez que não existem programas para 

implantação de tais soluções. 

A universalização do Saneamento Básico continua sendo princípio fundamental. Contudo, 

os contextos municipal, estadual e federal não favorecem grandes avanços nesta direção.  

Nesse sentido, verifica-se a ampliação da rede de esgotamento sanitário na sede, sem 

completa adesão dos usuários ao sistema, implantação de sistemas de compostagem com 
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auxílio técnico, mas com pouco incentivo à ampliação e incipiência de ações de reciclagem 

com exceção das que já existem, a citar Recicla Conquista e Mãos que Reciclam.  

Pôde ser verificado ainda o aumento da área atendida por coleta pública na sede municipal, 

sem expansão na zona rural e sem melhorias ao serviço prestado nos Distritos. Mesmo 

diante da incapacidade da administração pública em melhorar o serviço prestado, verificou-

se a redução do volume de resíduos devido a deficiências nos serviços e limpeza pública.  

A questão da drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no município se mantém 

crítica, uma vez que a expansão da rede não ocorreu de modo a compensar o crescimento 

urbano e consequente aumento da impermeabilização, sendo desenvolvidas apenas ações 

para manutenção e requalificação da rede existente. Tais ações, pontuais e emergenciais, 

frente ao que foi diagnosticado, já não atendem à situação da população existente, de 

modo que em 20 anos a inoperância da administração pública, associada à redução das 

possibilidades de captação de recursos, intensificam as ocorrências de alagamento e 

comprometem as metas de universalização do saneamento básico. 

Pouco está sendo realizado visando a reduzir os impactos à biodiversidade. Os 

investimentos em esgotamento sanitário são pouco significativos, agravando a ocorrência 

de lançamentos de efluentes brutos nos corpos hídricos e no solo. Além disso, a gestão 

municipal realiza, apenas, a manutenção da cobertura da coleta pública de resíduos 

sólidos, de modo que a frequência de atendimento é pequena, o que torna o serviço 

precário e insuficiente, já que a expansão urbana não está estagnada. 

 

7 –Redução das pressões ambientais 

A forma e cultura de ocupação e usos desordenados terra em áreas de valor ambiental 

não é contido, devido à incapacidade da gestão pública e da própria sociedade em 

desenvolver ações para preservação do meio ambiente de forma geral, e, em especial, e 

das áreas de valor ambiental. Não ocorreu a implementação efetiva de mecanismos de 

controle, com ineficácia dos instrumentos de regulamentação, fiscalização e controle das 

ações e atividades geradoras de passivos ambientais, como o desmatamento, supressão 

de vegetação ciliar, entre outros passivos, que acabam por comprometer cada vez mais a 

situação da disponibilidade hídrica e a biodiversidade.  
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A rede viária vicinal rural e distrital permanece carente de melhorias qualitativas na 

condição da sua infraestrutura, sem projetos e obras de manutenção, recuperação e 

drenagem pluvial. Ações para estimular boas práticas agrícolas de manejo e conservação 

do solo também não são desenvolvidas, de modo que o processo de degradação ambiental 

dos mananciais e o comprometimento da disponibilidade hídrica continua avançando.  

A ocupação urbana desordenada na Serra do Periperi não é minimizada, nem tampouco 

regulada. Essa área de interesse ambiental, assim como outras na na zona rural, continua 

sucetivel à ocorrência de pressões e ao comprometimento de mananciais hídricos, uma 

vez que a construção de casas, bairros e loteamentos ocorre sem a devida regulamentação 

e fiscalização por parte da gestão pública e de órgãos responsáveis, 

Pouca ou nenhuma mudança acontece diante dos problemas e desafios impostos pelos 

conflitos de uso existentes, sem critérios de zoneamento e arranjos produtivos 

agroecológicos expandindo de forma desordenada. Tal realidade tem como resultado 

aumento nas pressões no meio ambiente. A falta de assistência técnica orientadora, 

permite a expansão e manutenção dos modelos tradicionais convencionais e das práticas 

não conservacionistas de manejo e uso da terra por atividades agrossilvopastoris, com 

agravamento do comprometimento da qualidade ambiental.  

 

8 – Preservação da Biodiversidade 

O município não alcançou melhorias em aspectos relativos às causas e consequências da 

degradação ambiental, considerando a limitação condicionada por aspectos econômicos, 

sociais e técnicos.  

Não é possível vislumbrar a contenção total ou parcial do avanço disperso e a remediação 

de passivos ambientais relativos à contaminação por lançamento de resíduos sólidos e 

esgoto, devido à degradação e supressão de vegetação ciliar provocadas por ações de 

aterramento de áreas alagadas e nascentes, processos de ocupação e uso desordenado 

de áreas de interesse ambiental, entre outros.  

O controle do uso e ocupação da terra, de atividades com potencial de comprometimento 

da oferta hídrica, ainda não foram submetidos às políticas de gestão e controle dos 

recursos hídricos, devendo ser efetivamente aplicados e cumpridas para que mudanças 

possam ocorrer. 
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Observa-se que poucas mudanças ocorreram no sentido de conter o avanço da 

degradação ambiental nos mananciais hídricos, devido às próprias limitações e 

condicionantes nas esferas econômicas, sociais e técnicas, e à incapacidade e falta de 

comprometimento da gestão pública e da própria sociedade em atuar na preservação das 

áreas de interesse ambiental, sem o cumprimento das políticas de gestão dos recursos 

hídricos e com ineficácia dos instrumentos de regulamentação, fiscalização e controle das 

ações e atividades geradoras de passivos ambientais. 

 

 

4.7.1. INCERTEZAS E FATORES 

A construção dos cenários configura-se numa tentativa de avaliar os impactos da interação 

entre as incertezas críticas (dadas) e os fatores resultantes da implementação do Plano. 

No caso da incerteza “Crescimento da população”, os cenários resultarão da interação com 

os fatores: Potencial de melhoria na educação fundamental; Potencial de melhoria na 

saúde da família; Mobilidade Urbana crítica (transporte e acessibilidade); Gestão frágil da 

política urbana; Volume de resíduos destinados ao aterro sanitário; Pressões em áreas de 

valor ambiental; Baixa densidade na área envolvida pelo anel rodoviário e Aplicação dos 

instrumentos de política urbana. 

Com a incerteza “Gestão democrática da política urbana com o cumprimento da função 

social”, é avaliada a sua interação com os fatores: Fiscalização do uso e ocupação do solo, 

Potencial de melhoria na educação fundamental, Mobilidade urbana crítica (transporte e 

acessibilidade), Pressões em áreas de valor ambiental, Degradação ambiental em áreas 

de corpos hídricos, Gestão frágil da política urbana e Controle e fiscalização ineficiente e 

ineficaz das ocupações irregulares, principalmente na Serra do Periperi e zona rural. 

Em relação às incertezas sobre o “Crescimento da Economia”, é avaliada sua interação 

com fatores: Indústria fraca, Potencial de melhoria na educação fundamental, Mobilidade 

Urbana crítica (transporte e acessibilidade) e Gestão frágil da política urbana. 

Com a “Mobilidade sustentável”, é avaliada sua interação com: Mobilidade urbana crítica 

(transporte e acessibilidade) e Cobertura e qualidade insuficientes do sistema de 

transporte. 
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A incerteza sobre “Oferta de Água”, é analisada a sua relação com: Ausência de soluções 

de ecossaneamento nos distritos e localidades rurais; Pressões em áreas de valor 

ambiental; Degradação ambiental em áreas de manancial hídrico; Comprometimento de 

nascentes e rios por assoreamento por erosão associado a estradas vicinais e Controle e 

fiscalização ineficiente e ineficaz das ocupações irregulares, principalmente na Serra do 

Periperi e zona rural. 

Com as incertezas sobre a “Universalização do saneamento, mesmo tratando-se de uma 

exigência normativa com prazo e data, a efetiva implementação são avaliadas em relação 

aos fatores: Saneamento insuficiente (esgotamento sanitário); Ausências de soluções de 

ecossaneamento nos distritos e localidades rurais; Cobertura do serviço de limpeza pública 

(varrição e capinagem); Volume de resíduos destinados ao aterro sanitário e Extensão da 

rede de drenagem. 

Incertezas associadas a eventual “Redução das pressões ambientais” são correlacionadas 

com: Potencial de melhoria na educação fundamental; Cobertura do serviço de 

esgotamento sanitário na sede; Cobertura do serviço de limpeza pública (varrição e 

capinagem); Volume de resíduos destinados ao aterro sanitário; Degradação ambiental em 

áreas de recursos hídricos; Supressão de vegetação; Comprometimento de nascentes e 

rios por assoreamento por erosão associado a estradas vicinais; Comprometimento da 

qualidade ambiental por atividades agrossilvopastoris e Controle e fiscalização ineficiente 

e ineficaz das ocupações irregulares, principalmente na Serra do Periperi e zona rural. 

Os impactos das incertezas sobre a “Preservação da Biodiversidade” são avaliados à luz 

dos fatores: Potencial de melhoria na educação fundamental; Ausências de soluções de 

ecossaneamento nos distritos e localidades rurais; Cobertura do serviço de limpeza pública 

(varrição e capinagem); Cobertura do serviço de esgotamento sanitário na sede; Volume 

de resíduos destinados ao aterro sanitário; Pressões em áreas de valor ambiental; 

Degradação ambiental em áreas de manancial hídrico; Supressão de vegetação; 

Comprometimento de nascentes e rios por assoreamento por erosão associado a estradas 

vicinais e Comprometimento da qualidade ambiental por atividades agrossilvopastoris. 
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4.7.2. DEFINIÇÃO DO CENÁRIO REFERÊNCIA 

A construção dos Cenários para o PDDU parte da leitura integrada da realidade construída 

na interação dos estudos técnicos com a leitura dos habitantes colhida no processo 

participativo realizada para o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Vitória da 

Conquista.  

A mudança e a incerteza são a regra, e tudo indica que o futuro não será uma continuidade 

do passado e do presente. Como as decisões e as escolhas do processo de planejamento 

lidam sempre com futuros, a construção de cenários representa uma ferramenta 

importante, particularmente à medida que aumentam as incertezas. 

No entanto, como se trata de uma “criação” (invenção), a elaboração de cenários não pode 

ficar presa a um rigoroso roteiro de trabalho e técnicas, embora tenha de se basear numa 

estrutura lógica convincente e aceita pelo paradigma dominante. 

O cenário desejado (Normativo), por seu turno, deve aproximar-se das aspirações do 

gestor em relação ao futuro, refletindo a melhor previsão possível. Pode-se dizer que o 

cenário normativo ou desejado é uma utopia plausível, capaz de ser efetivamente 

construída e, portanto, demonstrada – técnica e logicamente – como viável.  

Assim como as estratégias, os cenários só serão eficazes se os gestores e a sociedade 

adotarem e concordarem com os postulados e os resultados deles; do contrário, tendem a 

se transformar em um exercício com pouco valor prático.  

Como o futuro é incerto e as decisões orientadas pelos cenários tendem a ser 

ultrapassadas pelos fatos, mais importante que desenhar bons cenários é a mobilização, 

capacitação e organização da sociedade para controlar e acompanhar as incertezas e as 

tendências. Desse modo, o principal objetivo dos cenários não é prever o futuro e sim 

aumentar a capacidade da organização na observação do ambiente no próprio 

planejamento. O processo de construção de cenários tende a tornar-se mais importante 

que o produto (a descrição literária dos futuros alternativos), pois contribui decisivamente 

para a aprendizagem e organização social. 

Uma vez desenhados os cenários possíveis, é importante identificar o Cenário Referência 

(aquele mais provável de se concretizar).  

Os planos governamentais devem ser elaborados de modo a mudar o provável 

(Referência) dentre os cenários alternativos em direção ao desejo possível (Normativo). 
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Quando a massa de interações entre “incertezas críticas” e “fatores” é muito significativa, 

também é possível trabalhar com a matriz por meio da utilização de pesos numéricos para 

expressar a escala do impacto (1, 3 e 5) sobre a conformação dos cenários hipotéticos, 

para se obter o grau sintético dos valores atribuídos às correlações, e identificar a qual 

escala de valores possíveis (H1, H2 e H3) corresponde o Cenário Referência, bem como 

a correspondência desse valor sintético em termos de alcance do limite superior do 

intervalo da alternativa (H). 

No caso do PDDU, identificou-se como cenário referência a alternativa “Cenário 

Transformador – hipótese 1” com alcance de 74% dos valores máximos possíveis. 

Os cenários servem de balizas para a construção de propostas para o planejamento urbano 

e para a articulação de diferentes setores da sociedade civil e da esfera governamental na 

promoção do direito à cidade e de uma vida urbana capaz de atender às necessidades e 

expectativas da população. Trata-se ainda de instrumento de planejamento capaz de 

permitir a abstração necessária para vislumbrar o futuro nos horizontes de planejamento 

definidos e, nesse sentido, também permite construir parâmetros de monitoramento da 

implementação do Plano. Ainda que seja um exercício complexo a prospecção sobre 

alternativas de futuro, a construção de cenários é um exercício válido pois, conforme 

Buarque (2003): 

Com todas as dúvidas que ainda possam pairar sobre a atividade prospectiva, a difusão 

dos estudos de cenários parece indicar que, embora não seja possível predizer o futuro, é 

válido e, paradoxalmente, necessário analisar as possibilidades do porvir, principalmente 

com o crescimento acelerado das incertezas e das mudanças de paradigmas que 

caracterizam a entrada no século XXI. 

Sergio Buarque e outros estudiosos do Brasil e exterior destacam a utilização crescente de 

cenários na área de planejamento, por oferecer um referencial de futuros alternativos em 

face dos quais decisões serão tomadas (BUARQUE, 2003). Como afirma o autor, “À 

medida que aumentam as incertezas em quase todas as áreas de conhecimento, cresce 

também a necessidade de análise e reflexão sobre as perspectivas futuras da realidade 

em que se vive e diante da qual se planeja.” (BUARQUE, 2003, p.5).  

Existem diversas metodologias para cenarização, as quais se colocam mais ou menos 

adequadas considerando as especificidades da tipologia do Plano. Algumas metodologias 

partem da realidade para prospectar sobre o que possivelmente ocorrerá no futuro; outras, 
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partem dessa mesma realidade para criar horizontes alternativos de futuro. Em regra, no 

primeiro caso a realidade seguiria um curso linear, sem inflexões ou rupturas substantivas, 

considerando uma visão conservadora de futuro. No segundo caso, se concebe a realidade 

como dinâmica, permeada por incertezas críticas que podem alterar substantivamente o 

rumo dos acontecimentos e nesse sentido, coloca os agentes da mudança na condição de 

centralidade nas transformações vislumbradas. 

Em procedimentos de estudo/ desenho de cenários é fundamental a escolha de referencial 

conceitual e metodológico a ser aplicado para tratamentos, integração de informações/ 

dados, para o desenho de cenários que se apresentam como ferramentas de orientação.  

Para o desenvolvimento dos cenários no PDDU, considerou-se, parcialmente, o método de 

combinação de processos dependentes e independentes, adotado correntemente em 

trabalhos de planejamento.  

As técnicas e indicadores validados que permitem construção de cenários, embora não 

possam eliminar 100% incertezas nem definir categoricamente a trajetória futura da 

realidade estudada, contribuem para delimitar os espaços possíveis de comportamento da 

realidade com a aplicação de técnicas auxiliares validadas em indicadores e ancoradas na 

organização e sistematização das informações. Esses exercícios permitem o desenho de 

cenários com graus satisfatórios de consistência (BUARQUE, 2003).  

O exercício de cenarização associa e aplica de forma concisa o conhecimento de realidade, 

construído a partir da expertise de cada profissional especialista em campos específicos 

do conhecimento e da leitura dos agentes sociais. Por meio do uso de ferramentas/ 

técnicas de prospecção, tratamento, integração, valoração, definição de variáveis e 

indicadores apropriados validados, é possível apontar desenhos de futuro que possam 

instigar a reflexão dos agentes envolvidos sobre qual será o Cenário Referencial de 

Planejamento a ser adotado no PDDU.  

Os cenários são desenvolvidos para o horizonte temporal de 20 (vinte) anos, considerando 

que determinados aspectos da realidade social exigem horizontes mais largos para a sua 

realização e consequentemente, para que seus impactos sejam percebidos, podendo o 

mesmo, entretanto, ser objeto de uma avaliação de meio termo após 10 (dez) anos de 

implementação, para ajustes necessários ao alcance do Cenário Normativo (Ideal).  

No atual contexto do Brasil, de profunda crise econômica e instabilidade política, a 

socioeconomia e a gestão apresentam-se como centrais na construção de cenários. Essas 



 
 
   
 

 

269 
 

dimensões da realidade se refletem de forma expressiva em outros aspectos da realidade, 

tais como na distribuição da população no território, no adensamento e reestruturação da 

cidade, na conservação ambiental, na oferta de postos de trabalho, dentre outros. 

O Quadro 91 traz os resultados na cenarização realizada, que auxiliou a tomada de decisão 

em relação ao cenário de referência. 

 
  



 
 
   
 

 

270 
 

 

Quadro 91 - Cenarização 

Incerteza Crítica Fator Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 A B C D E F G Média 

1 – Crescimento da 
população 

Potencial de melhoria 
na educação 
fundamental 

Melhoria na educação 
fundamental, relativo ao 

crescimento populacional 

Melhoria parcial na 
educação fundamental, 
relativo ao crescimento 

populacional 

Estagnação da educação 
fundamental, relativo ao 

crescimento populacional 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 – Crescimento da 
população 

Potencial de melhoria 
na saúde da família 

Expansão da rede de USF 
cobrindo todo o território 

com corpo técnico, relativo 
ao crescimento 

populacional 

Expansão da rede de 
USF cobrindo 

parcialmente o território 
com deficiência no 

corpo técnico, relativo 
ao crescimento 
populacional 

Tímida expansão da rede 
de USF com deficiência no 
corpo técnico, relativo ao 
crescimento populacional 

3 3 3 3 3 3 4 3,143 

1 – Crescimento da 
população 

Mobilidade Urbana 
crítica (transporte e 

acessibilidade) 

Inclusão do transporte de 
massa nas principais vias e 
transporte complementar 
com sistema acessível 
adequada a demanda 

futura, regulamentação do 
transporte alternativo. 

Relocação e implantação 
de novos terminais de 

transporte. 

Ampliação da atual 
frota de ônibus 

adequada a demanda 
futura, regulamentação 

do transporte 
alternativo e relocação 
do terminal de ônibus. 

Relocação do terminal de 
ônibus e nova licitação para 
contratação de empresa de 

transporte. 

1 2 1 1 2 2 2 1,571 

1 – Crescimento da 
população 

Gestão frágil da política 
urbana 

Elaboração, atualização e 
implementação de todos os 

instrumentos da política 
urbana. 

Elaboração, 
atualização de planos 
setoriais cruciais com 
implementação parcial 

de alguns deles. 

Elaboração de poucos 
planos setoriais com 

atualizações esparças e 
sem novas implementação 

parcial. 

2 2 3 3 3 3 4 2,857 

1 – Crescimento da 
população 

Volume de resíduos 
destinados ao aterro 

sanitário 

Diminuição do volume de 
resíduos devido ao 

aumento significativo da 
reciclagem e 

compostagem. 

Pequeno aumento do 
volume destinado ao 
aterro, mas inferior ao 

crescimento 
populacional. 

Aumento do volume de 
resíduos proporcional ao 
crescimento populacional. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 – Crescimento da 
população 

Pressões em áreas de 
valor ambiental 

Fiscalização da aplicação 
dos instrumentos de 

proteção em áreas de valor 
ambiental já estabelecidas, 

em todo o território 
municipal. Criação de 

novas áreas de 

Fiscalização da 
aplicação dos 

instrumentos de 
proteção em áreas de 

valor ambiental já 
estabelecidas, apenas 
da sede do município. 

Criação de poucas 

Ausência de fiscalização da 
aplicação dos instrumentos 
de proteção em áreas de 

valor ambiental já 
estabelecidas. 

1 1 2 1 2 2 2 1,571 
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Incerteza Crítica Fator Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 A B C D E F G Média 

preservação e 
conservação. 

áreas de preservação e 
conservação. 

1 – Crescimento da 
população 

Baixa densidade na 
área envolvida pelo 

anel rodoviário 

Atualização da legislação 
urbanística, com aplicação 
das diretrizes e parâmetros 
urbanísticos das mesmas, 
orientando prioritariamente 

o adensamento destas 
áreas. 

Atualização parcial da 
legislação urbanística e 

cumprimento parcial 
das novas diretrizes 

estabelecidas. Mercado 
imobiliário com 

pequena influência na 
produção do espaço. 

Legislação urbanística 
desatualizada, com 
mercado imobiliário 

influente da produção do 
espaço. 

4 4 3 3 3 3 4 3,429 

1 – Crescimento da 
população 

Aplicação dos 
instrumentos de política 

urbana 

Atualização dos 
instrumentos de política 
urbana, capacitação da 

equipe técnica municipal e 
aplicação rigorosa dos 

instrumentos 

Atualização dos 
instrumentos de política 

urbana, porém os 
instrumentos são 

aplicados parcialmente 
por despreparo da 

equipe técnica 
municipal. 

A prefeitura não atualiza os 
instrumentos de política 

urbana, e não tem interesse 
em aplicá-los corretamente 
cedendo a forças externas 
ao poder público, como ao 

setor empresarial. 

5 4 5 4 5 5 5 4,714 

2 – Gestão 
democrática da 

política urbana com o 
cumprimento da 

função social 

Fiscalização do uso e 
ocupação do solo 

A gestão municipal possui 
instrumentos legais, 

elaborado com participação 
social, e corpo técnico 
suficientes para fazer 

cumprir as leis urbanísticas, 
que priorizam a função 

social dos lotes. 

A gestão municipal 
possui instrumentos 

legais, elaborado com 
participação social, 

porém a prefeitura não 
tem corpo técnico 

suficiente para 
implementar e fiscalizar 

o previsto em lei. 

Os instrumentos legais 
existentes são frágeis e não 
foram elaborados de forma 

participativa, não 
atendendo às necessidades 
da cidade. A prefeitura tem 

reduzido corpo técnico, 
deixando a fiscalização 

ineficiente. 

4 5 5 5 5 5 4 4,714 

2 – Gestão 
democrática da 

política urbana com o 
cumprimento da 

função social 

Potencial de melhoria 
na educação 
fundamental 

Aprovação do orçamento 
participativo municipal com 

ampla participação e 
garantindo o orçamento 

necessário para educação. 
Ampliação do número de 

vagas e unidades escolares 
de maneira que todos 
possam se matricular, 

contratação de professores 
qualificados, reforma das 
escolas e melhoria nas 
condições do transporte 

escolar. 

O orçamento 
participativo foi 

aprovado sem uma 
previsão de recurso 

adequada para atender 
a todas demandas da 
educação de maneira 

satisfatória. Foi 
ampliado o número de 

vagas, porém os 
estudantes foram 
distribuídos nas 

mesmas escolas, além 
disto não foram 

O orçamento aprovado não 
contou com a participação 

da população. Prevê 
melhorias nas escolas, mas 
as ações propostas estão 

aquém do necessário e das 
expectativas da população. 

3 4 4 5 4 4 5 4,143 
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contratados novos 
professores. 

2 – Gestão 
democrática da 

política urbana com o 
cumprimento da 

função social 

Mobilidade urbana 
crítica (transporte e 

acessibilidade) 

Elaboração e 
implementação do Plano 
municipal de mobilidade 
com significativo controle 

social.  Formação do 
Conselho municipal da 
pessoa com deficiência. 

Elaboração do Plano 
municipal de 

mobilidade com pouco 
controle social e 

implementação parcial. 
Formação do Conselho 

municipal da pessoa 
com deficiência. 

Elaboração do Plano 
municipal com pouco 

controle social, mas sem 
implementação. 

2 4 3 4 3 3 4 3,286 

2 – Gestão 
democrática da 

política urbana com o 
cumprimento da 

função social 

Pressões em áreas de 
valor ambiental 

Elaboração de estudo para 
identificação das pressões 

existentes em todo o 
território do município. 

Garantia de aplicação de 
todos os instrumentos de 

proteção de áreas de valor 
ambiental vigentes. Ampla 
participação do conselho 

municipal do meio 
ambiente, assim como da 
sociedade civil como um 

todo. 

Elaboração de estudo 
para identificação das 

pressões existentes em 
todo o território do 

município, porém nem 
todas as propostas 
foram executadas 
devido ao baixo 

orçamento e pressão 
sofrida pelos 

proprietários de terra 
do município. O 

controle social não foi 
tão efetivo no processo. 

Estudo restrito às áreas de 
valor ambiental da sede, e 

apesar de terem sido 
elaboradas algumas 

propostas para eliminação 
destas pressões quase 

nada se fez. A sociedade 
civil não se engajou no 
processo, que acabou 

perdendo força. 

4 4 4 3 4 4 4 3,857 

2 – Gestão 
democrática da 

política urbana com o 
cumprimento da 

função social 

Degradação ambiental 
em áreas de corpos 

hídricos 

Identificação das áreas 
degradadas, e elaboração 
e aplicação de plano de 

recuperação destas áreas 
com amplo controle social, 

inclusive com o 
envolvimento do conselho 

municipal de meio-
ambiente, abrangendo todo 

o município. 

Identificação e 
elaboração de ações 
de recuperação das 
áreas degradadas 
apenas na sede 

municipal. Intervenções 
para proteção e 

recuperação apenas 
nas áreas prioritárias. 

Reduzido controle 
social. 

Apenas identificação das 
áreas degradadas, apesar 

da pressão de instituições e 
ONG`s ambientais não são 
elaboradas nenhum tipo de 
proposta para recuperação 
e destinação destas áreas. 

4 4 4 3 4 4 4 3,857 
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2 – Gestão 
democrática da 

política urbana com o 
cumprimento da 

função social 

Gestão frágil da política 
urbana 

Reformulação modelo de 
gestão incluindo a criação 

de novos espaços de 
interação entre sociedade 

civil e poder público. Amplo 
envolvimento da população 

nas decisões como para 
aprovação do orçamento 

participativo e planos 
setoriais. 

Manutenção do modelo 
de gestão, com corpo 
técnico consolidado, e 

com a garantia dos 
espaços de interação 
entre sociedade civil e 

poder público 
garantidos. Existe 

pressão de grupos de 
empresários locais. 

Enfraquecimento ainda 
mais da gestão com 

dissolução de conselhos e 
trocas constantes do 

quadro de funcionários da 
prefeitura e sofrendo forte 

pressão grupos de 
empresários locais. 

5 5 5 5 5 5 5 5 

2 – Gestão 
democrática da 

política urbana com o 
cumprimento da 

função social 

Controle e fiscalização 
ineficiente e ineficaz 

das ocupações 
irregulares, 

principalmente na Serra 
do Periperi e zona rural 

Criação de órgão municipal 
específico responsável pela 

gestão da habitação. 
Elaboração e 

implementação com 
sucesso de programas de 

regularização fundiária e de 
habitação de interesse 

social com oferta de 
habitação de qualidade 

para população em 
situação de risco. Amplo 

controle social em todas as 
etapas e o envolvimento do 
conselho de habitação de 
interesse social. Redução 

da área de ocupação 
irregular em 50%. 

Manutenção da pasta 
da habitação dentro da 

secretaria de 
desenvolvimento social. 

Manutenção do 
programa de 

regularização fundiária 
em poucos bairros da 
sede. Dificuldade em 

controlar o surgimento 
de novas ocupações 

irregulares. 
Envolvimento do 

conselho de habitação 
de interesse social, 

porém pouca 
mobilização de outros 

segmentos da 
sociedade civil. 

Redução da área de 
ocupação irregular em 

10%. 

Descontrole total do poder 
público no combate ao 

surgimento de mais 
ocupações irregulares. 

Ausência de controle social. 
Aumento da área de 
ocupação irregular. 

2 4 5 4 4 4 4 3,857 

3 – Crescimento da 
Economia 

Indústria fraca 

Fortalecimento das 
indústrias existentes e 

atração de novas, 
aumentando a oferta de 
emprego e o peso desse 
setor no PIB municipal. 

Manutenção e 
fortalecimento das 

indústrias existentes 
com tímido crescimento 
do peso desse setor no 

PIB. 

Estagnação das indústrias 
existentes, com 

possibilidade de extinção 
de algumas delas. 

Comércio e serviços se 
destacam no PIB 

3 3 3 4 3 3 2 3 
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3 – Crescimento da 
Economia 

Potencial de melhoria 
na educação 
fundamental 

Construção de novas 
creches e escolas de 

ensino fundamental de 
tempo integral na sede 
municipal e nos distritos 
com quadro funcional 
completo, atentando a 

100% da demanda, 
possibilitando o trabalho de 

mãe e/ou pais das 
crianças. De 10 a 20 anos 
tais crianças serão jovens 

adultos bem instruídos, 
com pensamento crítico e 

capacitados para gerar 
renda. 

Construção de novas 
creches e escolas de 
ensino fundamento na 
sede municipal com 

quadro funcional 
completo, atentando a 

grande parte da 
demanda e 

possibilitando o 
trabalho de mais 

pessoas, mães e/ou 
pais. De 10 a 20 anos 

as crianças 
contempladas serão 
jovens adultos bem 

instruídos e 
capacitados para gerar 

renda. 

Precarização do sistema de 
ensino público fundamental, 

sem ampliação da rede e 
com quadro funcional 

insuficiente, 
impossibilitando/dificultando 

o trabalho de mães e/ou 
pais das crianças, além da 

falta de expectativas da 
futura geração. 

4 4 4 3 4 4 5 4 

3 – Crescimento da 
Economia 

Mobilidade Urbana 
crítica (transporte e 

acessibilidade) 

Melhoria da mobilidade 
urbana com criação de 
transportes de massa e 

transporte complementar 
acessível, possibilitando 
acesso a todo o território 
municipal e otimizando o 
tempo dos usuários, que 

podem realizar outras 
atividades com a redução 

do tempo e de viagem 

Ampliação da frota de 
ônibus reduzindo o 

tempo de espera, mas 
a falta de ampliação 

ainda exige utilização 
de mais de um 

transporte para chegar 
ao destino. Pouca 

otimização do tempo 
dos usuários. 

Regularização da frota de 
ônibus e transportes 

alternativos sem melhorias 
na qualidade do transporte, 

ou redução do tempo de 
espera e viagem dos 

usuários. Perda de tempo 
em energias na mobilidade 

4 4 4 4 4 4 4 4 

3 – Crescimento da 
Economia 

Gestão frágil da política 
urbana 

Criação e aplicação dos 
instrumentos que visam 

fortalecer a economia local 
e regional, tendo o 

município autonomia e 
controle sobre a gestão da 

produção de bens no 
território. 

Criação de 
instrumentos que visam 
fortalecer a economia 
social local e regional, 

porém com pouca 
autonomia e controle 
do município sobre a 

gestão da produção de 
bens no território. 

Ausências de instrumentos 
que possam estimular o 

crescimento da economia 
de forma socialmente 
equilibrada, havendo 

apenas o fortalecimento da 
classe empresarial e 

industrial sem qualquer 
gestão do município. 

4 4 5 4 4 4 4 4,143 
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4 – Mobilidade 
sustentável 

Mobilidade urbana 
crítica (transporte e 

acessibilidade) 

Transferência do terminal 
de ônibus do Centro para 

local mais adequado, 
construção de novos 

terminais de transporte em 
pontos estratégicos. Maior 
integração entre as linhas 
existentes e outros modais 
de transporte, aumento da 
frequência da frota para 
atendimento das regiões 

mais afastadas, 
contribuindo para uma 
mobilidade sustentável 

Transferência do 
terminal de ônibus do 
Centro para local mais 

adequado, e 
manutenção da mesma 

quantidade de linhas 
sem integração com 
outro modal, porém 

com substituição 
gradativa para veículos 

melhores. 

Transferência do terminal 
de ônibus do centro para 

local mais adequado, 
permanecendo a mesma 

quantidade de linhas, com 
resistência da empresa em 

substituir a frota. 

5 5 5 5 5 5 5 5 

4 – Mobilidade 
sustentável 

Cobertura e qualidade 
insuficientes do sistema 

de transporte 

Ampliação das ciclovias e 
da utilização de bicicletas 
como meio de transporte. 
Utilização de veículos com 
baixo teor de poluição ou 
elétricos (a exemplo de 

VLT, Aeromóvel, etc.) na 
implantação dos 

transportes de massa e 
redução dos carros como 
veículo individual através 

da melhoria dos transportes 
públicos. 

Ampliação das ciclovias 
e da utilização de 

bicicletas como meio 
de transporte Melhoria 
na oferta e qualidade 

dos transportes 
públicos coletivos, 

tornando-os 
competitivos com a 
utilização de carros, 
principalmente no 

centro, onde o 
estacionamento é 

escasso e o trânsito 
caótico. 

Ampliação das ciclovias e 
da utilização de bicicletas 
como meio de transporte e 
melhoria insuficiente nos 

transportes coletivos, 
mantendo um grande 

número de carros nas ruas. 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 – Oferta de água 

Ausência de soluções 
de ecossaneamento 

nos distritos e 
localidades rurais 

Implantação de sistemas 
de tratamento e reúso de 
efluente nos distritos para 

irrigação e fins menos 
nobres. Construção de 

mais cisternas de captação 
de água de chuva. Criação 
de programa para estimular 
a irrigação por gotejamento 

Construção de mais 
cisternas de captação 
de água de chuva e 
criação de programa 

para estimular a 
irrigação por 
gotejamento. 

Falta de estímulos e 
programas para 

implantação de soluções de 
ecossanemaneto. 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 – Oferta de água 
Pressões em áreas de 

valor ambiental 

Programas de contenção 
do desmatamento, 

reflorestamento das matas 
ciliares, controle de 

poluição e fiscalização das 
nascentes, e corpos 

Ações de 
reflorestamento das 

nascentes e das matas 
ciliares nos corpos 

d’água, sem redução 
das pressões e 

Aumento das pressões nas 
áreas de valor ambiental, 

falta de fiscalização quanto 
ao desmatamento e 

poluição e sem implantação 
das políticas ambientais. 

5 5 5 5 5 5 5 5 
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d’água. Implementação 
efetiva das políticas 

ambientais com redução 
das pressões existentes. 

desmatamento em 
outras áreas de valor 

ambiental. 

5 – Oferta de água 
Degradação ambiental 
em áreas de manancial 

hídrico 

Estudo para captação em 
mananciais alternativos e 
ações de remediação dos 

existentes (reflorestamento 
das matas ciliares, 

educação ambiental da 
população vizinha, controle 
do lançamento de resíduos 

e efluentes). Estímulo à 
produção de água por PSA 
(Pagamento por Serviços 

Ambientais). 

Realização de ações 
dispersas para 
fiscalização e 

manutenção dos 
mananciais existentes, 

reduzindo o 
lançamento de 

resíduos sólidos e 
líquidos e evitando 

maior degradação da 
mata ciliar. 

Pouca atenção aos 
mananciais, evitando o 
lançamento de resíduos 

sólidos e líquidos, deixando 
que os processos naturais 

se encarreguem da 
melhoria da mata ciliar. 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 – Oferta de água 

Comprometimento de 
nascentes e rios por 
assoreamento por 

erosão associado a 
estradas vicinais 

Implantação de projeto de 
drenagem nas estradas 
vicinais direcionando as 
águas para a recarga de 

aquífero e contendo a 
erosão. Dragagem dos 

corpos hídricos 
assoreados, contenção de 
erosão por barraginhas e 
dissipadores de energia. 

Melhoria das estradas 
vicinais com 

implantação de 
cascalho ou 

calçamento permeável 
reduzindo a erosão. 

Implantação de sistema de 
contenção de sólidos nos 

rios e nascentes. 
3 4 3 4 4 3 3 3,429 

5 – Oferta de água 

Controle e fiscalização 
ineficiente e ineficaz 

das ocupações 
irregulares, 

principalmente na Serra 
do Periperi e zona rural 

Contenção das ocupações 
desordenadas; realização 

de estudo seguido de 
ações de remediação das 
áreas ocupadas, buscando 

mitigar os impactos por 
elas causados. 

Contenção das 
ocupações irregulares 
sem implantação de 
ações mitigadoras de 
impacto ou realização 

de estudos. 

Crescimento da área 
ocupada 

desordenadamente. 
4 3 3 3 3 3 3 3,143 

6 – Universalização 
do saneamento 

Esgotamento sanitário 
insificiente 

Ampliação da rede de 
esgotamento sanitário e da 
adesão dos usuários à rede 

existente na sede, bem 
como implantação de 

soluções individuais, fossas 
ecológicas ou ETE’s 

compactas nos distritos. 

Ampliação da rede de 
esgotamento sanitário 

e da adesão dos 
usuários à rede 

existente na sede 
municipal e 

implantação de 
soluções individuais, 
fossas ecológicas ou 

Ampliação da rede de 
esgotamento sanitário na 

sede, sem completa 
adesão dos usuários ao 

sistema. 

5 5 5 5 5 5 5 5 
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ETE’s compactas na 
sede dos distritos 

6 – Universalização 
do saneamento 

Ausências de soluções 
de ecossaneamento 

nos distritos e 
localidades rurais 

Implantação de sistemas 
que possibilitem o 

tratamento de esgoto e 
reúso da água, bem como 

captação de água da chuva 
e programas de estímulo à 

compostagem e 
reciclagem. 

Ampliação do número 
de cisternas de 

captação de água de 
chuva e das iniciativas 

de compostagem e 
reciclagem com auxílio 

técnico. 

Implantação de sistemas de 
compostagem com auxílio 

técnico. 
2 3 3 3 3 3 3 2,857 

6 – Universalização 
do saneamento 

Cobertura do serviço de 
limpeza pública 

(varrição e capinagem) 

Ampliação do serviço de 
limpeza pública 

contemplando todo 
território com frequência 

satisfatória. 

Ampliação do sistema 
de coleta, mas sem 

melhorias nos serviços 
de varrição e 

capinagem no território. 

Aumento da área atendida 
na sede municipal, sem 

melhorias ao serviço 
prestado nos distritos. 

4 4  4 4 4 5 4,167 

6 – Universalização 
do saneamento 

Volume de resíduos 
destinados ao aterro 

sanitário 

Grande aumento do volume 
de resíduos coletados 

devido a universalização e 
aumento da frequência dos 
serviços e limpeza pública. 
Porém redução do volume 
total destinado ao aterro 

sanitário devido a 
processos de triagem, 

reciclagem e 
compostagem. 

Aumento razoável do 
volume devido à 

ampliação dos serviços 
de limpeza pública. 

Estagnação ou redução do 
volume de resíduos devido 
deficiências nos serviços e 
limpeza pública, que tem 

parte terceirizado. 

2 2  2 2 2 1 1,833 

6 – Universalização 
do saneamento 

Extensão da rede de 
drenagem 

Manutenção, requalificação 
e ampliação da rede 

existente. Implantação de 
dispositivo de drenagem 

nos distritos. 

Manutenção e 
requalificação da rede 

existente e implantação 
de dispositivos de 

drenagem nos distritos. 

Manutenção e 
requalificação da rede 

existente. 
5 5  5 5 5 5 5 

7 – Redução das 
pressões ambientais 

Potencial de melhoria 
na educação 
fundamental 

Elaboração de programa 
municipal de educação 

ambiental, atingindo todos 
os estudantes e familiares. 

Redução das práticas 
individuais que contribuem 

para a manutenção das 
pressões ambientais. 

Ações de educação 
ambiental nas escolas 
fundamentais, uma vez 

que crianças são 
multiplicadoras de 

informação em suas 
casas e são a geração 

futura. 

Ausência de ações de 
educação ambiental nas 

escolas de ensino 
fundamental, perpetuando 

a falta de conhecimento em 
relação às más práticas 
que contribuem para a 

manutenção das pressões 
ambientais. 

4 4  4 4 4 4 4 
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7 – Redução das 
pressões ambientais 

Cobertura do serviço de 
esgotamento sanitário 

na sede 

Ampliação da rede e da 
adesão dos usuários 
evitando disposição 

inadequada nos canais de 
drenagem, nos corpos 

hídricos e nas ruas. 

Ampliação da rede de 
esgotamento sanitário 
sem completa adesão 
dos usuário, com parte 
do esgoto domésticos 
sendo destinado ao 

sistema de drenagem e 
às ruas. 

Nenhum investimento em 
esgotamento sanitário, 

agravando o lançamento de 
dejetos nos corpos hídricos 
e diretamente no solo, com 

a piora do índice de 
contaminação ambiental. 

3 4  4 3 4 5 3,833 

7 – Redução das 
pressões ambientais 

Cobertura do serviço de 
limpeza pública 

(varrição e capinagem) 

Ampliação da cobertura 
dos serviços evitando 

disposição de resíduos em 
terrenos baldios, em áreas 

de valor ambiental e em 
corpos hídricos. 

Redução do serviço na 
sede e nas vilas, 

causando o acúmulo de 
resíduos nas ruas, nos 

dispositivos de 
drenagem e terrenos 

baldios, além de atrair 
vetores de doenças. 

Manutenção da cobertura 
atual, porém com a redução 
da periodicidade, tornando 

o serviço insuficiente. 

2 2  2 3 2 3 2,333 

7 – Redução das 
pressões ambientais 

Volume de resíduos 
destinados ao aterro 

sanitário 

Aumento do volume 
destinado ao aterro devido 
maior ampliação do serviço 

de limpeza pública e da 
coleta de resíduos em 
áreas inadequadas. 

Redução ou 
estagnação do volume 

destinado ao aterro 
devido a mudanças nas 
práticas de consumo, 

aumento da reciclagem 
e da compostagem. 

Redução ou estagnação do 
volume destinado ao aterro 

devido a um serviço de 
coleta insuficiente. 

4 4  4 4 4 4 4 

7 – Redução das 
pressões ambientais 

Degradação ambiental 
em áreas de recursos 

hídricos 

Elaboração de políticas 
públicas de proteção dos 

recursos hídricos 
municipais, com ações de 
proteção, recuperação e 

educação ambiental. Ações 
de saneamento básico, 

evitando contaminação dos 
recursos hídricos. 

Melhoria da gestão e 
fiscalização por parte 
do poder público, para 
coibir desmatamento 

em áreas de APP, 
reduzindo 

significamente a 
degradação dos corpos 

hídricos. 

Não acontece gestão e 
fiscalização nas áreas de 

APP, permitindo ação 
criminosas de 

desmatamento por 
proprietários de terra. 

5 5  5 5 5 5 5 

7 – Redução das 
pressões ambientais 

Supressão de 
vegetação 

Aplicação dos instrumentos 
de proteção ambiental, 

principalmente a Política 
Nacional de Recursos 

Hídricos, fiscalizando as 
nascentes, APPs, APAs, 
parque urbanos, e grande 

propriedades rurais 
autuando-as se necessário. 

Contenção dos 
desmatamentos 
clandestinos no 

território Municipal e 
efetivação de 

reflorestamento das 
áreas afetadas. 

Falta de recursos e 
instrumentos de 

fiscalização quanto ao 
desmatamento e supressão 

de vegetação. 

5 5  5 5 5 5 5 
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7 – Redução das 
pressões ambientais 

Comprometimento de 
nascentes e rios por 
assoreamento por 

erosão associado a 
estradas vicinais 

Implantação de projeto de 
drenagem nas estradas 
vicinais direcionando as 
águas para a recarga de 

aquífero e contendo a 
erosão. 

Melhoria das estradas 
vicinais com 

implantação de 
cascalho ou 

calçamento permeável 
reduzindo a erosão. 

Nenhuma melhora nas 
estradas vicinais capaz de 

conter a erosão. 
3 3  3 3 3 3 3 

7 – Redução das 
pressões ambientais 

Comprometimento da 
qualidade ambiental por 

atividades 
agrossilvopastoris 

Elaboração de programa de 
incentivo à redução e 
mitigação de impactos 

ambientais causados por 
tais atividades, com ampla 
aderência dos produtores. 

Elaboração de 
programa de incentivo 
à redução e mitigação 

de impactos ambientais 
causados por tais 
atividades, sem 
aderência dos 

produtores. 

Nenhuma iniciativa por 
parte da gestão com a 
finalidade de mitigar os 

impactos dessas 
atividades. 

5 5  5 5 5 5 5 

7 – Redução das 
pressões ambientais 

Controle e fiscalização 
ineficiente e ineficaz 

das ocupações 
irregulares, 

principalmente na Serra 
do Periperi e zona rural 

Incluir questão no Plano 
Municipal de habitação e 

nas legislações 
urbanísticas, a fim de 

conter a ocupação dessas 
áreas e realocar pessoas 
em vulnerabilidade social. 
Atrelado a isso, ampliar 

fiscalização fazendo 
cumprir as leis e implantar 

ações para mitigar os 
impactos causados. 

Realização de ações 
para mitigar o impacto 

causado pela ocupação 
irregular, sem ser 

atrelada a nenhum 
plano e fiscalização 
ainda deficiente em 

conter novas 
ocupações 

Aumento das ocupações 
irregulares sem ações de 
contenção ou fiscalização 

das mesmas 

3 4  4 3 4 3 3,5 

8 – Preservação da 
Biodiversidade 

Potencial de melhoria 
na educação 
fundamental 

Incremento da consciência 
e ambiental e cultural de 

gerações futuras (e atuais) 
reduz drasticamente o 

impacto das ações 
humanas no ambiente, 

preservando e recuperando 
a biodiversidade original no 

município. 

Aumento da 
consciência ambiental 
e cultural de gerações 

futuras mitiga impactos, 
porém em grau brando, 
preservando espécies 

importantes e 
emblemáticas, porém 

com perda de 
significativa de 
biodiversidade. 

Desenvolvimento da 
educação formal 

(fundamental e geral) com 
educação ambiental forte, 

porém sem mudança 
efetiva da consciência e 

cultura das gerações atuais 
e futuras implicando em 

fraca preservação e perda 
significativa de 
biodiversidade. 

4 4  4 4 4 4 4 

8 – Preservação da 
Biodiversidade 

Ausências de soluções 
de ecossaneamento 

nos distritos e 
localidades rurais 

Implantação das melhores 
soluções de 

ecossaneamento em todas 
as áreas oportunas, 

reduzindo fortemente ou 
basicamente zerando os 

Implantação de 
soluções adequadas e 

economicamente 
viáveis para as áreas 
oportunas, mitigando 

impactos negativos da 

Implantação soluções de 
ecossaneamento em 

programas piloto, porém 
sem grande abrangência e 
com pouca relevância para 

3 3  3 3 3 3 3 
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Incerteza Crítica Fator Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 A B C D E F G Média 

impactos negativos da falta 
de saneamento 

rural/distrital. 

falta de saneamento 
rural/distrital. 

o cenário macro do 
saneamento rural/distrital. 

8 – Preservação da 
Biodiversidade 

Cobertura do serviço de 
limpeza pública 

(varrição e capinagem) 

Ampliação, frequência e 
boa prestação do serviço 

de limpeza pública mantém 
sob controle espécies 

invasoras e contribuem 
para a preservação da 
biodiversidade local. 

Leve melhora na 
prestação do serviço de 
limpeza pública ajuda a 

mitigar os efeitos de 
poluição em grau 

reduzido. 

Estagnação na qualidade 
do serviço prestado de 

limpeza pública não auxilia 
na mitigação da poluição, 

relativamente ao 
crescimento do município. 

1 2  2 1 1 1 1,333 

8 – Preservação da 
Biodiversidade 

Cobertura do serviço de 
esgotamento sanitário 

na sede 

Universalização do sistema 
de esgotamento sanitário 
na sede municipal com o 

devido tratamento do 
esgoto zera os impactos 
negativos advindos da 

poluição sanitária. 

Quase universalização 
do sistema de 

esgotamento sanitário 
na sede municipal com 
o tratamento básico do 

esgoto mitigam 
bastante os impactos 
negativos advindos da 

poluição sanitária. 

Ampliação mínima da 
cobertura dos serviços de 
esgotamento sanitário na 

sede municipal para 
acompanhar apenas o 

crescimento urbano, sem 
incremento na qualidade do 
tratamento do esgoto não 
alteram o cenário atual de 

impactos ambientais 
negativos. 

4 4  4 4 4 4 4 

8 – Preservação da 
Biodiversidade 

Volume de resíduos 
destinados ao aterro 

sanitário 

Substantiva diminuição do 
volume de resíduos 
destinados ao aterro 

sanitário. 

Manutenção do volume 
atual de resíduos 

destinados ao aterro 
sanitário. 

Incremento substancial do 
volume de resíduos 
destinados ao aterro 

sanitário. 

3 2  3 3 3 1 2,5 

8 – Preservação da 
Biodiversidade 

Pressões em áreas de 
valor ambiental 

Contenção das pressões 
mais severas em áreas de 

valor ambiental. 

Contenção apenas das 
pressões mais leves 
em áreas de valor 

ambiental. 

Incapacidade de estancar 
as pressões em áreas de 

valor ambiental. 
5 5  5 5 5 5 5 

8 – Preservação da 
Biodiversidade 

Degradação ambiental 
em áreas de manancial 

hídrico 

Reversão da degradação 
com preservação ambiental 

nas áreas de manancial 
hídrico. 

Contenção da 
degradação ambiental 

nas áreas de manancial 
hídrico mais 
importantes. 

Contenção da degradação 
ambiental apenas nas 

áreas de manancial hídrico 
cruciais. 

5 5  5 5 5 5 5 

8 – Preservação da 
Biodiversidade 

Supressão de 
vegetação 

Contenção do processo de 
desmatamento através 

ações de gestão e 
fiscalização do território, 

acompanhado de ações de 
recuperação e preservação 

da vegetação nativa na 
sede e nos distritos 

Contenção do processo 
de desmatamento 
através ações de 

gestão e fiscalização 
do território, 

acompanhado de 
ações de recuperação 

e preservação da 
vegetação nativa no 

Contenção do processo de 
desmatamento apenas em 

APP´s e unidades de 
conservação na sede 

5 5  5 5 5 5 5 
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Incerteza Crítica Fator Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 A B C D E F G Média 

território do distrito 
sede 

8 – Preservação da 
Biodiversidade 

Comprometimento de 
nascentes e rios por 
assoreamento por 

erosão associado a 
estradas vicinais 

Recuperação de nascentes 
de rios assoreados e 
erodidos, assim como 

adequação das estradas 
vicinais. 

Contenção do 
assoreamento e erosão 
das nascentes, obras 

em alguns rios e 
estradas vicinais. 

Obras insuficientes para 
recuperar estradas vicinais 
sem ações para mitigar os 
impactos nas nascentes e 
rios, agravando a situação 

destes. 

2 3  3 3 3 3 2,833 

8 – Preservação da 
Biodiversidade 

Comprometimento da 
qualidade ambiental por 

atividades 
agrossilvopastoris 

Utilização de técnicas 
menos nocivas ao meio 
ambiente, mitigando os 
efeitos negativos das 

atividades 
agrossilvopastoris. 

Programas piloto para 
demonstrar a 

viabilidade de técnicas 
menos nocivas ao meio 

ambiente são 
implantados, porém 
não tem aceitação 

irrestrita. 

Nenhuma ação positiva é 
tomada em escopo macro, 
mantendo e agravando os 

efeitos negativos das 
atividades 

agrossilvopastoris com sua 
expansão. 

5 5  5 5 5 5 5 

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