
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

A RELAÇÃO ENTRE PROGRAMAS ESTATAIS DE HABITAÇÃO E  
PROMOTORES IMOBILIÁRIOS  NA CONFIGURAÇÃO DO 
ESPAÇO URBANO DA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - 
BAHIA 

 
 

Valdelino Daniel Bomfim COSTA 
Júlia Gabriela GONSALVES 1

 
 

Resumo 

Palco dos conflitos sociais e das relações de poder do sistema capitalista, a cidade é um 

espaço complexo que necessita de uma profunda análise para tentar compreender a gênese 

de todas as desigualdades que se revelam no seu território, e, por conseguinte apontar 

alternativas que possam minimizar estas diferenças. Partindo desta premissa, lança-se um 

olhar geográfico sobre a cidade de Vitória da Conquista a fim de investigar alguns dos 

fatores que influenciaram na configuração urbana deste importante município baiano. Esta 

pesquisa tem como objetivo fundamental analisar a configuração espacial de Vitória da 

Conquista a partir da investigação da influência dos programas de habitação financiados 

pelo Estado, juntamente com os promotores imobiliários (com destaque para os loteadores), 

na materialização do processo de segregação do/no espaço urbano. A metodologia utilizada 

está fundamentada, a priori, em pesquisa bibliográfica e documental seguida de coleta de 

dados em campo; bem como em análise cartográfica, a partir da utilização de plantas da 

cidade que demonstram sua evolução no período compreendido entre 1976 até 2002. Os 

resultados permitem diagnosticar, preliminarmente, as conseqüências geradas pelas ações 

do Estado e dos promotores imobiliários no processo de produção do espaço urbano a partir 

de uma lógica segregadora ao se priorizar investimentos em determinadas áreas da cidade 

no detrimento de outras. 

1. Introdução 

Desde o início do processo de industrialização brasileira a urbanização vem trazendo 

enormes desafios para as cidades, agravando-se ainda mais as desigualdades sociais. A 

crise das cidades apresenta, entre outros inúmeros problemas, o saneamento básico, a 

infra-estrutura urbana e a dificuldade de acesso à moradia por grande parte da população. 

Em meio às disputas capitalistas pelo interesse em dominar o solo urbano, através da ação 

daqueles que o transforma, a configuração territorial vai ganhando forma e a necessidade 
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que se tem de expandi-la é reflexo dos conflitos daqueles que contribuem para a sua 

“delimitação”. 

Compreender a origem da configuração urbana atual, através da ação de diversos agentes, 

é a base fundamental para uma intervenção eficiente dos poderes públicos e privados, 

buscando desta forma atenuar as diferenças sócio-espaciais existentes. 

Partindo do pressuposto de que a cidade é produto das relações existentes entre vários 

agentes sociais, pretende-se ressaltar como alguns desses - o Estado e os Promotores 

Imobiliários (os loteadores) - influenciaram e influenciam na sua dinâmica. 

Apesar de entender que cada agente social (proprietários fundiários, proprietários dos meios 

de produção, promotores imobiliários, Estado, grupos sociais excluídos, dentre outros), 

contribuem para produzir e reproduzir o espaço urbano, o que se busca aqui é analisar 

como a ação do Estado e dos loteadores foi fundamental para produção desigual do espaço 

urbano da cidade de Vitória da Conquista. 

2. Metodologia 

Esta pesquisa está fundamentada em levantamento bibliográfico e documental sobre as 

questões teóricas que envolvem a problemática urbana, bem como sobre questões 

particulares da cidade de Vitória da Conquista. Outro instrumento utilizado foi a pesquisa em 

campo, seguida de coleta de dados na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Análise 

cartográfica, a partir da utilização de plantas da cidade de Vitória da Conquista, demonstra 

sua evolução no período compreendido entre 1976 até 2002. Realizou-se também uma 

análise atual da configuração espacial da cidade, assim como do crescimento populacional 

e estrutural de alguns bairros do município, buscando compreender a influência dos 

programas de habitação estatais e dos loteadores no desenvolvimento de cada um deles. 

3. Configuração Urbana de Vitória da Conquista 

Vitória da Conquista é a 3ª maior cidade da Bahia. Com uma população de 262.494 

habitantes (IBGE; 2000), o município cumpre um papel de centralidade na organização 

espacial do seu entorno, subordinando os demais núcleos urbanos menores, polarizando 

uma área com um raio de 200Km, onde mora uma população de aproximadamente 2 

milhões de habitantes, constituindo-se um pólo regional, o terceiro maior mercado 

consumidor da Bahia (SEI - BA;2004). 

Até a década de 1940, a base econômica do município se funda na pecuária extensiva. No 

início da década de 70, um novo vetor de desenvolvimento é introduzido na economia local, 

a cafeicultura. A partir daí a estrutura econômica e social entraria em um novo estágio com o 

comércio ocupando um lugar de grande destaque na economia local. Em função de sua 
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privilegiada posição geográfica, a cidade é considerada o 2º maior entroncamento rodoviário 

do nordeste. 

Com a abertura da Rodovia BR 116 (Rio Bahia), em meados da década de 50, o município, 

que até então se caracterizava como um reduzido núcleo urbano, passa a ter uma explícita 

divisão territorial: Zonas Leste e Oeste. 

A Zona Oeste (conhecida como “do outro lado da Rodovia Rio-Bahia”) teve sua explosão 

populacional no final da década de sessenta, influenciada principalmente pelos loteadores e 

pela implantação dos conjuntos habitacionais do Estado. Embora na Zona Oeste esteja 

concentrada 60% da população da cidade, a região não dispõe de universidades, agências 

bancárias, além de poucas opções de lazer. 

Já na Zona Leste existe uma maior oferta de serviços, infra-estrutura urbana e 

equipamentos comunitários. 

Junto ao desenvolvimento destas duas regiões da cidade foram incorporando-se inúmeros 

bairros e loteamentos cujas características espaciais encontram-se estritamente 

condicionadas a influência das ações estatais e dos loteadores. 

 4. A Influência dos Conjuntos Habitacionais Financiados pelo Estado 

Em 1976, quando o núcleo urbano do municio ainda representava uma área reduzida e o 

município tinha então cerca de 120.000 habitantes, o Governo Federal, com seu programa 

do BNH (Banco Nacional de Habitação) implanta em uma área periférica da Zona Leste um 

conjunto habitacional destinado a funcionários públicos. Sucede-se então nesta Zona a 

implantação de diversos programas de Habitação do Governo Federal, cada um com 

características próprias. 

Visto inicialmente com desconfiança pelos loteadores da região, estes conjuntos, com toda a 

infra-estrutura que tinham, influenciaram definitivamente na valorização imobiliária. Os 

critérios utilizados pelo Estado para obtenção da moradia requeriam, dentre outras 

exigências, uma renda média mensal compatível com o da classe média predominante da 

época. A conseqüência disso foi a migração de pessoas de considerável poder aquisitivo 

para aquela área da cidade, além do crescente número de pessoas que chegavam a cidade 

em virtude da cafeicultura, principal atividade econômica do município no período. 

Os conjuntos habitacionais foram sendo ocupados possibilitando que diversos loteamentos 

fossem implantados nas proximidades, destinados especificamente a um público alta renda, 

beneficiando os loteadores daquelas áreas. Criava-se, então, o cenário ideal para 

investimentos dos poderes públicos voltados para aquela área: ocorre a implantação de 
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diversas escolas da rede pública e privada, pavimentação e esgotamento sanitário de 

diversos logradouros. Era a consolidação da área nobre da cidade. 

Em contra partida, a Zona Oeste também é “beneficiada” com alguns programas 

habitacionais. A expressiva distância entre estes conjuntos e o núcleo urbano até então 

existente gerou descontinuidade no espaço urbano (os vazios urbanos), viabilizando o 

parcelamento em lotes. Contudo, aqueles loteamentos foram destinados a uma população 

de menor poder aquisitivo, condizente inclusive com o público dos Conjuntos Habitacionais 

circunvizinhos. São implantados então vários empreendimentos (loteamentos), alguns que 

até hoje ainda não foram completamente consolidados. 

Ao redor de cada um destes conjuntos, foram originando-se loteamentos desprovidos de 

qualquer melhoramento público, voltados exclusivamente a uma população de baixa renda. 

Vale ressaltar que os proprietários das glebas vizinhas não tinham outra alternativa senão 

criar lotes com áreas reduzidas a fim de viabilizar a liquidez dos mesmos. 

Estes últimos conjuntos são referenciais fundamentais para comprovar o objetivo deste 

estudo. Ou seja, a aparente inocente decisão do Estado na escolha de uma área para a 

implantação de um conjunto habitacional influenciará todo o espaço urbano a sua volta. 

Durante o processo histórico de formação da cidade todas as áreas que não pertencem ao 

núcleo urbano (centro) são avaliadas de acordo com a sua proximidade com o mesmo. 

Atualmente seu valor está estritamente ligado ao padrão de ocupação, infra-estrutura e 

equipamentos públicos de cada área. 

5. Os Loteamentos e a Expansão Urbana da Cidade 

Com a descontinuidade do núcleo urbano da cidade, em decorrência da implantação dos 

Conjuntos Habitacionais financiados pelo Estado em áreas periféricas, iniciou-se a 

implantação de um grande número de loteamentos, dando início ao crescimento horizontal 
do município. Isso pôde ser possível, uma vez que existiam vazios demográficos a serem 

preenchidos. A estratégia do Estado foi, juntamente com os loteadores (que em sua maioria 

são ex-proprietários fundiários), construir conjuntos habitacionais, a fim de que não 

houvesse invasões. 

Destaca-se, porém, que tal processo, foi acompanhado por uma grande especulação 

imobiliária. O reflexo disso foi à segregação espacial materializada dentro da cidade, e a 

diferenciação hierárquica dos espaços. Isto está relacionado em Vitória da Conquista à 

inserção diferenciada dos agentes sociais no espaço. Nessa lógica a planta urbana da 

cidade passou a ser reflexo principalmente da parceria (e ação) entre Estado e loteadores. 

Numa abordagem mais geral a cidade pode ser considerada o instrumento de trabalho de 

agentes sociais públicos e privados. 
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De acordo com Bittar (1992 p.37) esses agentes influenciam na configuração espacial, uma 

vez que o setor privado define a construção de “lote ou gleba” e a intervenção pública se 

responsabiliza pela construção de ruas, praças, enfim dando suporte àquela. 

Ressalta-se que em Vitória da Conquista o poder público municipal em muito contribuiu para 

a abertura de lotes, segundo seus interesses - leis, localização, etc.. contribuindo para a 

diferenciação do espaço. Para Filho: 

 “A prefeitura tinha interesse que a cidade crescesse. A própria 

prefeitura abriu ruas (mas) para se fazer um loteamento tem que por 

água, esgoto, energia e abrir as ruas. Naquele tempo não precisou 

fazer nada disso. Apenas registrou [...] e foi comercializando”... 

(FILHO, Jorge Teixeira, 1999; in: FERRAZ, Ana Emília de Quadros, 

2001p.100): 

Daí notar que o espaço urbano não pode ser construído apenas por um agente social. 

Nesse contexto, os promotores imobiliários tiveram (e têm) um relevante papel na 

hierarquização daquele. Bittar ainda destaca: 

“Os processos de valorização imobiliária são formas concretas de 

transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, na 

medida em que os investimentos públicos pagos por todos [...] 

valorizam a terra urbana e nesse sentido os investimentos públicos 

jamais alcançam que deveriam alcançar: a melhoria de um espaço 

eleva o preço da terra e exclui quem não tem dinheiro para dela se 

apropriar”. (1992 p.36). 

Isso poder ser verificado claramente em Vitória da Conquista, ao se comparar alguns 

loteamentos da zona oeste da cidade com os da Zona Leste. Argumenta Ferraz: 

“São os propósitos dos loteadores que vão definindo a configuração 

territorial de Vitória da Conquista. As suas vontades vão definindo os 

‘bairros de rico’ e os ‘bairros de pobre’ da cidade, na medida em que 

se determinam os valores de tamanhos dos lotes, dependendo da 

sua localização, isto é proximidade com loteamentos já 

estabelecidos”. (2001 p.99). 

Um exemplo disso é que em volta do Bairro Candeias, área nobre da cidade, os 

loteamentos apresentam uma melhor infra-estrutura, diferente de outros situados próximos 

aos demais bairros da cidade, a exemplo dos Conjuntos Habitacionais URBIS II e URBIS III. 

A construção de loteamentos próximos àqueles já existentes podem interferir na sua 

valorização. 
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A maioria dos argumentos utilizados por agentes imobiliários de Vitória da Conquista para 

legitimarem suas ações favorecem exclusivamente eles mesmos. Todavia, seus discursos 

tentam provar o contrário, na medida em que deixam a impressão que a sociedade como 

um todo é a grande beneficiada. Mas, como esses agentes entendem a sua prática? Ferraz 

ao entrevistar um loteador relata: 

 “...lotear eu acho que é assim uma idéia que todos aquelas pessoas 

que se dedicam ao progresso da cidade tem. Eu acho importante. 

Eu queria fazer mais outros para beneficiar como eu mesmo 

beneficiei muita gente. Ta certo que me beneficiei em alguma coisa, 

mas beneficiei muita gente, porque pessoas que não tinham 

condições de fazer uma morada, por meu intermédio conseguiram e 

continuam conseguindo”. (José Meneses Rocha,1999; in: FERRAZ, 

Ana Emília de Quadros, 2001 p.149) * 

Para alguns agentes imobiliários o importante é aumentar o número de loteamentos visando 

ampliar a planta urbana, sem a preocupação de ordenar a mesma. Alguns movimentos 

sociais acatam essa ação, uma vez que não interferem nas decisões referentes a essa 

centralização. Mais uma vez, é a exclusão total do acesso aos programas e projetos 

elaborados pelos agentes imobiliários. 

 6. A Ação do Estado no Âmbito do Poder Municipal: O Caso do PDU 

Como foi perceptível, a dinâmica espacial é resultado de ações conjuntas que se 

materializam no espaço. Esta dinâmica é, por muitas vezes, resultado de estratégias do 

Estado no que se refere à ocupação do solo urbano. O município utiliza-se de um importante 

instrumento de ordenamento territorial, da ocupação do solo urbano - o Plano Diretor 

Urbano (PDU) - estabelecendo o lugar onde serão implantados os loteamentos e qual a 

renda mínima exigida para que se tenha acesso ao lote, influenciando a tendência espacial 

de cada bairro da cidade: Para Corrêa. 

“A classe dominante ou uma de suas frações, por outro lado, segrega 

os outros grupos sociais, e na medida em que controla o mercado de 

terras, a incorporação imobiliária [...], direciona seletivamente a 

localização dos demais grupos sociais no espaço urbano. 

Indiretamente atua através do estado”. (2003 p.64). 

   

O fundamental na estratégia de ordenamento territorial é a reversão para a coletividade dos 

investimentos públicos realizados na cidade; o que se torna, na prática, uma utopia. A 

equipe que elaborou o Plano Diretor de Vitória da Conquista relata: 

 3787



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

“É importante salientar aqui a função do Plano Diretor e suas 

limitações; o Plano Diretor é o conjunto de preposições destinadas a 

estabelecer as diretrizes básicas e gerais do crescimento da cidade. 

[...] È o instrumento primeiro para orientar a política de 

desenvolvimento urbana e indicar as medidas setoriais a serem 

tomadas para sua implementação”. (V/ Conquista, lei nº 118/76). 

Na prática, o Plano Diretor acaba por beneficiar, de forma diferenciada, os agentes sociais 

(loteadores, proprietários-fundiários). Argumenta MARICATO (2001): “Os governos 

estaduais e municipais [...] orientam a dinâmica urbana por meio de obras que não 

obedecem a nenhum plano explícito”. 

 Isso pode ser observado ao analisar o processo que envolve a abertura de loteamentos na 

cidade. A esse respeito, diz Ferraz: 

“... a abertura de loteamentos em Vitória da Conquista não 

apresenta, na sua maioria, o padrão legal estabelecido pelo plano 

que foi promulgado em dezembro de 1976 e, que, até o presente 

ano (2001), não foi submetido a formulações oficiais. Ele é o mesmo 

de 25 anos atrás, apesar de transformações espaciais, sociais, 

políticas, culturais e tecnológicas ocorridas nesse período”. (2001 p. 

58). 

A planta urbana de Vitória da Conquista foi se expandindo utilizando infra-estrutura 

diferenciada de acordo à exigência dos loteadores. N na maioria das vezes, o que ocorre é 

que a inadequação de localização dos conjuntos de habitações que ficam sob 

responsabilidade do poder público constitui-se numa forma de apóio ao mercado imobiliário 

especulativo e o resultado disso provoca a expansão inadequada da mancha urbana. 

Lefebvre (2001) ressalta que para existir obras, faz-se necessário existir regulamentação de 

atos e de ações, de decisões e de condutas; sendo esses uns dos principais elementos 

básicos para ordenar a ocupação do solo urbano. Todavia, em Vitória da conquista, as 

normas referentes ao Plano Diretor foram e são muitas vezes desrespeitadas. 

Um breve histórico sobre a configuração territorial de Vitória da Conquista, relacionada ao 

número de produção da mesma, permite mencionar que, a população urbana da cidade 

passou a ser maior que a rural, somente a partir da década de 60. 

 Já os loteamentos começaram a serem - implantados ainda na década de 50. Os primeiros 

loteamentos que surgiram foram tidos como “populares” já que existia um baixo poder 

aquisitivo pela maior parte da população e, esta aos poucos passou a habitar as áreas mais 
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afastadas do centro, o que originou um tipo de periferização. Nesse contexto Medeiros 

afirma: 

“Algumas pessoas chegam a admitir que a existência dos chamados 

‘loteamentos populares” em Vitória da Conquista é responsável pela 

inexistência de ‘favelas’ na cidade. [...] deve-se lembrar que, mesmo 

sem o fenômeno do loteamento, em sentido técnico - jurídico, isto é, 

do loteamento propriamente dito [...] não impediram o parcelamento 

da terra não loteada e conseqüentemente venda e preço 

relativamente acessível”. (1978 p. 2). 

Esse parcelamento da terra foi financiado por muito tempo pelo B.N.H., que apoiado por 

outros agentes imobiliários, preferiam “facilitar” os loteamentos, a fim de evitar invasões. E 

nessa lógica, a cidade não apresenta “favelas”. 

No caso particular de Vitória da Conquista, esse processo ainda pode ser resumido nas 

palavras de Santos. 

 “A construção de um conjunto residencial e a consecutiva dotação 

de infra-estruturas valoriza os terrenos em derredor, esperando os 

proprietários a uma espera especulativa. Produzem-se novos vazios 

urbanos, ao passo que a população necessitada de habitação, mas 

sem poder pagar pelo seu preço nas áreas mais equipadas, deve 

deslocar-se para mais longe, ampliando o processo de 

periferização”. (1999 p.112). 

É importante ressaltar que, a maior parte dos loteamentos tiveram origem dessa forma, 

diferenciando-se dos demais em relação à infra-estrutura, ou seja, deixando explícito a 

segregação espacial entre os “bairros de pobres” e os “bairros de ricos”. 

O Plano Diretor Urbano reforça essa segregação, uma vez que atende às exigências - como 

ruas asfaltadas, iluminação, entre outros, dos loteadores que administram a ocupação do 

solo urbano das áreas nobres da cidade, o que não ocorre com as demais. O investimento 

em infra-estrutura encarece o terreno e, dessa forma, acaba definindo quem poderá habitar 

certas áreas. 

Como o Plano Diretor Urbano de Vitória da Conquista tem como um dos principais objetivos 

ordenar a divisão de terras urbanas, ou definir os aspectos relacionados aos loteamentos, 

cabe mencionar que a Prefeitura Municipal, conforme está escrito no Art, 74, “não aprovará 

qualquer loteamento, se o julgar inconveniente ao interesse público”. 
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Dessa forma, pode-se afirmar, que o poder público municipal exerce também um forte 

papel no que diz respeito à ocupação e configuração territorial. 

O Art. 70 (parágrafos 1º e 2º) do Plano Diretor Urbano, que se refere à aprovação de 

loteamentos para fins residenciais, e a implantação dos mesmos que tenham por finalidade 

o valor de uso, no perímetro urbano, se apresenta da seguinte forma: 

“Artigo 70 - para efeito de aprovação de loteamentos para fins 

residenciais será observado: 

 I - A classe e a categoria econômica do setor, as quais influenciarão 

sobre dimensões dos lotes; 

§ 1º – A) nos Setores Residenciais, o lote mínimo terá uma área 

equivalente a 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados), com 

12,00m (doze metros) de testada mínima. 

B) tratando-se de lotes de esquina a sua superfície mínima Serpa de 

450,00m² (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), com 15,00m 

(quinze metros) de testada mínima. 

§ 2º - A) nos loteamentos localizados em bairro tidos como populares 

ou proletários, o lote mínimo terá uma área equivalente a 140,00m² 

(cento e quarenta metros quadrados), com 7,00m (sete metros) de 

testada mínima. 

B) tratando-se de lotes de esquina sua superfície mínima será de 

200,00m² (duzentos metros quadrados), com 10,00m (dez metros) de 

testada mínima. (Vitória da Conquista, lei nº 118/76). 

Essas exigências da Prefeitura relacionada à aprovação ou não de aberturas de 

loteamentos, resultam, considerando a questão econômica, na exclusão de algumas classes 

sociais ao direito à moradia. O Plano Diretor deveria agir, de forma ao não contentar-se em 

ser, na concepção de Santos (1999), um guia do crescimento físico ou datação de serviços, 

ou seja, deve preocupar-se também com a dinâmica geral da cidade, logo atender aos 

interesses da maioria. È nesse ponto que o Plano Diretor encontra obstáculos, uma vez que 

é “pressionado” por alguns especuladores. Mesmo que seja feito o convite à maior parte da 

população para que participe das plenárias que tem como ponto de pauta a as diretrizes do 

PDU, quem acaba sempre registrando presença são os especuladores imobiliários. 

Ainda a respeito da forma de implantação de loteamentos em Vitória da conquista, Medeiros 

denuncia: 
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“Quem vê os loteamentos de Vitória da conquista e os analisa na 

perspectiva das necessidades presentes e futuras, não pode deixar 

de ser tocado por um misto de revolta e desaprovação. Afinal, 

beneficia-se o loteador em detrimento de toda a comunidade. 

Desrespeitando-se a lei em favor da especulação imobiliária”. (1978 

p.9). 

 Assim, o Estado apóia essa legitimação e deixa os demais especuladores “livres”, para 

agirem da forma que lhes convêm, segundo os seus próprios interesses. 

Mas, certos discursos por partes desses, como já foi mencionado, tentar convencer a 

população menos favorecida a acreditarem que tem direito à moradia - e não são excluídos 

ao acesso a esta, devido o Estado facilitar a mesma. 

A desmascararão dessa ideologia encontra resposta no argumento de Santos (1999), ao 

revelar o discurso feito pelo Estado em relação à criação do B.N.H., ao afirmar que este era 

um instrumento de melhoria das condições de moradia dos habitantes urbanos. Porém, 

aqueles que analisam, criticamente, esses tipos de programas habitacionais, sabem a farsa 

que está por trás desses tipos de financiamentos. 

 

6. Considerações Finai 

Os problemas relacionados à questão de moradia no Brasil estão longe de serem 

resolvidos. A grande discussão é: como controlar o número de loteamentos ilegais nas 

cidades? Para ordenar a ocupação do solo urbano e regularizar os loteamentos, existe o 

Plano Diretor Urbano - que segundo a Constituição de 1988 deve ser aplicado nas cidades 

com mais de 20.000 habitantes. 

Mas, como é ação do PDU diante dos loteamentos de Vitória da Conquista - BA? Essa 

análise perpassa por alguns critérios que ainda estão sendo pesquisados. Um ponto a ser 

discutido é com relação à segregação espacial causada pela ação do PDU, uma vez que 

atende às exigências de alguns especuladores imobiliários. 

O espaço urbano de Vitória da Conquista está em pleno processo de construção; e ao se 

avaliar a expansão dos loteamentos da cidade, o resultado foi que o antigo Plano Diretor, 

que é de 1976, embora tenha sido revisado em 1985, não é aplicado na prática. Isso pode 

der observado, uma vez que é grande o número de loteamentos que, em desrespeito às 

normas do PDU, continuam crescendo. 
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Caberá a partir de agora avaliar como será a ação do novo PDU - que ainda está em 

processo de aprovação, frente à concessão de abertura de novos loteamentos. Estes têm 

ocorrido com grande intensidade em Vitória da Conquista, nos últimos anos. 

Assim, serão corrigidas as falhas do antigo Plano Diretor, ou se dará continuidade, como 

ocorre em várias cidades brasileiras, ao processo de hierarquização do espaço urbano, com 

o total apóio dos promotores imobiliários? 

Nesse contexto, essa pesquisa, ainda em fase de andamento, buscará comparar os 

parâmetros do PDU de 1976 e o atual, para que se possa concluir até que ponto esse 

apresenta soluções para que se tente resolver ou amenizar um grande entrave social: o 

direito à moradia. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A 
 

Tabela 01 -  Relação dos Conjuntos Habitacionais Implantados na Zona Leste 

Programa Habitacional Ano de Implantação Padrão Ocupacional 

BNH 1970 Médio 

URBIS I 1970 Médio  
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INCOOP 1  E 2 1982 Médio 

BEM QUERER 1990 Médio / Alto 
Fonte: Secretaria de Obras de Vitória da Conquista - 2004 

 

 

Tabela  02 -  Relação dos Conjuntos Habitacionais Implantados na Zona Oeste 

Programa Habitacional Ano de Implantação Padrão Ocupacional 

URBIS II 1972 Médio / Baixo 

URBIS III 1976 Médio / baixo 

URBIS IV 1978 Médio / Baixo 

URBIS V 1978 Médio / Baixo 

VILA SERRANA I, II, III, IV 1989 Médio / Baixo 
Fonte: Secretaria de Obras de Vitória da Conquista - 2004 

 

 

Tabela  03 -  Relação dos Conjuntos Habitacionais Implantados na Zona Oeste 
Programa Habitacional Ano de Implantação Padrão Ocupacional 

URBIS VI 1976 Baixo 

VILA DA CONQUISTA 1983 Baixo 

JATOBÁ 1984 Baixo 
Fonte: Secretaria de Obras de Vitória da Conquista - 2004 

ANEXO B 
 

Tabela 04 - Demonstrativo crescimento populacional anual de Vitória da 
Conquista de 1940 - 2000, urbana, rural e total 

Ano Rural Urbana Total 

1940 24.910 8.644 33.554 

1950 26.993 19.463 46.456 

1960 31.401 48.712 80.113 

1970 41.569 85.959 1276528 

1980 43.243 127.652 170.897 

1991 36.740 188.351 225.091 

1996 37.860 204.295 242.155 

2000 36.949 225.545 262.494 

  
Fonte: IBGE, censos demográficos de 1940 a 1991 e contagem da população 2000. 

 3793


	Valdelino Daniel Bomfim COSTA 
	Júlia Gabriela GONSALVES   
	Documentação 


