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1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O município de Vitória da Conquista localiza-se entre as coordenadas de 14° 30' e 

15° 30' de latitude Sul e 40° 30' e 41°10' de longitude a W. Gr, (figura 01) e ocupa uma área 

de 3.743 km². Está inserido na mesorregião Centro Sul Baiano e microrregião de Vitória da 

Conquista-Bahia-Brasil, encontrando-se dividido em 12 Distritos: Inhobim, Iguá, José 

Gonçalves, Bate Pé, Cabeceira da Jibóia, Veredinha, São Sebastião, Cercadinho, Pradoso, 

São João da Vitória, Dantilândia e Vitória da Conquista. 

Localizado na região denominada Planalto de Vitória da Conquista, parte do 

município apresenta uma estrutura geológica composta por rochas do complexo cristalino, 

representado pelas formações Pré-Cambrianas do Complexo Caraíbas-Paramirim; 

Formação Rio Gavião - que aflora sob a forma de uma pequena faixa disposta seguindo a 

direção E-O no distrito de Bate Pé; Supergrupo São Francisco - representado pelo Grupo 

Macaúbas na parte sul do município, especificamente no distrito de Cercadinho; Grupo 

Contendas-Mirante- representado pela Formação Areão, que aparece na parte norte do 

município e as Coberturas Detríticas, de idade Terciário-Quaternária, sobre as rochas do 

Complexo Cristalino na parte central do município. 

SILVA FILHO et al. (1974) denominaram de Depósito Detríticos-Coluvionares às 

coberturas existentes no Planalto de Vitória da Conquista, representadas por material 

amarelado, detrítico, conglomerático, mal consolidado, com espessura variável, podendo 

atingir 8 (oito) metros junto a serra do Marçal. 

                                            
1 UESB/UFBA - meire@uesb.br 
2 Drª  - UFBA – creulage@terra.com.br 
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2. O RELEVO DO MUNICÍPIO 

 Quanto aos aspectos geomorfológicos, o município de Vitória da Conquista 

compreende os compartimentos de relevos denominados: Piemonte Oriental de Vitória da 

Conquista, Patamares do Médio Rio de Contas e Planalto de Vitória da Conquista (figura 

02). 
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  FIGURA 02: Mapa de Unidades Geomorfológicas 

 

2.1 Piemonte Oriental do Planalto de Conquista 

 8446 



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

 

Figura 03: Trecho do Piemonte Oriental do planalto de Vitória da Conquista 

Unidade que se estende a Leste e Sudeste do setor meridional do Planalto e 

representa um nível intermediário entre o planalto e a Depressão de Itapetinga. É uma área 

caracterizada por uma grande dissecação do relevo, com vales profundos em “V”, sendo 

comum a ocorrência de alvéolos de cabeceira. Quando comparado a outras áreas do 

município, este trecho do planalto apresenta uma maior umidade. Isto se deve a disposição 

do relevo que se apresenta de forma perpendicular à orientação da maioria das massas de 

ar que se deslocam em direção ao interior do estado, provocando, com freqüência, 

precipitações orográficas. Em decorrência dessas características, a área possui um maior 

potencial agrícola e, como conseqüência, uma maior utilização dos solos, principalmente 

com a cultura de café e culturas de subsistência. 

Caracteriza-se pela ocorrência de altitudes entre 200 e 800m, com topografias muito 

movimentadas. Apresenta traços característicos de uma morfogênese atual e sub-atual 

muito intensa. A grande dissecação resulta de um trabalho muito eficaz da drenagem dos 

afluentes da margem esquerda do Rio Pardo. As feições geomorfológicas mais comuns são 

colinas e morros, normalmente de grande amplitude altimétrica entre os fundos de vales e 

os topos de interflúvios. Apesar das encostas apresentarem fortes declividades, é comum na 

região o desenvolvimento de espessas formações superficiais, onde se desenvolvem solos 

do tipo Argissolo e Latossolo. Nos trechos de relevo mais movimentado (característica 

geomorfológica marcante nesta unidade), predomina o Luvissolo Crômico, enquanto nas 

áreas transicionais mais próximas do Planalto de Vitória da Conquista, há ocorrência do 

Latossolo Vermelho Amarelo Álico. 
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A vegetação primitiva de mata está sendo retirada de uma forma muito intensa, 

ficando seus remanescentes restritos aos topos, enquanto as encostas, transformadas em 

pastos, são recobertas apenas por gramíneas. É comum encontrarmos, também, terracetes 

nas vertentes devido ao pisoteio do gado. 

A unidade denominada Piemonte Oriental do Planalto de Vitória da Conquista 

apresenta–se como uma das paisagens mais agredidas na região, visto que as atividades 

econômicas, principalmente a pecuária, foram instaladas há pouco tempo e com uma brusca 

alteração das características ambientais, notadamente o desmatamento generalizado. Os 

reflexos dessa intervenção mal planejada já podem ser notados nos setores de menor 

capacidade de uso das terras, como é o caso das vertentes mais íngremes, onde é comum 

o aparecimento de marcas de deslizamentos. Em alguns pontos surgem afloramentos 

rochosos na base da encosta ou no topo, mostrando uma tendência localizada para a 

desnudação das vertentes, como na serra do Marçal. 

Na área ocorrem migmatitos e gnaisses do Pré Cambriano Indiferenciado, assim 

como micaxistos e gnaisses do Supergrupo Espinhaço Indiviso, além do conglomerado 

polimítico do Grupo Macaúbas, pertencentes ao Supergrupo São Francisco. Ocorrem ainda 

veios de quartzito, correspondentes a cristas ou linhas de cumeada, as quais constituem 

relevos residuais devido à maior resistência da rocha, sobressaindo-se entre os relevos 

dissecados. A unidade é caracterizada também pela ocorrência de rochas do Complexo 

Caraíba-Paramirim, do Pré-Cambriano Inferior. É constituída de paragnaisses, anfibolitos e 

xistos intimamente associados. Estas rochas, juntamente com aquelas do Complexo de 

Jequié, representam uma das unidades mais antigas da Região Sudoeste. Apresentam-se 

em áreas serranas com topos agudos e drenagem bem encaixada, como na região da serra 

do Marçal. 

A drenagem nesta unidade é muito densa, em padrão dendrítico, mas composta de 

pequenos cursos de água, em sua maioria intermitentes, dirigidos para o rio Pardo. Os vales 

são profundos, em forma de “V” e com fundo chato, colmatado pelo material das encostas. 

É uma unidade que se caracteriza pelo uso de pastagens. Para a implementação 

desta atividade são praticados desmatamentos generalizados, incluindo setores deprimidos, 

encostas e topos das elevações. Isto tem levado a problemas degradacionais, 

principalmente em função da forte limitação topográfica que o ambiente oferece ao uso. A 

declividade acentuada juntamente com o uso intenso tem levado a problemas de erosão em 

sulcos, voçorocas e movimentos de massa. 

2.2 Planalto de Vitória da Conquista 

 8448 



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

 

Figura 04: Áreas desmatadas do Planalto de Conquista 

A área denominada Planalto de Vitória da Conquista está submetida principalmente 

a clima semi-úmido que ocorre em todo o setor setentrional do município. Quanto à 

vegetação, são encontrados na área trechos expressivos de remanescentes de Floresta 

Estacional, mas o que predomina são as áreas cultivadas, com destaque par a cultura do 

café e as pastagens, que recobrem grandes extensões do planalto, sob dominância dos 

Latossolos. 

Corresponde a uma unidade do conjunto dos Planaltos Cimeiros, que por sua vez 

são componentes do domínio dos Planaltos Inumados. Esta unidade, também denominada 

Planalto Sul Baiano, compõe o conjunto de estruturas elevadas do centro da Região 

Sudoeste. O Planalto Sul Baiano está subdividido em duas subunidades: Planalto de Vitória 

da Conquista e Planalto de Maracás-Jaguaquara, separados pela depressão do Rio de 

Contas. Esta unidade geomorfológica corresponde a uma extensa área de relevos 

aplanados, com características ambientais marcantes, principalmente no que se refere aos 

solos e topografia. 

A altimetria varia entre 500 e 1.000m, ocorrendo alguns residuais isolados nos 

trechos norte e leste da Cidade de Vitória da Conquista, destacando-se a Serra do Periperi 

situada ao norte desta cidade. 

Esta unidade é caracterizada pela ocorrência de topografia tabular, que compõe uma 

superfície geomorfologicamente estável, constituída de amplos planos inclinados, 

rampeados em sentidos diversos e moldados por vales de fundo chato e extremamente 

alargados. É comum nessa unidade, a ocorrência de espessas formações superficiais, 

compostas de material eluvial misturado a depósitos detríticos do Terciário e Quaternário. 
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As coberturas detríticas caracterizam-se por constituir terrenos tabulares, com textura 

lisa e tonalidade cinza-claro, dispostas discordantementes sobre unidades litoestratigráficas 

pré-cambrianas. Esse material de cobertura se enquadra mais na categoria de elúvios, com 

enriquecimento de colúvios, do que de sedimentos propriamente ditos. As pequenas lagoas 

situadas sobre o platô de Vitória da Conquista se revelam como repositórios de diatomitas. 

Os limites entre o Planalto de Vitória da Conquista e as unidades vizinhas se dão 

quase sempre por vertentes abruptas, principalmente as voltadas para o setor oriental. 

Estas, normalmente apresentam festonamentos, provocados pela erosão remontante da 

drenagem que compõe as bacias do Rio de Contas e do Rio Pardo. A disposição destas 

encostas é originalmente comandada pelo controle estrutural, sendo comum a ocorrência de 

recortes retilíneos e rochas fraturadas. Esta unidade funciona como divisor de águas, entre 

as bacias do Rio de Contas e Rio Pardo. 

O Planalto de Vitória da Conquista possui uma disposição no sentido SO-NE, 

abrangendo quase a totalidade do município. Suas vertentes são trabalhadas pelos 

afluentes do Rio Pardo e Rio de Contas, responsáveis pelo contínuo recuo das mesmas. 

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

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

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

vista geomorfológico. 

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

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

mais desenvolvidos, drenagem perene e remanescente de vegetação de porte florestal. Esta 

área evolui submetida a uma morfogênese predominantemente química, através de uma 

intensa decomposição das rochas e de forte ação incisiva da drenagem, conferindo à 

mesma uma topografia bastante movimentada. É também um trecho de potencialidades 

agrícolas mais elevadas, que se refletem em uma maior utilização dos solos, com a cultura 

do café, pastagens e com culturas de subsistência. 

A vertente a sotavento, denominada de Serra dos Pombos, evolui através de uma 

morfogênese mecânica em função da semi-aridez reinante, sendo caracterizada por um 

menor índice pluviométrico, solos mais rasos, vegetação xerófila e menor grau de utilização 

agrícola das terras. 

O dorso do planalto, onde se situa a Cidade de Vitória da Conquista, corresponde a 

uma intergradação entre os dois setores anteriores, sendo nitidamente uma área de 

transição entre a floresta e a caatinga. 
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De uma maneira geral os solos que ocorrem no Planalto de Vitória da Conquista são 

predominantemente do tipo Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico e Álico, pertencentes, 

portanto, a ordem dos Oxisois da classificação americana. São solos minerais, não 

hidromórficos, comumente profundos a muito profundos, forte a moderadamente drenados, 

com boa porosidade, possuindo horizonte B latossólico. Possuem seqüência de horizontes 

A, Bw e C, com pouca diferenciação entre eles, e cores variam do vermelho ao amarelo, 

com tons intermediários. São, portanto, solos bem desenvolvidos, com avançado estágio de 

intemperização e que passaram também por um processo de lixiviação intensa. A 

ocorrência destes solos envelhecidos favorece o seu manejo mecânico em função da 

ausência de pedregosidade e rochosidade, e também em decorrência da boa estruturação 

física dos mesmos, conferida principalmente pela riqueza em argilas estáveis (floculadas). 

Entretanto, do ponto de vista químico são solos de baixa fertilidade natural, baixo pH e ricos 

em elementos tóxicos como alumínio, necessitando de elevados investimentos com 

corretivos e adubos químicos. 

Quando estes solos são de caráter álico, o manejo deverá partir de uma prévia 

calagem com a finalidade de reduzir os efeitos nocivos da acidez e do alumínio trocável; 

quando distróficos recomenda-se a adubação, com o objetivo de corrigir as deficiências 

verificadas nas análises químicas. A permanência, até hoje, desses solos maduros justifica-

se pela estabilidade da superfície cimeira do Planalto de Vitória da Conquista, estabilidade 

esta que não permite uma ação intensa dos agentes morfodinâmicos. 

 As bordas do Planalto são caracterizadas por uma maior dissecação do relevo. 

Nestas áreas de maior morfodinâmica subatual e atual desenvolvem-se solos do tipo 

Luvissolo Crômico. Esta classe compreende solos minerais, não hidromórficos, com 

horizonte B textural, saturação de bases superior a 50% com mudança textural abrupta 

entre os horizontes A e B. Normalmente possuem mais argila de atividade baixa (Tb) do que 

argila de atividade alta (Ta), após correção para o carbono orgânico. 

Apresentam seqüência de horizontes A, Bt e C, com maior ocorrência de horizonte A 

moderado, presença ou não de materiais coloidais translocados constituindo revestimentos 

nas superfícies dos elementos estruturais e/ou nos poros do horizonte Bt, denominadas de 

cerosidades. O Luvissolo Crômico normalmente apresenta os caracteres abrúptico e 

plíntico. Por vezes encontramos também estes solos com fase pedregosa, principalmente 

nas áreas de transição para a encosta a sotavento do Planalto. 

Estes solos ocupam áreas de relevo plano, suave ondulado, forte ondulado e 

montanhoso. Apresentam textura arenosa à média no horizonte A e média a muito argilosa 

no Bt. Este fato reflete-se em uma elevada erodibilidade dos mesmos, principalmente pela 

conseqüente diferença de permeabilidade entre os horizontes A e B. Estas características, 
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associadas ao caráter torrencial das precipitações locais, à declividade (normalmente acima 

de 20%) e a intensa retirada da cobertura vegetal - para a implantação de culturas nas 

encostas orientais ou a pequena capacidade protetora da vegetação nas encostas 

ocidentais - têm se refletido em um processo degradacional contínuo, cuja intensidade 

depende das características específicas locais, mas que de uma forma geral requer 

cuidados especiais na adoção de práticas conservacionistas nos locais de ocorrência 

desses solos. 

 

2.3 Patamares do Médio Rio de Contas 

 

Figura 05: Desmatamento – Patamares do Médio Rio de Contas 

Esta unidade encontra-se a oeste do Planalto de Vitória da Conquista, configurando-

se como uma transição entre o Planalto e a Depressão Sertaneja ocupando parcialmente o 

município de Vitória da Conquista. Possui altitudes medianas, na sua maioria entre 400 e 

800 metros, ocorrendo pequenas áreas com elevações mais expressivas. Caracteriza-se 

pela ocorrência de rochas do Complexo Caraíba-Paramirim, Formação Rio Gavião e 

pequenas manchas de Coberturas Detríticas. 

As rochas da Formação Rio Gavião formam uma unidade predominantemente 

xistosa, em alguns casos filitosa, subordinadamente associada com níveis de 

calcossilicáticos, anfibolitos e quartzitos. Apresentam cor cinza a cinza-azulado, granulação 

variando de fina a grosseira, geralmente crenulados, portando localmente grande 

quantidade de cristais de estaurolita, cianita, granada e magnetita em nódulos, com aspecto 

gnáissico nas proximidades de corpos graníticos.  
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As características geomorfológicas desta unidade são marcadas pela ocorrência de 

dissecação uniforme do relevo, compondo sucessões de amplas lombadas e colinas baixas. 

Em toda a área da unidade identificam-se vestígios de rampas de desnudação e de 

espraiamento, freqüentemente coluviais, remanescentes de um pediplano bastante 

trabalhado pela erosão. Os trechos de contato com as vertentes dos planaltos são 

caracterizados pela ocorrência de relevo bastante dissecado, com incisão profunda da 

drenagem e revestimento com solos do tipo Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico. 

O escoamento superficial difuso e concentrado predomina em toda a área, deixando 

suas marcas sob a vegetação de Caatinga, quase sempre rala, que recobre a unidade. 

A drenagem da área é comandada pelo Rio Gavião, mas apenas através de 

tributários da margem direita, onde o regime intermitente caracteriza a paisagem, compatível 

com o clima a que se submete a unidade. 

3. CONDICIONANTES DE LIMITAÇÃO AO USO DOS RECURSOS NATURAIS 

O Piemonte Oriental de Vitória da Conquista apresenta condições climáticas 

favoráveis, principalmente em função da contribuição do relevo na gênese das chuvas 

orográficas. Embora não haja registro sistemático de dados pluviométricos, sabe-se que 

esta região recebe anualmente pluviometria acima de 1.000mm. Os solos são 

caracterizados pela grande concentração de matéria orgânica no horizonte superficial, 

conferindo boas condições ao seu uso agrícola. Entretanto, o relevo comporta-se como a 

principal limitação ao uso dos recursos naturais, visto que a inclinação das vertentes atinge 

graus muito acentuados. Em face desta característica, a unidade possui limitações 

geomorfológicas que vão de elevada a extremamente elevada. Em função do uso 

indiscriminado dos solos desta unidade, sem a observância das fortes limitações por relevo, 

verifica-se o surgimento de processos erosivos graves e freqüentes, tanto por sulcos de 

erosão, como por movimentos coletivos de massa. 

Já o Planalto de Vitória da Conquista é marcado pela ocorrência de topografia 

tabular, característica destas superfícies antigas e estáveis. Refletindo esta característica 

geomorfológica de superfície estável, o Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico e Álico é o 

solo típico da unidade. Este possui boas condições físicas e morfológicas, apresentando a 

baixa fertilidade natural e a acidez como suas principais limitações ao uso agrícola. Estas 

limitações são facilmente corrigidas com o uso de corretivos e fertilizantes. Entretanto, as 

condições climáticas assumem papel preponderante como limitantes ao uso agrícola dos 

solos. 

A unidade denominada Patamares do Médio Rio de Contas é a que apresenta menor 

utilização dos solos agrícolas, principalmente em decorrência das fortes limitações de 
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natureza diversa. O clima semi-árido, com índice de aridez mais elevado do que no Planalto 

de Vitória da Conquista, apresenta limitação média. A ocorrência de solos com 

características de erodibilidade forte, de pedregosidade e rochosidade e de perfil raso em 

algumas situações, bem como de relevo fortemente ondulado e por vezes montanhoso, 

apresentam-se como as principais limitações ao uso dos recursos naturais. O uso dos solos 

com agricultura de subsistência e pastagens extensivas, principalmente, associado à fraca 

capacidade de recomposição da cobertura vegetal têm levado este ambiente a níveis de 

degradação que, por vezes, chega próximo ao limiar de recuperação, na terminologia de 

Drew (1989). 

A tabela 1 apresenta o grau de limitação de cada Unidade Geomorfológica, 

delimitada, com relação a Clima, Relevo e Solos. As mesmas variam de nula (valor 1) a 

Extremamente Elevada (valor 7). 

Tabela 1: Município de Vitória da Conquista - Grau de Limitação ao Uso dos Recursos 

Naturais 

Grau de Limitação  

Unidades Clima Relevo Solos 

Planalto de Vitória da Conquista 3 e 4 1 3 

Piemonte Oriental do Planalto de Vitória 

da Conquista 

2 e 3 5 a 7 3 

Patamares do Médio Rio de Contas 4 4 e 5 4 

Fonte: Adaptado CAR, 1998. 

Classes de Limitação: 

1: Nula; 2: Muito baixa; 3: Baixa; 4: Média; 5: Elevada; 6: Muito elevada; 7: Extremamente 

Elevada. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O município de Vitória da Conquista apresenta grandes diversidades ambientais, que 

precisa ser estudada com profundidade, para proposição de práticas de maior 

compatibilidade entre o potencial de uso e o uso dos recursos naturais. 

O uso indiscriminado dos recursos naturais no município, incompatível com as 

características dos diversos ambientes, tem levado, em alguns casos, a processos de 

degradação ambiental muito elevada, causando graves problemas à população. 

Os estudos geomorfológicos podem subsidiar a avaliação do grau de vulnerabilidade 

dos ambientes e fornecer subsídio aos planejadores, no sentido de permitir a 
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implementação de tipos de ocupação com uma certa margem de segurança. No entanto, 

para análise dos ambientes, as informações geomorfológicas, apesar de sua importância, 

sozinhas não são suficientes. Estas devem ser consideradas juntamente com as questões 

sociais, culturais e econômicas dos agentes da área estudada. 

O Planejamento, tratado hoje nos municípios, seja através de Planos Diretores ou 

Agenda 21, revela-se, ainda, de forma incipiente. No entanto, os conhecimentos da 

geodinâmica dos ambientes a serem utilizados devem ser avaliados juntamente com os 

aspectos econômicos e de interesse social. Neste sentido, o planejamento territorial 

necessita de uma prévia investigação geomorfológica, com ênfase no estudo dos processos 

atuais, indicando as potencialidades e fragilidades dos ambientes sujeitos as intervenções 

humanas. 

Na atualidade, a conservação dos Recursos Naturais feita através de uma adequada 

gestão ambiental se constitui num dos grandes desafios da humanidade. Neste contexto, as 

formas de relevo e seus processos têm se apresentado como de grande importância, tanto 

por se constituir no substrato onde se desenvolvem as atividades humanas, como pelos 

reflexos provocados por estas atividades. Ou seja, o estudo das características 

geomorfológicas é fundamental para respaldar os planejamentos territoriais. 
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