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1. INTRODUÇÃO 
 

A produção do espaço urbano tem na sua essência as marcas da sociedade que o produz, 

sob o modo de produção capitalista, que se fundamenta na estruturação da sociedade em classes. 

O espaço também vai ser uma expressão material desse processo, portanto essa espacialização 

também representará as contradições e desigualdades sociais que são características de uma 

sociedade desigual.  

A terra urbana sob o capitalismo vai assumir a função de mercadoria, que é privadamente 

apropriada e concentrada nas mãos de uma pequena parcela da sociedade, os proprietários 

fundiários, isso vai impossibilitar sua condição com bem de uso coletivo, assim as classes sociais 

desprovidas desse bem essencial, vão ocupar as áreas que são vistas como inapropriadas para a 

habitação, notadamente as que apresentam riscos potenciais de alagamentos e movimento de 

massa. 

Diante disso a compreensão da questão ambiental urbana deve levar em consideração, 

sobretudo a produção desigual do espaço urbano e as questões de ordem social e econômica, 

tendo em vista que estas têm relação direta com a ocupação das áreas susceptíveis aos impactos 

danosos das precipitações.      

A cidade de Vitória da Conquista sempre teve a drenagem urbana como um de seus 

problemas mais latentes, um elemento crítico dentro da questão da infra-estrutura. No entanto, com 

o decorrer dos anos, muito pouco foi feito no intuito de minorar os problemas que, de tão 

constantes, acabaram se tornando comuns. 

 Mesmo após a sanção do Plano Diretor Urbano Municipal não foi posta em prática uma 

política efetiva e adequada de ocupação do solo urbano, fato que se concretiza com a ocupação de 
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áreas periféricas pela população de baixa renda, principalmente nos bairros situados na encosta da 

Serra do Periperi. 

Devido à declividade acentuada, à falta de infra-estrutura (pavimentação e drenagem) e à 

característica arenosa dos solos, estas áreas estão sujeitas, principalmente no período chuvoso, a 

movimentos de massa que causam o desmoronamento de encostas instáveis, e também a fortes 

enxurradas que carregam sedimentos e lixo através das ruas e até mesmo às casas, que somados 

a estes problemas enfrentam ainda problemas estruturais na sua construção, causando muitas 

vezes o desmoronamento das mesmas. 

O centro da cidade por sua vez, devido ao relevo rebaixado, às inúmeras nascentes aí 

localizadas, à impermeabilização do solo e, sobretudo, à drenagem deficitária, enfrenta sérios 

problemas de alagamentos que afetam sobremodo a vida das pessoas. 

O município está assentado em áreas de terrenos pertencentes à unidade geomorfológica dos 

Geraizinhos (vasta área de relevo tabular formado por depósitos detríticos datados do Terciário e 

Quaternário), Patamares do Médio Rio de Contas, setor oriental do Planalto de Vitória da Conquista 

e parte do Pediplano Sertanejo (RADAMBRASIL, 1981). 

Os solos arenosos, desprovidos de sua cobertura vegetal devido ao desmatamento acentuado, 

não se sustentam nas encostas e rampas de maior declividade (acima de 5%) favorecendo então 

processos erosivos com a formação de sulcos e voçorocas. 

A discussão acerca das condições de vida nas cidades, bem como de parâmetros de 

crescimento que primem por uma ocupação coerente em termos espaciais tem ganhado cada vez 

mais espaço no meio acadêmico. 

Percebe-se diante disto a importância de compreender a produção desigual do espaço 

urbano conjugado aos estudos climáticos para que se possa compreender as questões de ordem 

social e ambiental e a interface destes problemas para a cidade. 

 

2. A ANÁLISE ESPACIAL DA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL URBANA 

 

A Geografia é uma ciência que tem como objeto fundamental de análise a relação da 

sociedade com a natureza. Neste sentido busca compreender os processos de apropriação e 



 

 

 

 

transformação da natureza ao longo dos tempos históricos, sendo o espaço geográfico a 

materialidade desse processo.  

Para garantir sua sobrevivência o homem tem se apropriado da natureza de diversas 

formas, em alguns contextos essa relação ocorre de maneira harmoniosa, em outras a ação 

humana, é sobremodo danosa para o meio natural, pois para se territorializar é preciso transformar 

o meio ambiente para que as atividades humanas se estabeleçam. Neste sentido, sob o modo 

capitalista de produção, a natureza representa a possibilidade concreta de geração de riqueza, a 

partir da mediação do trabalho. 

No contexto da sedentarização do homem, surge a primeira forma de dominação da 

natureza, através da agricultura, após acumular conhecimento sobre os ciclos naturais e tentar 

desenvolver suas técnicas de sobrevivência para se estabelecer em determinado espaço. 

 Assim enquanto ciência, a Geografia tem o espaço geográfico, como seu elemento central, 

seu principal objeto de estudo, para Santos: 

 
O espaço geográfico é a natureza modificada pelo homem através do seu 
trabalho. A concepção de uma natureza natural onde o homem não existisse não 
fora o seu centro, cede lugar à idéia de uma construção permanente da natureza 
artificial ou social, sinônimo de espaço humano. (SANTOS, 2008, p. 119) 

 

Desse modo é preciso compreender que esse espaço é essencialmente resultado da ação 

humana sob a natureza, sendo, portanto um espaço social, ou seja, o espaço do homem. É preciso 

compreender que esse espaço é essencialmente resultado e condição para a ação da sociedade 

em sua relação com a natureza sendo, portanto, um espaço social. A sociedade capitalista desigual 

em sua essência produzirá um espaço também desigual.  

O espaço urbano se estrutura e reproduz no sentido da produção do capital, desta forma o 

processo de urbanização encontra-se inserido em um processo mais amplo de reprodução das 

relações capitalistas de produção, na medida em que é guiado pela necessidade do capital de gerar 

valor excedente. 

 A cidade aparece então como um bem material a ser consumido segundo as leis do capital 

e que possui, portanto, um valor, nesta perspectiva um valor de troca, como assinala Carlos: 

 
Faz-se necessário repensar o uso do solo vinculado à teoria do valor, na medida 
em que se paga um tributo para fazer uso de uma determinada parcela do 
espaço; seja como mercadoria, local de produção, prestação de serviços, ponto 
de venda, etc. No caso do espaço urbano ele é um produto que possui valor de 



 

 

 

 

uso e de troca específicos: como produto do processo ele é mercadoria, como 
condição para produção, é capital (CARLOS, 1994, p. 85). 

  
 
Partindo desta discussão pode-se afirmar que o espaço, enquanto mercadoria torna-se 

também um elemento reprodutor do capital e, portanto de gerador de desigualdades sociais, uma 

vez que o acesso ao solo urbanizado, servido de infra-estrutura, se torna hierarquizado. Novos 

espaços residenciais são produzidos nas periferias sociais que se transformam em locais 

destinados à reprodução de classes sociais de baixo poder aquisitivo.  

A rigor, estas áreas correspondem a áreas que apresentam uma configuração 

geomorfológica peculiar e não apropriada para habitação (áreas de encosta ou baixadas) e, não 

raro, são identificadas como sendo áreas de risco, por isso são pouco valorizadas, sendo, portanto 

as porções do espaço urbano que restam as classes sociais desprovidas dos meios de produção e 

de um maior poder aquisitivo.  

Partindo deste entendimento Carlos (1994) analisa a problemática ambiental partindo do 

pressuposto de que o processo de produção geograficamente desigual do espaço urbano, condição 

e meio para o desenvolvimento capitalista, condiciona os processos relacionados com a natureza. 

 Ao abordar os problemas ambientais urbanos no Brasil, Ferreira (1989, p.6) ratifica o que 

discute Carlos (1994) ao afirmar que “a análise dos problemas ambientais brasileiros não poderá ser 

desvinculada do modelo econômico adotado, procurando desvendar onde o modelo adotado e a 

ação política produziram impacto sobre o meio ambiente”. 

 A discussão deve, portanto partir da premissa que os problemas „ditos‟ de ordem ambiental 

são na verdade de cunho político e econômico. O problema não está na natureza e sim no modelo 

de desenvolvimento desigual e contraditório adotado pela sociedade. O referido modelo promove a 

exclusão de grande parte da população que se vê obrigada a ocupar áreas sem infra-estrutura 

adequada ao mesmo tempo em que equipa áreas para as quais a especulação imobiliária se volta. 

 O discurso do Estado, permeado pela lógica capitalista e ratificado pela mídia, se volta 

então contra a população menos favorecida, como se fossem estes os culpados por toda a 

problemática urbana, o que leva Carlos (1994) a afirmar que: 

Nas informações mais gerais- divulgadas pelos meios de comunicação de 
massa, parece que apenas uma fração da população é altamente poluidora (a 
mais pobre), pois desmata para comer, mora perto do lixo ou não cuida do lixo, 
da higiene, etc. Do mesmo modo responsabiliza-se o consumidor final, não 
importando o extrato de classe, de determinados produtos como responsáveis 
pela poluição. Trata-se apenas da ponta do “iceberg”. Retoma-se continuamente 
o ideário do desenvolvimento e agora trata-se de torná-lo sustentável. Por outro 



 

 

 

 

lado, os agentes considerados como produtores - os que detém o capital e/ou os 
meios de produção-, não são, em geral, tidos como os responsáveis pela 
“produção da destruição”, até pelo contrário, são tidos apenas como os grandes 
agentes promotores do desenvolvimento. (CARLOS, 1994, p. 86). 
 

 
Percebe-se então que, quando a produção do espaço urbano não é acompanhada por 

maiores investimentos (e distribuição equitativa dos mesmos) em infraestrutura e serviços básicos 

as desigualdades serão cada vez mais acentuadas. 

 

3. AS PAISAGENS URBANAS COMO REVELADORAS DAS CONTRADIÇÕES NA 

PRODUÇÃO DESIGUAL DA CIDADE.  

 

O surgimento das cidades em âmbito mundial não pode ser considerado um fenômeno 

novo, desde a Antiguidade já existiam grandes cidades, como Roma, que abrigavam mais de meio 

milhão de habitantes. No entanto o fenômeno da urbanização, como essência no modo de vida 

urbano, torna-se homogêneo em quase todo o mundo somente a partir de meados do século XX 

uma vez que este processo está fundamentado no surgimento e consolidação da Revolução 

Industrial (séc. XVIII), que para se sustentar necessita de força de trabalho e mercado consumidor, 

ambos concentrados nas cidades.   

No caso do Brasil, a migração da população rural para as cidades aconteceu em meados da 

década de 1960, tendo o processo de urbanização apresentado uma maior aceleração nas décadas 

seguintes, esse fenômeno denominado de êxodo rural esta relacionado à criação dos centros 

industriais, que carecem de força de trabalho e mercado consumidor, aliado a esse movimento o 

campo estava imerso na modernização da agricultura que também expropriou um considerável 

número de camponeses.   

O estudo das características e dinâmica do espaço urbano são de extrema relevância no 

âmbito das diversas ciências, pois assumem, cada vez mais, um papel de destaque no meio 

científico uma vez que o processo de crescimento das cidades médias constitui a face mais 

marcante dos processos dinâmicos produtores do espaço no Brasil.  

A Cidade é a materialização das relações sociais, em que ocorre a produção da vida 

cotidiana das pessoas e do arranjo espacial, decorrentes das atividades da dinâmica interna das 

cidades que orientam a construção do espaço urbano, a circulação de pessoas e mercadorias, e a 



 

 

 

 

moradia como uma necessidade humana básica, repleta de configurações complexas as quais 

obedecem à lógica da produção econômica comandada por diferentes agentes. 

A Terra urbana tem que ser servida de infra-estrutura e serviços como rede de água, 

esgoto, drenagem, transporte, coleta de lixo, iluminação pública, equipamentos de educação, 

saúde, dentre outros. Por isso, a produção da moradia exige não apenas a terra, mas sim, terra 

urbanizada, em que há investimentos que ofereçam condições viáveis de moradia. Segundo 

Rodrigues: 

As características da habitação diversificam no espaço e no tempo ocasionando 
uma segregação espacial no seio da cidade, e não apenas nas estruturas das 
casas e terrenos. Esta diversidade deve-se a uma produção diferenciada da 
cidade e refere-se à capacidade de pagar dos possíveis compradores, tanto pela 
casa/terreno, quanto pelos equipamentos e serviços coletivos (RODRIGUES, 
1997, p. 23).   

 
 
A urbanização brasileira é decorrente do modelo de industrialização e desenvolvimento cujo 

resultado é uma dinâmica de modernização que recria exclusão social e segregação territorial para 

grande parcela da população. A extensão das redes de infra-estrutura realizada pelo poder público 

em direção às áreas distantes valoriza as áreas vazias localizadas neste trajeto, beneficiando as 

atividades especulativas e penalizando os moradores das periferias sociais. 

Desde a primeira Lei de Terras de 1850 que a compra e venda constituiu-se como a forma 

básica de aquisição de terras no Brasil, substituindo o regime de posses até então vigente, sendo 

esse o principal divisor de águas, no acesso a terra, passando da relação de uso para a relação de 

troca, a terra passa a condição de mercadoria, o que vai dificultar o acesso das populações mais 

pobres a esse bem.   

A seguir vieram os Códigos de Postura, os códigos de obras, as leis de zoneamento, de 

parcelamento do solo, de edificações que estabeleciam padrões ideais de cidade gerando um 

diferencial no preço das terras localizadas nas áreas abrangidas por estas leis em relação àquelas 

localizadas nas periferias sem regulamentação. Esse diferencial no preço da terra segregou 

territorialmente grande parte da população que não tinha condições de pagar pelo preço da terra 

urbanizada e bem localizada, produzindo o que Rodrigues (1997) chamou de: a cidade formal, legal 

e urbanizada, e a cidade informal, ilegal e desprovida de infra-estrutura. 

 As diferentes características revelam a diversidade do processo de construção da moradia 

e da própria cidade juntamente com suas classes sociais.  A disparidade dos grandes conjuntos 



 

 

 

 

habitacionais, ou as grandes mansões, casas inacabadas, favelas e cortiços mostram a cidade com 

seus bairros segregados, seja pela riqueza de uns ou pela pobreza da grande maioria. A paisagem 

urbana é uma evidencia da luta das classes sociais pelo direito a cidade, que historicamente foi 

negada a uma grande porção de pessoas.  

Desta forma, Rodrigues argumenta que: 

                
A Terra urbana é uma mercadoria que tem preço, que é vendida no mercado, e 
que não é reproduzível, ou seja, tem um preço que independe da sua 
produção.É uma mercadoria sem valor, no sentido de que seu preço não é 
definido pelo trabalho na sua produção, mas pelo estatuto jurídico da 
propriedade da terra, pela capacidade de pagar dos seus possíveis compradores 
(RODRIGUES, 1997, p. 17) 

 
 
  É necessário colocar uma premissa de análise que os preços fundiários são formados a 

partir de hierarquias de preços geradas pelas várias demandas dos agentes capitalistas que 

valorizam seus capitais através da utilização e da transformação do solo urbano. Desta forma a 

compreensão dos mecanismos de formação dos preços da terra e os efeitos na configuração 

espacial das cidades, necessariamente passa pela análise das relações entre valorização dos 

capitais e uso do solo. 

A localização é identificada nesse processo, como o diferencial no que diz respeito ao preço 

da terra. Terrenos com mesmas dimensões e características topográficas, necessariamente não 

terão os mesmos preços a depender da sua localização na cidade. Segundo Rodrigues (1997, p. 

19) esta diferenciação é decorrente da produção social da cidade, e permite aos proprietários se 

apropriarem também da renda diferencial da localização. 

Assim, a utilização capitalista do espaço urbano é que confere à propriedade privada da 

terra um valor monetário, apropriada capitalisticamente, como condição de gerar a renda da terra.  

A população de baixa renda, mesmo que tenha acesso à moradia por meio de políticas 

públicas, terá dificuldade de reter esse bem se não houver uma ampliação do estoque geral de 

habitações. A transferência da habitação para camadas de maior poder aquisitivo será inevitável se 

a própria classe média tem dificuldade de acesso à terra e à moradia. Assim, o aceso legal à 

moradia está travado para a maioria da população, o que contribui para impedir o desenvolvimento 

urbano menos desigual. A valorização fundiária e imobiliária está no centro dessa problemática, o 

que ajuda a definir quem se apropria dos ganhos imobiliários, e quem tem o direito à cidade ou ao 



 

 

 

 

exílio na “não-cidade”.  

A regularização fundiária, que asseguraria os direitos de cidadania, também tem enfrentado 

muitos problemas mostrando a distância entre a legalidade e a ilegalidade urbanística. Mesmo 

quando o município logra alcançar uma legislação que pretende ser mais justa, sua aplicação 

dificilmente extrapola as experiências pontuais encontrando dificuldades em vários níveis.  

A moradia se constitui como uma necessidade humana básica a qual exige terra 

urbanizada, ou seja, terra urbana servida de infra-estrutura em condições viáveis de habitação. No 

entanto esta mesma infra-estrutura tem um preço que quase sempre é inacessível à grande maioria 

da população o que ocasiona uma segregação sócio-espacial.     

A gama de serviços disponíveis em uma área por si só não condiciona o valor de uso do 

solo urbano, mas se associa ao fator localização à medida em que a segregação do espaço urbano 

torna ainda mais valorizadas as chamadas áreas nobres em detrimento dos bairros periféricos.  

Neste bojo fica evidente o papel do Estado como agente promotor de políticas públicas 

habitacionais que assegurem o direito à moradia de forma permanente, abrangendo também as 

camadas sociais mais baixas, para tanto se faz necessária uma reforma fundiária que busque 

essencialmente a manutenção da população no local através da implantação de serviços básicos de 

infra-estrutura.  

No caso específico da cidade de Vitória da Conquista, o Plano diretor Urbano de 19976/77 

definiu uma política de uso e ocupação do solo urbano, ademais não tratou de forma específica a 

habitação popular voltada para famílias de baixa, ou nenhuma, renda o que obrigou as mesmas a 

buscarem soluções, que em grande parte das vezes, se deram no sentido de adquirir áreas 

desvalorizadas economicamente e de maior vulnerabilidade aos eventos naturais. Neste caso, 

observa-se ainda que, a desarticulação entre planejamento e gestão ocorre também com o Plano 

Municipal de Habitação Popular – PMHP -, criado em 1991, e não somente com o PDU 76/77. 

A análise da espacialização das políticas habitacionais implementadas pelas diversas 

esferas de poder e das ações da sociedade civil na cidade permite constatar que todos estes 

agentes contribuíram ao longo do tempo, especialmente nas décadas de 1980 e 1990, para o 

processo de segregação sócio-espacial da população por elas beneficiadas, uma vez que as 

mesmas foram alocadas nos limites da malha urbana, a exemplo dos loteamentos Henriqueta 

Prates, Renato Magalhães e Recanto das Águas, situados na margem externa do Anel de Contorno 



 

 

 

 

Rodoviário na zona oeste da cidade. 

Almeida (2005) ao analisar as ações do poder público no tocante à habitação popular em 

Vitória da Conquista, afirma que: 

 

(...) tanto as ações estatais (como a implantação dos assentamentos), quanto as 
ações da sociedade civil por ausência de alternativa (como ocupações urbanas, 
sobretudo, em áreas destinadas pelo macro planejamento da cidade para fins de 
área verde ou uso institucional), promoveram a concentração da população em 
áreas com intensa carência de infra-estrutura e equipamentos urbanos coletivos 
e, no caso das ocupações, também com alto risco de inundações, 
desabamentos e acidentes com a alta tensão elétrica, a exemplo do Anelita 
Nunes – Tanque Seco, Encostas do Conveima I e II, Pedrinha – Nova Esperança 
e Lagoa do Jurema. (ALMEIDA 2005, p. 169) 

 
 

Neste sentido é possível constatar que problemas urbanos advindos de eventos naturais 

têm estreita ligação com a segregação sócio-espacial da população mais carente que se vê 

obrigada a ocupar áreas de maior risco ambiental devido à facilidade de acesso ao solo urbano 

nestes locais.  

 

4. A RELAÇÃO SOCIEDADE - NATUREZA NA PRODUÇÃO DA CIDADE 

 

O espaço urbano como resultado da ação das distintas classes sociais ao longo do tempo, 

considerando as alterações físicas geradas ao longo do processo de ocupação, imprime ao meio 

ambiente um caráter dinâmico onde a ocupação urbana desordenada torna-se responsável por 

alterações na paisagem decorrentes de movimentos de massa, desmoronamentos, inundações e 

erosão. 

Desta forma os condicionantes naturais associados a práticas inadequadas, como a 

ocupação de encostas, são catalisadores de processos erosivos através de chuvas concentradas, 

encostas desprotegidas e declividades acentuadas, associadas à ocupação humana em áreas de 

maior vulnerabilidade. 

No caso específico dos centros urbanos, a ocupação desordenada pela população de baixa 

renda “empurrada” para áreas de encostas devido ao preço relativamente baixo do solo urbano 

nestas áreas, provoca a retirada da vegetação que recobre as encostas. Devido à forte declividade, 

associada às precipitações concentradas em alguns meses do ano, estas áreas tornam-se 



 

 

 

 

potencialmente susceptíveis aos movimentos de massa. O processo de urbanização desordenado 

das cidades originou todo tipo de problemas, relacionados principalmente, ao inchaço populacional, 

conforme salienta Zanella: 

 
Uma análise do espaço das grandes cidades na atualidade, e em especial das cidades 
brasileiras, mostra como aspecto marcante a diferenciação dos espaços de acordo com 
as características sociais da população que predomina em cada um deles: é a 
segregação socioespacial, na qual, geralmente, os mais pobres tendem a ocupar áreas 
com frágeis condições ambientais, principalmente áreas de risco, cujo acesso é 
facilitado pelo baixo custo inicial da terra (ZANELLA, 2006, p.18). 

 
 

 A preocupação com as alterações produzidas pelo processo de urbanização na qualidade 

de vida nas cidades constituiu-se o principal alerta a iniciação do estudo do mesmo. Nesse 

contexto, a natureza com suas paisagens intocadas são transformadas pela intervenção humana, 

que tende a ser mais predatória na medida em que crescem os interesses econômicos relacionados 

à produção industrial. 

O processo de urbanização revelou características singulares no caso brasileiro, merecendo 

destaque a consolidação das redes relacionadas com a hierarquia urbana, assim as cidades 

pequenas, médias e grandes estão ligadas.  

Nessa dinâmica as cidades de médio porte assumem a função de cidade pólo, como Vitória 

da Conquista, se realçando muito na última década, no entanto as relações de produção, voltadas 

quase totalmente à reprodução econômica, desconsideraram a necessidade do planejamento e 

criaram uma “urbanização corporativa”, resultando em ambientes urbanos caóticos onde o solo 

impermeabilizado e vastamente edificado, aliado a um precário sistema de drenagem e escoamento 

superficial acaba por não suportar fortes chuvas acarretando assim graves problemas a nível social 

e de infra-estrutura. Conforme Coelho: 

Os problemas socioambientais (ecológicos e sociais) não atingem igualmente 
todo o espaço urbano. Atingem muito mais os espaços físicos de ocupação das 
classes sociais menos favorecidas do que os das classes mais elevadas. A 
distribuição espacial das primeiras está associada à desvalorização de espaço, 
quer pela proximidade dos leitos de inundação dos rios, das indústrias, de usinas 
termonucleares, quer pela insalubridade, tanto pelos riscos ambientais 
(suscetibilidade das áreas e das populações aos fenômenos ambientais) como 
desmoronamento e erosão, quanto pelos riscos das prováveis ocorrências de 
catástrofes naturais. (COELHO, 2005, p. 27) 

No caso específico da cidade de Vitória da Conquista o crescimento urbano se deu de 

forma acelerada e não planejada, desconsiderando, na maior parte das vezes, o atendimento às 



 

 

 

 

necessidades básicas da população no que se refere à questão da infra-estrutura urbana 

provocando, devido ao mau uso dos espaços, desequilíbrios que se manifestam com o 

deslizamento de encostas instáveis, voçorocamento de solos compactados e expostos e 

inundações de áreas impermeabilizadas. Os três problemas citados constituem as mais 

significativas perturbações de ordem ambiental originada pela água das chuvas na estrutura urbana 

da cidade de Vitória da Conquista. 

 A cidade de Vitória da Conquista apresenta-se com o formato de anfiteatro com as bordas 

mais elevadas situadas na encosta da Serra do Periperi que funciona como um divisor de águas 

entre as bacias do Rio Pardo, a leste e do Rio de Contas, a oeste.  

O centro da cidade se localiza na parte mais baixa do terreno e é para onde convergem 

todas as vertentes da Serra, sendo assim, observa-se que declividades mais acentuadas dirigem o 

fluxo do escoamento superficial para esta área, carreando sedimentos e lixo para a área central da 

cidade. 

 A análise da evolução do traçado urbano da cidade permite afirmar que a mesma cresceu 

acompanhando a topografia da região, fato que pode ser comprovado pela existência de ruas com 

inclinações elevadas (acima de 6º) como, por exemplo, as ruas Ernesto Dantas e São Pedro, no 

centro e a Avenida São Geraldo, no Alto Maron, que funcionam como canais de drenagem a céu 

aberto, uma vez que não existe uma rede coletora de águas pluviais ao longo das mesmas. 

 Apesar desta conjuntura espacial que demanda um sistema de drenagem eficaz, a cidade 

não se planejou para receber o volume de água que desce da Serra nos dias de chuva mais intensa 

ou de maior duração. 

 
 

5. O REGIME DE CHUVAS NA CIDADE. 

 

 A análise da variabilidade das precipitações (associadas à morfologia da cidade) é crucial 

para o dimensionamento adequado dos sistemas de drenagem do sítio urbano, sendo fator 

primordial para o controle de inundações, erosões do solo e movimentos de encostas. 

 De acordo com a classificação (ou tipologia) climática de Koppen, Vitória da Conquista 

apresenta um clima do tipo sub-úmido a semi-árido, com temperaturas que variam de 9ºC a 30ºC, 



 

 

 

 

em julho e janeiro respectivamente, sendo a média anual em torno de 20ºC e umidade média entre 

70 e 85%3. 

 O período de maior incidência de chuvas, segundo o RADAMBRASIL (1984), estende-se de 

novembro à janeiro, apresentando uma média anual de 696 mm, estudos mais recentes realizados 

por Barreto et all (1998) confirmam, entretanto, uma média de 740 mm/ano em um período de 

aproximadamente 60 anos.  

 A alta concentração das chuvas em um período específico do ano, neste caso particular no 

trimestre Novembro-Dezembro-Janeiro, favorece a ocorrência de problemas como prejuízos 

materiais às residências e ao trânsito já caótico da cidade e destruição de aparelhos públicos, como 

praças e calçamento de ruas. As áreas mais baixas sofrem ainda encharcamento devido à elevação 

do lençol freático, somado à drenagem deficitária e à ocupação humana, por vezes, irregular. 

O regime de precipitações da cidade é regular no que se refere à quantidade de água 

precipitada durante o ano, mas extremamente irregular em sua distribuição temporal, sendo este o 

seu fator mais significativo. 

A precipitação média na cidade oscila na faixa entre 500 e 900 mm com picos superiores a 

1000 mm em 1985 e 2004. Em nenhum dos anos analisados os índices foram inferiores a 300 mm. 

As maiores oscilações ocorreram em 1996 quando choveu apenas 391,2 mm e 1985 quando 1188,6 

mm de chuva precipitaram no sítio urbano. A linha de tendência das precipitações se mantém 

constante numa média de 733,9 mm/ano, enquanto os valores de precipitação apresentam alguns 

desvios positivos e negativos ao longo de toda o ano. 

O período chuvoso, como já foi dito anteriormente, está compreendido no trimestre 

Novembro-Dezembro-Janeiro, conforme observa-se no gráfico a seguir que apresenta a média 

mensal de precipitações na cidade em 30 anos. 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Dados ESMET - INMET/UESB 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se inferir do gráfico que o regime pluviométrico da cidade é muito diverso, com picos 

de precipitação que se estendem do mês de outubro até meados de abril, sendo os três primeiros 

associados à penetração de frentes frias oriundas do sul do país, enquanto os meses subseqüentes 

(Fevereiro, Março e Abril) estão associados ao deslocamento da ZCIT para o sul. Os meses de 

maio a setembro são os mais secos apresentando déficit hídrico. 

Se compararmos a média pluviométrica dos meses mais úmidos, em torno de 100 mm, com 

a média dos meses mais secos, aproximadamente 25 mm, podemos notar claramente o caráter 

torrencial das chuvas de verão, momento em que a cidade enfrenta os maiores problemas 

relacionados à drenagem e sofre também os maiores prejuízos humanos e materiais, como no dia 

25 de março de 2004 quando caíram sobre a cidade 106,2 mm chuva em apenas 24 horas, um 

outro momento mais trágico ocorreu no ano de 1996 quando a correnteza formada pela água que 

escoava da Serra arrastou um carro com 6 pessoas, matando 5 delas.   

 

6. AS ÁREAS DE RISCO POTENCIAL E AS PROPOSIÇÕES DO PDU-VC/76. 

 

O Plano Diretor Urbano de Vitória da Conquista busca o ordenamento do solo urbano 

partindo do pressuposto de que o uso e ocupação do solo “são reflexos da dinâmica espacial e dos 

movimentos econômicos e sociais da cidade” (PDU-VC/76, p. 71). Neste bojo a apropriação do 

Variação mensal das precipitações em Vitória 

da Conquista – Bahia - no período entre 1980 e 

2010 



 

 

 

 

espaço urbano deve se dar de forma ordenada e em áreas servidas de infra-estrutura básica como 

rede elétrica, serviços de saúde, escolas, rede de água e um sistema de drenagem eficaz. 

No entanto, em uma realidade tão diversa como o seio de cidades de grande e médio porte, 

muitas vezes, a expansão da malha urbana se faz à revelia do poder público local e, grande parte 

das vezes, sem o mínimo do que seria uma infra-estrutura básica, originando áreas com toda a 

sorte de problemas, sejam eles: sociais, econômicos, ambientais ou estruturais. 

O PDU-VC/76 classifica estas áreas em dois grandes grupos: áreas de adensamento 

controlado e áreas de adensamento condicionado. A Subseção II apresenta o primeiro grupo, 

estabelecendo no Artigo 24 da Lei 1.385/2006: 

 
Art. 24. São áreas de adensamento controlado as áreas com problemas de 
drenagem e declividade e restrições ambientais decorrentes da proximidade com 
a Serra do Periperi e o Poço Escuro, com infra-estrutura e equipamentos 
parcialmente implantados. 

 
 

 O artigo 25 da referida Lei dispõe sobre as áreas classificadas como adensamento 

condicionado: 

 
Art. 25. São áreas de Adensamento Condicionado as áreas com características 
topográficas especiais e restrições ambientais pela proximidade da Serra do 
Periperi, carentes de equipamentos urbanos, que exigem uma ocupação 
condicionada. 
 

 
Nas áreas classificadas no primeiro grupo estão os Bairros Guarani, Cruzeiro, Alto Maron e 

Vivendas da Serra (Primavera); enquanto no segundo grupo encontram-se os bairros Miro Cairo, 

Senhorinha Cairo e Nossa Senhora Aparecida, todos situados na vertente Sul da Serra do Periperi. 

Neste grupo podemos incluir ainda o Bairro Bruno Barcelar e os Loteamentos Vilas Serranas e 

URBIS IV. 

Devido à declividade acentuada, à falta de infra-estrutura (pavimentação e drenagem) e à 

característica arenosa dos solos, estas áreas estão sujeitas, principalmente no período chuvoso, a 

movimentos de massa que causam o desmoronamento de encostas instáveis, e também a fortes 

enxurradas que carregam sedimentos e lixo através das ruas e até mesmo às casas, que somados 

a estes problemas enfrentam ainda problemas estruturais na sua construção, causando muitas 

vezes o desmoronamento das mesmas. 



 

 

 

 

O centro da cidade por sua vez, devido ao relevo rebaixado, às inúmeras nascentes aí 

localizadas, à impermeabilização do solo e, sobretudo, à drenagem deficitária, enfrenta sérios 

problemas de alagamentos que afetam sobremodo a vida das pessoas.   

A análise das proposições referentes à drenagem permite afirmar que há falhas na 

operacionalização dos projetos propostos pelo PDU-VC/76.  

De todas as proposições apontadas pelo PDU apenas aquelas referentes às saídas do 

canal da Urbis IV e da rede de manilhas do bairro Bateias, além da rede de micro-drenagem do 

Aeroporto, foram plenamente executadas, devido ao projeto de revitalização da Lagoa das Bateias. 

Nos bairros no entorno da Serra classificados pelo PDU-VC/76 como áreas de 

Adensamento Condicionado a situação é ainda mais crítica. A ocupação destas áreas se dá pela 

facilidade de aquisição do solo desvalorizado devido à localização e à condição geomorfológica da 

área, sendo então ocupada por populações de baixo poder aquisitivo cujas residências, na maioria 

dos casos, não possuem uma boa infra-estrutura. Nestas áreas são pouco comuns aparelhos 

públicos e, praticamente, inexistem redes de esgotamento e drenagem, o que ocasiona, em 

períodos de chuvas mais intensas, constantes desmoronamentos de casa e de encostas. 

Percebe-se então que o PDU propõe na realidade medidas de longo prazo, 

demasiadamente generalistas, que, somadas a falhas no processo de orientação das políticas 

públicas, não atendem às necessidades mais urgentes da população. 

 A adoção do Plano Diretor Urbano, regulamentado pela Lei 1.385/2006, representou um 

importante avanço por parte do poder municipal no sentido de regular o uso do solo urbano, 

constatou-se, porém, que este se deu sem a devida observância a um planejamento territorial 

estratégico que orientasse a urbanização da cidade através de estruturação de vias de acesso, 

redes de abastecimento de água e drenagem e manutenção de um padrão mínimo para as 

construções residenciais e comerciais, ocasionando uma ocupação irregular do solo urbano e 

consequentemente, acarretando graves problemas, principalmente para a população de baixa 

renda.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. AS CHUVAS ENQUANTO PROBLEMÁTICA AMBIENTAL URBANA 

 

Analisar o processo de produção do espaço urbano requer uma compreensão da lógica da 

apropriação do espaço pelas diferentes classes sociais. Neste processo é importante entender que 

a cidade é essencialmente desigual, tanto nas condições naturais (estruturas litológicas, aspectos 

geomorfológicos, climáticos), mas, sobretudo no que se refere ao processo histórico de sua 

formação, assim, as formas espaciais vão materializando diferentes temporalidades, resultantes de 

formas distintas de uso e ocupação do solo urbano. Desse modo, a cidade expressa materialmente 

as contradições, mudanças, transformações e permanências dos grupos e classes sociais que 

produzem o espaço, dão vida e o animam.  

Por isso é essencial entender que existe uma relação direta entre problemas ambientais e 

desigualdades sociais, pois as áreas da cidade menos valorizadas em decorrência de problemas 

estruturais serão, portanto, ocupados pelas classes sociais mais empobrecidas.  

Nesse sentido, a análise do papel do Estado é crucial, pois revela as intencionalidades e as 

prioridades das obras públicas, revelando dessa forma, que esse agente produtor do espaço 

urbano, reforça ou reafirma essa contradição central, questão ambiental versus desigualdades 

sociais. Torna-se essencial compreender, portanto, o processo como sendo contraditório e dialético, 

uma vez que a análise precisa levar em consideração o entendimento dos problemas de ordem 

natural e as condições materiais, pois estão diretamente ligados.  

No caso da cidade de Vitória da Conquista, isso se torna perceptível ao se analisar a 

localização dos principais problemas de ordem ambiental, que não raro se concentram nas áreas 

densamente ocupadas pelas classes que vivem do trabalho, portanto, as parcelas mais 

empobrecidas da sociedade.  

A compreensão da relação sociedade-natureza, no espaço urbano está relacionada 

diretamente ao entendimento das diferentes condições ambientais, ou seja, as áreas tidas como 

mais vulneráveis a problemas de ordem natural, como desmoronamento, movimento de massa, 

inundações, pontos com maior declividade, são dessa forma menos valorizadas, em decorrência 

dos riscos para as pessoas que passam a ocupar essas áreas das cidades. Desse modo, as 

condições naturais, interferem diretamente na lógica do valor do solo urbano e consequentemente 

no perfil e na condição social dos ocupantes. 



 

 

 

 

A partir da realização da pesquisa e da análise de situações concretas conclui-se que a 

cidade de Vitória da Conquista, apresenta diferenças estruturais relacionadas à sua morfologia, 

tendo a Serra do Periperi como a parte maior altitude da cidade, dirigindo os canais de drenagem 

para as áreas mais rebaixadas ao centro, por conseguinte, pontos mais susceptíveis a alagamentos 

e inundações, o que ocorre sempre nos períodos de chuvas. Tais problemas poderiam ser 

minimizados com a realização de obras de drenagem ao longo das principais vias coletoras, o que 

diminuiria a vazão da água escoada na Serra e reduziria o volume que chega ao centro da cidade.  

Apesar da altitude e do grau de inclinação do terreno, constatou-se também um intenso 

processo de ocupação de grande parte da Serra do Periperi, que se dá de forma desigual no tempo 

e no espaço. Aliado a esse fato, grande parte da área ocupada de forma irregular se encontra 

dentro dos limites da poligonal da Área de Proteção da Serra do Periperi. 

O setor Oeste da cidade apresenta uma ocupação mais antiga e, portanto, mais 

consolidada, mas apesar do tempo de existência, ainda carece de obras essenciais de 

infraestrutura. Esse setor, também tem um perfil social diferenciado de ocupação, pois foi ocupado 

pela população que dispõe de menor poder aquisitivo. Esse se deu tanto em decorrência da lógica 

da desvalorização dessa área, a partir da segregação sócioespacial exercida pela BR 116 (RIO-

BAHIA), que separa a cidade em dois lados, como também pelas ações de Estado em construir 

nessas áreas conjuntos habitacionais destinados as classes sociais mais empobrecidas da 

sociedade.  

Essas áreas apresentam maior ocorrência de problemas de ordem ambiental, em 

decorrência, não apenas da condição física, mas principalmente da ausência e descaso do Estado 

em dotar essas áreas com obras de infraestrutura urbana. A condição natural dessas áreas, 

associada à lógica dos proprietários fundiários e dos especuladores, contribuiu diretamente com a 

produção desigual do espaço urbano. O problema, portanto não é unicamente de ordem natural, 

relaciona-se, sobretudo, com aspectos políticos, econômicos e sociais.  

Outra questão analisada que ratifica a concepção da construção ideológica dos problemas 

ambientais, se refere às áreas próximas das Serra do Periperi. No lado Leste da cidade, as áreas 

situadas na encosta da Serra, apesar de apresentar as mesmas condições topográficas e 

morfológicas das áreas mais a oeste, não há registros de problemas relacionados aos problemas 

ambientais. O caso mais ilustrativo dessa problemática é parte mais ao norte da Avenida Luis 

Eduardo Magalhães, que na última década apresentou um considerável grau de valorização e 



 

 

 

 

crescimento urbano, bem como de verticalização. As semelhanças físicas com outros pontos 

próximos à Serra, nesse caso não interferem no valor do solo urbano, por conta da forte atuação do 

Estado em dotar essas áreas com obras de infraestrutura, como canais de drenagem, iluminação e 

pavimentação.  

A questão central dessa discussão é, portanto, a forma como a cidade é produzida, 

organizada, planejada e, sobretudo, como é estruturada pelas obras do Estado a partir de diversas 

intencionalidades inerentes aos agentes produtores do espaço que a moldam conforme seus 

próprios interesses. 

A discussão acerca dos problemas ambientais, nessa perspectiva, mascara a verdadeira 

problemática, qual seja a produção diferenciada do espaço urbano, que relega as populações mais 

carentes a ocupação de áreas ambientalmente inseguras, gerando um intenso processo de 

discriminação ambiental, onde as populações mais carentes são também as mais afetadas por 

problemas de origem natural, os quais a racionalidade humana há tempos é capaz de solucionar. 
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